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Wstęp

W ocenie zjawiska pracy nierejestrowanej przeważa kontekst negatywny. Praca
w szarej strefie gospodarki przynosi wiele strat, zarówno w skali makroekonomicznej
i makrospołecznej, jak również w skali mikroekonomicznej i mikrospołecznej.
Z punktu widzenia makroekonomicznego praca nierejestrowana nie stanowi źródła
podatków dochodowych, co w warunkach polskich bezpośrednio ogranicza możliwości
zmniejszania deficytu budżetowego, a na poziomie lokalnym, dokąd trafia część wpływów
z podatku dochodowego od osób fizycznych, ogranicza możliwości inwestycyjne
samorządów. Praca ta nie stanowi także źródła wpływów Funduszu Ubezpieczeń
Społecznych, tym samym, przy względnej sztywności wydatków tego funduszu, ogranicza
możliwości zmniejszania jego deficytu.
W wymiarze makrospołecznym pojawia się efekt gapowicza – osoby nie płacące
podatków mogą korzystać z usług finansowanych ze źródeł budżetowych (np. publicznej
edukacji, ochrony zdrowia, dotowanych instytucji kultury). Osoby ukrywające swoje dochody
uzyskują także świadczenia społeczne (np. świadczenia rodzinne, dodatki mieszkaniowe,
świadczenia z pomocy społecznej), pomimo że ich rzeczywiste dochody kształtują się na
poziomie wyższym niż określone dla tych świadczeń progi dochodowe. Przychody, a tym
samym wydatki publicznych funduszy (np. Narodowy Fundusz Zdrowia, Fundusz Pracy,
Państwowy Fundusz Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych), realizujących ważne funkcje
społeczne, są ograniczone w stosunku do potencjalnych możliwości. Funkcjonowanie szarej
strefy jest też czynnikiem zwiększającym skalę braku respektu dla reguł prawa, będącego
współcześnie podstawowym czynnikiem regulującym społeczne zachowania.
Z punktu widzenia mikroekonomicznego jest oczywiste, ze utrzymywanie szerokiej
skali zjawiska pracy nierejestrowanej stwarza warunki nieuczciwej konkurencji dla legalnie
funkcjonujących podmiotów gospodarczych. W konsekwencji, uczciwie działające podmioty
gospodarcze, chcąc obniżyć koszty działalności i sprostać konkurencji są niejako zmuszane
do zatrudniania pracowników w sposób nierejestrowany.
W wymiarze mikrospołecznym praca nierejestrowana często pozbawia pracownika
podstawowych praw określonych w kodeksie pracy oraz innych przepisach prawa pracy i
ubezpieczeń społecznych (np. dotyczących wynagrodzeń, prawa do wypoczynku, w tym
urlopu

o

odpowiedniej

długości,

bezpiecznych
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warunków

pracy).

Pracownicy

nierejestrowani są pozbawieni możliwości nabycia uprawnień do świadczeń z systemu
ubezpieczeń społecznych (np. prawo do zasiłku z tytułu choroby i macierzyństwa, emerytury,
renty z tytułu niezdolności do pracy) albo wymiar tych świadczeń jest znacząco ograniczony z
uwagi na podejmowanie pracy nierejestrowanej. Także rodzina takiego pracownika, w
przypadku jego śmierci, często nie ma prawa do renty rodzinnej czy zasiłku pogrzebowego.
W ten sposób zwiększa się zagrożenie ubóstwem takich pracowników w przyszłości. Osoby
wykonujące pracę nierejestrowaną są często nieświadome swoich praw lub ich nie egzekwują,
w obawie przed utratą tej pracy. Najczęściej nie zdają sobie też sprawy z tego, jak bardzo
negatywny wpływ na ich uprawnienia socjalne ma wykonywanie pracy nierejestrowanej.
Ograniczenie, a tym bardziej likwidacja „szarej strefy” zatrudnienia napotykać będzie
bariery, tak po stronie pracodawców, jak i pracobiorców. Nie można bowiem pomijać faktu
pewnych korzyści podejmowania pracy nierejestrowanej.
Z punktu widzenia gospodarki jako całości praca nierejestrowana faktycznie rozszerza
rynek pracy, jakkolwiek najczęściej powstają miejsca pracy o niskiej produktywności i
niskich wynagrodzeniach, które nie powstałyby w formalnej sferze gospodarki. Zatrudnieni w
szarej strefie są również nabywcami towarów i usług, zwiększają zatem popyt konsumpcyjny,
przyczyniając się w sposób pośredni do zwiększenia wpływów budżetowych z tytułu podatku
VAT, a w pewnym zakresie przyczyniają się do tworzenia nowych miejsc pracy legalnej.
Z punktu widzenia pracownika praca nierejestrowana

stanowi źródło dochodu,

którego brak zwiększałby zagrożenie ubóstwem pracującego i jego rodziny. Dla pewnej grupy
pracowników, szczególnie tych o niskich kwalifikacjach, możliwość podjęcia pracy
nierejestrowanej jest w praktyce jedyną szansą na własne dochody. Jest bowiem oczywiste, że
w obecnym systemie prawnym pewne grupy osób wykonujących pracę nierejestrowaną nie
mają żadnych ekonomicznych możliwości jej legalizacji ze względu na wysokie koszty
„wejścia”, spowodowane przede wszystkim minimalnym poziomem obowiązkowej składki
na ubezpieczenie emerytalno-rentowe. Często jest to dla takich pracowników pierwszy krok
do samodzielności życiowej, jej podjęcie oznacza bowiem, że źródłem zaspokojenia
podstawowych potrzeb życiowych staje się nie tylko szeroko rozumiany system pomocy
społecznej, ale także własny wysiłek. Ukrycie dochodów stwarza wielu pracownikom szansę
na dostęp do świadczeń socjalnych, których przyznanie jest uzależnione od dochodów. Dla
niektórych pracowników brak legalnych dochodów pozwala nie realizować swoich
zobowiązań komorniczych, a tym samych znacząco zwiększyć kwotę będącą w ich
dyspozycji.
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Praca nierejestrowana przynosi korzyści także pracodawcom. Najważniejszą z nich są
oczywiście niższe koszty pracy. Niekiedy jest to zasadniczy czynnik, mający wpływ na
ostateczną decyzję o zatrudnieniu pracownika. Często, ze względu na bariery administracyjne,
zatrudnienie nierejestrowane to jedyny sposób na szybkie wykonanie pracy przez
pozyskanego na krótki okres pracownika. Zatrudnienie nierejestrowane zmniejsza także
ryzyko ekonomiczne, jakie wiąże się z zatrudnieniem rejestrowanym (np. finansowanie
absencji chorobowej przez pierwsze 33 dni w roku).
Niniejsze opracowanie jest raportem z projektu badawczego Przyczyny pracy
nierejestrowanej, jej skala, charakter i skutki społeczne. Projekt ten był realizowany przez
Instytut Pracy i Spraw Socjalnych (IPiSS) oraz Centrum Badania Opinii Społecznej (CBOS)
na zlecenie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w okresie od lutego do listopada 2007 r.
Podstawowym celem niniejszego opracowania jest określenie przyczyn, charakteru,
skali,

skutków

rekomendowanych

społecznych

zjawiska

pracy

nierejestrowanej

działań, których podjęcie powinno ograniczać

oraz

wskazanie

zjawisko pracy

nierejestrowanej. Osiągnięcie takiego celu wymagało:
– analizy literatury przedmiotu opisującej zjawisko pracy nierejestrowanej oraz
wyników dotychczasowych badań zjawiska pracy nierejestrowanej, przeprowadzonych w
Polsce przez Główny Urząd Statystyczny w latach 1995, 1998, 2004,
– analizy działań podejmowanych wobec zjawiska pracy nierejestrowanej przez
wybrane organizację międzynarodowe, Unię Europejską oraz wybrane kraje OECD,
– podjęcia próby szacowania rozmiarów sektora nieformalnego w Polsce za pomocą
wybranych metod pośrednich,
– analizy

danych

statystycznych

dotyczących

kontroli

zjawiska

pracy

nierejestrowanej, dostępnych w instytucjach publicznych, które z uwagi na swoje ustawowe
zadania powinny być szczególnie zainteresowane ograniczaniem tego zjawiska lub które
prowadzą działania kontrolne w sektorach, w których szczególnie często występuje praca
nierejestrowana,
– przeprowadzenia badań empirycznych skierowanych do głów gospodarstw
domowych oraz przedsiębiorców zatrudniających do 49 pracowników (potencjalni i faktyczni
pracodawcy), osób w wieku powyżej 15 lat (potencjalni i faktyczni pracownicy) oraz
przedstawicieli publicznych służb zatrudnienia i służb odpowiedzialnych za prowadzenie
kontroli w sferze rynku pracy.
Zespół realizujący badania i przygotowujący niniejszy raport zwracał szczególną
uwagę na praktyczne aspekty funkcjonowania szarej strefy. Zasadniczym celem projektu
15

powinno być bowiem wypracowanie rekomendacji, stwarzających szansę na ograniczenie
zjawiska

pracy

rejestrowanej,

nierejestrowanej,
szczególnie

przy

grupom

równoczesnym

otwarciu

zmarginalizowanym,

o

możliwości

niskiej

pracy

wydajności

i

kwalifikacjach, które nie mogą znaleźć zatrudnienia na legalnym rynku pracy.
Dla potrzeb projektu przyjęto następującą definicję pracy nierejestrowanej:
„Za pracę nierejestrowaną uznaje się każdy rodzaj pracy świadczonej odpłatnie, która
nie ma podstaw formalnych (określonych w obowiązującym systemie prawnym), od której
nie są odprowadzane obowiązkowe obciążenia, tzn. podatki i składki ubezpieczeniowe”.
Przyjęcie

tak

szerokiej

definicji

oznacza,

że

w

badaniach

empirycznych

uwzględniono:
– pracę najemną, wykonywaną bez zawarcia formalnej umowy (umowy o pracę,
umowy zlecenia, umowy o dzieło lub jakiejkolwiek innej pisemnej umowy pomiędzy
pracodawcą i pracownikiem, bez względu na sektor własności, jeśli także praca ta nie jest
wykonywana na podstawie powołania, mianowania lub wyboru); z tytułu wykonywania tej
pracy nierejestrowanej nie jest płacony podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składki
na cele społeczne (FUS, NFZ, Fundusz Pracy);
– pracę na rachunek własny (np. działalność usługową), jeśli z tytułu prowadzonej
działalności, w swej istocie zbliżonej do działalności gospodarczej, nie są płacone podatki i
składki na ubezpieczenie społeczne oraz nie są realizowane inne zobowiązania finansowe
wobec państwa;
– pracę odpłatną wykonywaną w podstawowym miejscy pracy i nie objętą kategorią
godzin nadliczbowych; w istocie to dodatkowe wynagrodzenie ma postać wynagrodzenia
nierejestrowanego i są to przypadki „ukrycia” części zarobków uzyskiwanych z tytułu
zatrudnienia legalnego (nieopłacanie od tej części podatków i składek).
Definicja ta nie objęła nieodpłatnej pomocy sąsiedzkiej. Przedmiotem badań nie było
też ukrywanie części dochodów przez osoby prowadzące zarejestrowaną, samodzielną
działalność gospodarczą. Przyjęta definicja powoduje, że przedmiotem badań nie mogła być
też kwestia nielegalności pracy, tj. wykonywanie takich prac, które nie mogą być
wykonywane bez posiadania szczególnych uprawnień (np. certyfikatów zawodowych,
przynależności do korporacji zawodowych itp.), o ile nie wiązało się to z unikaniem danin
publiczno-prawnych (podatki, składki itp.).
W ramach prac nad projektem zostały przeprowadzone dwa badania empiryczne.
Pierwsze z nich zrealizowano w marcu 2007 r. metodą zogniskowanych wywiadów
grupowych, według stworzonej dla potrzeb badawczych typologii grup pracodawców i
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pracobiorców z obszaru pracy nierejestrowanej. Celem tego badania była pogłębiona analiza
istotnych elementów relacji łączących pracodawców i zatrudnionych przez nich w sposób
nierejestrowany pracowników, a wnioski zostały wykorzystane przy opracowywaniu
kwestionariuszy do drugiego badania empirycznego. Było to badanie ilościowe, realizowane
w terenie w okresie od maja do lipca 2007 r. metodą bezpośrednich wywiadów ankieterskich
przy użyciu standaryzowanego kwestionariusza. Analiza wyników tych badań, będąca
podstawą sformułowania wniosków, została przeprowadzona przy wykorzystaniu metod
opisowych oraz metod statystycznych, w tym pozwalających na ocenę siły związków
korelacyjnych oraz istotności zależności między wybranymi zmiennymi.
Opracowanie składa się z 8 części.
W części pierwszej (Praca nierejestrowana we współczesnej literaturze ekonomicznej)
zostały przedstawione wyniki badań przeprowadzonych na świecie, obrazujących skalę
zjawiska szarej strefy w ujęciu międzynarodowym – zarówno w wymiarze globalnym, jak i
regionalnym. Przedstawiono także szacunki dotyczące skali gospodarki nieformalnej w
wybranych krajach. W części tej zostały omówione także najbardziej interesujące wyniki
badań empirycznych, prezentowane w literaturze przedmiotu. Dotyczą one m.in. przyczyn
występowania szarej strefy, postaw ludności wobec tego zjawiska oraz wzajemnych relacji
pomiędzy zjawiskiem korupcji i funkcjonowaniem gospodarki nieformalnej. Dokonana
została także syntetyczna analiza kosztów i korzyści funkcjonowania zatrudnienia
nierejestrowanego.
Część druga (Doświadczenia międzynarodowe w zwalczaniu zjawiska pracy
nirejestrowanej)

zawiera charakterystykę działań podejmowanych przez organizacje

międzynarodowe, Unię Europejską oraz rządy wybranych krajów, mające na celu
ograniczanie zjawiska pracy nierejestrowanej. W części tej została omówiona strategia
Międzynarodowej Organizacji Pracy oraz wyniki badań prowadzonych przez OECD i
stanowisko tej organizacji wobec zatrudnienia nierejestrowanego. Część ta obejmuje także
przykłady konkretnych działań, podejmowanych w wybranych krajach, mających na celu
ograniczanie zjawiska pracy nierejestrowanej. W sposób szczegółowy zostały także
przedstawione, w ujęciu historycznym, działania podejmowane przez organy Unii
Europejskiej wobec pracy w szarej strefie wraz ze szczegółowym omówieniem projektu
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 maja 2007 r., przewidującej kary dla
pracodawców zatrudniających obywateli państw trzecich nielegalnie przebywających na
terytorium UE, oraz dokumenty analityczne – w tym najnowsze, tj. opublikowany w
październiku 2007 r. raport z badań statystycznych Undeclared Work in the European Union
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– Special Eurobarometer 284 oraz komunikat Komisji z dnia 25 października 2007 r.
Stepping up the fight against undeclared work. Ponadto w załączniku nr 2 zostały
umieszczone analizy rozwiązań dotyczących przeciwdziałania szarej strefie w wybranych
krajach Unii Europejskiej (Austria, Belgia, Dania, Francja, Luksemburg, Niemcy, Portugalia,
Szwecja, Wielka Brytania, Włochy), sporządzone według zbliżonego schematu.
W części trzeciej (Praca nierejestrowana w Polsce w świetle dotychczasowych badań)
dokonano analizy i reinterpretacji wyników dotychczasowych badań, ze szczególnym
uwzględnieniem pogłębionych badań empirycznych przeprowadzonych trzykrotnie przez
Główny Urząd Statystyczny (w 1995, 1998 i 2004 r.). Część ta zawiera m.in. szacunki
zatrudnienia nierejestrowanego z podziałem na pracę główną i pracę dodatkową,
uwzględniające także czas takiej pracy oraz sezonowość, problematykę wynagrodzeń, analizę
głównych powodów podejmowania pracy nierejestrowanej oraz najczęściej wykonywanych
prac.
W części czwartej (Kontrola zjawiska pracy nierejestrowanej przez polską
administrację publiczną) została dokonana analiza danych statystycznych, jakimi dysponują
instytucje państwowe, dotyczących działań kontrolnych realizowanych przez te instytucje w
zakresie legalności zatrudnienia. Zaprezentowano analizę sprawozdań pokontrolnych
legalności zatrudnienia, sporządzanych corocznie przez Ministerstwo Pracy i Polityki
Społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem skali nielegalnego zatrudnienia, zwłaszcza
wśród osób zarejestrowanych jako bezrobotne, jego przyczynach i rozkładzie terytorialnym.
Na podstawie danych ze źródeł pierwotnych, udostępnionych przez Komendę Główną Straży
Granicznej, przedstawiono zjawisko nielegalnego zatrudniania w Polsce cudzoziemców. W
części tej omówiono także wnioski z działań kontrolnych, realizowanych przez Państwową
Inspekcję Pracy oraz służby skarbowe podległe Ministerstwu Finansów, w zakresie w jakim
mają one związek ze zjawiskiem pracy nierejestrowanej w Polsce.
Celem analizy zawartej w części piątej (Szara strefa w Polsce – szacunki przy
wykorzystaniu metod pośrednich) jest przedstawienie szacunków szarej strefy w Polsce,
wykonanych za pomocą wybranych metod ekonometrycznych (opartych na produkcji energii
elektrycznej oraz popycie na pieniądz). Inne metody, będące przedmiotem prac badawczych
(analiza obiegu pieniężnego, analiza zużycia energii elektrycznej, metoda rozbieżności i
metoda partycypacji) zostały pominięte jako mniej wiarygodne. Pozwoliło to na bardziej
szczegółowe zaprezentowanie podejść uznanych za najbardziej wartościowe (zarówno na
podstawie literatury przedmiotu, jak i uzyskanych wyników). Przedstawiono zatem
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metodologię, opis wykorzystanych danych statystycznych, modele ekonometryczne oraz
sposób uzyskania i interpretację wyników.
Część szósta (Analiza wyników badań empirycznych) została w całości poświęcona
przeprowadzonym badaniom empirycznym. Zaprezentowano cele badań, jakie przyświecały
autorom, omówiono metodę badań i bardzo szczegółowo scharakteryzowano badane
zbiorowości – zarówno w badaniach jakościowych, jak i badaniach ilościowych. W
załączniku nr 1 zostały umieszczone kwestionariusze z badań ilościowych. W części tej
została dokonana także analiza praktycznych aspektów, wynikających z przeprowadzonych
badań jakościowych. Biorąc po uwagę fakt, że nie wszystkie wnioski czy spostrzeżenia z
badań jakościowych mogły być poddane weryfikacji w badaniach ilościowych, autorzy
raportu uznali za celowe odrębne zaprezentowanie tych aspektów. Stanowią one bowiem
ważne uzupełnienie danych uzyskanych w wyniku przeprowadzonych badań ankietowych.
Nie pokazują wprawdzie w sposób wymierny skali poszczególnych zjawisk, ale sam fakt ich
występowania powinien stanowić ważną inspiracje do działań podejmowanych przez
decydentów, zainteresowanych ograniczaniem zjawiska pracy nierejestrowanej. Ponadto
załącznik nr 3 obejmuje szczegółowy raport z przeprowadzonych badań jakościowych,
realizowanych metodą zogniskowanych wywiadów grupowych – łącznie 20 sesji. Cześć ta
zawiera również szczegółowe omówienie i wnioski z przeprowadzonych badań ilościowych.
Zaprezentowano je odrębnie dla każdej z badanych grup: (1) pracowników nierejestrowanych
oraz osób, które potencjalnie mogą takimi pracownikami zostać, (2) gospodarstw domowych
– zarówno tych które deklarowały zatrudnianie pracowników jak i tych które nie zatrudniają
pracowników na swoje potrzeby, (3) pracowników urzędów pracy, inspekcji pracy oraz
oddziałów legalności zatrudnienia w urzędach wojewódzkich.
W części siódmej (Postawy wobec zjawiska pracy nierejestrowanej) została poddana
ocenie prawdziwość tezy, iż jedną z okoliczności sprzyjających podejmowaniu pracy
nierejestrowanej jest to, że wykonywanie pracy (jakiejkolwiek – rejestrowanej lub nie) jest
uznawane za obszar prywatnych porozumień między jednostkami, a więc przestrzeganie
uprawnień i obowiązków, wynikających ze stosunku pracy, jest wymuszane przez
mechanizmy zasady wzajemności, nie zaś oparte na ogólnych zasadach, chronionych
przymusem politycznym państwa. Następnie podjęto próbę określenia związku między
udziałem jednostek w różnych obszarach nieformalnej gospodarki. Szczegółowej analizie
poddano dwa typy zaangażowania w nieformalną wymianę, jeden nazwano roboczo
lifestyle’owym, a drugi oszczędnościowym. Na zakończenie tej części podjęta została próba
określenia, czy praca nierejestrowana stanowi szansę, czy też jest to eksploatacja osób, które
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taką pracę wykonują. W tym celu poddano analizie odpowiedzi tych respondentów, którzy w
ciągu ostatnich 12 miesięcy wykonywali jakąkolwiek pracę nierejestrowaną, koncentrując się
na analizie sytuacji materialnej osób wykonujących nieformalne zatrudnienie i ich
gospodarstw domowych.
Ostatnia, ósma cześć zawiera rekomendacje działań, których podjęcie mogłoby
spowodować zmniejszenie zjawiska pracy nierejestrowanej. Opracowując propozycje
konkretnych działań, zawarte w rekomendacjach, autorzy szczególną uwagę zwracali na ich
konkretny i praktyczny wymiar. Jest to więc w istocie propozycja pakietu przedsięwzięć,
równocześnie wprowadzającego finansowe zachęty do podejmowania rejestrowanego
zatrudnienia, znoszącego istniejące bariery o charakterze administracyjnym i prawnym,
zwiększającego poziom świadomości społecznej w kwestiach uznanych za szczególnie
wrażliwych dla procesu ograniczenia pracy nierejestrowanej oraz wprowadzającego nowe
rozwiązania w systemie kontroli i kar. Z uwagi na kluczowe znaczenie, jakie dla redukcji
zjawiska pracy nierejestrowanej ma zmniejszanie klina podatkowego, szczególnie u osób o
najniższych dochodach, zagadnienie to zostało poddane głębszej analizie. Szczegółowe
szacunki zostały umieszczone w załączniku nr 4.
Krzysztof Pater
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1.

Praca

nierejestrowana

we

współczesnej

literaturze

ekonomicznej
1.1. Uwagi wstępne
Literatura ekonomiczna na temat szarej strefy obejmuje kilkaset pozycji (patrz
bibliografia). Większość z nich zostało opublikowanych w ostatniej dekadzie. Szara strefa
występuje we wszystkich krajach świata, choć jej skala jest bardzo różna.
Profesor F. Schneider szacował, że w 2003r. szara strefa stanowiła ok. 35,2% PKB
145 badanych państw. Ludność produkcyjna świata (15–64 lata) w 2003 r. liczyła 4 mld osób.
Można więc oszacować, że w szarej strefie pracowało ponad 1 mld zdolnej do pracy ludności
świata.
Nie jest rzeczą przypadku, że szarą strefą zajmują się badacze, ekonomiści, politycy,
organizacje międzynarodowe (UE, OECD, ILO, ONZ).
Przedmiotem tych badań jest zakres szarej strefy, przyczyny jej występowania,
postawy i opinie ludzi o szarej strefie i środki jej ograniczania 1.

1.2. Definicja szarej strefy
W literaturze przedmiotu istnieje kilkanaście określeń szarej strefy, których używają
autorzy różnych prac. Oto niektóre z nich:
1) shadow economy – zacieniona gospodarka (F. Schneider 2004),
2) informal economy – nieformalna gospodarka (ILO 2002),
3) grey economy – szara gospodarka (Alderslade, Talmage, Freeman 2006),
4) unofficial economy – nieoficjalna gospodarka (Alexeev, Pyle 2003),
5) hidden economy – ukryta gospodarka (Bhattacharyya 1999),
6) black economy – czarna gospodarka (Dallago 1990),
7) underground economy – podziemna gospodarka (Feige 1989),
8) parallel economy – równoległa gospodarka (Del Boca 1981),
1

Doświadczenia różnych krajów i organizacji międzynarodowych w zakresie ograniczania szarej strefy

za pomocą środków ekonomicznych (finansowych) i regulacji administracyjnych będą przedmiotem innego
opracowania.
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9) undeclared work – niezgłoszona praca (European Commission 1998),
10) uregistered economy – nierejstrowana gospodarka (Smith 1994),
11) non-observed economy – niemonitorowana gospodarka (OECD 2002),
12) unprotected work – niechroniona praca (ILO 2002).
Definicja szarej strefy (SS) jest niezbędna do kreślenia jej zakresu (skali)
występowania w różnych gospodarkach. Wyróżnić można kilka definicji najczęściej
spotykanych w literaturze przedmiotu. Smith (1994, s. 18) definiuje nierejestrowaną
gospodarkę jako rynkową produkcję dóbr i usług, legalną i nielegalną, która nie jest
rejestrowana w statystyce PKB. Inni ekonomiści definiują tę strefę jako te działania
gospodarcze i źródła dochodów, które są poza regulacjami rządowymi – podatkowymi i
monitoringiem (Del’Anno 2003; Schneider 2004, Feige 1989). OECD definiuje nieco inaczej
tę strefę działalności ze względu na jej naturę: legalna aktywność gospodarcza, ale
niezadeklarowana władzom publicznym, zgodnie z regulacjami w poszczególnych krajach
(OECD, Handbook for measurement of the non-observed economy 2002).
W Polsce Główny Urząd Statystyczny definiuje podobnie pracę nierejestrowaną (GUS
2004) 2.

1.3. Szara strefa w różnych regionach i krajach świata
We współczesnej literaturze ekonomicznej wielką wagę przywiązuje się do mierzenia
wielkości szarej strefy. Istnieje wiele źródeł informacji o wielkości i roli szarej strefy w
gospodarkach różnych krajów i regionów. Najbardziej rozwinięte dane opublikował prof.
Friedrich Schneider (Austria). Szacunki F. Schneidera objęły 145 krajów i 5 regionów
gospodarczych, które pokrywają się częściowo z kontynentami 3.
Drugie źródło informacji to szacunki ekspertów Departamentu Zatrudnienia i Spraw
Socjalnych Komisji Europejskiej oparte na źródłach narodowych 4.
Trzecie źródło informacji oparte jest na raporcie ILO pt. Decent work and informal
economy (Raport VI, 2002 r.).
2

GUS, Praca nierejestrowana w Polsce w 2004 r., Warszawa 2005, s. 8 oraz Szara gospodarka w

Polsce. Rozmiary, przyczyny, konsekwencje, Zakład Badań Statystyczno-Ekonomicznych GUS, Warszawa 1996.
3

F. Schneider, Shadow Economies and Corruption all over the World: What do we really know, paper

presented at the Conference “Research on the informal economy”, Buxton, Derbyshire, September 2006.
4

P. Renoy, S. Ivarsson, O. Wusten-Gritsai, E. Meijer, Undeclared Work in an Enlarged Union,

European Commission, May 2004.
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1.4. Obraz globalny
Najpierw przyjrzyjmy się wielkości szarej strefy w skali globalnej (tabela 1). Szara
strefa występuje we wszystkich krajach i na wszystkich kontynentach. Jej zakres mierzymy
jej udziałem procentowym w oficjalnym PKB lub udziałem zatrudnienia w tej strefie w
zatrudnieniu ogółem (UZ). Z danych tabeli 1 wynika niezwykle wysokie zróżnicowanie skali
występowania szarej strefy.
Najwyższy udział szarej strefy występuje w Afryce (43,2%), w Ameryce Środkowej i
Południowej (43,3%) oraz w Centralnej i Wschodniej Europie, a także w krajach b. ZSRR
(40,1%). Najniższy udział stwierdzono w krajach OECD (16,3%) i w Azji (30%).
Szara strefa jest więc w dużej skali funkcją poziomu rozwoju gospodarczego. W miarę
rozwoju gospodarczego, wzrostu zatrudnienia i ograniczenia bezrobocia, udział pracy
nierejestrowanej zmniejsza się.
Stopień występowania pracy nierejestrowanej jest także efektem różnych metod
mierzenie

jej

skali

w

poszczególnych

krajach.

Najwyższe

szacunki

przedstawił

prof. Fr. Schneider (2006), znacznie niższe eksperci Komisji Europejskiej (2004) 5. Jeszcze
inne szacunki przedstawia raport ILO (2002).
Tabela 1. Udział szarej strefy w oficjalnym PKB w różnych regionach
gospodarczych
Region

Udział szarej strefy

NW – kraj o najwyższym udziale

(w % oficjalnego PKB)

NN – kraj o najniższym udziale

5

1999

2003

A. Afryka

41,3

43,2

Zimbabwe (NW)

59,4

63,2

Afryka Południowa (NN)

28,4

29,5

B. Ameryka Środkowa i Południowa

41,1

43,4

Brazylia (NW)

67,1

68,3

Chile (NN)

19,8

20,9

C. Azja

28,5

30,4

Kambodża (NW)

50,1

52,4

Singapur (NN)

13,1

13,7

D. Centralna i Wschodnia Europa i kraje b. ZSRR

38,1

40,1

Tamże.
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Gruzja (NW)

67,3

68,0

Czechy (NN)

19,1

20,1

E. Kraje OECD (21)

16,8

16,3

Niemcy (NW)

28,7

28,2

8,7

8,4

USA (NN)

Źródło: Zestawiono na podstawie F. Schneider, Shadow Economies…, op. cit.

Wyniki analizy porównawczej ilustrują tabele 2 i 3. Tabela 2 charakteryzuje wielkie
zróżnicowanie udziału szarej strefy w krajach Centralnej i Wschodniej Europy: najwyższy
udział wystąpił w Gruzji (68%), najniższy zaś w Czechach (20,1%). Polska znalazła się w
środkowej grupie krajów (28,9% lub 14% według drugiego źródła).
Nieco niższe zróżnicowanie występuje wśród krajów OECD. Najwyższe udziały mają
kraje Południowej Europy (Grecja – 28,2%, Włochy – 25,7%, Hiszpania – 22% i Portugalia –
21,9%). Najniższy udział mają kraje najbardziej rozwinięte gospodarczo: Stany Zjednoczone
– 8,4%, Szwajcaria – 9,4%, Japonia – 10,8%, Austria – 10,9%.
Znacznie niższe wartości udziału szarej strefy opublikowali eksperci Komisji
Europejskiej i ILO, co dowodzi, że duże znacznie mają metody szacowania tej wielkości.
Jednakże, niezależnie od metody szacunku, „hierarchia” wielkości szarej strefy jest podobna.
Tabela 2. Udział szarej strefy w oficjalnym PKB krajów Centralnej i Wschodniej
Europy oraz państw b. Związku Radzieckiego
Udział szarej strefy
(w % oficjalnego PKB)
Szacunki

Kraj

Szacunki

Fr. Schneidera
1
999

ekspertów
2

Komisji
Europejskiej

003

A. Kraje o najwyższym udziale (powyżej
40%)

6
1. Gruzja

7,3

2. Azerbejdżan

6
8,0

6

3. Ukraina

1,1

4. Białoruś
5. Mołdawia

1,3

2,2

6. Armenia

.
.

5
4,7

4

24

.
6

5

.

.
.

5

.

7. Rosja

8,1

8. Kazachstan

0,4
4

9. Łotwa

5,1

10. Kirgistan

4
9,4

4

11. Estonia

.

6,3

18
.

4

8–9

9,1
4

6,1

4
8,7

4
3,2

4
5,2

3
9,9

4
1,3

3
9,8

4
1,2

3
8,4

4
0,1

B. Kraje o średnim udziale (30–40%)
1. Bułgaria

3

2. Rumunia

6,9

3. Uzbekistan

3
8,3

3

4. Macedonia

4,4

5. Litwa

21
3

7,4
3

4,1

22–30
.
.

3

15–19

7,2
3

4,1

3
6,3

3
0,3

3
2,6

C. Kraje o najniższym udziale (poniżej 30%)
1. Słowenia

2

2. Polska

7,1

3. Węgry

2
9,4

2

4. Słowacja

7,6

5. Czechy

8,9

5,1

6,2

8,9

2
0,0

1

18
13–15

2

1

25

14
2

2

17

2

9–10

9,1

0,1

Źródło: Zestawiono na podstawie: Schneider (2006) i Renoy (2004).
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Tabela 3. Udział szarej strefy gospodarki w PKB (w %) w 18 krajach OECD,
1990–2003
Szacunki F.
Schneidera (Shadow
Kraj

Szacunki

economy)
19
99

20

Szacunki ILO

ekspertów Komisji

oparte na różnych

Europejskiej

źródłach narodowych

03

A. Kraje o najwyższym udziale (powyżej 20%)
1. Grecja
2. Włochy

28
,7

3. Hiszpania
4. Portugalia

28
,2

27
,0

5. Belgia

25
,7

22
,7

22

20

29–35

16–17

20–26

.

10–23

5

.

3–4

2–21

,0
22

,7

21
,9

22
,2

21
,0
B. Kraje o średnim udziale (15–19%)

1. Szwecja
2. Finlandia

19
,2

3. Niemcy
4. Irlandia

18
,3

18
,1

5. Kanada

17
,4

16
,0

16

3

4–7

4,2

2–4

6

4–14

.

5–10

.

.

,8
15

,9

15
,3

16
,0

15
,2

C. Kraje o najniższym udziale (poniżej 15%)
1. Australia
2. Holandia

14
,3

3. Nowa
Zelandia

,5
13

,1

4. Wielka
Brytania

13
12
,6

12
,8

12
,3

27

.

.

2

5–14

.

.

2

7–13

.

.

1,5

4–7

5. Austria
6. Japonia

12
,7

7. Szwajcaria
8. USA

12

.

.

8

6,5

8,4–15,8

10
,9

11
,2

10
,8

8,
6

9,
4

8,
7
nieważona

.

,2
9,

Średnia

.

8,
4

16
,8

16
,3

Źródło: Zestawiono na podstawie: EU, Undeclared work in an Enlarged Union, May 2004, s.
28; ILO, Decent work and the informal economy, Raport VI, Geneva 2002, Fr. Schneider, Shadow
Economies and Corruption all over the World: What do we really know, paper presented at the
Conference “Research on the informal economy”, Buxton, Derbyshire, September 2006, s. 28.

1.5. Zatrudnienie w szarej strefie w wybranych regionach i krajach
Zatrudnienie w szarej strefie jest niezwykle zróżnicowane. Nieliczne informacje na ten
temat znajdujemy jedynie w raporcie ILO pt. Decent work and the informal economy (Geneva
2002). Najwyższy udział pracujących w szarej strefie występuje w Afryce, Azji i w Ameryce
Środkowej i Południowej (tabela 4). Są kraje, w których zatrudnienie w szarej strefie stanowi
dominującą

formę

aktywności

zawodowej,

np.:

w

Nepalu

–

73,3%,

Mali

– 71%, Tanzanii – 67%, Indiach – 55,7%, Peru – 53,8%, Etiopii – 50,6%. W tych i w wielu
innych krajach, gdzie udział zatrudnienia nierejestrowanego jest znaczący (od 20% do 50%),
ocena tego zjawiska musi być inna niż w krajach gospodarczo rozwiniętych. Jak stwierdza
raport ILO (2002), rządy tych krajów powinny promować tę formę aktywności zawodowej,
ułatwiać jej działalność. Wynika to z faktu, że w okresie ostatnich dwudziestu lat przyrost
miejsc pracy dla obfitych i rosnących zasobów pracy wystąpił głównie w tej sferze (ILO
2002).
Inaczej kształtuje się udział zatrudnienia nierejestrowanego w krajach bardziej
rozwiniętych gospodarczo. Dostępne dane dla pięciu krajów OECD (Dania, Niemcy,
Norwegia, Szwecja i Wielka Brytania) sugerują, że udział nierejestrowanego zatrudnienia
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waha się od 7,8% w Wielkiej Brytanii do 20% w Danii. Jest to więc margines ogólnego
zatrudnienia, ale margines ważny z punktu widzenia wykorzystania marginalnych zasobów
pracy i poziomu bezrobocia. Na przykład w Niemczech w szarej strefie pracuje 3,7 mln osób,
a ogólny poziom bezrobocia wyniósł 4 mln osób, w Danii zatrudnienie w szarej strefie było
ponad dwukrotnie wyższe od poziomu bezrobocia (544 tys. osób, a bezrobocie 200 tys. osób),
w Norwegii i w Szwecji pięciokrotnie wyższe, w Wielkiej Brytanii znacznie wyższe niż
bezrobocie (2,2 mln i 1,6 mln).
Informacje o krajach Centralnej i Wschodniej Europy są bardzo ubogie, obejmują
jedynie pięć krajów. Wynika z nich, że najwyższy udział zatrudnienia nierejestrowanego
występował w Macedonii (27,8%) i na Słowacji (22,3%), średni w Polsce (8,2%) i na Litwie
(8,5%), najniższy na Ukrainie (4,9%). W sumie, w krajach tych pracowało w szarej strefie
około 2,5 mln osób.
Z analizy wynika, że zatrudnienie nierejstrowane występuje we wszystkich krajach we
współczesnej gospodarce; różnice między krajami dotyczą jego wielkości. W krajach słabiej
rozwiniętych jest to dominująca lub niezwykle znacząca część ogólnego zatrudnienia, w
krajach bardziej rozwiniętych jest to część marginalna, w zasadzie nieprzekraczająca 1/5
całkowitego zatrudnienia. A więc polityka państwa wobec zatrudnienia nierejestrowanego w
tych dwóch grupach krajów różni się zasadniczo i powinna się różnić (ILO 2002).
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Tabela 4. Zatrudnienie w szarej strefie w wybranych krajach
Region/kraj

Zatrudnienie w
Rok

szarej strefie w tys.
osób

Udział
zatrudnienia w szarej
strefie w %
zatrudnienia ogółem

A. Centralna i
Wschodnia Europa
1. Macedonia

1999

152

27,8

2. Słowacja

1999

450

23,0

3. Litwa

1997

93

8,5

4. Polska

2005

1 035

8,2

5. Ukraina

1997

756

4,9

1. Mali

1996

371

71,0

2. Tanzania

1995

346

67,0

3. Etiopia

1999

1 881

50,6

4. Benin

1999

275

46,0

5. Kenia

1999

1 881

36,4

6. Afryka Południowa

1999

2 705

26,1

7. Botswana

1996

60

19,3

1. Nepal

1999

1 657

73,3

2. Indie

2000

79 710

55,7

3. Filipiny

1995

539

17,3

4. Turcja

2000

10 319

9,9

1. Peru

1999

3 606

53,8

2. Brazylia

1997

18 113

34,6

3. Meksyk

1999

9 142

31,9

B. Afryka

C. Azja

D. Ameryka Łacińska

Źródło: ILO, Decent work and the informal economy, Raport VI, Geneva 2002, S. Pedersen,
The shadow economy in Germany, Great Britain and Scandinavia, The Rockwoll Foundation
Research Unit, Copenhagen 2003.
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1.6. Struktura pracujących w szarej strefie
Badania S. Pedersena (2003) i The Rockwool Foundation (2003) dostarczają
wyjątkowych informacji o strukturach pracujących w szarej strefie: według płci, wieku,
statusu zawodowego, sektorów i rodzaju aktywności zawodowej w pięciu krajach: Dania,
Niemcy, Norwegia, Szwecja i Wielka Brytania.
Z badań wynika, że w Danii co piąta osoba w wieku 18–74 lata pracuje w szarej
strefie, w Niemczech i Szwecji – co dziesiąta, w Wielkiej Brytanii – co trzynasta. We
wszystkich badanych krajach w szarej strefie pracuje ponad dwukrotnie więcej mężczyzn niż
kobiet (tabela 5). Najwięcej (około 3/4) aktywnych w szarej strefie było w wieku 18–39 lat.
W Danii aż 42% pracujących było w wieku 18–19 lat. Najwyższy udział wśród pracowników
szarej strefy miały osoby pracujące na własny rachunek. Udział bezrobotnych w szarej strefie
był zróżnicowany – od 9,2% w Wielkiej Brytanii do 21,7% w Norwegii. Bardzo znaczący (od
18,7% do 30,6%) był udział studentów pracujących w szarej strefie.
Analiza struktury pracujących w szarej strefie według sektorów gospodarki i rodzajów
działalności narzuca niezwykle interesujące wnioski: w Danii aż 87,4% pracowało w
budownictwie i usługach, w Niemczech – 71,5%, w Norwegii – 83%,w Szwecji – 75,6%
i w Wielkiej Brytanii – 70,5%. Tak więc te dwa sektory zatrudniały 3/4 osób pracujących w
szarej strefie. W budownictwie dominującą pozycję zajmują: malowanie i dekoracje oraz inne
prace wykonywane przez elektryków i hydraulików. W usługach duży udział mają prace
remontowe i prace ogrodnicze (tabela 6).
Tabela 5. Struktura ludności w wieku 18–74 lata pracującej w szarej strefie
w roku poprzedzającym badanie w pięciu krajach (w %)
Wyszczególnienie

Wielka

Dania

Niemcy

Norwegia

Szwecja

1. Kobiety

11,5

6,5

10,7

7,0

5,4

2. Mężczyźni

29,4

14,5

23,8

15,4

10,4

18–19 lat

42,0

16,6

22,2

24,6

(3,9)

20–29 lat

26,8

19,1

23,9

17,1

13,0

30–39 lat

24,5

13,2

20,3

17,4

13,2

40–49 lat

22,1

10,0

16,9

12,1

7,8

(w nawiasach – zbyt mało
obserwacji)

Brytania

3. Wiek

31

50–59 lat

15,9

7,4

12,8

(4,5)

(3,9)

60–69 lat

11,5

5,6

9,3

(3,7)

(1,5)

70–74 lata

(6,1)

(1,0)

(6,0)

(2,6)

(0,6)

4. Pracujący na

27,8

12,1

33,3

17,5

(13,5)

18,2

7,1

13,8

7,2

9,5

–

29,2

19,2

41,8

15,8

12,5

wykwalifikowani

28,6

8,2

20,3

13,4

(5,6)

(9,9)

20,7

(21,7)

(10,6)

(9,2)

8. Emeryci

9,5

4,2

(5,9)

(3,3)

(1,1)

9. Studenci

25,2

27,3

18,7

23,5

30,6

10. Inni

.

8,7

12,5

(7,8)

(3,7)

Ogółem

20,3

10,4

17,3

11,1

7,8

własny rachunek
5. Pracownicy
najemni
6. Pracownicy

–
niewykwalifikowani
7. Bezrobotni

Źródło: S. Pedersen (2003).
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Tabela 6. Struktura pracujących w szarej strefie w wieku 18–74 lata
w pięciu krajach według sektorów i rodzajów działalności (w %)
Sektor/rodzaj
aktywności
1.

Dania
(2001)

Niemcy
(2001)

Norwegia
(1998–2002)

Szwecja
(1997–1998)

Wielka
Brytania
(2000)

(5,2)*

Rolnictwo, leśnictwo

(4,3)

(0,8)

9,1

(1,1)

i rybołówstwo
2. Przemysł

(1,0)

(1,3)

(3,0)

4,9

14,0

3. Handel

(0,3)

.

(0,6)

(1,6)

(0,7)

53,3

17,0

43,5

27,2

46,7

11,1

(0,9)

5,3

5,5

17,2

12,5

(1,1)

14,9

7,2

11,1

elektrycy i

13,0

10,0

(10,9)

.

1,3

hydraulicy)

16,7

42,5

12,8

14,6

17,2

5. Usługi

34,1

42,5

39,5

48,4

23,8

– prace

9,8

3,7

5,9

5,8

11,6

(2,3)

(0,2)

(0,7)

2,0

.

(1,2)

4,3

(2,1)

2,5

.

księgowość i

1,8

3,9

16,6

.

.

doradztwo prawne

10,6

10,6

2,6

1,8

.

– sprzątanie

8,4

19,8

1,6

36,4

12,2

– opieka nad

(2,2)

5,0

(1,9)

6,4

(4,8)

4.
Budownictwo
– malowanie
i dekorowanie
– prace
stolarskie i
ciesielskie
– prace
murarskie
– inne (np.

remontowe
–

dziećmi
– prace
ogrodnicze
– inne
specjalne usługi (np.
fryzjerskie)
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–
transportowe
6. Usługi

(3,9)

17,9

10,7

(2,3)

8,9

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

niesklasyfikowane
Ogółem

* Procenty w nawiasach oznaczają, że liczba respondentów była niższa niż 20.
Źródło: The Rockwool Foundation Research Unit (2003).

1.7. Główne przyczyny występowania szarej strefy we współczesnej
gospodarce
Szara strefa jest uniwersalnym zjawiskiem we współczesnej gospodarce, występuje w
różnym stopniu we wszystkich państwach świata. Prof. Friedrich Schneider szacuje, że średni
udział szarej strefy w 2002/2003 r. w 145 krajach świata wynosi 35,2% i zwiększył się w
okresie trzech lat o 1,6 punktu procentowego. Oznacza to, że średnio na świecie ponad 1/3
PKB jest wytwarzana w szarej strefie i znacznie ponad 1/3 zdolnych do pracy znajduje tu
zatrudnienie. Jeżeli szara strefa występuje we wszystkich krajach, to oznacza, że są wspólne
powody (przyczyny) podejmowania pracy w tej sferze. W literaturze przedmiotu wysuwane
są cztery główne przyczyny występowania szarej strefy (Schneider 2004):
1) unikanie płacenia podatków od osób fizycznych i prawnych, VAT oraz innych
podatków i opłat;
2) unikanie płacenia obowiązkowych składek na ubezpieczenia społeczne;
3) unikanie przestrzegania standardów rynku pracy, takich jak np. minimalnej płacy,
standardów bhp etc.;
4) unikanie postępowania zgodnie z określonymi procedurami administracyjnymi, np.
wypełnianie statystycznych kwestionariuszy, obowiązkowe i czasochłonne odwiedzanie
urzędów, składanie wypełnianych formularzy etc.
W krajach w transformacji występują dodatkowo ważne czynniki ekonomiczne,
sprzyjające szarej strefie (Renoy i in. 2004, s. 149):
1) szybkie zmiany strukturalne, które deformują rynek pracy, tworzą nisze dla szarej
gospodarki;
2) duże bezrobocie sięgające 10%–20% aktywnych zawodowo, które zwiększa podaż
nisko płatnej pracy;
3) wysoki udział transferów w PKB;
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4) szybka prywatyzacja publicznych przedsiębiorstw;
5) społeczno-demograficzna eksplozja, wzrost liczby wczesnych emerytów (np. w
Polsce);
6) niskie płace i rozszerzająca się sfera ubóstwa oraz próba zdobycia dodatkowych
dochodów w szarej strefie.

1.8. Badania empiryczne przyczyn występowania szarej strefy
W literaturze przedmiotu znajdujemy niezwykle interesujące wyniki badań
empirycznych, przeprowadzonych w Niemczech na próbie reprezentatywnej. Badania te nie
tylko wskazują na główne przyczyny, ale są próbą ich kwantyfikacji. Na pytanie: „Czy
pracujesz regularnie w szarej strefie”, odpowiedziało 25% respondentów, natomiast na
pytanie: „Czy korzystasz regularnie z usług szarej strefy”, pozytywnie odpowiedziało aż 54%
respondentów (Schneider 2004).
Respondenci wskazali pięć głównych powodów istnienia zapotrzebowania na
produkty i usługi szarej strefy oraz ustalili hierarchię ważności tych powodów (w%), co
przedstawiono w tabeli 7.
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Tabela 7. Powody istnienia zapotrzebowania na działalność szarej strefy w
Niemczech (reprezentatywna próba badawcza)
Powody

Wartość %
wskazań

1. Oszczędność pieniędzy – usługi szarej strefy są tańsze

90

2. Podatki i składki na ubezpieczenia są zbyt wysokie

73

3. Wskutek zbyt wysokich kosztów pracy rejestrowanej wielu
ludzi nie byłoby stać na korzystanie z usług

68

4. Firmy oferują wzajemne usługi (pomijając oficjalną

52

gospodarkę)

31

5. Łatwiej i szybciej znaleźć wykonawców w szarej strefie
Źródło: Schneider (2004).

Jak wynika z badań, najważniejszy powód to ceny usług w oficjalnej i nieoficjalnej
gospodarce (90%) – usługi w szarej strefie są po prostu tańsze. Można także nie płacić
podatków i składek, które są zbyt wysokie; w szarej strefie szybciej i łatwiej można też
znaleźć wykonawców itd.
Istotnie, różnice stawek płac godzinowych w oficjalnej gospodarce i w szarej strefie są
bardzo duże, sięgają 40%–60%, co ilustrują wyniki badań (tabela 8).
Tabela 8. Stawki płac godzinowych w szarej strefie i w oficjalnej gospodarce
w Niemczech (reprezentatywna próba badawcza)
Stawka płac
Wyszczególnienie

Miasta/region

Stawka płac

w szarej gospodarce

w oficjalnej
gospodarce
euro

Malarz pokojowy

Berlin

10–17

Monachium

9–15

Zagłębie

10–12

Hamburg

13–23

Berlin

15–19

Monachium

15–23

42

Rhury
Mechanik

Koszt miesięcznej
pomocy domowej

Berlin

300–380

Monachium

400–450

36

58

1800

Zagłębie

350–420

Rhury
Źródło: Schneider (2004).

Badano również główne przyczyny wzrostu szarej strefy (w Niemczech jej udział tej
sfery w PKB zwiększył się z 16% w 1999 r. do 16,8% w 2003 r.). Główne przyczyny
obejmują sześć czynników, wśród których najważniejszą rolę odgrywał wzrost podatków i
składek na ubezpieczenia społeczne, zbyt duża intensywność regulacji państwowych oraz
„moralność podatkowa”. Łącznie te sześć czynników wyjaśnia 70–94% powodów wzrostu
szarej strefy w Niemczech (patrz tabela 8).
Tabela 8. Główne powody wzrostu szarej strefy w Niemczech
Czynniki wpływające na szarą strefę

Wpływ w procentach
(1)*

(2)**

35–38

45–52

Intensywność regulacji państwowych

8–10

10–15

Transfery społeczne

5–7

5–8

Regulacje rynku pracy

5–7

5–8

Sektor usług publicznych (niesprawny)

5–7

5–8

Moralność podatkowa

22–25

–

Ogółem

76–94

70–90

Wzrost podatków i składek na ubezpieczenia
społeczne

* Średnia 15 badań. ** Średnia 28 badań.
Źródło: Schneider (2004).

1.9. Badania postaw ludności wobec szarej strefy
W oficjalnej polityce rządów i Komisji Europejskiej szara strefa uznana jest za zło
absolutne. Twierdzi się, że przynosi ona wyłącznie skutki negatywne (ubytek podatków,
składek, pozbawia ludzi zabezpieczenia społecznego). Jedynie raport ILO pt. Decent work
and the informel economy (2002) podkreśla znaczenie szarej strefy dla wzrostu zatrudnienia i
ograniczania bezrobocia w krajach słabiej rozwiniętych gospodarczo.
Ocena szarej strefy przez ludzi różni się znacząco od ocen oficjalnych, co ilustruje
tabela 9. Aż 71% respondentów twierdzi, że bez szarej strefy trudno byłoby utrzymać poziom
37

życia, 67% sądzi, że to rząd ponosi odpowiedzialność za istnienie szarej strefy, ustalając zbyt
wysokie podatki i obciążenia socjalne pracujących. Tylko 25–30% uznaje, że wskutek szarej
strefy podatki są niższe. Marginalna grupa respondentów uznaje, że należy ujawniać i karać
pracowników szarej strefy.
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Tabela 9. Postawy ludności Niemiec wobec szarej strefy
Ludność Niemiec (w % TAK)
Stwierdzenie

Maj
1996

Maj
1998

Maj
2001

Listopad
2002

Listopad
2003

Bez szarej
strefy trudno byłoby

62

69

69

70

71

63

67

57

66

67

26

38

34

36

39

29

25

30

28

26

–

–

24

28

32

9

4

6

3

3

7

4

5

7

3

utrzymać poziom
życia
To rząd
ponosi
odpowiedzialność za
popularność szarej
strefy, ustalając zbyt
wysokie podatki i
obciążenia socjalne
W okresie
ostatnich 2–3 lat
korzystałem z szarej
strefy
Wskutek
funkcjonowania
szarej strefy są
mniejsze dochody i
podatki
W
sąsiedztwie
obserwuje się
szeroko rozwiniętą
szarą strefę
Sądzę, że
pracownicy szarej
strefy powinni być
ukarani
Ujawniony
pracownik szarej
strefy powinien

39

zapłacić wysoki
mandat
Źródło: Schneider (2004).

Równie interesujące są wyniki badań postaw ludzi wobec szarej strefy i tzw. drobnych
nieprawidłowości (negligible delicts). Znakomita większość respondentów (67%) uznaje
korzystanie z szarej strefy za drobną nieprawidłowość; to znacznie więcej niż w przypadku
zbyt szybkiej jazdy lub kradzieży gazety (patrz tabela 10).
Tabela 10. Wartość i postawy ludności Niemiec:
Co to są Kavaliersdelikate (drobne nieprawidłowości)?
Ludność Niemiec ( % TAK)
Stwierdzenie

aj
1996

M
aj 1998

Korzystanie z usług
szarej strefy

M
aj 2001

6
5

4

Zbyt szybka jazda

Grudzień
2002

Listopa
d/
Grudzie
ń 2003

6

68

67

4

45

46

3

36

38

3

30

28

2

18

16

1

–

18

1

13

12

7

3

4

0
4

2

Listopad/

3

4

Podejmowanie
4

działalności
w szarej strefie

6

1

Kradzież gazety

2
8

9

Nie posyłanie dzieci do
szkoły

1
2

5

7

Nie płacenie pełnych
podatków

3

4
2

2

2

Opuszczanie pracy

8
1

8

7

6

Kierowanie
samochodem po pijanemu

4

Źródło: Schneider (2004).
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1.10. Szara strefa a korupcja
Niektórzy ekonomiści (np. Dreher and Schneider 2006) twierdzą, że szara strefa i
korupcja są współzależne (twins). Ale stanowiska ekonomistów w tej kwestii są podzielone.
Choi i Thum (2004) opracowali model, z którego wynika, że przedsiębiorcy przenoszą się do
szarej strefy, aby uniknąć płacenia łapówek urzędnikom. Johnson i inni (1998) traktują model
korupcji jako komplementarny. W gospodarce pełnego zatrudnienia wzrost szarej gospodarki
zawsze zmniejsza rynek oficjalny. W tym modelu korupcja zawsze sprzyja rozszerzaniu się
szarej gospodarki, gdyż jest traktowana jako forma opodatkowania.
Dreher i Schneider (2006) – na podstawie badań empirycznych – formułują dwie
hipotezy:
1) w krajach ubogich szara strefa i korupcja mają charakter komplementarny;
2) w krajach gospodarczo rozwiniętych szara strefa i korupcja mają charakter
substytucyjny.
Hipoteza pierwsza zakłada, że wzrost korupcji prowadzi do wzrostu szarej strefy.
Hipoteza druga przyjmuje, że korupcja może prowadzić do wzrostu oficjalnej gospodarki.
Występuje to wówczas, gdy oficjalna firma, np. budowlana, płaci łapówkę, aby wygrać duży
przetarg w sektorze publicznym. Korupcja w krajach gospodarczo rozwiniętych stanowi więc
środek do osiągnięcia korzyści, które ułatwiają działalność w oficjalnym sektorze
(wygrywając kontrakt lub zdobywając licencję, firma płaci i płacąc podatki, składki i
wynagrodzenia

pracownikom

rejestrowanym).

Tak

więc

w

rozwiniętych

krajach

przedsiębiorcy płacą łapówki, aby móc rozszerzać swoją działalność w oficjalnej gospodarce.
Dalej, Schneider i Enste (2000) szacują, że co najmniej 2/3 dochodów zarobionych w
szarej strefie są natychmiast wydawane w oficjalnej gospodarce, prowadząc do wzrostu
podatków (VAT, CIT, PIT), płac, składek na ubezpieczenia społeczne itd. Szara strefa i
oficjalna gospodarka mogą więc być komplementarne. Jednakże wzrost gospodarczy i wzrost
dochodów państwa oraz wzmocnienie jakości instytucji może prowadzić do zmniejszenia
korupcji. Tak więc szybszy rozwój oficjalnego sektora, tworzenie miejsc pracy może być
substytutem szarej gospodarki (Dreher, Kotsogiannis i McCorriston 2005a).
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1.11. Szara strefa, bezrobocie, podatki i inne czynniki
generujące szarą strefę
Uważa się dość powszechnie (Schneider 2004; Renoy i in. 2004), że wysokie
bezrobocie i wysokie podatki i składki ubezpieczeniowe generują zatrudnienie w szarej
strefie. W literaturze przedmiotu znajdujemy próbę statycznej weryfikacji tej tezy na
przykładzie 10 krajów w transformacji (Renoy i in. 2004).
Tabela 11 zawiera cztery zmienne: udział procentowy szarej strefy w PKB, stopy
bezrobocia, podatek od osób fizycznych (PIT) i podatek od osób prawnych (CIT) w nowych
krajach Unii Europejskiej. Najwyższy udział szarej strefy występuje w Bułgarii (35%) i
Rumunii (21%), natomiast stopa bezrobocia rejestrowanego była niższa w Rumunii niż w
Bułgarii. Podatki w tych krajach nie należały do najwyższych; były podobne jak w tych
krajach (Czechy i Estonia), w których szara strefa była znacznie niższa niż w Bułgarii i
Rumunii. Z kolei w Słowenii podatki były na najniższym poziomie (PIT – 22%, CIT – 16%),
a udział szarej strefy był relatywnie wysoki (14%). Z kolei w Polsce stopa bezrobocia była
trzykrotnie wyższa (19% w 2004 r.) niż np. na Węgrzech (6,1%), a udział szarej strefy w PKB
był o 1/3 niższy niż na Węgrzech..
Analiza statystyczna 10 krajów nie wykazuje wyraźnej korelacji między stopą
bezrobocia, poziomem podatków a udziałem szarej strefy w PKB. Oznacza to, że istnieje
wiele innych czynników (tradycja, czynniki kulturowe, stosunek władz publicznych do szarej
strefy), które mają istotny wpływ na wielkość tej strefy gospodarki.
W literaturze przedmiotu brak analiz porównawczych dynamiki szarej strefy w miarę
spadku bezrobocia i obniżania podatków oraz obowiązkowych składek na ubezpieczenia
społeczne. Wyjątek stanowi Polska, gdzie przeprowadzono trzy pogłębione badania szarej
strefy w latach 1994, 1998 i 2004. Umożliwia to zbadanie zależności zmian poziomu
bezrobocia, podatków i zatrudnienia w szarej strefie w okresie 10 lat 6. Z badań tych wynika,
że w latach 1995–1998 nastąpił wzrost zatrudnienia, spadek bezrobocia i zmniejszenie się
zatrudnienia nierejestrowanego.

6

Jest to przedmiotem opracowania pt. Praca nierejestrowana w Polsce, IPiSS, Warszawa 2007.
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1.12. Udział szarej strefy w PKB i pośrednie koszty pracy w krajach UE
Wróćmy jeszcze do kwestii współzależności szarej strefy, bezrobocia i pośrednich
kosztów pracy.
W literaturze przedmiotu niemal powszechnie akceptuje się dwie tezy. Pierwsza –
główną przyczyną zatrudnienia nierejestrowanego są wysokie pośrednie koszty pracy. Druga
– wysokie koszty pracy są główną przyczyną bezrobocia.
Postanowiliśmy zweryfikować te tezy na przykładzie 23 krajów Unii Europejskiej (dla
pozostałych krajów dane są niedostępne). Tabela 12 zawiera trzy wskaźniki: udział szarej
strefy w PKB, stopy bezrobocia i pośrednie koszty pracy. Podzieliliśmy kraje na dwie,
różniące się grupy. W pierwszej grupie udział szarej strefy w PKB jest relatywnie wysoki: od
14% w Polsce do 35% w Bułgarii. W drugiej grupie krajów wskaźniki szarej strefy są
znacznie niższe: od 0,6% w Czechach do 6,1% w Estonii. Średnie wskaźniki szarej strefy
były aż pięciokrotnie wyższe w pierwszej grupie krajów w porównaniu z drugą grupą.
Analizując tabelę 12 oraz wykres 1 odnosimy wrażenie, że w UE realizowano dwa różne
modele zatrudnienia nierejestrowanego.
W pierwszej grupie krajów (A) średni wskaźnik szarej strefy wynosił 19,1%, stopa
bezrobocia – 10,5%, a pośrednie koszty pracy – 37,1%. W drugiej grupie krajów (B) średni
wskaźnik szarej strefy wynosił jedynie 3,8%, bezrobocie było o 1/3 niższe, pośrednie koszty
pracy były prawie identyczne w porównaniu z pierwszą grupą krajów.
W świetle tej analizy teza o ścisłym związku wskaźników szarej strefy z pośrednimi
kosztami pracy nie znajduje potwierdzenia (tabela 12). Oznaczać to może, że istnieje wiele
innych czynników wpływających na rozmiary szarej strefy.
Z analizy empirycznej sformułować można tezę, że w większości krajów grupy B
wysokie pośrednie koszty pracy współistnieją z niskimi wskaźnikami szarej strefy. Spośród
12 krajów prawidłowość ta potwierdza się w 9 krajach, a nie potwierdza się w 3 krajach
(Portugalia, Holandia i Wielka Brytania). Nie potwierdza się też teza o wpływie wysokich
pośrednich kosztów pracy na bezrobocie. Analiza sugeruje, że 4 kraje o najniższym
bezrobociu (5,5%) wykazywały także najniższe wskaźniki szarej strefy. Potwierdza się więc
teza o pozytywnym wpływie niskiego bezrobocia na ograniczenie szarej strefy.
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Tabela 11. Szara strefa, bezrobocie i podatki w 10 krajach Centralnej i Wschodniej Europy, 2004 r.
Wskaźnik

Bułgaria

Czechy

Estonia

Litwa

Łotwa

Polska

Rumunia

Słowacja

35

0,6

6,1

18,9

18

14

16–21

14

spada

spada

spada

spada

rośnie

stabilna

1. Udział
szarej strefy w
PKB (%)
2.
Dynamika szarej

rośnie

strefy
3. Stopa

spada
od 1995 r.

10,0

8,3

9,7

11,4

8,7

19

7,2

18,1

18–29

15–32

26

33

25

19–40

25

10–38

23,5

31

26

15

19

19

19

25

bezrobocia (%)*
4.
Podatek od osób
fizycznych (PIT)
(%)**
5.
Podatek od osób
prawnych (CIT)
(%)
* Koniec 2004 r.
** Widełki lub najwyższa stopa.
Źródło: European Commission 92007); Renoy P., Ivarsson S., Wusten-Gritsai O., Meijer E., Undeclared Work in an Enlarged Union, 2004, s. 157.
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S

Tabela 12. Udział szarej strefy w PKB, stopa bezrobocia
i pośrednie koszty pracy (2004 r.)
Udział szarej
Kraj

strefy

Stopa
bezrobocia

w PKB* (%)

(%)

Pośrednie
koszty pracy** (%)

A. Kraje o wysokim i średnim udziale
1. Bułgaria

35,0

10,0

,

2. Grecja

20,0

8,9

37,9

3. Hiszpania

20,0

11,0

29,4

4. Litwa

18,9

11,4

37,0

5. Rumunia

18,5

7,2

.

6.Łotwa

18,0

8,7

.

7. Węgry

18,0

6,1

40,8

8. Włochy

17,0

8,7

42,0

9. Słowenia

17,0

6,4

37,8

10. Słowacja

14,0

18,1

36,5

11. Polska

14,0

19,0

34,6

Średnia (1–11)

19,1

10,5

37,1

B. Kraje o niskim udziale szarej strefy
12. Estonia

6,1

9,7

37,4

13. Francja

5,2

9,9

42,9

14. Szwecja

5,0

5,3

45,9

15. Portugalia

5,0

6,3

29,8

16. Niemcy

4,5

11,0

39,2

17. Dania

4,3

5,6

37,2

18. Finlandia

4,2

8,8

41,9

19. Belgia

3,5

8,2

43,0

20. Holandia

2,0

4,3

31,0

21. W. Brytania

2,0

4,6

24,8

22. Austria

1,5

4,9

40,7

23. Czechy

0,6

8,3

41,5

Średnia (12–23)

3,8

7,1

37,9

* Są to najnowsze szacunki Komisji Europejskiej, które różnią się od szacunków ekspertów
KE przedstawionych w tabeli 2 i 3 niniejszego opracowania. W nielicznych przypadkach wskaźników
widełkowych obliczono średnie (dotyczy to np. Rumunii).
** Składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe itd.
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Źródło: Obliczono na podstawie: GUS, Rocznik Statystyczny 2007; European Commission
(2007), Structures of the taxation systems in the European Union: 1995–2004; Brussels 2006,
„Rzeczpospolita” z 25.10.2007 r.
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Wykres 1. Udział szarej strefy w PKB, stopy bezrobocia i pośrednie koszty pracy
w dwóch grupach krajów (w %)

Kraje o wysokim udziale szarej strefy w PKB (A)

40

Kraje o niskim udziale szarej strefy w PKB (B)

37,1 37,9

35
30
25
20

19,1

15

10,5

10

3,8

5

7,1

0
Udział szarej strefy w
PKB

Stopy bezrobocia

Pośrednie koszty pracy

1.13. Poziom rozwoju gospodarczego i szara strefa w krajach Unii
Europejskiej
Dotychczasowe rozważania prowadzą do wniosku, że zakres szarej strefy jest
znacznie większy w krajach słabiej gospodarczo rozwiniętych w porównaniu z krajami
OECD lub UE. Czy jednak w ramach samej UE (27) można potwierdzić tezę, że wielkość
zatrudnienia nierejestrowanego jest funkcją poziomu rozwoju gospodarczego, mierzonego
PKB na mieszkańca?
Postanowiliśmy zbadać tę prawidłowość w krajach Unii Europejskiej, wysoko i
średnio rozwiniętych.
Podzieliliśmy kraje UE na dwie grupy: kraje o najniższym PKB na mieszkańca (A) i
kraje o najwyższym PKB na mieszkańca (B) i zbadaliśmy udział szarej strefy w obu grupach
krajów. Wyniki tej analizy ilustruje tabela 13.
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Tabela 13. PKB na mieszkańca i udział szarej strefy w PKB w 2004 r.
Kraj

PKB na mieszkańca według
parytetu siły nabywczej w tys. USD

Udział szarej
strefy
w PKB w %

A. Kraje o najniższym PKB na mieszkańca
1. Rumunia

8,1

18,5

2. Bułgaria

8,4

35

3. Łotwa

11,4

18

4. Litwa

12,9

18,9

5. Polska

13,9

14

6. Słowacja

13,9

14

7. Węgry

17,5

18

8. Czechy

20,6

0,6

Średnia (1–8)

13,3

17,1

B. Kraje o najwyższym PKB na mieszkańca
1. Austria

34,4

1,5

2. Dania

34,1

4,3

3. Belgia

33,0

3,5

4. W. Brytania

32,9

4,2

5. Szwecja

32,1

3,5

6. Holandia

31,1

2,0

7. Finlandia

31,0

5,0

8. Niemcy

30,8

4,5

Średnia (1–8)

32,4

3,2

Źródło: Obliczono na podstawie: GUS, Rocznik Statystyczny 2005 oraz tabela 12.

W grupie krajów o najniższym PKB na mieszkańca znalazły się wyłącznie nowi
członkowie UE. W drugiej grupie znalazły się kraje najbardziej rozwinięte „starej” UE.
W pierwszej grupie krajów średni PKB na mieszkańca wynosił 13,3 tys. USD, a średni
udział szarej strefy w PKB wynosił 17,1%, Druga grupa krajów różni się diametralnie od
pierwszej: PKB na mieszkańca wynosił 32,4 tys. USD, czyli był 2,34 razy większy niż w
pierwszej grupie. Natomiast udział szarej strefy w PKB był ponad pięciokrotnie mniejszy niż
w pierwszej grupie.
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Z analizy tej wyprowadzić można ważny wniosek: w miarę wzrostu gospodarczego
zmniejsza się udział szarej strefy. Od tej prawidłowości są oczywiście wyjątki. Do takich
wyjątków należy kilka krajów: Czechy, Włochy, Hiszpania i Grecja.

1.14. Analiza kosztów i korzyści zatrudnienia nierejestrowanego
(cost-benefits analysis)

Zjawiska i procesy społeczno-ekonomiczne nie mają charakteru jednowymiarowego.
Nie można więc jednoznacznie określić, że szara strefa jest złem, przynosi wyłącznie straty.
Ocena zatrudnienia nierejestrowanego zależy od warunków społeczno-ekonomicznych,
sytuacji na rynku pracy itd. We współczesnym świecie realizowane są różne modele szarej
strefy. W krajach Afryki, Ameryki Łacińskiej, Azji, a także w niektórych krajach w
transformacji realizowany był prozatrudnieniowy model szarej strefy. Zatrudnienie
nierejestrowane

stwarzało

jedyną

szansę

zmniejszenia

bezrobocia

w

warunkach

bezzatrudnieniowego wzrostu gospodarczego i masowej likwidacji miejsc pracy (np. w
Polsce w okresie od 1990–1993 i 1999–2003 zlikwidowano blisko 5 mln miejsc pracy).
W większości krajów „starej” UE realizowany jest komplementarny model szarej
strefy. Udział szarej strefy w PKB mieści się w granicach od 1,5% w Austrii do 5,2% we
Francji (do wyjątków należą: Hiszpania, Grecja i Włochy). Szara strefa pełni rolę marginalną,
uzupełniającą gospodarkę legalną. Z analizy tej nie wynika, że nie należy dążyć do
ograniczenia szarej strefy, ale szanse jej całkowitej likwidacji są bardzo małe. Szara strefa
pociąga bowiem określone koszty i straty gospodarcze, ale także przynosi różne korzyści,
które zestawiliśmy w tabeli 14. Celem polityki społeczno-gospodarczej powinno być
zmniejszenie kosztów i zachowanie pewnych korzyści. Można to osiągnąć realizując
komplementarny model szarej strefy.
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Tabela 14. Analiza kosztów i korzyści zatrudnienia nierejestrowanego
KOSZTY I STRATY

KORZYŚCI

1. Unikanie płacenia podatków

1. Straty w podatkach są niewielkie,

dochodowych (PIT, CIT) oraz podatku od

ponieważ co najmniej 2/3 dochodów uzyskanych

wartości dodanej (VAT), co zmniejsza dochody

w szarej strefie jest wydawanych w oficjalnej

finansów publicznych i ogranicza możliwości

gospodarce (opodatkowanej), co pobudza popyt i

finansowania sektorów społecznych (edukacji,

wzrost gospodarczy.

służby zdrowia, programów rynku pracy itd.).
2. Unikanie płacenia składek na

2. Dochód uzyskany w szarej strefie

ubezpieczenie społeczne, co zmniejsza dochody

zwiększa poziom życia ludności co najmniej o

ZUS; nade wszystko uniemożliwia

1/5 (w zależności od udziału szarej strefy w

wypracowanie przez część pracujących

ogólnych dochodach ludności).

emerytury, renty itd. W przyszłości niezbędne
będzie udzielenie tym osobom pomocy
społecznej finansowanej ze środków
publicznych (z podatków pracujących).
3. Unikanie płacenia składek na

3. W szarej strefie koszty pracy są

ubezpieczenie zdrowotne i chorobowe, co

znacznie niższe niż w sektorze oficjalnym, co

uniemożliwia korzystanie z publicznej służby

umożliwia korzystanie z tych usług także

zdrowia i zasiłków chorobowych.

ludziom o niższych dochodach i podnosi ich
poziom życia.

4. Unikanie płacenia składki na

4. Dochód pozostawiony w szarej strefie

ubezpieczenie wypadkowe, co stanowi

z tytułu nierejestrowanych podatków jest lepiej

niebezpieczeństwo braku wszelkich środków

wykorzystany niż byłby w sektorze finansów

zarówno na niezbędną rehabilitację, jak i na

publicznych,

utrzymanie
5. Unikanie płacenia składki na Fundusz

5. Szara strefa umożliwia aktywizację

Pracy, co zmniejsza możliwość wypłaty

marginalnych zasobów pracy, o niższych

zasiłków bezrobotnym i ich aktywizacji

kwalifikacjach i niechętnych do pracy w pełnym

(szkolenia, prace interwencyjne, roboty

wymiarze czasu pracy.

publiczne itd.).
6. Unikanie stosowania legalnych

6. W warunkach dużego bezrobocia

standardów rynku pracy i Kodeksu pracy, takich

zatrudnienie nierejestrowane stanowi dla wielu

jak: minimalne wynagrodzenie, przestrzeganie

ludzi pozbawionych pracy ostatnią szansę

maksymalnych godzin pracy, udzielania

aktywizacji zawodowej i uzyskania dochodów z

urlopów wypoczynkowych, standardów bhp

pracy.
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itd.).
7. Unikanie stosowania określonych

7. W warunkach niskich zasiłków

procedur administracyjnych, np.

wypłacanych bezrobotnym (w Polsce średni

sprawozdawczości statystycznej.

zasiłek stanowi tylko ok. 20% przeciętnego
wynagrodzenia) zatrudnienie w szarej strefie
nawet przez kilkanaście godzin w tygodniu
umożliwia poprawę budżetu gospodarstwa
domowego.

8. Tworzenie warunków nieuczciwej

8. Zatrudnienie nierejestrowane

konkurencji przez firmy, które nie płacą

bezrobotnych, szczególnie długotrwałych,

podatków, składek na ubezpieczenie społeczne,

stwarza pewną szansę uzyskania zatrudnienia

nie przestrzegają standardów Kodeksu pracy itd.

rejestrowanego,

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: F. Schneider, Shadow Economies and Corruption
all over the World, Buxton 2006; Torgler and F.S. Schneider, Shadow Economy, tax morale,
governance and institutional quality, Linz-Anhof Austria 2006; E. Kryńska, Szara strefa rynku pracy –
utrapienie gospodarcze czy ratunek społeczny?, Uniwersytet Łódzki (tekst powielany).
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2. Doświadczenia międzynarodowe w zwalczaniu zjawiska
pracy nierejestrowanej
2.1. Praca nierejestrowana w programie Międzynarodowej Organizacji
Pracy
Ponad 30 lat temu Międzynarodowa Organizacja Pracy (ILO 1972) użyła po raz
pierwszy pojęcia informal sector. Na początku lat dziewięćdziesiątych (1991) na 78. Sesji
Międzynarodowej Konferencji Pracy debatowano nad „dylematami sektora nieformalnego”
(ILO 1991). Dylemat dotyczył kwestii, czy Międzynarodowa organizacja Pracy i kraje
członkowskie powinny promować sektor nieformalny jako środek wzrostu zatrudnienia i
dochodów oraz dążyć do rozszerzenia ochrony pracy i socjalnej na ten sektor. Raport
z 1991 r. podkreślił: nie podlega dyskusji, że ILO powinno wspierać promowanie i rozwój
zatrudnienia nieformalnego sektora, jako taniego tworzenia miejsc pracy, pod warunkiem
stopniowej eliminacji najgorszych aspektów wyzysku i nieludzkich warunków pracy w tym
sektorze (ILO 1991). Aby zrozumieć to stanowisko – dlaczego nieformalna gospodarka rosła i
będzie nadał rosła – niezbędne jest spojrzenie na kilka cech charakterystycznych globalnej
gospodarki:
– bezrobocie rejestrowane wynosi około 160 mln osób; 53 mln bezrobotnych żyje w
krajach gospodarczo rozwiniętych (kraje OECD); dodatkowo 310 mln osób nie ma pracy w
pełnym wymiarze czasu (ukryte bezrobocie);
– szacuje się, że na świecie żyje 530 mln biednych pracujących (working poor),
zarabiających mniej niż 1 USD dziennie, którzy wspierają 1,2 mln osób żyjących poniżej linii
ubóstwa;
– w ostatnich latach gospodarka światowa tworzy rocznie około 40 mln miejsc pracy,
natomiast przyrost poszukujących pracy wynosi 48 mln osób rocznie;
– w bieżącej dekadzie światowe zasoby pracy zwiększą się o 500 mln osób, z tego
97% w krajach słabiej rozwiniętych (ILO 2002, s. 95–99).
Z tych względów wspieranie każdego wzrostu zatrudnienia, także nierejestrowanego,
jest poza dyskusją, gdyż odgrywa doniosłą rolę w ograniczaniu bezrobocia i ubóstwa w
krajach rozwijających się.
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Strategia Międzynarodowej Organizacji Pracy adresowana jest głównie do krajów
słabiej rozwiniętych, gdzie od 54% do 73% pracowników znajduje zatrudnienie w szarej
strefie.
Nowy Program Międzynarodowej Organizacji Pracy przedstawiony został na 90.
Międzynarodowej Konferencji Pracy w Genewie w 2002 r. pt. Decent work and the informal
economy. Zintegrowana strategia Międzynarodowej Organizacji Pracy zawiera trzy główne
komponenty (ILO 2002):
1) przyjęcie priorytetu zmniejszenia deficytu godziwych miejsc pracy w gospodarce
formalnej i nieformalnej (doniosłe znaczenie ma zapewnienie praw pracowniczych i ochrony
socjalnej pracownikom sektora nieformalnego);
2) w średnim okresie umożliwienie przejścia pracowników z sektora nieformalnego do
formalnego; wprowadzenie zmian w systemie podatkowym, administracyjnym, aby
powstawało więcej firm w sektorze formalnym;
3) w długim okresie utworzenie wystarczających możliwości zatrudnienia w sektorze
formalnym i rozszerzenie możliwości godziwej pracy zarówno pracownikom, jak i
pracodawcom.
W Raporcie Międzynarodowa Organizacja Pracy formułuje cztery najważniejsze luki
(gaps) we współczesnym świecie pracy (ILO 2002).
1. Nieformalna gospodarka pozbawia ludzi podstawowych praw pracowniczych, poza
szansą pracy i głodowych zarobków (ale jakakolwiek praca jest lepsza niż żadna).
2. Globalny deficyt zatrudnienia (miejsc pracy).
3. Deficyt zabezpieczenia społecznego.
4. Luka w reprezentacji interesów pracowników szarej strefy.
Jednym z elementów programu Międzynarodowej Organizacji Pracy jest wzmocnienie
praw pracowniczych w gospodarce nieformalnej. Większość stanowisk pracy w krajach
biedniejszych powstało w tym sektorze, ale jednocześnie występuje tu największy deficyt
praw pracowniczych. Międzynarodowa Organizacja Pracy traktuje prawa pracownicze w
szarej strefie na równi z prawami w sektorze formalnym.

2.1.1. Instrumenty prawne zalecane przez Międzynarodową Organizację Pracy
Osiem węzłowych konwencji, obejmujących fundamentalne prawa człowieka,
powinno być promowane w gospodarce nieformalnej. Rządy powinny nadać absolutny
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priorytet wdrożeniu tych fundamentalnych praw w stopniu nie mniejszym niż w formalnej
gospodarce. Są to następujące standardy.
1. Te konwencje, które dotyczą minimalnych standardów poziomu i warunków życia.
Na przykład konwencja o ustalaniu płacy minimalnej z 1970 r. (nr 131) stwierdza, że poziom
minimalnej płacy powinien brać pod uwagę poziom rozwoju gospodarki i podstawowe
potrzeby pracowników; poziom ten nie powinien być niższy w nieformalnej gospodarce.
2. Nie jest prawdą, że standardy Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczące
stosunków pracy odnoszą się tylko do formalnej gospodarki. Większość tych standardów
odnosi się do „pracowników” (workers), a nie do węższej kategorii zatrudnionych na
podstawie stosunku pracy (employees). Konwencja nr 87 dotycząca wolności związkowej i
ochrony praw związkowych (1948 r.) stwierdza: pracownicy i pracodawcy, bez
jakiegokolwiek rozróżnienia, mają prawo, bez uzyskania uprzedniego zezwolenia, tworzyć
organizacje według swego uznania (s. 2). Konwencja nr 141 z 1975 r. dotycząca zrzeszania
się pracowników w rolnictwie obejmuje pracowników rolnych, rzemieślników i innych
pracowników.
3. Konwencje odnoszące się do administracji pracy (nr 150 z 1978 r.), inspekcji pracy
(nr 81 z 1947 r.) odnoszą się także do nierejestrowanego zatrudnienia. Zalecenie (nr 189
z 1998 r.) dotyczące tworzenia miejsc pracy w małych i średnich przedsiębiorstwach
podkreśla potrzebę pomocy i poprawy statusu sektora nieformalnego.
4. Konwencja The Home Work Convention Międzynarodowej Organizacji Pracy
(nr 184 z 1996 r.) odnosi się bezpośrednio do zatrudnienia nieformalnego. Zalecenie oparte na
konwencji zapewnia traktowanie pracowników gospodarstw domowych na równi z
pracownikami najemnymi (wage earners) w kwestiach: minimalnego wieku, prawa
zrzeszania się i rokowań zbiorowych, wynagrodzeń, bezpieczeństwa pracy, godzin pracy,
odpoczynku i urlopów, ubezpieczeń społecznych i ochrony macierzyństwa (ILO 2002).
5. Komitet Ekspertów Stosowania Standardów Międzynarodowej Organizacji Pracy
podkreśla, że wszystkie podstawowe warunki pracy, włączając płace, bhp, świadczenia
socjalne, odnosić się powinny zarówno do formalnej, jak i nieformalnej gospodarki. Jednakże
w praktyce kontrola przestrzegania tych praw w nieformalnej gospodarce nasuwa wiele
problemów.
Z tych względów eksperci Międzynarodowej Organizacji Pracy proponują potrzebę
uproszczenia przepisów prawa pracy w sektorze nieformalnym, co nie zawsze musi oznaczać
ich złagodzenia, ale większe możliwości ich stosowania i kontroli. Prowadzi to do potrzeby
stworzenia drugiego kodeksu pracy, adekwatnego do funkcjonowania szarej strefy. Niektóre
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kraje (np. Indie, Tanzania) dokonały przeglądu przepisów praw pracowniczych w odniesieniu
do zatrudnienia nierejestrowanego i wprowadziły odpowiednie uproszczenia i korekty, po
konsultacjach z partnerami społecznymi (ILO 2002).

2.1.2. Ochrona zabezpieczenia społecznego w sektorze nieformalnym
Jednym z głównych problemów zatrudnienia nierejestrowanego jest powszechny brak
zabezpieczenia społecznego (social protection). Raport Międzynarodowej Organizacji Pracy
stwierdza, że na świecie tylko 20% zatrudnionych ma pełne ubezpieczenie społeczne; 50%
pracujących i ich rodziny nie mają jakiegokolwiek ubezpieczenia społecznego (ILO 2002).
Międzynarodowa Organizacji Pracy uznaje za najwyższy priorytet wprowadzenie nowych
form zabezpieczenia społecznego w sektorze nieformalnym: dla pracowników małych firm,
samozatrudnionych, robotników-imigrantów itd.
Międzynarodowa Organizacji Pracy proponuje stopniowe objęcie ubezpieczeniem
społecznym pracowników nierejestrowanych. Początkowo w sposób dobrowolny, następnie w
formie pomocy społecznej, aby w rezultacie powstała możliwość włączenia tych osób w
system ubezpieczeń społecznych. Wymaga to zaangażowania środków i funduszy
społecznych (budżetu państwa i budżetów lokalnych). Fundamentalny problem dotyczy
integracji sektora nieformalnego z gospodarką narodową i realizacji zasady solidarności
społecznej.
W wielu krajach dokonano znacznego postępu w rozszerzeniu ubezpieczeń
społecznych na osoby pracujące w sektorze nieformalnym, np. w Korei Płd., Japonii,
Portugalii (ILO 2002). Odnotować można kilka metod umożliwiających to rozszerzenie.
1. Zmiana statutów ubezpieczeniowych umożliwiająca częściowe ubezpieczenie
samozatrudnionych, pomocy domowych, robotników rolnych i innych pracowników
nierejestrowanych.
2. Otwarcie nowych możliwości, tj. oferowanie uproszczonych programów o
obniżonych składkach dla osób nieobjętych dotychczas ubezpieczeniem.
3. Rozszerzenie programów edukacyjnych, mówiących o korzyściach ubezpieczeń
uproszczonych (ILO 2002).
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2.1.3. Wzmocnienie reprezentacji interesów pracowników nierejestrowanych
Ludzie pracujący w sektorze nieformalnym reprezentują większość pracowników nie
mając żadnego głosu. Stanowią milczącą większość światowej gospodarki. Pracownicy szarej
strefy w większości krajów świata (biednych i bogatych) nie mają żadnej reprezentacji, a więc
są pozbawieni możliwości obrony własnych interesów (ILO 2002).
Międzynarodowa Organizacji Pracy przedstawia program umożliwiający tworzenie
związków zawodowych lub podobnych organizacji broniących interesów tej grupy
pracowników. Najważniejszą rolą rządów w tym względzie jest zagwarantowanie swobody
(prawa) wszystkim pracownikom, niezależnie gdzie i jak pracują, tworzenia i wstępowania do
organizacji, które wybiorą bez obawy represji lub zastraszenia. Respektowanie wolności
zgromadzeń umożliwia rozwój warunków instytucjonalnych dla reprezentacji interesów i
spraw pracowników nieformalnej gospodarki, spółdzielców rolnych, organizacji kobiet,
związków zawodowych i pracodawców (ILO 2002).

2.2. Badania i stanowisko OECD wobec szarej strefy
2.2.1. Stanowisko OECD
W 2004 r. OECD opublikowała obszerny raport pt. Informal Employment and
Promotnig the Transition to a Salaried Economy, który zawiera także program działań
(OECD 2004).
1. Eksperci OECD oceniają, że udział zatrudnienia w szarej strefie w krajach o
wysokich dochodach (high-income OECD countries) był relatywnie niski, wynosił średnio
5% ogólnego zatrudnienia.
2. Bezpośrednie środki ograniczania szarej strefy polegają na jej ujawnianiu i
likwidacji. Środki te dotyczą wymiany informacji o ubezpieczeniach społecznych,
współpracy między inspekcją pracy, kontrolą ubezpieczeń społecznych i inspekcją
podatkową. Firmy muszą przestrzegać obowiązku natychmiastowego zgłaszania nowych
przyjęć do pracy. Przedsiębiorcy i związki zawodowe powinny informować inspekcję pracy o
przypadkach zatrudniania nierejestrowanego, gdyż prowadzi to do nieuczciwej konkurencji.
3. OECD nadaje dużą rangę ustaleniu głównych przyczyn zatrudniania w szarej
strefie, wśród których wymienia się zbyt zbiurokratyzowane procedury administracyjne,
podatkowe i ubezpieczeniowe. Eksperci OECD stwierdzają jednak, że wysokie podatki per se
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nie wydają się być główną przyczyną zatrudnienia nierejestrowanego. Ważną przyczyną jest
natomiast obciążenie wynagrodzeń pracowników składką na ubezpieczenia społeczne
(emerytalne, rentowe, zdrowotne, ubezpieczenie od bezrobocia), które np. w obecnej Unii
Europejskiej wynosi średnio 35,6% wynagrodzeń brutto.
4. Niektóre kraje OECD wprowadziły ulgi podatkowe i ubezpieczeniowe w tych
dziedzinach, w których zatrudnienie nierejestrowane występuje powszechnie (np. pomoc
domowa, opieka nad dziećmi i ludźmi starszymi, remonty domów, mieszkań). Ulgi
podatkowe są oczywiście kosztowne dla budżetu, ale zwiększają zachęty do przejścia z
zatrudnienia nierejestrowanego do sfery gospodarki formalnej.
5. Jednym ze sposobów ograniczania szarej strefy jest płacenie odpowiednich
zasiłków (adequante unemployment benefis) i ostra kontrola, zapobiegająca podejmowaniu
przez bezrobotnych nisko płatnych prac w szarej strefie. Jeżeli zasiłki nie spełniają kryterium
dochodowego (są niższe od standardów dochodowych) i kontrola jest „luźna”, wówczas
stanowią one formę subsydiowania nisko płatnych nierejestrowanych stanowisk pracy.
6. Eksperci OECD zauważyli, że władze lokalne mogą być zainteresowane
tolerowaniem szarej strefy, gdyż sprzyja to funkcjonowaniu małych przedsiębiorstw, które
mogą mieć przewagę nad przedsiębiorstwami w innych regionach, gdzie są ostre metody
kontroli. Władze centralne muszą dysponować odpowiednimi środkami kontroli podatkowej,
aby uniknąć nieuczciwej konkurencji.
7. Duży wpływ na szarą strefę ma system zabezpieczenia społecznego. Jeżeli oparty
jest głównie i wyłącznie na składkach powiązanych z wynagrodzeniami, wówczas zachęca to
do zatrudnienia nierejestrowanego. Jeżeli natomiast znaczną część składek pokrywa się z
ogólnych

podatków,

wtedy

zmniejsza

się

skłonność

do

wzrostu

zatrudnienia

nierejestrowanego.

2.2.2. Metody przeciwdziałania szarej strefie
Raport OECD stwierdza, że tylko nieliczne kraje podjęły generalny przegląd polityki
dotyczącej zatrudnienia nierejestrowanego, zmierzający do zmian przepisów i procedur
administracyjnych (OECD 2004). Zalecenia odnoszą się głównie do wzmocnienia
mechanizmów rynku pracy, środków podatkowych, wpływu postaw ludzi, uproszczenia
procedur administracyjnych dla ułatwienia wejścia do formalnej gospodarki.
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2.2.2.1. Środki prawne
Wielu ekspertów krytykuje stosowanie środków prawnych: walka z szarą strefą pracy
przy użyciu częstych kontroli i wyższych kar nie ma większego sensu. Tendencja do
angażowania się w działalność w szarej strefie powinna być odbierana jako sygnał
ostrzegawczy przez polityków (Enste 2003). Jednakże określone ramowe środki prawne i
sankcje są niezbędne dla ograniczenia unikania płacenia podatków. Środki prawne
nakierowane na wykrycie, obserwacje i monitoring mogą prowadzić do ograniczenia kategorii
pracowników całkowicie zaangażowanych w działalność w szarej strefie (wholly –
undeclared work by employees).

2.2.2.2. Kontrola legalności zatrudnienia
Jest to powszechnie stosowana metoda identyfikacji zatrudnienia nierejestrowanego.
Zgodnie z wynikami badań w siedmiu krajach Unii Europejskiej, „kontrole legalności
zatrudnienia są prowadzone niemal we wszystkich krajach” (Mateman, Renooy 2001).
Szczególnie w Niemczech „zwiększono zakres i częstotliwość kontroli”, angażując 2800
pracowników urzędów pracy i 1100 funkcjonariuszy policji celnej. Jedną z innowacji,
wprowadzoną w Niemczech, było zagwarantowanie prywatnych detektywów do łapania
nierejestrowanych pracowników (European Commission 2003a). W Belgii inspekcja pracy i
ubezpieczeń społecznych zwiększyła liczbę pracowników z 800 w 1995 r. do 1200 w 2003 r.
Warto dodać, że jeden z ekspertów zauważył, że w Belgii przedsiębiorcy w sektorze
usługowym (hotele, restauracje), także w rolnictwie płacą kary kilkakrotnie, co pokazuje, że
sankcje finansowe nie są już zbyt skuteczne (Pirenne 2003).

2.2.2.3. Wymóg natychmiastowego zawiadomienia o zatrudnieniu
nowych pracowników
Wiele krajów OECD wprowadziło ostatnio wymóg natychmiastowego zawiadomienia
organów podatkowych i ubezpieczeniowych o zatrudnieniu nowych pracowników. Ma to
zapobiegać zatrudnianiu na czarno i usprawiedliwianiu, że pracownik nie przepracował
jeszcze np. 5 dni (termin zawiadomienia stosowany dotychczas w niektórych krajach).
• We Francji, od 1993 r., pracodawcy są zobowiązani do zawiadomienia organów
ubezpieczeń społecznych przed przystąpieniem do pracy przez pracowników.
• W Belgii od 1 stycznia 2003 r. pracodawca musi poinformować natychmiast.
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• We Włoszech pracownik musi mieć osobiste ubezpieczenie społeczne w momencie
podpisania umowy o pracę.
Te wymagania nie są jednak powszechne w krajach Unii Europejskiej. Na przykład w
Irlandii pracodawcy mieli obowiązek powiadomienia o zatrudnieniu nowych pracowników w
ciągu miesiąca, a w Wielkiej Brytanii nawet w czasie 18 miesięcy (OECD 1998).

2.2.2.4. Odpowiedzialność kooperantów
W wielu krajach OECD jedną z metod ograniczania szarej strefy jest zobowiązanie
głównych
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przestrzegania

regulacji,
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podatkowych

i

ubezpieczeniowych.
• We Francji w 1995 r. sześć organizacji w budownictwie przyjęło nowe standardy
kontraktów

kooperacyjnych.

Kontrakty

te

przyjmują

przepis

wymagający

od

podwykonawców zapewnienia, że przestrzegają regularnych warunków prowadzenia biznesu,
który wyklucza wszystkie rodzaje nierejestrowanego zatrudnienia.
• W Niemczech, od 2002 r., w budownictwie wprowadzono zasadę, że generalny
wykonawca ponosi odpowiedzialność za płacenie składek na ubezpieczenie społeczne
wszystkich podwykonawców (European Commission 2003a).
• W Wielkiej Brytanii w budownictwie wprowadzono zasadę, że główny wykonawca
może wypłacić ustalone kwoty podwykonawcom tylko wówczas, gdy przedstawią
zaświadczenie o wypłaconych podatkach i składkach na ubezpieczenie społeczne
(OECD 2004).
• W Szwecji władze podatkowe (the National Tax Board) w 1998 r. ustaliły „łańcuch
analizy podwykonawców”; zakłada on, że duże firmy budowlane proszone są o
przedstawienie informacji o działaniach podwykonawców (chodzi o wynagrodzenia, podatki i
składki). Jeżeli proporcje między wartością kontraktu a funduszem wynagrodzeń odbiegają
od standardów, prawdopodobnie wystąpiło zatrudnienie nierejestrowane (Mateman, Rennoy
2001).

2.2.2.5. Wymiana informacji o ubezpieczeniach społecznych
Inną formą ograniczania szarej strefy jest poszerzająca się współpraca i wymiana
informacji między organami kontroli.
• W Niemczech, od 1998 r., wymiana informacji między różnymi instytucjami
pomocy społecznej włączona została do systemu informacji.
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• W Holandii od połowy 1998 r. zostało wprowadzone tzw. społeczne prawo (linking
law); umożliwia ono wymianę informacji o klientach z instytucji ubezpieczeń społecznych,
pomocy społecznej, urzędów skarbowych i ubezpieczeń zdrowotnych.
• W Grecji inspektorzy pracy i urzędy pracy rozwinęły wspólny komputerowy system
informacji, umożliwiający ustalenie, czy dana osoba ma ubezpieczenie społeczne.
• W Wielkiej Brytanii wprowadzono regulacje umożliwiające dostęp do informacji,
pozwalających na identyfikację nierejestrowanego zatrudnienia; doświadczenie to sugeruje,
że klucz tkwi w rozwoju skoordynowanej strategii, łączącej pracę wszystkich instytucji
publicznych, które mają wpływ na nielegalne zatrudnienie.
• W Belgii w 1998 r. wprowadzono kartę ubezpieczenia społecznego (SIS), którą
każdy pracownik musi mieć na stanowisku pracy. To umożliwia inspektorom pracy szybką i
sprawną kontrolę legalności zatrudnienia.

2.2.2.6. Denuncjacje przedsiębiorców prowadzących nieuczciwą
konkurencję
i umowy zbiorowe
W kilku krajach zachęca się przedsiębiorców, aby denuncjowali konkurentów, którzy
działają niezgodnie z regulacjami.
• We Francji pracodawcy mogą denuncjować osoby, które stosują nierejestrowaną
pracę, szczególnie w przypadku nieuczciwej konkurencji (Mateman, Renooy 2001).
• W Wielkiej Brytanii rząd stworzył biznesową specjalną linię telefoniczną,
umożliwiającą ujawnianie oszustw podatkowych i ubezpieczeniowych. Umowy zbiorowe
mogą zobowiązać pracodawców i związki zawodowe do informowania o przypadkach
nierejestrowanego zatrudnienia.
• W Belgii zawarto ostatnio umowę zbiorową z Ministerstwem Pracy, która
zobowiązuje przedsiębiorstwa oczyszczania miast i transportowe do informowania opinii
publicznej o przestrzeganiu prawa, ujawniania nielegalnych praktyk (Pacolet, Marchal 2003).

2.2.2.7. Prawa pracowników jako bodziec do denuncjacji
Prawa pracowników do ubezpieczenia społecznego i ochrony pracy mogą tworzyć
zachęty dla pracowników do informowania władz, gdy zostaną zwolnieni z pracy
nierejestrowanej. Oto parę przykładów.
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• W Japonii urząd pracy (PES) może przyznać zasiłek bezrobotnemu nawet wówczas,
gdy przedsiębiorca nie przekazywał składki ubezpieczeniowej. Przedsiębiorstwo, które nie
płaciło składki, znajdzie się w trudnej sytuacji, gdy były pracownik nierejestrowany wystąpi
do urzędu o zasiłek. System ten może spełnić dużą rolę w ograniczaniu zatrudnienia
nierejestrowanego, gdyż pracownicy nierejestrowani są zachęcani do występowania o zasiłek
dla bezrobotnych (OECD 1993).
• We Francji opublikowano ulotkę, która przytacza następujący przypadek: Pani Y
została zwolniona z pracy nierejestrowanej. Zwróciła się do trybunału pracowników (the
worker’s tribunal), który orzekł, że pracodawca musi zapłacić odszkodowanie równe
wysokości 6-miesięcznego wynagrodzenia (OECD 2004).
Możliwość wystąpienia pracowników przeciw pracodawcom zmniejsza ich skłonność
do zatrudniania nierejestrowanego pracowników krajowych, jednakże zachęca do
zatrudniania imigrantów, którzy nie mogą się upominać o swoje prawa socjalne.

2.2.2.8. Granice stosowania sankcji
Zbyt wysokie sankcje nakładane na pracodawców mogą prowadzić do upadku
przedsiębiorstw i likwidacji nie tylko zatrudnienia nierejestrowanego, ale także legalnego.
Niektórzy eksperci rozważają opcje generalnej amnestii, ale doświadczenie wielu krajów
dowodzi, że amnestia rodzi nadzieję następnej amnestii i przynosi ograniczone efekty
(Grabiner 2000).

2.2.2.9. Zachęty do zwiększenia zatrudnienia legalnego
W niektórych krajach stosuje się zachęty podatkowe do zatrudniania legalnego
większej liczby pracowników. Na przykład w Wielkiej Brytanii od 2000 r. w firmach i
gospodarstwach domowych kwota wynagrodzeń do 4200 GBP rocznie (USD 7500) jest
wolna od składek ubezpieczeniowych, a od nadwyżki pracownicy i pracodawcy płacą 22%.
W Niemczech istnieje podobny system: niskie płace (mniejsze niż 4200 euro rocznie) są
zwolnione ze składek lub częściowo zwolnione. To jest środek promowania zatrudnienia, ale
także sposób ograniczenia nierejestrowanego zatrudnienia (OECD 2004). Dotyczy to
szczególnie pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy.
Wiele krajów Unii Europejskiej zmniejszyło stawki w sektorach, w których
zatrudnienie nierejestrowane jest szczególnie rozpowszechnione. Metody i formy redukcji
stawek podatku będą omówione w innym opracowaniu.
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Liberalizacja zasad zatrudnienia w formach niestandardowych (zatrudnienie na czas
określony w niepełnym wymiarze czasu itd.) sprzyjać może ograniczeniu szarej strefy
(OECD 2004).

2.2.3. Stosunek ludzi do szarej strefy
Trudności w ograniczeniu szarej strefy tkwią także w postawach ludzi. Nawet w
krajach nordyckich, często uznawanych za model „moralności podatkowej”, istnieją dziesiątki
form pobłażania i inercji w stosunku do szarej strefy. W Szwecji w 1998 r. przeprowadzono
sondaż opinii publicznej dotyczącej następującego twierdzenia: jest uzasadnione, aby osoba,
która kupuje black work, np. kupując pracę nierejestrowaną w domku letniskowym, powinna
być ukarana. Struktura odpowiedzi była znamienna: 27% zgadza się z tym stwierdzeniem, a
42% nie zgadza się. W Danii dwie trzecie respondentów albo korzystało z szarej strefy, albo
chętnie skorzystałoby (OECD 2004).
Hanousek i Palda (2002) stwierdzają na podstawie sondażu postaw: istnieją mocne
dowody, że ludzie unikają płacenia podatków, jeżeli nie wierzą, że otrzymują określone,
wysokiej jakości usługi za podatki nakładane na nich.

2.2.4. Uczciwa konkurencja i szara strefa
Przedsiębiorstwa, które płacą podatki, konkurują z przedsiębiorstwami, które działają
w szarej strefie i nie płacą podatków i obligatoryjnych składek, mają niższe koszty
funkcjonowania, a więc także i przewagę konkurencyjną. W Szwecji 16% wszystkich firm
zgodziło się z następującym stwierdzeniem: Nasza firma musi konkurować z firmami, które
nie płacą podatków i składek na ubezpieczenie społeczne, sięgające 40%–64% wynagrodzeń
(OECD 2004).
Z drugiej strony firmy działające w szarej strefie nie mogą się rozwijać, nie mają
przyszłości, nie korzystają z ochrony prawnej i socjalnej; nie mogą korzystać z kredytów.
Pracownicy zatrudnieni w szarej strefie mają niższy status niż inni pracownicy, nie mają
ubezpieczenia, nie mogą zaciągać kredytów, nie mają stabilizacji zawodowej (OECD 2004).

Zaklęty krąg szarej strefy
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zatrudnienia

nierejestrowanego wzmacnia bodźce do wzrostu takiego zatrudnienia, prowadząc do
zaklętego kręgu szarej strefy. Zaklęty krąg wysokich podatków i rozwiniętych procedur
administracyjnych sprzyja szarej strefie, dodatkowe naciski na finanse publiczne prowadzą
do wzrostu podatków, które z kolei zachęcają do ucieczki od podatków i przechodzenie do
szarej strefy (Enste 2003).
Szara strefa zmniejsza bazę podatkową, która, ceteris paribus, oznacza, że
niezmienione wydatki publiczne stworzą konieczność wzrostu podatków; chętnych do
płacenia podatków będzie mniej, gdy inni nie będą płacić podatków (Pedersen 2003).

2.3. Rola Unii Europejskiej w przeciwdziałaniu pracy nierejestrowanej
Praca nierejestrowana jest obecnie jedną z ważniejszych kwestii podejmowanych
przez Unię Europejską w kontekście zatrudnienia ponieważ, dotyczy wszystkich członków
Wspólnoty. Problem ten stał się głównym tematem licznych dokumentów wydanych w
ramach UE (komunikaty Komisji, uchwały Rady, Raporty itp.). Racjonalna polityka w
zakresie szarej strefy musi być dostosowana do konkretnych warunków społecznoekonomicznych, nie należy liczyć na proste rozwiązania i recepty.
Kraje należące do Unii Europejskiej powinny opierać swoją politykę na dwóch
głównych filarach. Pierwszym z nich jest Europejska Strategia Zatrudnienia (European
Employment Strategy), która przywiązuje wielką wagę do ograniczenia nierejestrowanego
zatrudnienia (combating underclared work). Drugi filar to 9 wytyczna, w której kraje
członkowskie zobowiązały się do walki z zatrudnieniem nierejestrowanym i do
przekształcenia go w zatrudnienie rejestrowane.

2.3.1. Znaczenie polityczne redukcji pracy nierejestrowanej
Uwieńczone

sukcesem

wprowadzenie

w

życie

polityk

zmierzających

do

przekształcenia pracy nieformalnej w formalne typy zatrudnienia przyczyni się do osiągnięcia
głównych celów odnowionej strategii lizbońskiej na rzecz wzrostu gospodarczego i
zatrudnienia.
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Praca nierejestrowana ma negatywny wpływ na trzy filary strategii lizbońskiej, a w
szczególności na nadrzędne cele europejskiej strategii zatrudnienia (pełne zatrudnienie, jakość
i wydajność pracy, spójność społeczna). Z makroekonomicznego punktu widzenia obniża to
dochody pochodzące z podatków i osłabia finansowanie systemów zabezpieczenia
społecznego. Z mikroekonomicznego punktu widzenia, praca nierejestrowana narusza
uczciwą konkurencję wśród firm, torując drogę dla dumpingu społecznego. Przyczynia się
również do niskiej wydajności produkcyjnej, ponieważ nieformalne przedsiębiorstwa
zazwyczaj unikają korzystania z formalnych usług oraz wpływów (np. kredytów) i wykazują
niskie preferencje rozwojowe.
Ostatnio opublikowana Zielona Księga w sprawie prawa pracy określa pracę
nierejestrowaną jako główny faktor dumpingu społecznego, a przez to jedno z kluczowych
zagadnień skłaniających do modernizacji prawa pracy w UE. Ponadto praca nierejestrowana
kojarzona jest z gorszymi warunkami pracy, a co za tym idzie, ryzykiem dla zdrowia
pracowników, niewielkimi perspektywami kariery oraz niewystarczającym zakresem ochrony
socjalnej. W tym kontekście partnerzy społeczni UE przewidują wspólną analizę pracy
nierejestrowanej w ramach programu prac 2006–2008. Przeprowadzone później konsultacje w
sprawie zielonej księgi dały wyraz wysokiemu wsparciu ze strony administracji dla
zwiększonej współpracy administracyjnej na poziomie UE oraz szerokiej wymiany informacji
i dobrej praktyki. Zwłaszcza związki zawodowe przychylne są poprawie ram prawnych oraz
pełniejszemu egzekwowaniu prawa na poziomie europejskim w celu zwalczania
transgranicznych nadużyć społecznych (Komisja Europejska 2007a)
Wzrasta zgodność co do kosztów ponoszonych przez systemy zabezpieczenia
społecznego w związku z pracą nierejestrowaną: z powodu utraty dochodów osłabiona zostaje
ich podstawa finansowa, podważone zostaje także zaufanie społeczne oraz wiarygodność tych
systemów. W rzeczy samej osoby podejmujące się pracy nierejestrowanej mogą być często
uprawnione do świadczeń z tytułu bezrobocia, braku aktywności albo świadczeń rodzinnych,
tym samym rezygnując jednak ze wszystkich świadczeń związanych z zatrudnieniem w
ramach umowy formalnej, takich jak emerytura uzależniona od wysokości zarobków,
szkolenia, perspektywa rozwoju w kwestii zarobków i statusu. Osoby te narażone są także na
ryzyko stałego wykonywania wyłącznie pracy nierejestrowanej. Reformy systemów ochrony
społecznej mogą wprowadzić silne bodźce motywujące do zgłaszania zatrudnienia, jak
podkreślono w syntetycznym raporcie dotyczącym adekwatnych i stabilnych emerytur
z 2006 r. (Komisja Europejska 2007a)
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Coraz częściej zwraca się uwagę na problem podzielonego rynku pracy, gdzie
znaczące grupy pracowników wykonują prace, które nie zapewniają odpowiedniej ochrony.
Praca nierejestrowana jest skrajnym przypadkiem podziału rynku pracy.
Możliwość podjęcia pracy nierejestrowanej jest kluczowym czynnikiem zachęcającym
do

nielegalnej

imigracji.

Nielegalnym

imigrantom

pozostającym

poza

systemem

zabezpieczenia społecznego praca nierejestrowana oferowana jest często na warunkach, które
ze społecznego punktu widzenia są nie do zaakceptowania oraz przy naruszaniu uregulowań
prawnych z zakresu zdrowia i bezpieczeństwa. Dnia 16 maja 2007 r. Komisja złożyła
wniosek dotyczący dyrektywy przewidującej kary dla pracodawców zatrudniających
obywateli państw trzecich nielegalnie przebywających na terytorium UE. Dyrektywa ta
będzie przedmiotem analizy w dalszej części niniejszego pracowania.

2.3.2. Wymóg informowania pracowników o warunkach zatrudnienia
Jednym z pierwszych dokumentów Unii Europejskiej, którego państwa członkowskie
używały do walki z pracą nierejstrowaną, była Dyrektywa Rady z dnia 14 października 1991
roku w sprawie obowiązku pracodawcy dotyczącego informowania pracowników o
warunkach umowy lub stosunku pracy. Najważniejsze zasady, jakie głosiła dyrektywa, to:
– obowiązek informacji o istotnych warunkach umowy lub stosunku pracy (strony
umowy, miejsce pracy, zakres czynności lub opis pracy, termin nawiązania stosunku pracy,
przewidywany czas trwania umowy – w przypadku umów terminowych, wymiar urlopu,
okres wypowiedzenia, składniki wynagradzania i częstotliwość jego wypłacania, wymiar
czasu pracy);
– dostarczenie informacji w ciągu 2 miesięcy od daty rozpoczęcia pracy;
– w przypadku pracowników delegowanych poza Unię Europejską dodatkowo: okres
zatrudnienia za granicą, walutę, w jakiej wypłacane będzie wynagrodzenie, inne świadczenia
związane z praca za granicą, warunki powrotu do kraju.
Państwa członkowskie mogły wyłączyć stosowanie Dyrektywy w odniesieniu do
pracowników zatrudnionych łącznie do 1 miesiąca lub do 8 godzin tygodniowo oraz do
pracowników dorywczych (European Commission 1991).
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2.3.3.

Konieczność

dostosowania

polityki

w

zakresie

szarej

strefy

do konkretnych warunków społeczno-ekonomicznych
W 1998 r. Komisja Europejska przyjęła Komunikat w sprawie pracy nielegalnej, który
zachęca do współpracy w ramach Unii Europejskiej oraz do sformułowania wspólnej polityki
opartej na przykładach i dobrych praktykach w walce z gospodarką nielegalną. Podkreśla to
zasięg problemu i zarysowuje sposób podejścia Komisji. Komunikat ten zdefiniował problem
i rozpoczął dyskusję nad szarą strefą jako częścią Europejskiej Strategii Zatrudnienia.
Według Komisji pracą nierejestrowaną jest odpłatne wykonywanie czynności ze swej
natury zgodnych z porządkiem prawnym, ale niezgłoszonych władzom publicznym 7. Przy tym
wyłącza się z tej definicji czynności mające charakter przestępczy lub takie, które nie
wymagają zgłoszenia (European Commission 1998).
Zdaniem Komisji, aby walka z szarą strefą była efektywna, konieczne jest
ustanowienie zbiorczej strategii. Żeby ta strategia przyniosła jakiekolwiek efekty powinna
łączyć w sobie wiele elementów. Ta łączona polityka (policy mix) będzie nieuchronnie
zmieniać się w poszczególnych krajach członkowskich, będzie dostosowywać się do ich
warunków społeczno-ekonomicznych.
Dokument ten miał na celu zapoczątkowanie dyskusji nad przypadkami szarej strefy
i opcjami polityki walki z nią. Sugeruje to, że konieczne jest, po pierwsze, zidentyfikowanie
przypadków i zakresu problemu i, po drugie, traktowanie walki z pracą nierejestrowaną jako
część ogólnej strategii zatrudnienia. Jednocześnie Komisja oczekiwała, że w debacie tej
wezmą czynny udział państwa członkowskie, instytucje wspólnotowe oraz partnerzy
społeczni. Zwiększona uwaga nad przypadkami i rozmiarem szarej strefy, identyfikacja
najlepszych praktyk w walce z nią i możliwość skoordynowanej przez Unię Europejską akcji
powinny być rozważane w takim właśnie kontekście.
Ponadto komunikat był jednym z zasadniczych elementów leżących u podstaw
eksperymentu rozpoczętego w 2000 r., w ramach którego pozwolono na obniżenie podatku
VAT w odniesieniu do określonych usług pracochłonnych (Komisja Europejska 2007a).
Po dyskusji zapoczątkowanej ww. raportem, z inicjatywy Komisji, zostało
przeprowadzone badanie pt. Praca nielegalna w Europie – w kierunku zintegrowanego
podejścia do walki z nielegalnym zatrudnieniem. W wyniku badania powstał raport,
7

Definicja ta po raz pierwszy pojawia się w cytowanym juz Komunikacie Komisji z 1998 r. Jest ona

potem cytowana m.in. w rezolucji Rady z 2003 r., Dyrektywie z 2007 r. oraz w raportach z badań Komisji, m.in.
w 2001 r. i 2004 r.

153

zawierający opis i analizę polityki walki z pracą nielegalną w siedmiu państwach Unii
Europejskiej (Mateman, Renooy 2001).

2.3.4. Przekształcenie pracy niedeklarowanej w regularne zatrudnienie
Komisja Europejska poświęcała z czasem coraz więcej uwagi kwestii pracy
nierejestrowanej już jako części Europejskiej Strategii Zatrudnienia. Od 22 lipca 2003 roku
wytyczne polityki zatrudnienia UE zawierają specjalną 9. wytyczną zatytułowaną
Przekształcenie pracy niedeklarowanej w regularne zatrudnienie, która brzmi: Państwa
członkowskie powinny przygotować i prowadzić działania na szeroką skalę w celu
wyeliminowania pracy nielegalnej, jednocześnie upraszczając ramy działalności zawodowej,
znosząc działania odstraszające i przygotowując odpowiednie zachęty w systemach
podatkowych i odszkodowawczych oraz doskonaląc działania, mające na celu przestrzeganie
przepisów i stosując kary. Powinny one podjąć, na szczeblu krajowym i wspólnotowym,
niezbędne działania w celu oceny zakresu, problemu i postępów, jakie udało się osiągnąć na
szczeblu krajowym. Odtąd kwestia pracy nierejestrowanej stała się integralną częścią
Europejskiej Strategii Zatrudnienia (European Commission 2003b).
Ponownie do walki z pracą nielegalną wzywa Rada ds. Zatrudnienia, Polityki
Społecznej, Zdrowia i Konsumentów uchwałą z 20 października 2003 r. W uchwale tej Rada
pragnie zachęcić państwa członkowskie do przyjęcia strategii walki z pracą nielegalną na
terenie UE. Rada, powołując się na 9. wytyczną ESZ oraz na definicję pracy nieformalnej
podaną przez Komisję w komunikacie z 1998 roku na ten temat, zachęca państwa
członkowskie do uwzględnienia w swych przyszłych planach działania, w celu wdrożenia
polityki zatrudnienia w świetle wytycznej dotyczącej nielegalnej działalności zarobkowej,
środków przedstawionych w tej uchwale. Zaleca się również współpracę w celu ustalenia,
jakie cechy pracy nielegalnej w różnych państwach członkowskich mogłyby najlepiej
posłużyć wypracowaniu wspólnego podejścia w ramach Europejskiej Strategii Zatrudnienia
(European Commission 2003c).
W celu informacji o debacie oraz pomocy członkom UE w zmaganiach z problemem
szarej strefy 2 lipca 2004 roku Komisja Europejska opublikowała raport pt. Praca
niedeklarowana w rozszerzonej Unii. Raport zawiera szeroki opis pracy nierejestrowanej
w całej Unii Europejskiej, wliczając 10 nowych członków (European Commission 2004).
Zdaniem Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (EKES) stanowi on niezwykle
cenny wkład w rozpoznanie rozmiarów pracy nielegalnej i sposobów walki z tym zjawiskiem.
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Badanie dostarczyło rządom i władzom publicznym państw członkowskich podstaw do
rozważań dotyczących metod walki z pracą nielegalną.
By wspomóc walkę z pracą nierejestrowaną, konieczne jest jak najdokładniejsze
poznanie tego zjawiska, jego zasięgu, przyczyn, konsekwencji i – wreszcie – opracowanie
skutecznych środków do jego zwalczania.
2.3.5. Zasięg problemu i jego przyczyny 8
Trudno jest jednoznacznie podać zakres szarej strefy z powodu trudności w jej
zmierzeniu, a także z powodu stosowania wielu metod pomiaru, dlatego wielkość tego
zjawiska może być jedynie szacowana. Jednakże wielu ekspertów zgadza się co do tego, że
zakres szarej strefy zwiększa się na terenie całej Europy.
Zgodnie z Komunikatem Komisji z 1998 roku praca nierejestrowana stanowiła
w 1998 roku od 7% do 16% PKB Unii Europejskiej, co oznaczało znaczący wzrost
w stosunku do 5% PKB w latach 70.
Podobne dane przytacza Komisja w raporcie z 2004 roku, według którego szara strefa
w UE-15 (tzw. starej Unii) jest mniejsza niż w krajach nowo przyjętych, jednak bardzo
zróżnicowana na całym obszarze. Najwyższy poziom utrzymuje się od lat we Włoszech
(16%–17% PKB) i Grecji (powyżej 20%), najniższy w Austrii (1,5% PKB), Holandii
i Wielkiej Brytanii (ok. 2%). W nowych krajach członkowskich stanowi ponad 20% PKB
w Bułgarii i Rumunii, 17% w Słowenii, 15% w Słowacji, 14% w Polsce, 10% w Czechach,
około 4% na Cyprze (European Commission 2004).

2.3.6. Czynniki sprzyjające pracy nierejestrowanej
W październiku 2007 r. Komisja Europejska wydała komunikat pt. „Zaostrzenie walki
z pracą niezgłoszoną”, w którym wymieniła czynniki, mogące mieć wpływ na wzrost
zjawiska pracy nierejestrowanej (Komisja Europejska 2007a):

8

Więcej szczegółowych informacji na temat rozmiaru szarej strefy, jej przyczyn, charakterystyki osób

ją świadczących oraz charakterystyki dóbr nabywanych na nierejestrowanym rynku znajdziemy w najnowszym
raporcie Komisji Europejskiej z badań Eurobarometru Zob.: European Commission (2007) Undeclared work in
the European Union, Special Eurobarometr.
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– rosnący popyt na usługi w zakresie gospodarstwa domowego i świadczenia opieki
zdrowotnej, będący wynikiem zmian socjodemograficznych; prawdopodobnie ma to również
związek z redukcją formalnego czasu pracy;
– trend w kierunku słabszych i mniej zhierarchizowanych stosunków pracy z bardziej
elastycznym systemem płac albo naliczania czasu;
– działalność gospodarcza na własny rachunek (łącznie z pozorną działalnością na
własny rachunek) i podwykonawstwo, a w bardziej ogólnym znaczeniu, elastyczne umowy i
praca na telefon, jeżeli wykorzystywane są do niezgłaszania części dochodów;
– rosnąca łatwość zakładania transgranicznych grup przedsiębiorstw, które wymagają
wydajnej współpracy międzynarodowej pomiędzy organami i/lub systemami nadzorującymi i
egzekwującymi.

2.3.7. Struktura szarej strefy w UE-15
Raport Komisji z 2004 roku dowodzi, że szara strefa w Europie Zachodniej jest
zdominowana przez mężczyzn, często posiadających już formalne zatrudnienie, będących
generalnie wykwalifikowanymi pracownikami w dynamicznej grupie wiekowej pomiędzy
25. a 45. rokiem życia. Ta grupa ma lepszą pozycję w szarej strefie. Pozostali, tak jak kobiety,
studenci, bezrobotni, podejmują mniej płatne prace i pracują dłużej w mniej atrakcyjnych
zawodach. Sektor, w którym najczęściej pracuje się nielegalnie, to budownictwo, wyjątkiem
są

Niemcy,

gdzie

równie

często

zatrudnienie

nierejestrowane

występuje

w rolnictwie, wliczając ogrodnictwo. Obok tych sektorów praca nierejestrowana często
występuje również w branży hotelarskiej oraz w usługach domowych i osobistych (European
Commission 2004).
Nie ma uniwersalnych powodów istnienia szarej strefy w starych krajach
członkowskich. W każdym z krajów istnieją konkretne uwarunkowania, specyficzne
okoliczności. Generalnie, oprócz przyczyn ekonomicznych, takich jak wysokie koszty pracy,
uciążliwość prowadzenia działalności gospodarczej, należy również zwrócić uwagę na
zaufanie do działań rządu i instytucji rządowych czy nieodpowiednie ustawodawstwo rynku
pracy. Trzeba także pamiętać o kulturze danego kraju, również kształtującej szarą strefę.
Z historycznej perspektywy istnieją trzy czynniki kształtujące, choć w zmieniającym
się stopniu, istnienie szarej strefy:
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1) powstawanie wysoce zróżnicowanego popytu na usługi osobiste dla rodzin
i jednostek (np. opieka, sprzątanie), usługi te niosą za sobą duży nakład pracy i niski wzrost
produktywności;
2) reorganizacja przemysłu i firm w długie linie dezintegracji pionowej i łańcuchy
podzleceń, aby uelastycznić produkcję i zwiększyć możliwość innowacji oraz adaptacji do
konkretnych sytuacji i fluktuacji rynkowych; ten rodzaj uelastycznienia prowadzi do wzrostu
samozatrudnienia oraz zwiększenia liczby przedsiębiorców, z których wielu może działać w
szarej strefie gospodarki;
3) wpływ rozprzestrzeniania się nowych technologii, jak np. komputery osobiste, które
niosą za sobą nowe możliwości pracy i otwierają nowe areny do świadczenia usług (European
Commission 1998).

2.3.8. Struktura szarej strefy w krajach nowo przyjętych
Szara strefa w nowych państwach członkowskich nie jest nowym fenomenem. Jest
niewątpliwie spuścizną po okresie gospodarki centralnie planowanej, kiedy to na rynku było
mnóstwo niedoboru towarów i usług, zaś szara strefa częściowo wypełniała tę lukę. Autorzy
raportu pt. Praca niedeklarowana w poszerzonej Unii (European Commission 2004) dzielą
kraje nowo przyjęte na trzy grupy pod względem rozmiaru szarej strefy.
Kraje, w których odnotowuje się relatywnie niski poziom szarej strefy (około
8%–13% PKB) i tendencję malejącą. Są to Czechy, Estonia i Słowacja. Są to kraje, w których
społeczne i ekonomiczne podstawy dla nieformalności nigdy nie były silne, więc obecny rząd
ma większe szanse na odniesienie sukcesu w walce z tym problemem.
Kraje ze średnim poziomem pracy nierejestrowanej (14%–23% PKB), której poziom
generalnie spada od połowy lat 90. Zalicza się do nich Polskę, Słowenię, Węgry, Litwę
i Łotwę. Pierwsze trzy kraje są znane z długiej i głęboko zakorzenionej tradycji nieformalnej
gospodarki. Natomiast Litwa i Łotwa są postsowieckimi krajami, które w rezultacie wolniej
wprowadzały reformy niż ich sąsiedzi, a także miały głęboko zakorzeniony sowiecki typ
biurokracji oraz bardziej zacofana strukturę ekonomiczną.
Kraje z wysokim i stale rosnącym poziomem gospodarki nieformalnej. Narodowe
statystyki szacują szarą strefę w tych krajach na 2%–22% PKB, ale strefa ta szacowana przez
narodowych ekspertów i organizacje międzynarodowe wynosi 30%–37% PKB. Te kraje to
Bułgaria i Rumunia, gdzie gospodarka nieformalna jest głęboko zakorzeniona, a rząd jest zbyt
słaby lub niechętny, by z nią walczyć (European Commission 2004).
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Uczestnicy nieformalnej gospodarki reprezentują prawie wszystkie grupy społeczne:
pracujący, bezrobotni, prowadzący własną działalność, studenci, emeryci oraz nielegalni
imigranci. To, co szczególnie charakteryzuje państwa nowo przyjęte, to wysoki udział
rencistów i emerytów w szarej strefie oraz wysoka reprezentacja dobrze wykształconych
ludzi. Spory udział emerytów tłumaczy się tym, że ich świadczenia są bardzo niskie i wielu
szuka dodatkowej pracy. Często jest to spowodowane także tym, że w wielu krajach reformy
emerytalne wymagały wcześniejszego przejścia na emeryturę. Dlatego też wiele ludzi w sile
wieku pozostawało bez pracy, często z niskimi zasiłkami, co zmuszało rezultacie do szukania
zatrudnienia w szarej strefie. Z kolei wysoka reprezentacja wykształconych ludzi wśród
zatrudnionych w nieformalnej gospodarce spowodowana jest szybką restrukturyzacją
ekonomiczną oraz reformami rynku, które spowodowały wiele dysproporcji na rynku pracy.
Są to np. ludzie, których status społeczny został zdegradowany i woleli podjąć lepiej płatna
pracę z niższym statusem zamiast zarabiać w mniej płatnym sektorze pracy umysłowej.
Większość pracy nierejestrowanej w krajach Europy Centralnej i Wschodniej jest
skoncentrowana w tych samych sektorach, co w EU-15, różni się jednak innym udziałem prac
w tych sektorach. Głównymi sektorami, w których występuje praca nierejestrowana, są:
rolnictwo, budownictwo, sektor usług osobistych, hotele i restauracje oraz sprzedaż. Są to
sektory, w których głęboko zakorzeniona jest praca nierejestrowana i są one typowe dla
gospodarki przejściowej. Produkcja w tych sektorach zaspokajała głównie potrzeby
gospodarstw domowych, co było częścią tradycji, dlatego ludzie często nie zdawali sobie
sprawy, że pracują w szarej strefie. Wśród rzadziej wymienianych występują: turystyka
i rekreacja, wynajem domów, manufaktury (szczególnie przemysł tekstylny i skórzany).
Te z kolei sektory niosą za sobą duży udział prac nisko płatnych i niewykwalifikowanych,
mających często charakter sezonowy.

2.3.9. Opcje polityki
Ponieważ praca nielegalna wpływa znacząco na funkcjonowanie rynku pracy,
stworzenie odpowiednich zachęt mogłoby motywować ludzi aktywnie działających w szarej
strefie do zarejestrowania się. Także klienci mogliby kupować więcej usług na formalnym
rynku, gdyby istniały na nim właściwe oferty.
Problem gospodarki nieformalnej może być rozpatrywany w dwojaki sposób. Jeżeli
zjawisko to dotyczy głównie pojedynczych osób lub firm korzystających z systemu przy
jednoczesnym wyrządzaniu szkody dobrobytowi wszystkich – interwencja powinna być
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przeprowadzona za pomocą sankcji. Jeżeli problem szarej strefy to głównie rezultat nowych
form pracy lub wolniejszej adaptacji tych zmian w odpowiednim ustawodawstwie, wtedy
polityka powinna skoncentrować się na środkach prewencyjnych (European Commission
1998).

2.3.9.1. Sankcje
Zapewnienie egzekwowania zasad
Jeśli dystrybucja dochodu i pozyskiwanie usług dobrobytu jest wysoko cenione
w społeczeństwie, do Państwa należy zatem zapewnienie, aby liczba „jeżdżących na gapę”
została ograniczona. W razie konieczności, przy aktywnym wsparciu partnerów społecznych,
kontrola wprowadzania w życie przepisów prawnych oraz sankcje muszą zostać wzmocnione,
w szczególności wobec podmiotów i organizacji czerpiących korzyści z nielegalnego
zatrudnienia.

Nadzór i kontrola
Większa liczba przepisów i kontrola społeczeństwa jest sposobem walki z pracą
nielegalną. Nierejestrowanie pracy zarobkowej nie może być postrzegane jako mało ważne
wykroczenie. Obowiązujące wytyczne w sprawie polityki zatrudnienia sugerują zwiększenie
możliwości organów ścigania i połączenie ich ze skutecznymi sankcjami, tak żeby praca
nielegalna nie była opłacalna. Środki zwalczania szarej strefy muszą się zawsze opierać na
dwóch filarach: na sankcjonowaniu i zapobieganiu, które uzupełniają się wzajemnie. Ta
podwójna

strategia

środków

kontroli

i

mechanizmów

motywacyjnych

znajduje

odzwierciedlenie w treści komunikatów Komisji, w decyzjach Rady i Europejskiego
Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz w aktualnych wytycznych dotyczących polityki
zatrudnienia.
Zielona

księga

Komisji

w

sprawie

prawa

pracy

zaakcentowała

potrzebę

skuteczniejszej współpracy na poziomie krajowym pomiędzy różnymi jednostkami rządu,
takimi jak inspektoraty pracy, instytucje zabezpieczenia społecznego i organy podatkowe oraz
stwierdziła, że „zwiększenie zasobów i zakresu wiedzy fachowej tych organów ścigania oraz
współpracujących z nimi partnerów, może wpłynąć na zmniejszenie ilości zachęt do
podejmowania pracy niezgłoszonej” (Komisja Europejska 2007a).
W kilku państwach członkowskich pojawiły się nowe regulacje prawne oraz plany
działań zmierzające do sprawniejszego wykrywania pracy nierejestrowanej (Dania, Finlandia,
Francja itd.). W wielu przypadkach pojęcie pracy nierejestrowanej zostało uaktualnione w
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celu odzwierciedlenia rozwoju rynku pracy (praca agencyjna, podwykonawstwo itd.).
Przyjęto także kryteria w celu wykrycia pozornej działalności prowadzonej na własny
rachunek.
W wielu państwach członkowskich priorytetem stała się poprawa zdolności instytucji
zabezpieczenia społecznego, inspekcji pracy oraz związków zawodowych w zakresie
nadzorowania i kontroli. Struktury koordynacji między ministerstwami zostały utworzone we
Reakcji, Belgii i Włoszech. Utworzono płaszczyzny porozumienia pomiędzy odpowiednimi
bazami danych (np. w Portugalii).
Na pracodawców nałożono ogólny obowiązek rejestrowania pracowników począwszy
od pierwszego dnia zatrudnienia. Nałożono pewne obowiązki także na osoby, które
potencjalnie mogą korzystać z pracy nierejestrowanej w Danii (od 2004 r. obowiązek
przechowywania faktur z zakresu usług budowlanych i naprawczych nałożony na
gospodarstwa domowe) oraz w Austrii (obowiązek prowadzenia rachunkowości w sposób
uwzględniający czas i na podstawie otrzymanej gotówki w hotelach i restauracjach) (Komisja
Europejska 2007a).
W wielu krajach zawarto porozumienia pomiędzy partnerami społecznymi, zwłaszcza
w sektorze budownictwa. We Włoszech ustawa budżetowa stanowi, że w 2007 r. Minister
Pracy we współpracy z partnerami społecznymi wprowadzi system normatywny w celu
oszacowania rzeczywistej liczby przepracowanych godzin („indici di congruità”) (Komisja
Europejska 2007a).
Wprowadzono kary dla pracodawców zatrudniających obywateli państw trzecich
nielegalnie przebywających na terytorium UE (np. Finlandia, Dania, Wielka Brytania); w
wielu przypadkach zostały one wzmocnione, w tym poprzez zakaz udziału w zamówieniach
publicznych.

2.3.9.2. Środki prewencyjne
Należy organizować kampanie zwiększające świadomość społeczną negatywnego
wpływu pracy nierejestrowanej na bezpieczeństwo socjalne i jej skutków w rozumieniu
solidarności i sprawiedliwości. Należy podnieść poziom świadomości negatywnych skutków
pracy nielegalnej. Przeprowadzono kilka takich, które odniosły sukces (np. duńska kampania
„fair play”). W nowych państwach członkowskich miały one często szeroki zakres i
koncentrowały się na zagadnieniach takich jak „płace kopertowe” (np. „Umowa o pracę – to
działa” na Łotwie).
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Jako bardzo istotne Komisja zaleca utworzenie ram prawnych i administracyjnych
zgodnych z Europejską Strategią Zatrudnienia, które będą opierać się na środkach
prewencyjnych i zachęcających pracodawców i pracowników do działania w ramach
gospodarki oficjalnej i legalnego zatrudnienia. Środki te, w ramach których należy
uwzględnić stabilność finansów publicznych i systemów opieki socjalnej, mogą być
następujące:
– liberalizacja rynku towarów i usług oraz uproszczenie procedur zakładania małych
przedsiębiorstw;
– stworzenie ram prawnych i administracyjnych sprzyjających zgłaszaniu działalności
gospodarczej i zatrudnienia poprzez uproszczenie procedur i obniżenie kosztów oraz
zniesienie barier w tworzeniu i rozwijaniu przedsiębiorstw, w szczególności filii i małych
firm (zmniejszyć opodatkowanie w pracy, zarówno jeśli chodzi o koszty pracodawcy –
składki na ubezpieczenie społeczne, jak i podatki od dochodu indywidualnego);
– zwiększenie zachęt i znoszenie przeszkód w zgłaszaniu pracy zarówno po stronie
popytowej, jak i podażowej.
W tym celu zaleca się:
– przegląd i, jeśli to będzie konieczne, zmianę systemu podatkowego i systemu
świadczeń społecznych oraz ich wzajemnego oddziaływania, w celu zredukowania wysokich
granicznych stóp rzeczywistych i, w razie potrzeby, obciążeń podatkowych pracowników
o niskich wynagrodzeniach;
– opracowanie odpowiedniej polityki zatrudnienia w stosunku do beneficjentów
pomocy społecznej, która pomoże im zintegrować się z legalnym rynkiem pracy;
– zredukowanie bezrobocia i pułapki ubóstwa poprzez zmniejszenie zgubnego
oddziaływania systemu podatkowego i systemu świadczeń społecznych;
– faworyzowanie systemu, w którym prawo do społecznej ochrony dochodów jest
połączone ze skutecznie obliczonymi składkami (European Commission 2003e);
– większe zaangażowanie partnerów społecznych w informację, narzucenie kontroli na
poziomie sektorowym, lokalnym i europejskim.
Rada ds. Zatrudnienia, Polityki Społecznej, Zdrowia i Konsumentów, zebrana
w październiku 2003 roku, zwróciła się do partnerów społecznych na szczeblu europejskim
o metodyczne rozpatrzenie zagadnienia pracy nielegalnej w ramach przyjętego przez nich
wieloletniego programu roboczego oraz dalsze analizowanie pracy nielegalnej na poziomie
sektorowych komisji dialogu społecznego. Na szczeblu krajowym partnerzy społeczni
powinni wspierać zgłaszanie działalności gospodarczej i zatrudniania, a także walczyć ze
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skutkami pracy nielegalnej przez uwrażliwianie i inne działania, jak na przykład zbiorowe
negocjacje prowadzone według tradycji i praktyki krajowej, zmierzające w szczególności do
uproszczenia ram działalności zawodowej, zwłaszcza w stosunku do małych i średnich
przedsiębiorstw.

Dobrze funkcjonujący system prawny
Jest on konieczny w celu wykrycia, oskarżenia i ukarania osób zajmujących się pracą
nielegalną. Szczególnie jest to istotne, gdy w grę wchodzi systematycznie wykonywana praca
nielegalna, względnie, gdy zachodzi wykorzystywanie prawników.

Odpowiedni system ubezpieczeń społecznych
Powinien być dostosowany do nowych typów pracy, takich jak praca tymczasowa czy
praca nieregularna, powinien obejmować zarówno pracujących jak i nie mających
zatrudnienia. Należy również, zdaniem Komisji, włączać do ustawodawstwa pracy
powstające nowe zawody i kompetencje.

Badania porównawcze
Powinny pomóc w ustaleniu, w wypadku jakich podstaw opodatkowania występuje
największe ryzyko pracy nielegalnej i jakie istnieją sposoby przeciwdziałania temu zjawisku

2.3.9.3. Aspekty polityki podatkowej
Związek między pracą nierejstrowaną a obciążeniem podatkowym jest złożony.
Zdaniem

Europejskiego

Komitetu

Ekonomiczno-Społecznego

nie

jest

oczywistym

automatyczny spadek liczby oszustw podatkowych po obniżeniu podatków. Nawet w krajach,
w których stawki podatkowe i składki na ubezpieczenie są niskie, ma miejsce praca
nielegalna. Dlatego Komitet opowiada się za przeprowadzeniem pogłębionych badań, które
wskażą relacje między podatkami i składkami oraz występowaniem pracy nierejestrowanej
(Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny 2005a).
Badania wykazują, że praca nielegalna dotyczy bardzo małych przedsiębiorstw
z ograniczonymi środkami administracyjnymi. Należy więc zastanowić się czy wynika to
z nieznajomości obowiązujących zasad, ich skomplikowania, czy może praca nielegalna jest
działaniem świadomym, mającym na celu zwiększenie konkurencyjności.
Zdaniem Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego tak szczegółowe
przepisy są wynikiem dużej potrzeby sprawiedliwości w naszym społeczeństwie. System
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podatkowy dobrze to ilustruje. Gdy w danej branży gospodarki wielu pracodawców
i pracowników nie deklaruje swoich dochodów system podatkowy nie może być uznawany za
sprawiedliwy przez uczciwych pracodawców, których często nieuczciwa konkurencja zmusza
do zamykania działalności. Istnieje zatem potrzeba – zdaniem Europejskiego Komitetu
Ekonomiczno-Społecznego – wykształcenia nowych postaw w celu uproszczenia systemów
zarówno dla obywateli, jak i władz. Możliwości manipulowania systemem będą wówczas o
wiele mniejsze. Jednocześnie Komitet zaleca władzom przeznaczanie większych środków na
walkę z poważną przestępczością gospodarczą (Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny
2005a).
Komisja Europejska, postulując reformę administracyjną i uproszczenie procedur
sygnalizuje, że opodatkowanie dochodów z pracy i obciążenia administracyjne, zwłaszcza w
odniesieniu do pracy nietypowej lub sezonowej zdają się być najsilniejszymi czynnikami
sprzyjającymi pracy nierejestrowanej. W niektórych ekstremalnych przypadkach połączenie
niskiej produktywności z obciążeniami administracyjnymi i/lub podatkowymi powoduje, że
określone czynności są nieopłacalne z punktu widzenia ekonomicznego w gospodarce
formalnej (Komisja Europejska 2007a)
Uproszczone systemy rejestracji pracowników zostały wprowadzone we Francji
(pracownicy sezonowi w sektorze rolnictwa, hotelarstwie i gastronomii), Holandii (sprzątanie
domów) i Niemczech („mini-prace”), przy czym znacznie wzrosła liczba miejsc pracy. W
Hiszpanii, gdzie porównanie sytuacji w regionach wskazuje na współzależność pomiędzy
występowaniem umów na czas określony i pracą niezgłoszoną, porozumienie partnerów
społecznych zawarte w 2005 r., mające na celu redukcję zatrudnienia na czas określony, może
być uważane za obiecujący krok w kierunku uregulowania prawnego także w odniesieniu do
pracy nierejestrowanej.
Bony na usługi oraz udogodnienia co do wykonywania regularnych usług w
gospodarstwach domowych zostały wprowadzone w Belgii, Austrii i Hiszpanii, podczas gdy
ograniczono je w Danii w 2001 r. Często miało to pozytywny wpływ na tworzenie miejsc
pracy, jednak rezultaty z punktu widzenia budżetu nie były jednolite.
Skala zjawiska związku pracy nierejestrowanej z unikaniem płacenia podatków
spowodowała, że niektóre państwa członkowskie skorzystały ze wskazanej w Dyrektywie z
1999 możliwości obniżenia podatku VAT w odniesieniu do specyficznych usług związanych
z usługami pracochłonnymi. Dowody wpływu ograniczenia podatku VAT na tworzenie
miejsc pracy są ograniczone. W odniesieniu do renowacji i konserwacji budynków kilka
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państw członkowskich (np. Finlandia, Włochy) opowiedziało się za odliczeniem tych kosztów
od podstawy opodatkowania konsumenta jako środkiem najbardziej efektywnym.
W następstwie przystąpienia 1 maja 2004 r. dziesięciu nowych państw członkowskich
Wielka Brytania, Irlandia i Szwecja otworzyły swoje rynki pracy dla pracowników
pochodzących z tych państw członkowskich, podczas gdy inne państwa członkowskie
zastosowały przepisy przejściowe w stosunku do pracowników z ośmiu państw.
W swoim sprawozdaniu na temat działania przepisów przejściowych ustanowionych
w Traktacie Akcesyjnym z 2003 r. Komisja stwierdziła, że ograniczenia dostępu do rynku
pracy mogą spowodować nasilenie zjawiska pracy nierejestrowanej.
Od dnia 1 maja 2006 r. pozostałe państwa członkowskie UE-15 w pełni zniosły
ograniczenia, podczas gdy inne wprowadziły ich uproszczoną formę w kontekście kurczenia
się rynków pracy (Komisja Europejska 2007a)

2.3.9.4. Potrzeba informacji i szkolenia
W przypadku pracownika, zatrudnienie nierejestrowane jest często równoznaczne
z zatrudnieniem krótkotrwałym i niepewnym, bez możliwości zrobienia kariery. Traci on
również wszelkie świadczenia społeczne. Przedsiębiorca, z obawy przed wykryciem oszustw,
nie może się swobodnie rozwijać. Celem osób, które zatrudniają lub pracują nielegalnie, jest
zwykle unikanie płacenia podatków i składek na ubezpieczenie. Z tego też względu wskazuje
się na związek między unikaniem płacenia składek i przyszłymi świadczeniami. Z
przykładów tych wynika potrzeba informacji i szkoleń. W tym celu należy wskazywać
negatywne skutki pracy nielegalnej dla jednostki i dla społeczeństwa, zarówno w
perspektywie krótko-, jak i długoterminowej. Praca nierejestrowana silnie wpływa na
pracowników, biznes, konsumentów, równość płci, a także na system zabezpieczenia
społecznego (European Commission 2003d).
Pierwszoplanową rolę w tym zakresie – zdaniem Europejskiego Komitetu
Ekonomiczno-Społecznego – powinni odegrać partnerzy społeczni i związki pracodawców.
Organizacje związkowe mogą przyczynić się do likwidacji pracy nielegalnej poprzez
kontrolowanie właściwego stosowania porozumień płacowych i płatności składek na
ubezpieczenie społeczne. Organizacje te mogą domagać się od swoich członków
przestrzegania zasad postępowania i orzekania kar w przypadku nieprzestrzegania tych zasad.
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2.3.10. Szara strefa a nielegalna imigracja
W 2003 roku Komisja Europejska wydała Komunikat w sprawie imigracji, integracji
i zatrudnienia, w którym odniosła się do zależności pracy nierejestrowanej i nielegalnej
migracji. Zdaniem Komisji sektory pracy nielegalnej i nielegalnej migracji „karmią się
nawzajem”, dlatego powinno nastąpić zgranie polityki poszczególnych państw, aby
skutecznie walczyć zarówno z pracą nielegalną, jak i nielegalną migracją (European
Commission 2003e).
Komisja podkreśla więc oczywistą zależność między nieuregulowanym rynkiem pracy
a nielegalną imigracją, szczególnie w sektorach wymagających niskich kwalifikacji (gdzie
pracuje większość nielegalnych imigrantów), takich jak: budownictwo, rolnictwo,
gastronomia, usługi dotyczące sprzątania i pracy w domu. Często są wynajmowani do tzw.
pracy „3D” (dirty, dangerous, demanding – brudna, niebezpieczna, wymagająca), której nie
szuka rodzima siła robocza.
Tendencja do zatrudniania nielegalnych migrantów w szarej strefie do prac
wymagających niskich kwalifikacji wynika nie tylko z faktu, że nie mają oni odpowiedniego
statusu, kwalifikacji lub że nie znają wymaganego języka. Wykwalifikowani nielegalni
migranci często nie mogą się zatrudnić w sektorze, w którym zdobyli wykształcenie, dlatego
że ich kwalifikacje nie są uznawane w Unii Europejskiej. W państwie członkowskim ludzie ci
pracują nielegalnie w sektorze wymagającym niskich kwalifikacji z powodu braku właściwej
dokumentacji i często ich wynagrodzenie jest o wiele wyższe niż otrzymywane za pracę
wymagającą wysokich kwalifikacji, wykonywaną w kraju pochodzenia (Komisja Europejska
2004b).
Komisja jest zdania, że praca nierejestrowana jest istotnym czynnikiem sprzyjającym
nielegalnej

migracji,

więc

głównym

dążeniem

musi

być

przekształcenie

pracy

nierejestrowanej w regularne zatrudnienie. Cel ten jest już zawarty w wytycznych
dotyczących polityki zatrudnienia. Komisja popiera takie działania, jak umieszczanie
w narodowych planach działania strategii ukierunkowanych na pracowników zagranicznych
lub nielegalnych imigrantów. Dalsze monitorowanie działań podejmowanych przez państwa
członkowskie zapewni Komisja w kontekście Europejskiej Strategii Zatrudnienia (Komisja
Europejska 2004b).
Zwiększenie integracji obywateli państw trzecich przebywających w państwach
członkowskich jest istotnym celem, który – zdaniem Komisji – musi zostać uwzględniony w
we wszystkich przyszłych projektach. Zasadniczym aspektem tego celu jest integracja z
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rynkiem pracy i dlatego Komisja przypomina potrzebę podjęcia działań, takich jak
zmniejszenie różnic poziomu bezrobocia wśród obywateli państw trzecich i obywateli Unii.
Odnosi się również do pożytku płynącego z ułatwiania mobilności obywateli państw trzecich
na rynku pracy Unii Europejskiej. Zaleca udoskonalenie kwestii uznawania kwalifikacji
zawodowych państw trzecich.
Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny jest zdania, że tam, gdzie nie istnieją
odpowiednie, przejrzyste i elastyczne drogi migracji legalnej, tam wzrasta imigracja
nielegalna. Niezbędna jest więc solidna polityka azylowa, jak również zharmonizowane
ustawodawstwo gwarantujące odpowiednią ochronę migrantom (Europejski Komitet
Ekonomiczno-Społeczny 2005b).
Według Komisji i Rady Europejskiej liczba imigrantów ekonomicznych z krajów
trzecich będzie w Unii Europejskiej zacznie wzrastać w nadchodzących latach, i to zarówno
na stanowiskach wymagających niskich, jak i wysokich kwalifikacji. Dlatego – zdaniem
Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego – imigracja powinna odbywać się przy
pomocy legalnych i przejrzystych środków w celu uniknięcia problemów doświadczanych
obecnie na rynkach pracy. W celu osiągnięcia powyższego musi istnieć odpowiednia
współpraca między władzami a partnerami społecznymi.
Konieczne jest zatem szybkie opracowanie wspólnej polityki imigracyjnej
i zharmonizowanego prawodawstwa. Proponuje się również, aby na podstawie umów
o stowarzyszeniu i współpracy między Unią Europejską a rożnymi państwami trzecimi,
Wspólnota mogła powołać specjalne departamenty do spraw migracji zarobkowej. Umowy te
mogłyby obejmować możliwości migracji zarobkowej oraz programy szkoleniowe.
Ważnym elementem uzupełniającym walkę z nielegalną pracą jest również włączenie
imigrantów w szereg działań mających na celu integrację ze społeczeństwem obywatelskim i
nabycie obywatelstwa. Władze mają obowiązek wyraźnie poinformować imigranta o jego
prawach i obowiązkach oraz zapewnić mu dostęp do legalnego rynku racy, edukacji i szkoleń.
Imigrant powinien mieć możliwość korzystania z systemu opieki zdrowotnej i innych
świadczeń socjalnych na równi z mieszkańcami kraju przyjmującego (Europejski Komitet
Ekonomiczno-Społeczny 2005a).
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2.3.10.1. Kary dla pracodawców zatrudniających nielegalnych
imigrantów
– nowa Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady
Idąc w kierunku sankcji, Komisja Europejska przyjęła w maju 2007 roku projekt
Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady przewidującej kary dla pracodawców
zatrudniających obywateli państw trzecich nielegalnie przebywających na terytorium UE.
Skala tego zjawiska jest trudna do oszacowania. Eksperci Komisji Wspólnot Europejskich
oceniają liczbę obywateli państw trzecich nielegalnie przebywających w Unii Europejskiej na
4,5–8 mln osób. Nielegalne zatrudnienie koncentruje się głównie w budownictwie, rolnictwie,
usługach porządkowych oraz w hotelarstwie i gastronomii. W uzasadnieniu do Dyrektywy
powołano się na definicję nierejestrowanego zatrudnienia zawartą w Komunikacie Komisji z
1998 roku. Tym samym problem zatrudnienia obywateli państw trzecich nielegalnie
przebywających w Unii Europejskiej wpisano w szerszy kontekst problemów związanych
z

nieewidencjonowanym

zatrudnieniem.

Przeprowadzono

także

konsultacje

z zainteresowanymi stronami, dokonując jednocześnie oceny wpływu regulacji zawartych
w Dyrektywie, wynikiem czego było wybranie dwóch spośród sześciu zaproponowanych
wariantów:
a) harmonizacja kar dla pracodawców i środków zapobiegawczych,
b) określenie i wymiana między państwami członkowskimi sprawdzonych rozwiązań
w zakresie wdrażania systemu kar dla pracodawców 9.
Dyrektywa ta opiera się na środkach już podejmowanych w państwach członkowskich
i ma służyć zagwarantowaniu, by wszystkie państwa członkowskie wprowadziły zbliżone
uregulowania dotyczące kar dla pracodawców 10 nielegalnie zatrudniających obywateli państw
trzecich oraz by skutecznie kary te egzekwowały.

9

Przed przyjęciem dyrektywy odbyły się posiedzenia z przedstawicielami Europejskiej Konfederacji

Związków Zawodowych oraz Konfederacji Europejskiego Biznesu. Przeprowadzono również konsultacje
z państwami członkowskimi w ramach Komitetu ds. Imigracji i Azylu działającego przy Komisji.
W przygotowaniu wniosku pomogły również seminaria i warsztaty, w których udział wzięli przedstawiciele
partnerów społecznych i organizacji pozarządowych.
10

„Pracodawca” oznacza każdą osobę, włączając osoby prawne, na rzecz i pod kierunkiem której

obywatel państwa trzeciego wykonuje działalność za wynagrodzeniem.
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Najważniejszym przepisem tej dyrektywy jest powszechny zakaz zatrudniania
obywateli państw trzecich, którzy nie mają prawa do pobytu w Unii Europejskiej (artykuł 3).
Ponadto pracodawcy zobowiązani by byli do sprawdzenia przed zatrudnieniem obywateli
państw trzecich, czy posiadają oni stosowne dokumenty pobytowe lub zezwolenie na pobyt.
Należałoby również zgłaszać odpowiednim władzom w ciągu jednego tygodnia fakt
rozpoczęcia i zakończenia zatrudnienia takich obywateli.
W przypadku naruszenia powyższych przepisów, pracodawcy powinni podlegać
skutecznym, proporcjonalnym, zniechęcającym karom, które mogą mieć charakter
administracyjny. W przypadku każdego naruszenia wachlarz kar powinien być szeroki i
obejmować grzywnę i nakaz zwrotu kosztów wydalenia obywatela państwa trzeciego z
powrotem do państwa pochodzenia (artykuł 6).
Wśród innych kar przewidzianych dla przedsiębiorców zatrudniających nielegalnie
przewidziano dodatkowo min.: zakaz korzystania z subwencji i dotacji publicznych czy zakaz
ubiegania się o zamówienia publiczne (artykuł 8).
Dyrektywa przewiduje również ustanowienie przez państwa członkowskie kar
kryminalnych, którym podlegałyby cztery rodzaje poważnych naruszeń: wielokrotne
naruszenia,

zatrudnianie

znacznej

liczby

obywateli

państw

trzecich,

zatrudnianie

w warunkach szczególnego wyzysku oraz przypadki, w których pracodawca jest świadomy,
że pracownik jest ofiarą handlu ludźmi (artykuł 10).
Jak widać, dyrektywa oparta jest na przekonaniu, że same kary administracyjne nie
wystarczą do powstrzymania pozbawionych skrupułów pracodawców. Dlatego dyrektywa
stwierdza, że w celu zagwarantowania lepszego przestrzegania zakazu można, a nawet należy
zastosować kary kryminalne.
Dyrektywa przewiduje karanie pracodawców, a nie nielegalnie zatrudnionych
obywateli państw trzecich. Kary obejmują obciążenia finansowe z tytułu każdego
nielegalnego zatrudnionego obywatela państwa oraz w określonych przypadkach nakaz
zwrotu kosztów wydalenia. Pracodawca będzie zobowiązany wypłacić zaległe wynagrodzenia
nielegalnie zatrudnionemu oraz wszelkie należne podatki i składki na ubezpieczenia
społeczne, w tym odpowiednie kary administracyjne.
Aby zapewnić bardziej skuteczne egzekwowanie przyjętych regulacji, należy
ustanowić procedury umożliwiające obywatelom państw trzecich składanie skarg
bezpośrednio lub za pośrednictwem wyznaczonych osób trzecich. Poza tym państwa
członkowskie byłyby zobowiązane do podejmowania określonej liczby kontroli opierając się
na ocenie ryzyka (artykuły 14 i 15).
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Zalecenia dyrektywy nie mogą być w wystarczającym stopniu zrealizowane tylko
przez indywidualne państwa członkowskie. Wymagają działań wspólnych na szczeblu
Wspólnoty. Obejmują one:
1) ustalenie jednakowego minimalnego poziomu kar dla pracodawców we wszystkich
państwach członkowskich;
2) ustalenie we wszystkich państwach dostatecznie wysokich kar;
3) ujednolicenie kar, by nie doprowadzić do zjawiska wtórnego przemieszczania
obywateli państw trzecich do państw Unii Europejskiej, w których są one niższe, a regulacje
mniej rygorystycznie egzekwowane;
4) ustalenie dla przedsiębiorstw w całej Unii Europejskiej równych warunków
konkurencji; nie wystąpi zjawisko zakłócenia konkurencji na jednolitym rynku.
Dyrektywa, w celu realizacji omówionych wyżej regulacji, zobowiązuje państwa
członkowskie Unii Europejskiej, aby każdego roku co najmniej 10% przedsiębiorstw
mających siedzibę na ich terytorium było kontrolowanych pod kątem zatrudnienia obywateli
państw trzecich nielegalnie przebywających na terytorium Unii Europejskiej. Państwa
członkowskie zobowiązane będą co trzy lata przekazać Komisji informację na temat
wdrożenia dyrektywy, przedstawiającą między innymi liczbę i rezultaty kontroli oraz
szczegółowe informacje na temat środków zastosowanych w stosunku do pracodawców
zatrudniających nielegalnie obywateli państw trzecich.

2.3.10.2. Stanowisko Konfederacji Pracodawców Europejskich
Przedstawiciele Konfederacji Pracodawców Europejskich (Business Europe) są
zdania, że dobrze zorganizowana polityka migracyjna jest niezbędna dla Europejskiego
społeczeństwa i gospodarki. Dlatego popierają projekt Dyrektywy Komisji Europejskiej.
Według pracodawców europejskich istotne jest stworzenie niezbiurokratyzowanych i
szybkich procedur na poziomie narodowym, by ułatwić legalną rekrutację migrujących
pracowników. Ich zdaniem wysokie kary przyniosą ograniczony efekt, jeśli polityka nie
uwzględni kluczowych przyczyn występowania nielegalnej imigracji, takich jak wysokie
koszty pracy czy nieelastyczny rynek pracy (Business Europe 2007).
Europejscy pracodawcy mają jednak kilka zastrzeżeń co do projektu dyrektywy. Ich
zdaniem poprzez wprowadzenie szerokiej, wspólnej dla całej Unii Europejskiej definicji
„pracodawcy” i „zatrudnienia” Dyrektywa ta ingeruje w narodowe społeczne prawo pracy.
Ponadto, aby sankcje były efektywne i proporcjonalne, to państwa członkowskie są
najbardziej odpowiednie, by decydować i ustalać efektywne sankcje w przypadku
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nieprzestrzegania warunków Dyrektywy. Dlatego Business Europe uważa, że propozycja
Komisji jest niezgodna z zasadą pomocniczości.
Ponadto, zdaniem Konfederacji Pracodawców Europejskich, projekt Dyrektywy nie
przestrzega zasady proporcjonalności. Dyrektywa narzuca zbyt uciążliwe i kosztowne
administracyjnie wymagania na europejskie firmy. Komisja nie oszacowała kosztów, jakie
muszą ponieść przedsiębiorstwa, aby dostosować się do wymogów Dyrektywy. W dodatku
niektóre z sankcji przedstawione w propozycji Komisji (szczególnie dotyczące tymczasowego
lub stałego zamknięcia przedsiębiorstwa) są nieproporcjonalne, jeśli nie są jasno i wyłącznie
powiązane

z

dobrze

zdefiniowanymi

przypadkami

systematycznych

przestępstw

wyzyskiwania lub handlu ludźmi
Pracodawcy są zdania, że powinien istnieć czynnik jakościowy, który odróżniałby
sankcje kryminalne od administracyjnych.
W wielu krajach Unii Europejskiej, zdaniem pracodawców, istnieją ramy prawne do
stosowania sankcji w przypadku nielegalnego zatrudnienia. Dlatego dalszy postęp w walce z
nielegalnym zatrudnieniem powinien być skoncentrowany na egzekwowaniu tego prawa.
Ważne jest jednocześnie branie pod uwagę nie tylko symptomów, ale i przyczyn nielegalnego
zatrudnienia. (Business Europe 2007)

2.3.11. Rekomendacje Komisji Europejskiej (European Commission 2004)
● Podstawową kwestią jest fakt, że praca nielegalna w poszczególnych krajach
poszerzonej Unii Europejskiej ma różne źródła przyczyn. Różnią się one nawet w obrębie
danego kraju. W konsekwencji, w walce z pracą nierejestrowaną powinny być używane różne
podejścia w różnych krajach.
● Polityka powinna być „żywa”, reagować na zmiany omawianego zjawiska. Polityka
powinna zawierać różnorodne narzędzia i modele, które mogłyby zostać użyte w różnych
sytuacjach i okolicznościach, które się pojawią. Taki zestaw narzędzi i możliwości polityki
zostały przedstawione w badaniu Komisji Europejskiej z 2001 roku pt. Praca nielegalna w
Europie.
● Kluczowym elementem w jakiejkolwiek polityce walki z pracą nielegalną powinno
być wzmocnienie zaufania do rządu i instytucji rządowych. Można tego dokonać poprzez
długoterminowe wysiłki zaprojektowane, by wzmacniać morale społeczeństwa i zapewnić
wzrost zaufania do publicznych instytucji. Zmiana stosunku jest bardzo ważnym
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instrumentem w walce przeciwko pracy nielegalnej, odkąd środkami kontrolnymi, między
innymi z powodu niewystarczających zasobów, nie można zlikwidować tego problemu.
● Kolejne dwa ważne środki, które niosą za sobą pozytywne zmiany postaw, to
kampanie informacyjne przeciwko nielegalnej pracy w różnych krajach i kodeks etyczny do
przyjęcia dla tych, którzy pracują w sektorze publicznym. Unia Europejska promuje
rozwijanie podobnego kodeksu również w firmach prywatnych, przy jednoczesnych
konsultacjach z partnerami społecznymi. Odnośnie do sektora publicznego powinny zostać
podjęte środki w celu opracowania kodeksu etyki, tzn. skodyfikowanego skrótu etycznych
zachowań i kodów zachowań dla urzędników. Dobrze zdefiniowane i konkretne założenia
etyczne powinny zostać sformułowane dla pracowników zarówno w administracji publicznej
jak i w przedsiębiorstwach państwowych.
Jeśli chodzi o wpływanie na postawy, kluczem jest informacja. Dlatego kampanie
powinny być uruchamiane w wielu krajach i powinny być dostosowane do lokalnych, a nawet
regionalnych okoliczności. Celem tych akcji byłoby podniesienie społecznego zaufania
i zobowiązania wobec systemu finansowania dobrobytu. W nowych krajach członkowskich
kampanie takie powinny być skierowane szczególnie do ludzi młodych, którzy powinni stać
się filarami transformacji.
● Powinny zostać udoskonalone zachęty do przekształcania pracy niedeklarowanej w
legalną. Dobrowolne przechodzenie z szarej strefy do formalnego zatrudnienia powinno być
atrakcyjne w sensie niestwarzającym ryzyka kosztu. Dlatego państwa członkowskie powinny
być stymulowane do rozwijania sposobów formalizacji, ogólnych lub celowych,
pozwalających nielegalnym pracownikom i pracodawcom na poznanie odpowiednich
procedur (tak jak w przypadku Włoch). Podmioty i firmy mogłyby otrzymać rodzaj amnestii
na określony okres czasu, oferując im przejście do formalnej gospodarki bez obawiania się
kary.
● Powiązanie pomiędzy podatkami i dochodami musi być jasno widoczne. Państwa
Członkowskie powinny wyjaśnić tę zależność, by umożliwić obywatelom szybko
i łatwo dostrzec zwroty, jeśli chodzi o usługi i pieniądze wpłacone na poczet podatków.
Jednym z przykładów jest rozwój systemu emerytalnego, w którym istnieje jasna relacja
pomiędzy zarobionymi pieniędzmi a wysokością osiąganych świadczeń emerytalnych, tak jak
w wielu krajach Europy Zachodniej.
● Partycypacja musi być prosta. Kiedy pracodawca chce zatrudnić pracownika,
formalne żądania i procedury związane z zawiązaniem legalnego stosunku pracy powinny
ograniczyć się do minimum. Niestety, biurokracja wywołuje poczucie zrażenia, zmniejszając
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zachęty do partycypacji i wystawia praktyczne przeszkody, takie że pracodawcy i pracownicy
nie uważają ich za warte pokonania. Zamiast tego powstrzymują się od partycypacji we
wspólnym projekcie.
Dobrymi przykładami są system bonów w sektorze usług w Belgii oraz mini-prace za
400 euro w Niemczech. Podobnie jak we Włoszech, w nowych państwach członkowskich
oraz w krajach kandydujących mogłyby zostać założone organizacje, które pomagałyby
małym przedsiębiorcom „wypłynąć” z szarej strefy.
Również system pojawiających się opiekunów (tutors) wydaje się być dobrą praktyką.
Wejście przedsiębiorcy na formalny rynek pracy powinno być atrakcyjne w ekonomicznych
warunkach i nie powinny od tego powstrzymywać biurokratyczne przeszkody.
● W nowych państwach członkowskich i krajach kandydujących istnieje wysoka
zależność pomiędzy wielkością nielegalnej pracy a ogólnym poziomem dochodu. Rozwój
ekonomiczny działa przeciwko szarej strefie, podczas gdy niedostatek i słabość reform
przyczynia się do jej wzrostu. Dlatego w mniej gospodarczo zaawansowanych krajach Unii
Europejskiej i kandydujących wysiłki powinny być głównie skierowane na kształtowanie
państwowości, rozwój demokratycznych instytucji oraz stabilizację ogólnej sytuacji
społeczno-ekonomicznej. Polityka skierowana przeciwko pracy nielegalnej będzie wtedy
przedmiotem późniejszego rozważania.
● Tradycje kulturowe w pewnych krajach mogą w dłuższej perspektywie utrzymywać
nielegalną gospodarkę na relatywnie wysokim poziomie. W takich wypadkach nie można
oczekiwać szybkich rezultatów od łączonych działań, prowadzanych na poziomie krajowym
lub międzynarodowym.
● Wśród czynników kulturowych w nowych krajach członkowskich i kandydujących
są te wynikające z socjalistycznej przeszłości i te z głębszymi korzeniami w historii.
Te pierwsze są łatwiejsze do pokonania. Wraz z reformami ekonomicznymi i zmianami
instytucjonalnymi, wyraźnie należą do przejściowego okresu transformacji. Te drugie są
z kolei dużo trudniejsze do pokonania, nawet gdy zostanie wprowadzona polityka walki
z nimi.
● Komisja zaleca nowym krajom członkowskim dodatkowy środek walki z szarą
strefą. Promowanie inwestycji zagranicznych, handlu oraz innych form bliższej integracji z
Unią Europejską powinno przynieść pozytywny efekt. Powinien to być proces obustronny:
promowanie tego działania w Europie Zachodniej oraz stymulowanie rządów Wschodniej
Europy do poparcia tej inicjatywy.
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● W celu porównywania wielu krajów i ich nieformalnej gospodarki musi być przyjęta
wspólna definicja w krajach Unii Europejskiej. Konieczne są również wspólne metody
gromadzenia danych.
● Komisja jest zdania, że Unia Europejska powinna rekomendować krajom
gromadzenie danych przy użyciu kombinacji metod, jednak podkreśla jednocześnie ważność
metod bezpośrednich. Torują one drogę stabilnemu i efektywnemu używaniu zasobów.
Komisja Europejska podejmuje również kwestię kobiet w szarej strefie. Jednak
zauważa, że ciężko jest sformułować jakieś rekomendacje na ten temat. Dlatego postuluje
więcej badań pozycji kobiet w nielegalnej gospodarce.

2.3.12. W kierunku dobrej łączonej polityki (policy mix)
Efektywne podejście do walki z szarą strefą zależy od kontekstu, w którym to
podejście będzie realizowane. By zidentyfikować efektywną politykę, konieczne jest
uwzględnienie różnych przyczyn powodujących powstawanie nielegalnej gospodarki.
Komisja Europejska przytacza w swoim raporcie z 2001 roku cztery kategorie determinantów
mających istotny wpływ na istnienie szarej strefy. Są to:
1) stosunki rynkowe (rynek pracy, rynek towarów i usług oraz rynek informacji);
2) stosunki instytucjonalne (stosunek obywateli do władz publicznych, do instytucji,
do podatków);
3) charakterystyka jednostki/gospodarstwa domowego (np. sytuacja finansowa,
umiejętności, poziom wykształcenia, płeć itp.);
4) czynniki środowiskowe (globalizacja, migracja).
Czynniki te, w ramach wymienionych kategorii, w różnych kombinacjach będą
zapoczątkowywały różne objawy pracy nielegalnej. Owocna polityka to taka, która
uwzględnia tę mieszankę czynników i okoliczności. To oznacza, że powinna być ona „szyta
na miarę”. Nie ma zatem standardowego rozwiązania, które mogłoby zostać zastosowane.
Jakkolwiek do każdej z tych kategorii Komisja zidentyfikowała pewne opcje rozwiązań.
Razem tworzą one swego rodzaju pakiet narzędzi (toolbox) dla twórców polityki. Opcje te
można podzielić na cztery kategorie.

2.3.12.1. Zmiana systemu
Jeżeli cechy systemu społeczno-ekonomicznego same zapoczątkują powstawanie
pracy nielegalnej, powinno się rozważyć zmianę systemu lub jego części. Strategia ta jest
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najbardziej odpowiednia wtedy, gdy szara strefa spowodowana jest, na przykład, przez
nieelastyczny rynek pracy, sztywne ustawodawstwo lub wysokie koszty pracy.
Rozwiązania zmieniające system zawierają między innymi: obniżenie podatków,
obniżenie kosztów ubezpieczenia społecznego, wyjęcie spod kontroli państwa i zwiększenie
elastyczności stosunków pracy (na przykład praca tymczasowa czy sezonowa).
Dobrymi przykładami są:
1. Zmniejszenie obciążeń na ubezpieczenie społeczne w stosunku do nisko
wykwalifikowanych pracowników (Włochy).
2. Zmniejszenie VAT na pracochłonne usługi w kilku krajach Unii Europejskiej.
3. Ograniczanie obciążeń administracyjnych (Austria, Dania, Holandia, Wielka
Brytania, Hiszpania).
4. Obniżanie i zmiana systemu podatków (np. Dania, Irlandia).
5. Zwiększenie elastyczności zatrudnienia i stosunków pracy (Austria, Belgia).
6. Uproszczenie i harmonizacja prawa (np. Austria, Grecja, Holandia, Francja,
Portugalia, Dania).
7. Tworzenie

nowych

legalnych

programów

dla

biznesu,

umożliwiających

konkurowanie z szarą strefą (Niemcy, Belgia).

2.3.12.2. Narzucanie systemu
Jeśli powodem istnienia szarej strefy nie jest system, tylko niechęć wśród obywateli
do przestrzegania zasad lub/i nieodpowiednie egzekwowanie systemu, wtedy właściwą
strategią według Komisji jest zwiększenie skuteczności egzekwowania zasad systemu.
Wśród opcji w ramach tej strategii wymienić można:
– wzmożenie kontroli,
– zwiększenie sankcji,
– zwiększenie współpracy w wymianie danych pomiędzy władzami,
– wprowadzenie interdyscyplinarnej platformy współpracy pomiędzy władzami,
bardziej surowa polityka migracyjna).
Przykłady takich działań w krajach UE to między innymi:
1. Zwiększenie kontroli zatrudnienia i podatkowej przez koordynację działań różnych
agencji (Finlandia, Szwecja, Luksemburg, Niemcy).
2. Skoncentrowane akcje, np. przeciw nielegalnej emigracji (Holandia, Austria,
Portugalia).
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2.3.12.3. Wzmacnianie wejścia na legalny rynek pracy
Wielu ludzi chcących wejść na legalny rynek pracy napotyka bariery, takie jak
skomplikowana biurokracja, przepisy prawne czy pułapka biedy. Dlatego ludzie potrzebują
zachęt, aby legalnie się lub kogoś zatrudnić. Do takich można zaliczyć m.in.: trenowanie i
pomoc w wypełnianiu formalności, finansowe wsparcie zakładających własną działalność.
Przykładami rozwiązań zachęcających do przejścia na legalne zatrudnienie i
rozszerzania formalnej działalności są:
1. Anonimowe linie telefoniczne dla osób chcących opuścić szara strefę (Wielka
Brytania).
2. Finansowe wsparcie tworzenia nowych firm (Niemcy, Wielka Brytania).
3. Wspieranie stopniowego przechodzenia małych firm do sfery legalnej działalności
(np. we Włoszech).
4. Kredyt podatkowy dla zatrudnionych (Holandia, Wielka Brytania).

2.3.12.4. Zmiana postaw i zachowań
Ważnymi elementami mającymi wpływ na podejmowanie nielegalnego zatrudnienia
są postawy i kultura obywateli danego kraju. Ludzie mogą nie chcieć płacić podatków
z powodu ich niskiej moralności podatkowej lub dlatego, że nie mają zaufania do rządu, czy
aby na pewno dobrze gospodaruje ich pieniędzmi. Szara strefa wydaje się być ponadto
głęboko zakorzeniona w kulturze ludzi na terenie całej Europy. Dotyczy to np. opieki nad
dzieckiem lub sprzątania.
Zadaniem rządów państw jest zmiana postaw i zachowań swoich obywateli. Głównym
środkiem do tego celu jest zwiększanie liczby kampanii, które mogą na przykład ostrzegać
ludzi przed konsekwencjami pracy nierejestrowanej lub wyjaśniać jej skutki społeczne,
odwołując się przy tym do solidarności i inteligencji (Mateman, Renooy 2001).
Przykłady takich rozwiązań to między innymi:
1. Organizowanie publicznych kampanii zwiększających wiedzę o szkodliwości szarej
strefy dla ludzi i gospodarki (Francja, Szwecja, Wielka Brytania).
2. Informowanie o prawach i obowiązkach imigrantów zarobkowych (Finlandia).
3. Publikowanie listy firm, które działają w szarej strefie (Irlandia).
Te cztery główne strategie walki z pracą nierejestrowaną odnoszą się każda do innej
grupy przyczyn. Przyczyny są obecne w różnym stopniu w całej Unii Europejskiej. Rządy –
zarówno na szczeblu krajowym, jak i lokalnym – powinny zidentyfikować główne przyczyny
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tego zjawiska w swoim kraju, regionie czy lokalnej społeczności. Po zidentyfikowaniu
przyczyn powinno dokonać się wyboru jednej z opisanych wyżej strategii, uwzględniając
specyficzny kontekst krajowy lub regionalny.

2.3.13. Wnioski dla polityki

2.3.13.1.

Atrakcyjność

pracy

nierejestrowanej

pod

względem

pomiędzy

czynnikami

finansowym
Z

perspektywy

pracy

nierejestrowanej

równowaga

motywującymi a zniechęcającymi w systemach zabezpieczenia społecznego może zostać
poprawiona poprzez zapewnienie odpowiednich poziomów wsparcia dochodów, uznanie
związku pomiędzy uprawnieniami a składkami, kontrolą osób otrzymujących świadczenia i
odpowiednimi sankcjami finansowymi za nadużycia w zakresie podatków oraz zabezpieczeń
społecznych;.
Należy zwrócić uwagę na: opodatkowania nadgodzin, poszanowanie płacy minimalnej
albo płacy ustalonej w układach zbiorowych i ich możliwej roli jako wyznacznika poziomu
dla „płac kopertowych”, zakłócenia w zakresie podatków związane z odmiennym statusem
pracownika i osoby prowadzącej działalność gospodarczą na własny rachunek, oraz obniżenie
opodatkowania prac nisko produktywnych.

2.3.13.2. Reforma administracyjna i uproszczenie procedur
Nadal istnieją możliwości poprawy w zakresie prawa pracy i systemów
administracyjnych w celu lepszego zaradzenia krótkofalowym potrzebom i brakom na rynku
pracy.
Istnieje szerokie pole dla podejścia uwzględniającego specyfikę poszczególnych
sektorów w celu przekształcenia pracy nierejestrowanej w pracę uregulowaną (w
szczególności w hotelach i restauracjach, sektorze rolnictwa, usługach w gospodarstwach
domowych);
Wspólnotowy dorobek prawny w zakresie swobodnego przemieszczania się
pracowników powinien zostać wzmocniony i uproszczony w sposób ogólny (zwłaszcza
poprzez EURES);
Możliwości e-zarządzania, rejestracji on-line oraz wymiany informacji pomiędzy
administracyjnymi bazami danych powinny być w dalszym ciągu rozwijane.
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2.3.13.3. Nadzór i sankcje
Obowiązek rejestracji pracowników jest warunkiem wstępnym wykrycia pracy
nierejestrowanej. Wyjątki od praktyki sporządzania pisemnych umów o pracę powinny zostać
ograniczone do minimum.
Istnieją duże możliwości wprowadzenia rozwiązań odpowiadających specyficznym
sektorom w celu kontroli i regulacji pracy nierejestrowanej przy zaangażowaniu partnerów
społecznych;
Sukces polityki w zakresie walki z pracą nierejestrowaną zależy od współpracy
pomiędzy różnymi organami działającymi w zakresie podatków, pracy, imigracji jak i
egzekwowania prawa oraz kar.

2.3.13.4. Świadomość
Istnieją możliwości poprawy świadomości wśród opinii publicznej w zakresie ryzyka
związanego z pracą niezgłoszoną, w szczególności odnośnie do kar. W tej kwestii kluczową
rolę odgrywają partnerzy społeczni.
Ważną sprawą jest poinformowanie społeczeństwa o pozytywnym wpływie pełnego
uiszczania należności podatkowych oraz o charakterze ubezpieczeniowym składek na
zabezpieczenie społeczne.

2.3.14. Wnioski generalne i kontrola
Brak jest wiarygodnych informacji, że skala zjawiska pracy nierejestrowanej uległa w
ostatnich latach znacznemu obniżeniu. Praca nierejestrowana ciągle jest atrakcyjną pod
względem finansowym alternatywą, szczególnie w połączeniu z nadużyciami w zakresie
podatku VAT oraz możliwościami działania w wymiarze całej UE. Państwa członkowskie
podjęły wprawdzie wyrywkowe działania, widoczne są jednak braki w zakresie oceny
rezultatów oraz kompletowania wiedzy. Najwyższy czas, by państwa członkowskie
zintensyfikowały wysiłki, mające na celu zwalczanie pracy nierejestrowanej. Komisja
Europejska w swoim Komunikacie dotyczącym walki z pracą nierejestrowana postuluje
następujące wnioski (Komisja Europejska 2007a).
Mimo pewnego postępu (opodatkowanie pracy nisko płatnej) konieczne są dalsze
kroki z uwzględnieniem warunków krajowych, w celu dalszej redukcji opodatkowania
dochodów z pracy, poprzez poprawę jakości finansów publicznych, zwłaszcza skuteczności
wydatków publicznych i systemów podatkowych, redukcję pośrednich kosztów pracy oraz
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zamianę obciążeń podatkowych na alternatywne źródła dochodu. Istnieje także możliwość
redukcji złożoności administracyjnej systemów podatkowych oraz systemów świadczeń,
skłaniającej do nierejestrowania zatrudnienia, zwłaszcza w wypadku osób prowadzących
działalność gospodarczą na własny rachunek oraz małych firm.
Komisja uważa, że przepisy przejściowe ograniczające mobilność pracowników z
nowych państw członkowskich są czynnikiem utrudniającym wykonywanie pracy zgłoszonej,
a zatem mogącym zwiększyć praktykowanie pracy nierejestrowanej, podczas gdy obecny
rozwój rynku pracy stwarza większe możliwości pracy uregulowanej. W tym kontekście
Komisja wzywa państwa członkowskie odpowiedzialne za te przepisy do dokonania ich
przeglądu w najszybszym możliwym czasie, a w każdym razie do końca drugiego etapu
upływającego dnia 30 kwietnia 2009 r. w przypadku EU-8 oraz do końca pierwszego etapu
upływającego dnia 31 grudnia 2008 r. w przypadku Bułgarii i Rumunii.
W trakcie podejmowania decyzji w sprawie obranego kierunku wprowadzania w życie
wspólnych zasad modelu elastycznego rynku pracy i bezpieczeństwa socjalnego (flexicurity)
państwa członkowskie proszone są o zwracanie uwagi na problem pracy nierejestrowanej.
Komisja wzywa partnerów społecznych do porozumienia się w sprawie konkretnych
inicjatyw w dziedzinie pracy nierejestrowanej w kontekście ich wspólnych programów prac
na poziomie europejskim, międzysektorowym, sektorowym i krajowym.
Skuteczny nadzór i egzekwowanie są ważnymi komponentami wszechstronnego
podejścia do polityki. W związku z tym Komisja ponownie nawiązuje do swego wniosku
dotyczącego kar dla pracodawców zatrudniających obywateli państw trzecich nielegalnie
przebywających na terytorium UE.
Komisja przeprowadzi badania dotyczące wykonalności ustanowienia europejskiej
platformy współpracy pomiędzy inspekcjami pracy i innymi odpowiednimi organami
monitorującymi i egzekwującymi.
W

celu

umożliwienia

monitorowania

postępu

w

przekształcaniu

pracy

nierejestrowanej w pracę uregulowaną państwa członkowskie razem z Komisją powinny
znaleźć najbardziej odpowiedni sposób ilościowego określania występowania pracy
nierejestrowanej. W tym celu w 2008 r. zostaną podjęte badania w ramach programu
PROGRESS.
Komisja będzie traktować pracę niezgłoszoną jako priorytet w swoim programie
wzajemnego uczenia się. W ramach programu PROGRESS strony zainteresowane będą miały
możliwość składania wniosków dotyczących kampanii informacyjnych, ankiet i działań
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związanych z ocenianiem oraz inicjatyw mających na celu wymianę informacji i dobrych
praktyk.

2.4. Przykłady działań w wybranych krajach Unii Europejskiej
Niniejsza część poświęcona jest innowacyjnym metodom ograniczania szarej strefy w
krajach Unii Europejskiej. Zaprezentowane zostały tylko wybrane najciekawsze przykłady
zastosowanych lub projektowanych rozwiązań. Więcej przykładów znajduje się w załączniku
9.2. niniejszego raportu, charakteryzującego szerzej zjawisko pracy nierejestrowanej w
wybranych krajach UE.
Potrzeba poszukiwania nowych metod ograniczenia nierejestrowanego zatrudnienia
wyrasta z małej skuteczności metod administracyjnych kontroli zatrudnienia i karania osób
działających w szarej strefie.
Kraje Unii Europejskiej poszukują od dłuższego czasu rozwiązań kompromisowych
(mieszanych) w zakresie ubezpieczeń społecznych i podatków od osób prawnych. Systemy
ukształtowane dla sektora rejestrowanego zatrudnienia nie spełniają wymogów zmniejszenia
zatrudnienia nierejestrowanego. Stwierdza to także raport Dyrektora Generalnego MOP pt.
Decent work and the informal economy (ILO 2002). Poszukiwania nowych rozwiązań
zmierzają do tworzenia warunków przekształcenia zatrudnienia nierejestrowanego w
zatrudnienie rejestrowane. W tej dziedzinie w krajach Unii Europejskiej opracowano i
wdrożono uproszczone systemy (procedury), które ułatwiają legalizację zatrudnienia
nierejestrowanego.
W polityce krajów Unii Europejskiej, mającej na celu przekształcenie pracy
nierejestrowanej w regularne zatrudnienie, wiele uwagi poświęcono zmianie systemu, tak aby
usunąć wszelkie zachęty do zatrudnienia nierejestrowanego. Wprowadzane lub planowane
rozwiązania można podzielić na grupy:
– redukcje i zmiany w systemie podatkowym,
– redukcja

obciążeń

administracyjnych,

upraszczanie

i

harmonizacja

zasad

zatrudniania,
– tworzenie nowych instytucji prawnych lub schematów biznesowych, które
konkurowałyby z pracą niedeklarowaną.
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2.4.1. Redukcje i zmiany w systemie podatkowym

2.4.1.1. Odliczenia podatkowe (Szwecja)
Związki zawodowe przemysłu budowlanego w Szwecji wyszły z inicjatywą
ponownego wprowadzenia odliczania podatkowego ROT. Było ono wprowadzone w latach
2004–2005 i odnosiło się do nieformalnych prac w zakresie remontów mieszkaniowych.
Szwedzki parlament umożliwił wtedy odliczanie ROT-u (30%), które mogło być
wykorzystywane przez właścicieli i dzierżawców domów, mieszkań itd., by zrównoważyć
koszty utrzymania, remontu i przebudowy. Osoby, które ubiegały się o odliczenie, musiały
przedstawić dowody (rachunki, faktury itd.), że praca była wykonana zgodnie z prawem i
była zadeklarowana oraz że odpowiednie podatki i opłaty zostały uiszczone. Poza tym
zatrudniony pracownik musiał być zidentyfikowany. Zgodnie z tym systemem, koszty
naprawy, przebudowy były zredukowane, 30% kosztów pracy włożonej w remont lub
budowę domu można było odzyskać. W ten sposób część przemysłu budowlanego
istniejącego w szarej strefie została przyniesiona do sfery legalnej (European Commission
2004).
W ostatnich latach szczególną uwagę poświęcono walce z pracą nieformalną w
gospodarstwach domowych. Jedną z inicjatyw rządowych było ogłoszenie możliwości
odliczania podatku od prac domowych (np. sprzątanie, opieka nad dzieckiem czy osobą
starszą), mianowicie poprzez obniżenie o 50% kosztu pracy do maksymalnej wysokości
5435 euro rocznie na gospodarstwo domowe. Rozwiązanie to miało wejść w życie w lipcu
2007 roku. Założono, że odliczenia z podatków byłyby finansowane poprzez obniżenie
wydatków na przelewy oraz poprzez zmianę podatku od towarów i usług. Obniżenie kosztów
prac domowych o 50% mogłoby przynieść w dłuższej perspektywie wzrost rejestrowanego
zatrudnienia. Szacowany wzrost legalnego rynku zatrudnienia (0,07–0,45% w dłuższym
terminie) powinien wyniknąć z dwóch głównych powodów:
– praca czarnorynkowa będzie zastępowana przez pracę rejestrowaną,
– gospodarstwa domowe powiększą swoją podaż siły roboczej, prowadząc do
odpowiednio większego zatrudnienia w dłuższym terminie (dynamiczne efekty) (European
Commission 2004).
Ponadto rząd zamierza obniżyć narzuty na ubezpieczenie społeczne w głównych
usługach przemysłowych, szczególnie w tych narażonych na uchylanie się od podatków
i wystawionych na wysokie prawdopodobieństwo pracy nieformalnej.
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2.4.1.2. Kampania Hulman (Szwecja)
Kampania

ta

była

organizowana

w

ramach

projektu

Unii

Europejskiej,

a zaangażowane w nią było centrum pracy w mieście Kungalv, zarząd miasta Kungalv oraz
centrum edukacyjne. Beneficjentami tego projektu były osoby bezrobotne.
Celem projektu było zmniejszenie bezrobocia poprzez edukację i zwiększenie tym
samym liczby dostępnych ofert pracy. Nauka polegała na zajęciach teoretycznych i
praktycznych dotyczących warunków pracy w małych firmach. Projekt ten, nie chcąc
konkurować z innymi regularnymi szkoleniami korzystającymi z funduszy rządowych,
przygotowywał bezrobotnych do pracy w usługach świadczonych gospodarstwom domowym
(np. sprzątanie, mycie okien, opieka nad dzieckiem, ogrodnictwo). Wybrano ten rodzaj usług,
ponieważ jest on najczęściej okupowany przez pracowników nieformalnych. Założono przy
tym, że jest duże zapotrzebowanie na ten rodzaj usług i jednocześnie duża wrażliwość na ich
cenę wśród klientów. Jeśli koszty świadczonych usług byłyby wysokie na regularnym rynku,
usługi zostałyby zakupione na „czarnym” rynku. Dlatego projekt wprowadził nowe zasady
podatkowe i wyszedł z propozycją zmniejszenia o 50% podatku od tych usług oraz
zmniejszenia VAT na te usługi.
Projekt zakończył się wielkim sukcesem. Jako wartość dodaną należy odnotować to,
ze wielu bezrobotnych uzyskało wyższe kwalifikacje i wyższą samoocenę poprzez
znalezienie zatrudnienia lub założenie własnej działalności (Mateman, Renooy 2001).

2.4.1.3. Zwolnienia podatkowe na drobne prace domowe (Holandia)
Próbą zalegalizowania prac, które często występują na nierejestrowanym rynku, jak na
przykład sprzątanie domu, było wprowadzenie zwolnień podatkowych. Zwolnienie obejmuje
prace pomocy domowej, sprzątaczki, zatrudnionej na mniejszą liczbę godzin w tygodniu niż
w regularnym zatrudnieniu. Pracodawca nie musi wtedy opłacać składek na ubezpieczenie
społeczne. Ponieważ dozwolona liczba godzin pracy zwolniona ze składki jest dość wysoka,
rozwiązanie to przyniosło rezultaty.

2.4.1.4. Niższe opodatkowanie pracy (Dania)
Od 2004 r. została obniżona wysokość podatku dochodowego dla osób z niskim
i średnim dochodem. Od 1999 r. stale obniżano brzegowe stawki podatkowe na wszystkich
poziomach, chociaż redukcje te były niewielkie. Dla najmniej zarabiających podatek
dochodowy spadł z 45,5% w 1999 r. do 42,9% w 2006 r., dla więcej zarabiających redukcja
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była już skromniejsza – z 63,3% w 1999 r. do 63,0% w 2006 r. (European Employment
Observatory 2007).
Efekty reformy podatkowej są udokumentowane w licznych tablicach publikowanych
na stronie internetowej Ministerstwa Podatków (www.skm.dk).

2.4.2.

Redukcja

obciążeń

administracyjnych,

upraszczanie

i harmonizacja zasad zatrudniania

2.4.2.1. Projekt legalizacji prac dorywczych (Luksemburg)
Na podstawie doświadczeń z wprowadzeniem opisanych powyżej rozwiązań oraz
doświadczeń Francji i Belgii, gdzie funkcjonuje system bonów na usługi, obecnie w
Luksemburgu jest przygotowywane nowe rozwiązanie (Minister du travail et de l’emploi
2006, s. 30–34). Ma ono objąć szerszy zakres usług wykonywanych w bardzo ograniczonym
wymiarze czasu. Rozwiązanie takie ma być dostosowane do specyfiki tych prac oraz brać pod
uwagę elementy, które stanowiłyby zachętę do deklarowania podejmowanego zatrudnienia.
Istniejący projekt opracowany przy współpracy Ministerstwa Pracy i partnerów
społecznych zakłada, że składka na ubezpieczenie będzie płacona z części składki
pracodawcy. Obejmowałaby ona ubezpieczenie od wypadków, emerytalne oraz od
inwalidztwa. Natomiast nie zapewniałaby ubezpieczenia zdrowotnego, gdyż i tak z innych
względów przysługuje ono osobom zatrudnionym nielegalnie. Natomiast wypłacane
wynagrodzenie w wysokości do 1/3 wynagrodzenia minimalnego użytkownik będzie mógł
odliczyć od podatku. Z rozwiązania tego mogłyby korzystać również firmy, pod warunkiem,
że praca wykonywana przez pracowników zatrudnionych według takich reguł nie
przekraczałaby 1/10 czasu pracy wszystkich zatrudnionych pracowników. Wprowadzenie
tych przepisów pozwoliłoby pracownikom zachować otrzymywane świadczenia, pobierać
wynagrodzenie w gotówce i posiadać ubezpieczenie. Zatrudniający natomiast będą mogli
samodzielnie wybierać pracownika.
Wszystkie te czynniki są istotne z tego względu, że obie strony, pracownicy i
pracodawcy, uznają je za podstawowe zalety pracy w szarej strefie. Możliwość skorzystania z
ulgi podatkowej ma stanowić zachętą dla pracodawców do zatrudniania pracowników w
sposób legalny.
Za największą zaletę tego rozwiązania została uznana prostota, łatwość, z jaką stosują
je użytkownicy. W praktyce wszystkie ciężary związane z obowiązkami administracyjnymi
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dotyczącymi rozliczania i opłacania składek ubezpieczeniowych zostały przeniesione na
instytucje publiczne.

2.4.2.2. System uproszczonych zasad tworzenia nowych firm i
wpieranie przedsiębiorców (Portugalia)
Inicjatywa „On the Spot Firm” (firma natychmiast) w lipcu 2005 r. ustaliła zasady
zakładania działalności w bardzo krótkim czasie, bez konieczności pójścia do urzędu.
Portal Przedsiębiorcy (www.portaldaempresa.pt) założony w czerwcu 2006 r.
umożliwia dostęp do ponad 400 służb publicznych. Usługa ta umożliwia całkowite założenie
firmy poprzez Internet. Przeciętny czas zarejestrowania nowej działalności zajmuje 58 minut.
Przedsiębiorca może skorzystać również w ten sposób z konsultacji z elektronicznym biurem
do spraw związanych z działalnością gospodarczą oraz uzyskać dostęp do Elektronicznych
Akt Przedsiębiorstwa.
W celu dalszego uproszczenia zarejestrowania działalności zwiększono możliwości
płatnicze Portalu Obywatela. Portal oferuje obecnie możliwość dokonania wszystkich
potrzebnych płatności wobec państwa w celu założenia nowej firmy.
Natomiast System Uproszczonej Informacji Korporacyjnej pozwala firmom spełnić
kilka wymogów związanych z podatkowymi, statystycznymi i rachunkowymi kwestiami, za
pomocą zintegrowanej platformy elektronicznej.

2.4.2.3. Uproszczone procedury (Niemcy)
Gorącą dyskusję w Niemczech wywołało wprowadzenie i stosowanie tzw. 630-DMjobs, czyli praca za 630 marek. Czas pracy dla tych zajęć wynosił 15 godzin tygodniowo.
Były to prace wymagające niskich kwalifikacji, które pozwalały na zdobycie wynagrodzenia
studentom, emerytom lub młodym małżeństwom. Do 1999 r. ludzie, którzy mieli taką pracę,
płacili tylko podatek dochodowy. Prace te były całkowicie zwolnione ze składek na
ubezpieczenie społeczne zarówno po stronie pracownika, jak i pracodawcy. Wprowadzenie
takiego rozwiązania na rynek pracy pomogło ograniczyć szarą strefę gospodarki, ponieważ
część działań nierejestrowanych mogła być teraz legalnie wykonywana. Dodatkowym atutem
było bardzo niskie opodatkowanie tych prac.
W kwietniu 1999 r. prawo zmieniło się i ten rodzaj prac został obłożony wszystkimi
obowiązującymi składkami. W 2002 r. rząd przyjął propozycje trzech rodzajów drobnych
prac Mini-jobs i wprowadził je w życie.
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400 Euro jobs
Wzrósł limit dochodu z 630 marek do 400 euro. Mini-jobs zostały obłożone
zmniejszoną składką społeczną – 23% (12% na ubezpieczenie emerytalne, 11% na
zdrowotne) oraz minimalną sumą na podatek – 2%. W 2003 r. zniesiono ograniczenie czasu
pracy do 15 godzin tygodniowo. Od tej pory drobne zatrudnienie nie jest objęte
ograniczeniami czasu pracy, co przypuszczalnie podniesie elastyczność wśród pracowników,
ale także zniesie płacę minimalną (European Commission 2004).

Mini-jobs w sektorze gospodarstw domowych
By walczyć z szarą strefą, szczególnie w gospodarstwach domowych, wprowadzono
ostatnio domowe miniprace. Z tego typu pracami wiążą się dodatkowe obciążenia
w wysokości 12% (5% składka emerytalna, 5% zdrowotna i 2% podatek dochodowy – lump
sum tax). Dodatkowo pracodawca może odjąć pewną sumę z podatków.
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Midi-jobs
W celu łatwiejszego przejścia z drobnego do normalnego zatrudnienia, wprowadzono
specjalną sferę przejściową dochodu od 400 do 800 euro. Narzuty socjalne dla pracowników
rosną gradacyjnie od 4% do pełnych 21%.
Pomysł drobnego zatrudnienia zakończył się sukcesem. Obecnie notuje się ciągły
wzrost zatrudnienia w minipracach. W 2003 r. zatrudnionych było 5,5 mln osób.

2.4.2.4. Jobcentre Plus (Wielka Brytania)
W Urzędzie Pracy zajmującym się pośrednictwem pracy i doradztwem zawodowym
(Jobcentre Plus) w Hartlepool powstała inicjatywa nazwana Formalne/Nieformalne
Partnerstwo Ekonomiczne. Projekt skierowany jest do samozatrudnionych, którzy nie
zarejestrowali swojej nieformalnej działalności w Królewskim Urzędzie Skarbowym i
Celnym (HMRC) lub w Jobcentre Plus. Jest to propozycja dla tych ludzi, którzy pragną
legitymizować swoje zatrudnienie, ale boją się sankcji od obydwu agencji.
Przy pomocy licznych organizacji partnerskich, które pełnią rolę mediatorów, zbierane
są informacje o każdym samozatrudnionym, które są przekazywane anonimowo do
Departamentu Pracy i Wynagrodzeń (DWP) i HMRC, które dokonują kalkulacji zadłużenia.
Następnie informację zwrotną (kalkulację długu) – przez pośrednika – otrzymuje
samozatrudniony, który dokonując wyboru przyjmuje lub nie „ofertę”, żeby spłacić zaległe
długi. Jeśli klient akceptuje warunki, otrzymuje on wtedy pomoc z DWP i HMRC w przejściu
do formalnej gospodarki bez jakiegokolwiek postępowania karnego.

2.4.2.5. Nowe regulacje administracyjne: deklaracja pracownika
przed rozpoczęciem zatrudnienia (Austria)
W kwietniu 2007 r. partnerzy społeczny uzgodnili, że nowi pracownicy będą musieli
być zarejestrowani w agencji ubezpieczeń społecznych zanim podejmą pracę (lub w
pierwszym dniu pracy). Jak dotąd czas na rejestracje pracownika wynosił 7 dni. To była luka
dla opóźnionych deklaracji rejestracji, co było stosowane w wypadku niezarejestrowanych
pracowników złapanych podczas kontroli na stanowisku pracy. Dla rejestracji w weekendy i
podczas wakacji planowane jest uruchomienie specjalnej gorącej linii.
Dodatkowym sposobem na zlikwidowanie szarej strefy będzie zmniejszenie kwoty
kary w przypadku pierwszego naruszenia obowiązku rejestracji z 730 euro do 365 euro.
Natomiast w przypadku powtarzających się wykroczeń maksymalna kara wzrośnie
z 3630 euro do 5000 euro.
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2.4.2.6. Zmiany przepisów dotyczących zatrudnienia pracowników
(Włochy)
Wprowadzono korzystne rozwiązania podatkowe dla przedsiębiorstw zatrudniających
nowych pracowników na stałe umowy o pracę. Złagodzono niektóre przepisy na przykład w
przypadku zatrudniania emerytów. Przez długi okres zatrudnianie osób w wieku emerytalnym
było zabronione, osoby które chciały pracować, były zatrudnione wyłącznie w sposób
niedeklarowany.
Również zatrudnianie pracowników na czas określony zostało uznane za jedną ze
standardowych form zatrudnienia. Wcześniej zatrudnianie na czas określony było
ograniczone surowymi regulacjami, które miały skłonić do zatrudniania na stałe. Pracodawca
musiał podawać przyczyny, dla których nie zatrudniał pracownika na umowę stałą. Istniał
próg

procentowy

wyznaczający

maksymalną

liczbę

pracowników

zatrudnianych

w przedsiębiorstwie na czas określony.
Najważniejsze było jednak wprowadzenie nowych zasad ubezpieczenia od wypadków
przy pracy. Wymagają one nie tylko podania liczby pracowników, ale również ich danych
osobowych. Wcześniej obowiązywały ubezpieczenia grupowe, pracodawca mógł zaniżyć
liczbę pracowników, ale w razie potrzeby każdy mógł z niego korzystać. Według nowych
regulacji ubezpieczeniem są objęci tylko ci pracownicy, których dane osobowe zostały
wcześniej podane. Nowy pracownik musi być zgłoszony do ubezpieczenia w ciągu
dwudziestu czterech godzin od podpisania umowy.

2.4.2.7. Regulacje zasad zatrudniania w budownictwie (Belgia)
Sektor usług budowlanych i remontowych jest jednym z tych, gdzie najczęściej
podejmowane jest zatrudnienie nielegalne. Ponieważ w sektorze jest duże pole do nadużyć,
powstały regulacje, które w sposób bardzo szczegółowy określają działania dopuszczalne i
działania wykraczające poza granice prawa. I choć może dotyczyć to terenów prywatnych,
instytucje kontrolujące mogą prowadzić obserwację podejrzanych obiektów, a po otrzymaniu
nakazu, przeprowadzać kontrolę.
Wyznaczono stopień pokrewieństwa, do jakiego można pomagać przy pracach
remontowych na zasadzie pomocy wzajemnej, a zatem bez pobierania wynagrodzenia.
Zostało to ograniczone do członków rodziny do drugiego stopnia, a w przypadku pomocy
osobie niepełnosprawnej lub remontu mieszkania socjalnego, do czwartego stopnia
pokrewieństwa. Metodą gospodarczą można wykonywać tylko te prace budowlane, które
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służą zwiększeniu komfortu mieszkańców. Nie można natomiast w ten sposób wykonywać
remontów w budynkach wykorzystywanych zarobkowo. Oznacza to, że nie można
samodzielnie remontować mieszkania, które zostanie wynajęte. Nie można również tak
wykonywać prac, które w znaczący sposób zwiększają wartość budynku, na przykład
dobudowując garaż.
Osoba zlecająca prace remontowe pracownikom nielegalnym musi liczyć się
z konsekwencjami takiej decyzji. W sytuacji gdy zadanie zostanie źle wykonane, nie może
ubiegać się o odszkodowania. W przypadku zatrudniania nielegalnych imigrantów
pracodawca może ponosić koszty deportacji.
Każda osoba zatrudniona legalnie przy pracach budowlanych i remontowych ma
obowiązek prowadzenia karty kontrolnej, gdzie umieszcza informacje dotyczące charakteru
wykonywanych zadań oraz czasu pracy. Jeżeli pomocnikiem jest bezrobotny krewny, nie
może równocześnie korzystać z zasiłku.
Jeżeli przeprowadzający remont sam jest bezrobotnym, według prawa prowadzi on
działalność przynoszącą korzyść i z tego powodu traci prawo do zasiłku dla bezrobotnych.
Jeżeli wykonuje prace w weekendy i dni wolne, zasiłek jest zmniejszany o wynagrodzenie za
każdy kolejny dzień pracy. Te same zasady dotyczą pomocników ze statusem bezrobotnego.
Jeżeli pracę nielegalną podjęła osoba niepełnosprawna (również na zasadzie
wolontariatu czy pomocy wzajemnej), zostaje ona automatycznie uznana za zdolną do pracy.
W takiej sytuacji jest ona zobowiązana do zwrotu wszystkich świadczeń, jakie otrzymała od
chwili podjęcia zatrudnienia. Może jeszcze zostać ukarana grzywną równą kwocie zasiłku
pobieranego za 10 do 100 dni.
Najkorzystniejsze jest korzystanie z pomocy krewnych w wieku emerytalnym, gdyż
zachowują oni otrzymywane świadczenia. Emeryci mogą wykonywać wszystkie prace
remontowe na własny użytek. Emeryci, którzy pomagają swoim krewnym, aby sytuacja była
w pełni przejrzysta, powinni zadeklarować to odpowiedniej instytucji. W przypadku
zatrudnienia emeryta, jeżeli nie zostaną spełnione warunki ograniczające możliwość podjęcia
przez tę osobę pracy, pracodawca jest narażony na płacenie kar. Ponieważ tylko emeryt,
którego świadczenie nie przekracza określonego progu, zależnego od sytuacji rodzinnej,
wieku, rodzaju świadczenia, może podjąć pracę legalnie. Jeżeli zatrudnienie nie zostanie
zgłoszone, jego świadczenie może być zawieszone na 6 miesięcy.
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2.4.3.
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2.4.3.1. System bonów w sektorze usług osobistych (Belgia)
Próbą ograniczenia zatrudnienia nielegalnego w sektorze usług osobistych jest
wprowadzony system bonów, którymi opłaca się wykonane usługi.
Każdy użytkownik musi zarejestrować się w instytucji koordynującej – Accord
Service. Jest to firma prywatna, z którą państwo podpisało umowę na prowadzenie tej
działalności. W ten sposób otrzymuje się numer identyfikujący, za pomocą którego zamawia
się bony. Według bonów godzina pracy kosztuje 6,70 euro, ale ponieważ istnieje na nie 30%
ulga podatkowa, faktycznie godzina pracy kosztuje 4,69 euro, resztę dopłaca państwo.
W 2006 r. całkowity koszt jednej godziny pracy w tym systemie wynosił 21 euro, z czego
część ponosi pracodawca (6,70), większa część jest dotowana przez państwo.
Dla indywidualnego użytkownika cena ta jest bardzo korzysta, niższa niż stawki
pracowników nielegalnych. Stanowi to główną zachętę do zatrudniania osób do pomocy w
gospodarstwach domowych w sposób rejestrowany. Z drugiej strony osoby zatrudnione
nabywają status pracownika, a wraz z nim prawo do korzystania z systemu ubezpieczeń. Mają
również ochronę, jeśli chodzi o warunki pracy i zakres obowiązków, jakie mogą wykonywać.
Rekrutacją pracowników zajmują się instytucje pośredniczące, które bezpośrednio
podpisują umowę o pracę. Tym firmom każdy zatrudniony przekazuje czeki, a one z kolei
mogą spieniężyć je w firmie koordynującej cały system. Z otrzymanych pieniędzy co miesiąc
wypłacają swoim pracownikom pensje.
W 2005 r. skorzystało z tego systemu 250 000 osób i stworzono 28 000 stanowisk
pracy (17 360 w pełnym wymiarze czasu). Według badań 11 67% zatrudnianych pracowników
ma niskie kwalifikacje, w większości są to kobiety. Wynika to z bardzo ograniczonego i
specyficznego zakresu usług objętych tym systemem. Trudności administracyjne występują
również przy zwrocie niewykorzystanych bonów, mają one bowiem ograniczony termin
ważności.

10%

użytkowników

przyznaje

się,

ze

wcześniej

korzystało

z

pracy

niedeklarowanej. Najwięcej gospodarstw domowych korzystających z systemu bonów
(71%), znajduje się we Flandrii, w części walońskiej 21%, natomiast tylko 4% w Brukseli.
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Program ten został poddany badaniu ewaluacyjnemu w 2005 roku. Część jego wyników jest dostępna

na stronie www.dienstencheques.be.
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2.4.3.2. Home-Service Scheme (Dania)
Pozytywnie oceniany system usług domowych wprowadzony w 1994 r. spowodował
redukcję zatrudnienia nierejestrowanego w docelowej grupie. Schemat umożliwia
otrzymywanie państwowych subsydiów na domowe usługi, takie jak czyszczenie i małe prace
wokół domu, w tym ogrodnictwo.
Schemat ten miał kilka celów:
– sprzyjanie rozwojowi przedsiębiorstw, które świadczą domowe usługi,
– oferowanie możliwości pracy dla osób z niskimi kwalifikacjami,
– konkurowanie z zasobem pracy niedeklarowanej w usługach domowych.
Zgodnie z zasadami schematu, praca musi być wykonywana przez upoważnione
przedsiębiorstwo, które uczestniczy w tym systemie. Upoważnienie do uczestnictwa
otrzymywane jest w Agencji Handlu i Przedsiębiorstw Duńskich (DCCA). Raz
zarejestrowane, przedsiębiorstwo może świadczyć usługi dla gospodarstw domowych, na
które rząd przyznaje dotacje w wysokości 40% (tylko jeśli chodzi o koszty robocizny;
wydatki na materiały nie są subsydiowane).
Przedsiębiorstwo może występować z wnioskiem o przyznanie dotacji w DCCA przez
internetowy system fakturowania, subsydia są przyznawane w ciągu siedmiu dni. W 1998 r.
3506 przedsiębiorstw było zarejestrowanych w tym systemie. Większą część z nich stanowiły
małe przedsiębiorstwa: 91% było jednoosobowymi firmami. Gospodarstwa domowe znajdują
informacje o przedsiębiorstwach, które chcą wynająć w obrębie schematu, w urzędzie miasta.
Osobiste i domowe usługi tworzą jeden z najszybciej rosnących sektorów w duńskiej
gospodarce. W 1998 r. odnotowano wzrost o 24 %, z obrotem ok. 130 mln euro.
Obecnie jedno na osiem duńskich gospodarstw domowych używa Home Service
Scheme, średnio pięć razy w ciągu roku. Prawie 90% konsumentów było bardzo
zadowalanych zarówno z przedsiębiorstw, jak i świadczonych przez nich usług. W 1997 r.
stworzono ponad 2000 miejsc pracy, a przez rok liczba ta wzrosła do 3700.
Schemat ten był wzmacniany przez lata. Subwencja była obniżana i ranga pożądanych
usług została obniżona, a w rezultacie obejmowała jedynie usługi sprzątające. Od 2004 roku
gospodarstwom domowym pozwolono w ograniczonym stopniu wykorzystywać ten schemat
również przez emerytów i rencistów. Obecnie pełni on drobną rolę w dostarczaniu usług i
zatrudnienia (European Commission 2004).
W raporcie z 2004 r. rządowa Komisja ds. godzenia życia zawodowego
i rodzinnego (Work-Life Balance) zaproponowała rewitalizację tego schematu, skierowanego
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tym razem do rodzin z małymi dziećmi. Pomogłoby to takim rodzinom kupować usługi
domowe i zapewniłoby lepszą równowagę w codziennym życiu oraz oczywiście
przyczyniałoby się do zmniejszania szarej strefy (European Employment Observatory 2007).

2.4.3.3. System bonów (cheque-emploi service universel) we Francji
Od 1994 roku funkcjonuje we Francji system bonów za pracę wykonywaną w
gospodarstwach domowych. Obejmuje on usługi w zakresie opieki nad dziećmi oraz osobami
starszymi, pomocy przy pracach domowych, ogrodowych, drobnych naprawach. Rozwiązanie
to daje możliwość zadeklarowania pracy wykonywanej w domu i upraszcza procedurę
rejestrowania pracownika. Zwalnia również pracodawców z obowiązków administracyjnych,
którymi zajmuje się instytucja koordynująca działanie systemu (Centre national cheque
emploi-service universel). Główną zachętą do korzystania z tego sposobu zatrudnienia jest
ulga podatkowa w wysokości 50% kwoty podatku dochodowego. Maksymalnie może ona
wynosić 12 000 euro. Próg ten zwiększa się dla rodzin z dziećmi, osób które przekroczyły
65. rok życia oraz niepełnosprawnych.
System jest korzystny również dla pracowników, gwarantuje im opłacanie składek
ubezpieczeniowych i przestrzeganie praw pracowniczych. Określa warunki pracy i zadania,
jakie mogą wykonywać. Pracownicy są objęci ubezpieczeniem w razie wypadku przy pracy.
System czeków gwarantuje również zarobki w wysokości płacy minimalnej 12.
Czeki można nabyć w bankach, w urzędach pocztowych. Czeki mogą być również
częściowo finansowane przez pracodawców. Korzystają oni wtedy z ulg: od takiej formy
wynagrodzenia nie płaci się składek ubezpieczeniowych (do kwoty 1830 euro na
pracownika), można go również odliczyć od części podatku.
W 2002 r. 765 411 osób korzystało z tej formy płatności, większość stanowili emeryci.
Stworzono w ten sposób 87 771 stanowisk pracy w pełnym wymiarze czasu (European
Commission 2004).

2.4.3.4. Service voucher - system bonów (Austria)
Szacunki austriackie mówią o 140 000 nielegalnie zatrudnionych pomocy domowych,
głównie kobiet (European Employment Observatory 2007). By zalegalizować tę formę pracy,
w styczniu 2006 r. wprowadzono tak zwane dowody kasowe usługi (sernice voucher), czyli
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Salaire minimum imterprofesionnel de croissance (SMIC), wg INSEE w 2007 roku wynosi on

8,44 euro/h brutto.
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bony, którymi można płacić za usługi. Prywatni pracodawcy mogą zakupić czeki na usługi na
poczcie lub w kiosku i używać je do wynagradzania pomocy domowych, które nazywane są
w Austrii nisko opłacanymi i niepełnoetatowymi pracownikami, z miesięcznymi zarobkami
poniżej 341,16 euro. Pracownicy wynagradzani za pomocą czeków mają pokryte
ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków w pracy, a także mają możliwość dodatkowej
opcji – ubezpieczenia zdrowotnego lub emerytalnego.
Wynagrodzenie może być negocjowane w szczegółach między pracodawcą i
pracownikiem. Jednakże istnieją regulacje o minimalnym wynagrodzeniu dla pomocy
domowej, które zmieniają się w obrębie dziewięciu federalnych stanów i stosownie do zadań.
Kwota ta mieści się w granicach od 8,50 do 15 euro na godzinę.
Rozwiązanie to jest jednak dość restrykcyjnym narzędziem walki z zatrudnieniem
nierejestrowanym, gdyż tylko osoby, które mają pozwolenie na pracę w Austrii, mogą z
takich bonów korzystać.

2.4.4. Pozostałe rozwiązania

2.4.4.1. Sankcje (Francja)
Za zatrudnienie nielegalne grożą we Francji wysokie kary. Są to kary grzywny
wahające się od 15 000 euro za nielegalne zatrudnianie imigranta przez osobę fizyczną do
225 000 euro za zatrudnianie w sposób niedeklarowny przez firmy (DILTI 2007). Osobom
fizycznym grożą również kary pozbawienia wolności i są one coraz częściej stosowane.
W 2001 roku za przestępstwa związane z niedeklarowaniem zatrudnienia karę pozbawienia
wolności orzekano w 32% przypadków, zaś w 2003 r. już w 44% (ACOSS 2007:21).
Przewidziane są dodatkowe sankcje w postaci konfiskaty narzędzi i maszyn, zakazu
prowadzenia działalności gospodarczej.
Rozwiązania przewidziane w prawie francuskim dają możliwość ukarania wszystkich,
którzy w jakiś sposób czerpią korzyści z pracy nielegalnej. Odpowiedzialność mogą ponosić
osoby fizyczne i prawne, dotyczy to zarówno pracodawców, jak i pracowników. Nie zawsze
bowiem taka forma zatrudnienia jest narzucana przez pracodawcę. Czasem wybiera ją sam
pracownik, np. aby zachować uprawnienia do korzystania ze świadczeń. Działalność ta
w różnych swoich formach w równym stopniu dotyczy imigrantów i obywateli Francji.
Zarzuty

współuczestnictwa

w

przestępstwie

mogą

być

postawione

pomagającym

w wykonywaniu pracy nielegalnej, na przykład świadomie użyczając narzędzi czy miejsca
pracy. Zabronione jest również propagowanie pracy nielegalnej.
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2.4.4.2. Strategia Fair play (Dania)
W Narodowym Planie Działania z 2004 r. rząd duński zamieścił specjalny pogram
mający na celu likwidację szarej strefy. Strategia ta ma ogólne motto: Fair play (uczciwość) i
składają się na nią następujące elementy: środki wzmacniające kontrolę, kampanie
zmieniające stosunek do problemu, jakim jest unikanie płacenia podatków poprzez pracę
nierejestrowana oraz reformy ustawowe, za pomocą których ma być łatwiej wykrywać i karać
zatrudnienie nierejestrowana. Kampania Fair play ma swoją sekcję na stronie internetowej
Ministerstwa Podatków (www.skm.dk).

2.4.4.3. Współpraca z partnerami społecznymi (Francja)
Ważnym elementem przeciwdziałania pracy nielegalnej jest współpraca z partnerami
społecznymi, służy to podniesieniu świadomości o szkodliwości zjawiska dla państwa i
obywateli. Istotną rolę odgrywają przedstawiciele pracodawców, zwłaszcza w sektorach
gospodarki, w których najczęściej występuje to zjawisko. Do końca 2005 r. zostało
podpisanych 13 porozumień na szczeblu centralnym (CNLTI 2005). W ten sposób
pracodawcy uczestniczą w konsultacjach i opracowywaniu rozwiązań, które służyłyby
ograniczeniu tego zjawiska. Służy to również propagowaniu dobrych praktyk dla konkretnych
sektorów gospodarki.

2.4.4.4. Tworzenie platformy współpracy (Belgia)
W celu przeciwdziałania pracy nielegalnej władze starają się wyznaczyć jak
najszerszy obszar współpracy na wszystkich szczeblach administracji z instytucjami, które w
swojej działalności stykają się z tym zjawiskiem. Są to instytucje odpowiedzialne za system
ubezpieczeń społecznych, inspekcję pracy, policję. Starają się również współpracować z
pracodawcami, zwłaszcza z sektorów, gdzie często spotykane są przypadki zatrudnienia
nielegalnego. Porozumienia o współpracy zostały podpisane z przedstawicielami sektora
usług budowlanych, transportowych, ochroniarskich i sprzątających. Trwają prace nad
podpisaniem takiego dokumentu z pracodawcami z dziedziny hotelarstwa i gastronomii.
Takie partnerstwo ma zapewniać współpracę z pracodawcami na trzech etapach
przeciwdziałania pracy nielegalnej: na poziomie zapobiegania, ścigania oraz karania.
Ważną rolę odgrywa współpraca z organizacjami pozarządowymi, które prowadzą
działalność informacyjną wśród osób pracujących nielegalnie, zwłaszcza wśród imigrantów.
Jest to grupa, która ma ograniczony kontakt z instytucjami państwowymi. Stowarzyszenia
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informują o obowiązujących w Belgii przepisach prawnych i miejscach, gdzie nielegalni
pracownicy mogą szukać pomocy.

2.4.4.5. Sojusze przeciwko szarej strefie (Niemcy)
Publiczną inicjatywą skierowaną przeciwko pracy nierejestrowanej było utworzenie
sojuszy w dwóch sektorach – budownictwie i transporcie. Traktat został zawarty pomiędzy
partnerami społecznymi i Ministerstwem Finansów. Lokalne sojusze spowodowały działania
na poziomie federalnym. Zawierają one ogólną deklarację przeciwko zatrudnieniu
nierejestrowanemu i specyficzne środki zapobiegawcze, które będą podejmowane przez
sojuszników.
Główne cele sojuszu zdefiniowane w traktacie:
– podniesienie świadomości konsekwencji pracy niedeklarowanej i nielegalnego
zatrudnienia,
– kreowanie uczciwej konkurencji i unikanie złego wpływu na politykę cenową,
– ustanowienie

zasad

regularnego

płacenia

podatków

przez

wszystkie

przedsiębiorstwa,
– egzekwowanie prawnych regulacji i minimum standardów na rynku pracy (European
Employment Observatory 2007).
Partnerzy zgodzili się wypowiadać publicznie na temat pracy nierejestrowanej oraz
informować społeczeństwo o jej negatywnych sutkach.
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3.

Praca

nierejestrowana

w

Polsce

w

świetle

dotychczasowych badań
3.1. Uwagi wstępne
Przedmiotem ekspertyzy jest analiza i reinterpretacja dotychczasowych badań pracy
nierejestrowanej w Polsce oraz dostępnych danych statystycznych.
Polska należy do nielicznych krajów, które prowadza okresowe badania zatrudnienia
w szarej strefie. GUS trzykrotnie przeprowadził pogłębione badania empiryczne pracy
nierejestrowanej w gospodarce. Badaniem przeprowadzonym w 1995 r. objęto ponad 11 tys.
gospodarstw domowych, co oznaczało zbiorowość ponad 25,6 tys. osób w wieku 15 lat i
więcej 13. Drugie badanie przeprowadzono w 1998 r., objęło ono także 11 tys. gospodarstw
domowych (ponad 25 tys. osób w wieku 15 lat i więcej) 14. Badaniem z 2004 r. objęto 18,9
tys. gospodarstw domowych, tj. 47,2 tys. osób 15.
Badania te umożliwiają analizę zatrudnienia nierejestrowanego, pokazują jego
przyczyny, charakter, skalę i skutki społeczno-ekonomiczne, a także podważają wiele mitów i
nieporozumień narosłych wokół szarej strefy zatrudnienia (np. twierdzenie, że jest to
zatrudnienie porównywalne z pracą w legalnej gospodarce lub że ludzie wolą pracować w
szarej strefie itd.).

3.2. Definicja pracy nierejestrowanej
Punktem wyjścia badań i rozważań o szarej strefie jest jej zdefiniowanie. Umożliwi to
rozgraniczenie szarej strefy od normalnej gospodarki oraz określenie skali działalności tej
strefy i jej wpływu na tworzenie produktu krajowego brutto. Cechą charakterystyczną szarej
strefy jest zatrudnienie nierejestrowane lub praca nierejestrowana (używamy tych pojęć jako
synonimów). A więc kluczem do zdefiniowania tej strefy jest określenie, co rozumiemy przez
pracę (zatrudnienie) nierejestrowaną.

13

GUS, Praca nierejestrowana w Polsce w 1995 r., Warszawa 1996.

14

GUS, Praca nierejestrowana w Polsce w 1998 r., Warszawa 1999.

15

GUS, Praca nierejestrowana w Polsce w 2004 r., Warszawa 2005.
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Praca nierejestrowana (w odróżnieniu od pracy rejestrowanej) ma następujące
charakterystyczne cechy 16:
1. Jest to praca najemna, wykonywana bez nawiązania stosunku pracy, czyli bez
umowy o pracę, umowy-zlecenia, umowy o dzieło lub jakiejkolwiek innej pisemnej umowy
pomiędzy pracodawcą i pracownikiem bez względu na sektor własności (również u osób
fizycznych i w indywidualnych gospodarstwach rolnych); praca nie może być również
wykonywana na podstawie powołania, mianowania lub wyboru. Z tytułu wykonywania pracy
nierejestrowanej pracownik nie uzyskuje ubezpieczenia społecznego, a więc uprawnień do
korzystania ze świadczeń społecznych; okres wykonywania tej pracy nie jest także zaliczany
jako składkowy przez ZUS, a pracodawca nie odprowadza na konto ZUS i Funduszu Pracy
odpowiednich sum z tytułu wypłacanego wynagrodzenia; od dochodów z pracy
nierejestrowanej nie są płacone podatki osobiste.
2. Jest to także praca na rachunek własny, gdy z tytułu prowadzonej działalności
gospodarczej nie są płacone podatki i składki na ubezpieczenie społeczne, nie są realizowane
inne zobowiązania finansowe wobec państwa.
Tak zdefiniowana praca nierejestrowana ma, jak wiele innych zjawisk społecznogospodarczych, wady i zalety.
1. Podstawową cechą ujemną jest fakt, że pracujący w tej strefie nie płacą
bezpośrednio podatków i składek na ubezpieczenie społeczne, a mogą korzystać
z usług finansowanych z podatków (np. edukacji publicznej, służby zdrowia, pomocy
społecznej itd.).
2. Podstawową zaletą szarej strefy jest rozszerzenie rynku pracy, zwiększenie liczby
marginalnych miejsc pracy o niskiej produktywności i ubogich wynagrodzeniach, które nie
byłyby utworzone w formalnej sferze gospodarki.
3. Zatrudnieni w szarej strefie, nie płacąc bezpośrednio podatków (i składek), płacą
jednak podatki pośrednie, nabywają produkty i usługi, które obciążone są podatkiem VAT.
Poza tym przyczyniają się do wzrostu gospodarczego, zwiększając popyt i zatrudnienie
rejestrowane.

16

Ibidem.
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3.3. Szacunki zatrudnienia nierejestrowanego w Polsce
3.3.1. Praca główna
Informacja o zatrudnieniu rejestrowanym ma z natury rzeczy charakter szacunkowy i
przybliżony. Istnieją dwa główne źródła informacji. Pierwsze – GUS – publikuje regularnie
szacunki zatrudnienia nierejestrowanego w Roczniku Statystycznym. Szacunki te dotyczą
pracy nierejestrowanej, uznanej za główną lub wyłączną. W latach 1994–2005 liczba
pracujących w szarej strefie wahała się od 662 tys. do 1035 tys. Na ogół, w miarę spadku
bezrobocia (np. w latach 1995–1998), liczba osób pracujących wyłącznie w szarej strefie
zmniejszała się z 957 tys. z 1995 r. do 663 tys. w 1998 r. Następnie, w miarę wzrostu
bezrobocia o 1,4 mln osób w latach 1999–2003, liczba osób pracujących wyłącznie w szarej
strefie wzrosła z 663 tys. w 1998 r. do 924 tys. osób w 2003 r., czyli o 40% (wykres 1).
Wykres 1. Ewolucja zatrudnienia nierejestrowanego w Polsce
w latach 1994–2006 (w tys. osób)a
1200
1000

1035

b

840

880

800

663

885

895

910

924

2000

2001

2002

2003

1079

829b

b

600
400
200
0
1995

1997

1998

2004

2005

2006

a

Dane dotyczą jedynie pracy głównej w szarej gospodarce.

b
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(pozostałe dane na Rocznikach Statystycznych).
Źródło: Rocznik Statystyczny z lat 1996–2004 oraz Praca nierejestrowana w Polsce w 1995,
1998
i w 2004, GUS, op. cit.
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3.3.2. Praca główna i dodatkowa według badań
Drugie źródło informacji – trzy cytowane badania przeprowadzone przez GUS – ma
charakter analityczny, umożliwia pogłębioną ocenę przyczyn podejmowania pracy w szarej
strefie, struktury i charakteru zatrudnienia nierejestrowanego, poziomu wynagrodzeń itd.
Według tych badań zatrudnienie w szarej strefie gospodarki, obejmujące zarówno pracę
główną jak i dodatkową, wynosiło w 1995 r. 2199 tys., w 1998 r. zmniejszyło się do
1431 tys. osób, a w 2004 r. do 1317 tys. osób, czyli zmniejszyło się prawie o 1/3 (tabela 1
i wykres 2). Jest rzeczą interesującą, że w latach 1995–1998 zatrudnienie rejestrowane
w gospodarce narodowej zwiększyło się o blisko 1 mln osób, a bezrobocie spadło o prawie
1/3. W sensie ekonomicznym bezrobocie w Polsce jest znacznie wyższe niż wykazują
oficjalne statystyki i oceny ekspertów. I ma to przemożny wpływ na generowanie
zatrudnienia nierejestrowanego.
Tabela 1. Osoby wykonujące pracę nierejestrowaną głównie i dodatkowo
(na podstawie trzech badań GUS)
Wyszczególnienie

Lata
1998
1431
1001
430
30,0
663
768
53,7

1995
2199
1412
787
35,8
957
1242
56,5

Ogółem (w tys.)
– mężczyźni
– kobiety
Udział kobiet (w %)
Praca główna (w tys.)
Praca dodatkowa (w tys.)
Udział pracy dodatkowej w pracy ogółem (w tys.)

2004
1317
832
485
36,8
829
488
37,0

Wykres 2. Praca nierejestrowana główna i dodatkowa w Polsce
w latach 1995–2004 (w tys. osób)
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Źródło: Opracowano na podstawie: GUS, Praca nierejestrowana w Polsce w 1995, 1998 i w
2004.

3.4. Główne powody podejmowania pracy nierejestrowanej

Ludzie podejmują pracę nierejestrowaną głównie dlatego, że nie mają możliwości
legalnego zatrudnienia i skutkiem tego uzyskują niewystarczające dochody lub nie uzyskują
dochodów w ogóle. Brak możliwości znalezienia pracy jest akcentowany szczególnie przez
młodzież, która napotyka największe trudności znalezienia pracy na otwartym rynku pracy.
Ważnymi przyczynami funkcjonowania szarej strefy są także wysokie podatki oraz składki na
ZUS. Pięć głównych przyczyn podejmowania pracy w szarej strefie i ich ewolucję w latach
1995–2004 ilustruje wykres 3.

Wykres 3. Ewolucja pięciu głównych przyczyn podejmowania pracy nierejestrowanej
w latach 1995–2004 (w % ogółu osób wykonujących pracę nierejestrowaną)
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Źródło: Praca nierejestrowana w 1995 i w 1998, GUS, op. cit.

Wykres sugeruje, że zmniejszył się odsetek osób (z 66% do 45%), dla których
głównym powodem podejmowania pracy nierejestrowanej były niewystarczające dochody.
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Nastąpił wzrost z 42% do 68% osób, które tłumaczą swoją decyzję brakiem możliwości
zatrudnienia rejestrowanego. Znacznie obniżył się także motyw zbyt wysokich podatków (z
26% do 13%).
Są oczywiście jeszcze inne powody pracy nierejestrowanej, które odgrywają mniejszą
rolę: sytuacja rodzinna bądź życiowa (8%), możliwość utraty niektórych świadczeń
socjalnych przy podjęciu pracy rejestrowanej (6,9%) oraz niechęć wiązania się na stałe z
miejscem pracy (0,8%).

3.5. Pracownicy podejmujący pracę nierejestrowaną według rodzajów zajęć
Istnieje 19 rodzajów pracy, którą podejmują osoby zatrudniające się w szarej strefie
(patrz tabela 2). W 1998 r. najwięcej osób podejmowało pracę w usługach budowlanych
(30,4% ogółu pracujących w szarej strefie) i prace ogrodniczo-rolne (20,6%), a następnie w tzw.
usługach sąsiedzkich (17,3%) oraz w handlu (5,8%). W tych czterech dziedzinach pracowało
3/4 ogółu wykonujących pracę nierejestrowaną. Ta struktura zatrudnienia nie uległa
zasadniczej zmianie między drugim (1998) a trzecim badaniem (2004). Cztery wymienione
rodzaje prac są w sposób naturalny „podatne” na pracę doraźną, czasową, a więc także
sprzyjają zatrudnieniu nierejestrowanemu.
Tabela 2. Pracujący w szarej strefie wg rodzajów zajęć
(w odsetkach ogółu pracujących w szarej strefie)
Rodzaj pracy
Handel
Remonty oraz usługi budowlane i instalacyjne
Przeglądy i naprawy samochodów
Usługi transportowe
Naprawa sprzętu elektrotechnicznego
Usługi lekarskie, pielęgniarskie
Usługi fryzjerskie i kosmetyczne
Usługi turystyczne i gastronomiczne
Doradztwo finansowe, księgowe i prawne
Korepetycje
Tłumaczenia
Usługi krawieckie
Prace domowe
Opieka nad dzieckiem, starszą osobą
Ochrona mienia
Prace ogrodniczo-rolne
Działalność produkcyjna
Tzw. usługi sąsiedzkie
Inne prace

1995
8,2
25,4
6,3
5,2
1,6
2,3
1,1
1,9
1,1
3,8
0,3
6,9
3,1
4,3
0,7
24,7
3,1
13,0
2,7
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1998
5,8
30,4
5,3
5,2
1,2
1,4
0,7
2,5
1,3
3,2
0,1
4,4
3,8
4,5
0,6
20,6
3,3
17,3
3,2

2004
6,3
25,6
6,3
5,2
1,9
1,2
.
3,0
1,4
3,3
.
4,0
3,5
4,6
.
21,1
3,4
17,2
2,5

Źródło: Zestawiono na podstawie: GUS, Praca nierejestrowana w Polsce w 1995, 1998 i w
2004.
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Niezwykle interesująca jest struktura pracujących w szarej strefie według poziomu
wykształcenia. Strefa ta jest zdominowana przez pracowników o relatywnie niskim
wykształceniu: podstawowym i niepełnym podstawowym (24% ogółu pracujących w szarej
strefie) i zasadniczym zawodowym (44%). W sumie na 1,3 mln pracujących w szarej strefie
w 2004 r. − 0,9 mln osób, czyli aż 68%, miało wykształcenie podstawowe i zasadnicze
zawodowe, podczas gdy wśród pracujących legalnie 42% legitymowało się tym poziomem
wykształcenia. Warto dodać, że w szarej strefie pracowało 79 tys. osób z wykształceniem
wyższym. Struktura zatrudnienia osób z wyższym wykształceniem różniła się znacznie od
innych grup pracujących w tej strefie. Dominowały korepetycje (prawie 35%), usługi
budowlane (ok. 15%), doradztwo finansowe, księgowe i prawne (9%) oraz usługi lekarskie i
transportowe (7%).

Szara strefa tworzy głównie tanie miejsca pracy dla osób o niskich kwalifikacjach
zawodowych, głównie dla robotników wykwalifikowanych bądź do prac prostych. Mimo że szara
strefa zwiększa w sposób znaczący liczbę miejsc pracy w polskiej gospodarce, to nie stanowi ona z
pewnością motoru postępu społeczno-gospodarczego w naszym kraju. Jest to raczej sposób na
przetrwanie tak dla części pracodawców, jak i części pracobiorców, będących bez szans na
oficjalnym rynku pracy.

GUS, Praca nierejestrowana w Polsce w 1998 r.

W sumie, w sferze usług „wyższego rzędu” pracowało 2/3 osób z wyższym
wykształceniem spośród zatrudnionych nieformalnie. Zupełnie inaczej przedstawia się
struktura zatrudnienia osób z wykształceniem podstawowym (blisko 0,3 mln pracujących w
tej strefie): 93% pracowało w dziedzinach wymagających jedynie przyuczenia do
wykonywania pracy – proste usługi budowlane i remontowe (32%), prace ogrodniczo-rolne
(27%), usługi sąsiedzkie (16%), prace domowe, opieka nad dzieckiem (12%) itp.

3.6. Czasowy i doraźny charakter pracy nierejestrowanej
Wśród wielu mitów, które narosły wokół pracy nierejestrowanej, najczęściej powtarza
się twierdzenie, że jest to praca, którą można porównać z zatrudnieniem normalnym
(legalnym). Często głoszona jest teza, że jeżeli w szarej strefie pracowało 1,3 mln osób, to
ogólna liczba pracujących w gospodarce była większa o 1,3 mln osób. Sugeruje się, że także
bezrobocie było znacznie niższe. Rozumowanie to byłoby poprawne, gdyby liczba
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przepracowanych dni w danym roku była porównywalna. Tak jednak nie jest. Praca
nierejestrowana z natury rzeczy ma charakter doraźny, czasowy, incydentalny, co ilustruje
tabela 3.
Ponad 50% osób wykonujących pracę nierejestrowaną przepracowało do 20 dni w
roku. Tylko 10,9% przepracowało 91 i więcej dni w roku. Średnio w roku osoby wykonujące
pracę nierejestrowaną przepracowały 35 dni, tj. mniej więcej 17% czasu przepracowanego w
legalnej strefie zatrudnienia. Tak więc porównywanie tych dwóch rodzajów zatrudnienia jest
pozbawione sensu statystycznego i ekonomicznego.

Tabela 3. Osoby wykonujące pracę nierejestrowaną wg liczby przepracowanych dni
w ciągu całego roku 1998
Liczba przepracowanych dni
Wyszczególnienie

Ogółem

5
i mniej

6–10

11–20

21–40

41–60

61–90

91
i
więcej

średnia

w tysiącach
Ogółem
1998
2004

1431
1317

423
248
266
238
98
330
177
203
221
115
w odsetkach ogółem danej grupy*

58
94

72
144

24
35

Ogółem
1998
2004

100,0
100,0

29,6
25,0

4,1
7,1

5,0
10,9

x
x

*

17,3
13,4

18,6
16,8

16,6
16,8

6,8
8,7

Z wyłączeniem osób, dla których nie ustalono liczby przepracowanych dni.

Źródło: Zestawiono na podstawie: GUS, Praca nierejestrowana w Polsce w 1995, 1998 i w
2004.

3.7. Sezonowość pracy nierejestrowanej
Praca w szarej strefie ma wybitnie sezonowy charakter. Jest to zdeterminowane dużym
udziałem usług i prac budowlanych oraz ogrodniczo-rolnych, które z natury mają charakter
sezonowy. Procent gospodarstw domowych korzystających z pracy nierejestrowanej zwiększa
się szybko od marca i osiąga najwyższy poziom w lipcu i sierpniu (dane GUS z 1998 r.
i z 2004 r.). Szczególnie jest to widoczne na wsi. Proces ten ilustruje tabela 4 i wykres 4.
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Tabela 4. Gospodarstwa domowe korzystające z pracy nierejestrowanej
w miesiącach I–VIII (w %)
Ogółem

Wyszczególnienie

1998
11,9
13,7
20,9
28,6
29,3
28,7
33,8
33,5

Styczeń
Luty
Marzec
Kwiecień
Maj
Czerwiec
Lipiec
Sierpień
* 1998 r., brak danych za rok 2004.

2004
14,9
17,7
24,0
33,4
35,0
39,6
49,3
47,3

Miasto*

Wieś

16,3
18,6
23,1
31,9
29,1
27,9
30,7
19,5

7,1
8,3
18,6
25,0
29,5
29,5
37,2
48,6

Wykres 4 wskazuje na ewolucję sezonowości w latach 1998 i 2004. W 2004 r.
widoczne jest zwiększenie stopnia sezonowości prac nierejestrowanych; aż 49,3% przypada
na lipiec.
Wykres 4. Sezonowość pracy nierejestrowanej (gospodarstwa domowe
korzystające z pracy nierejestrowanej w miesiącach I–VIII) (w %)
1998

2004
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3.8. Praca nierejestrowana główna i dodatkowa
Niezwykle ważne jest określenie, czym była praca nierejestrowana: pracą jedyną czy
pracą dodatkową. Badania umożliwiają określenie tych relacji, co ilustruje tabela 5.
Wyniki badań prowadzą do interesujących wniosków. W pierwszym badaniu odsetek
pracujących wyłącznie w szarej strefie wynosił 43,3%; w drugim – 46,3%, w trzecim – 62,9%, a
więc wyniki dwóch pierwszych badań były zbliżone; w 2004 r. nastąpił znaczny wzrost odsetka
osób, dla których praca nierejestrowana była jedynym zatrudnieniem. Oznacza to, że do 1998 r.
większość, choć niewielka, wykonywała pracę w szarej strefie jako pracę dodatkową,
umożliwiającą uzyskanie dodatkowych zarobków, by następnie stać się mniejszością.
Interesująca jest także struktura według wieku i wykształcenia. Największy odsetek
osób, które pracowały wyłącznie w szarej strefie, zanotowano wśród młodzieży (do 24 lat) –
64,5% oraz wśród osób z wykształceniem podstawowym i niepełnym; najniższy (16,4%)
wśród osób z wykształceniem policealnym i wyższym.
Powszechnie przyjmuje się, że praca w szarej strefie jest domeną jedynie lub głównie
bezrobotnych; wyprowadza się stąd wniosek, że faktyczne bezrobocie jest znacznie niższe niż
rejestrowane. Badania wykazują, że wniosek ten jest tylko częściowo słuszny. Można
szacować, że mniej niż połowa pracujących w szarej strefie należy do kategorii
zarejestrowanych lub niezarejestrowanych bezrobotnych, dla których jest jedyną (wyłączną)
pracą; resztę pracujących w szarej strefie stanowią osoby pracujące legalnie.
Tabela 5. Liczba i odsetek pracujących, dla których praca w szarej strefie była:

Wyszczególnienie
W tysiącach
W procentach*
w tym w wieku:
do 24 lat
25–34 lata
35–44 lata
45–59 lat
60 i więcej
Wykształcenie
– gimnazjalne i niższe
– zasadnicze zawodowe
– średnie
– policealne i wyższe

Jedyną (wyłączną) pracą
1995
1998
2004
badanie
badanie
badanie
pierwsze
drugie
trzecie
880
662
829
62,9
46,3
43,3

1995
badanie
pierwsze
1154
56,7

Dodatkową pracą
1998
2004
badanie
badanie
drugie
trzecie
769
488
37,0
53,7

64,5
36,0
37,3
36,3
45,7

61,6
41,2
37,3
43,1
56,5

77,7
58,7
60,0
58,6
59,6

35,5
64,0
62,7
63,7
54,3

38,4
58,8
62,7
56,9
43,5

22,3
41,3
40,0
41,4
40,4

51,0
43,2
40,0
16,4

59,3
41,0
42,3
25,9

68,1
62,9
63,7
40,5

49,0
56,8
60,0
83,6

40,7
59,0
57,7
74,1

31,9
37,1
36,3
59,5

* 100% stanowi łączna liczba osób pracujących w szarej strefie.
Źródło: jak w tabeli 2.
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9. Poziom i zróżnicowanie dochodów w szarej strefie
Praca w szarej strefie ma charakter doraźny i czasowy. Jest bardzo zróżnicowana pod
względem czasu pracy i wynagrodzeń. Według badań GUS poziom zarobków był znacznie
niższy niż w gospodarce narodowej w tym samym okresie, co ilustruje tabela 6 i wykres 5.
Średnie wynagrodzenie miesięczne w szarej strefie stanowiło w 2004 r. 17,3%
wynagrodzenia w gospodarce narodowej. Wynagrodzenie to nie było obciążone podatkiem,
składką na ZUS i innymi składkami. W kategoriach realnych stanowiło około 1/4
wynagrodzenia w gospodarce narodowej. Warto jednak uwzględnić, że średnia liczba
roboczodni przepracowanych w szarej strefie była znacznie niższa niż w gospodarce
narodowej. W 2004 r. przeciętna liczba dni przepracowanych przez zatrudnionego wynosiła
35, co stanowiło 14% średniej liczby dni przepracowanych w gospodarce narodowej (247
dni). Tak więc wynagrodzenie nominalne za jedną przepracowaną godzinę w szarej strefie
było o 23% wyższe, a realne o 78% wyższe niż w gospodarce narodowej. Łączne roczne
dochody, wskutek mniejszej liczby przepracowanych dni, były znacznie niższe niż w
gospodarce narodowej. Wyjaśnia to jednak, dlaczego pracodawcy są zainteresowani
zatrudnieniem nierejestrowanym.
Wynagrodzenia różniły się znacznie. Kobiety zarabiały nawet o połowę mniej niż
mężczyźni. Praca główna była wyżej opłacana od pracy dodatkowej. Dane te, aczkolwiek z
pewnością zaniżone, dowodzą, że dla wielu ludzi praca nierejestrowana jest ostatnią deską ratunku
w warunkach braku szans znalezienia normalnej (legalnej) pracy i godziwego wynagrodzenia.

Tabela 6. Wynagrodzenie w gospodarce narodowej i w szarej strefie (1998–2004)
Wyszczególnienie
Gospodarka narodowa
Szara strefa
– ogółem
– kobiety
– mężczyźni
Praca główna
– ogółem
– kobiety
– mężczyźni
Praca dodatkowa
– ogółem
– kobiety
– mężczyźni

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w zł

Relacje (gospodarka
narodowa = 100)
1998
2004

1998
1233

2004
2271

Wzrost w %
+50

276
195
314

392
338
424

+42
+73
+35

22,4
.
.

17,3
.
.

287
232
318

448
383
489

+56
+65
+53

23,3
.
.

19,7
.
.

266
149
311

285
246
306

+7
+65
-2

21,6
.
.

12,5
.
.

Źródło: Zestawiono na podstawie: GUS, Praca nierejestrowana w Polsce w 1998 i w 2004;
Roczniki Statystyczne 1999 i 2005.
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Wykres 5. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej
i w szarej strefie w 2004 r. (w zł)
2800
2600
2400
2200
2000
1800
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0

Miesięczne wynagrodzenie brutto

2271

Ogółem

Mężczyźni

392 424 338

Gospodarka narodowa Szara strefa ogółem

Kobiety

448 489 383

Szara strefa - praca
główna

285 306 246

Szara strefa - praca
dodatkowa

Źródło: GUS, Praca nierejestrowana w 2004 r., op. cit.

3.10. Pracodawcy
Aby ludzie mogli podjąć pracę nierejestrowaną, muszą być pracodawcy, którzy są
zainteresowani tego rodzaju zatrudnieniem. Powszechnie uważa się, że praca nierejestrowana
występuje głównie w sektorze prywatnym, w małych przedsiębiorstwach budowlanych,
usługowych itd. Badanie obala to twierdzenie. Okazuje się bowiem, że głównymi
pracodawcami pracowników nierejestrowanych są osoby prywatne, co ilustruje tabela 7.
Tabela 7. Pracujący w szarej strefie wg typu pracodawców w 2004 r. (w %)
Wyszczególnienie
Ogółem
Osoba prywatna
Firma prywatna lub spółdzielnia
Firma państwowa lub komunalna
Praca na własny rachunek

1998
100,0
68,9
16,8
1,7
12,6

Źródło: Takie jak w wykresie 5.
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2004
100,0
65,2
21,9
0,7
12,1

Otóż wśród pracodawców 65% to osoby prywatne, które zatrudniają pracowników bez
umowy w pracach ogrodniczo-rolnych, w pracach domowych, przy opiece nad dzieckiem lub
osobą starszą, w tzw. usługach sąsiedzkich, korzystając z korepetycji itp.
Tylko 22% pracodawców stanowiły firmy prywatne lub spółdzielnie, które zatrudniały
głównie w usługach remontowo-budowlanych, w działalności handlowej, w przeglądach i
naprawach samochodów, usługach transportowych itd. Pewną grupę (12,6%) stanowiły osoby
pracujące na własny rachunek, wykonując określone usługi lub produkując proste wyroby
rynkowe, które zwykle sami zbywali, albo też korzystając z innych osób działających w szarej
strefie.

3.11. Wnioski
• Szara strefa ma wiele wad wpływających na gospodarkę i ludzi w niej
zatrudnionych. Ze strefy tej nie są płacone podatki i składki na ubezpieczenia społeczne, co
uniemożliwia zabezpieczenie ludzi przed skutkami wypadków losowych i na starość.
• Szara strefa ma jednak także zalety: rozszerza rynek pracy i liczbę dostępnych
miejsc pracy. Mimo że nie zawsze jest to „praca godna” (określenie ILO), przynosi pewien
dochód i aktywizuje – przynajmniej czasowo – ludzi bezrobotnych, którzy są zdolni do pracy.
• Ludzie podejmują pracę w szarej strefie nie dlatego, że preferują zatrudnienie
nierejestrowane, czasowe i doraźne, ale dlatego są do tego zmuszeni, albowiem szanse
znalezienia pracy legalnej w warunkach prawie 2-milionowego bezrobocia są bardzo
ograniczone, a w wielu miejscowościach – żadne.
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4.

Kontrola

zjawisk

pracy

nierejestrowanej

przez polską administrację publiczną
4.1. Wprowadzenie
Zjawisko zatrudnienia nierejestrowanego występuje w większym lub mniejszym
stopniu w gospodarce wszystkich krajów na świecie. Powodem pojawiania się tego zjawiska
jest najczęściej niedostosowany do oczekiwań pracodawców system podatkowy, który
powoduje podwyższenie kosztów pracy, a tym samym zmniejszenie opłacalności
prowadzonej przez nich działalności. Mimo to, z punktu widzenia samych pracodawców, jak i
osób podejmujących w ten sposób pracę, wywiera szereg niekorzystnych skutków o
charakterze społecznym i gospodarczym. Pracodawcy bowiem podlegają ciągłej presji
wykrycia popełnianych wykroczeń, a pracownicy nie są chronieni przez prawo, nie mogą się
spodziewać żadnej pomocy ze strony państwa w razie nabytej niezdolności do pracy, a także
nie są zabezpieczani przed starością.
Zjawisko pracy nierejestrowanej szczególnie często obserwowane jest w tzw. szarej
strefie. Dlatego też bardzo często rozważania, dotyczące niezgodnego z przepisami prawa
zatrudniania pracowników, są prowadzone poprzez pryzmat wielkości udziału tej strefy w
tworzeniu Produktu Krajowego Brutto oraz strat dla finansów publicznych, a szczególnie
budżetu państwa, wynikających z niepłacenia podatków.
W literaturze przedmiotu stosowanych jest bardzo wiele określeń aktywności
gospodarczej, która nie jest wykazywana władzom publicznym oraz organom statystycznym.
Zazwyczaj jednak przez tę formę aktywności ekonomicznej rozumie się wykonywanie pracy
bez formalnego kontraktu z pracodawcą lub świadczenie usług i nie odprowadzanie z tego
tytułu żadnych podatków oraz składek na ubezpieczenie społeczne (Sarzalska, Szydłowski,
2007, s. 166). Działalność w tej strefie gospodarki, najczęściej przyjmuje postać
(Dzierżawski, 2006, s.83):
– działalności prowadzonej bez wymaganych zezwoleń,
– nieprzestrzegania przepisów prawnych regulujących działalność gospodarczą,
– prowadzenia działalności gospodarczej – zarejestrowanej lub nie – i uchylania się od
płacenia podatków i parapodatków.
W rzeczywistości jednak zjawisko nierejestrowanego zatrudnienia może obejmować
również działalność legalną, której rozmiary zostały zaniżone lub całkowicie ukryte, co może
211

np. odnosić się do wykonywania dodatkowej pracy, produkowania na użytek własny w
gospodarstwach domowych. W związku z powyższym określenie rozmiarów szarej strefy czy
też liczby osób w niej pracujących jest zadaniem niezmiernie trudnym. Dlatego też stosuje się
różnorodne metody badań tego rodzaju zatrudnienia, począwszy od badań ankietowych,
metod pośrednich, opartych na analizach ekonometrycznych, a skończywszy na
wieloaspektowych

modelach

(np.

NOE) 17,

umożliwiających

bardziej

szczegółowe

rozpoznanie liczby i struktury zatrudnionych w szarej strefie.
W Polsce szacuje się, że działalność gospodarcza prowadzona w szarej strefie warta
jest 133 mld zł (Gospodarka, 2006), co oznacza, że podatki, które mogłyby wpłynąć do
budżetu państwa były mniejsze o 25,8 mld zł. Oznacza to jednocześnie, że aktywność
ekonomiczna w niej prowadzona mogłaby prawie w całości pokryć deficyt budżetowy, który
w tym samym roku wyniósł 30,5 mld zł. Udział szarej strefy w tworzeniu PKB szacuje się na
około 13%, chociaż wielu ekonomistów uważa, że jest on znacznie większy (ponad 20%),
przy czym wartość w przedziale 12%–15% pojawia się w około połowie szacunków,
prowadzonych przez Główny Urząd Statystyczny. Jednocześnie – jak wynika z obserwacji –
ilość dóbr i usług produkowanych w szarej strefie systematycznie rośnie. W 2000 r. było ich o
6 mld zł mniej w porównaniu z rokiem 2005. Ponadto szacuje się, że w szarej strefie pracuje
1,3 mln osób, czyli mniej więcej co dziesiąta pracująca osoba w Polsce.
Wskazana skala zatrudnienia nierejestrowanego w Polsce, wynikająca z badań
empirycznych i szacunków, wymusza zatem konieczność szczegółowego zweryfikowania
wpływu szarej strefy na funkcjonowanie gospodarki, określenie jej skali, przyczyn i struktury
zatrudnionych, a co za tym idzie, powinna oznaczać rozbudowanie funkcji kontrolnych
różnych instytucji, które miałyby w zakresie swoich kompetencji działania, umożliwiające
identyfikację tych problemów. Jak wynika z dotychczasowej praktyki, tego rodzaju
rozpoznanie mogłoby w znacznie większym stopniu przyczynić się do ograniczenia
występowania zatrudnienia nierejestrowanego w naszym kraju.
W związku z powyższym celem głównym prezentowanej ekspertyzy jest analiza
danych statystycznych z wyników działań pokontrolnych wybranych instytucji, które
powinny być zainteresowane ograniczaniem zatrudnienia nierejestrowanego. W tym celu

17

Gospodarka nieobserwowalna (non-observed economy) (Sarzalska, Szydłowski, 2007, s. 167).
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zwrócono się z prośbą o udostępnienie informacji do wielu instytucji w Polsce 18, których
działanie mogłoby przyczyniać się do bardziej szczegółowego rozpoznania skali zatrudnienia
nierejestrowanego, a także jego wpływu na finanse publiczne. Odpowiedzi uzyskano jedynie
z trzech instytucji, a mianowicie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa
Finansów oraz Głównej Komendy Straży Granicznej. Prezentowane wyniki badań dotyczą
zatem tylko tych danych statystycznych. Analiza poszerzona została o wyniki badań
zamieszczonych w Internecie sprawozdań Państwowej Inspekcji Pracy, która dopiero od
połowy 2007 r. nabyła uprawnienia do kontroli legalności zatrudnienia.
Opracowanie składa się z czterech części.
W części pierwszej zaprezentowano analizę sprawozdań pokontrolnych legalności
zatrudnienia, przeprowadzanych rokrocznie przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.
Skoncentrowano się przy tym głównie na skali nielegalnego zatrudnienia, ze szczególnym
uwzględnieniem bezrobotnych, jego przyczynach oraz strukturze przestrzennej.
W części drugiej w sposób równie szczegółowy przedstawiono sytuację nielegalnie
zatrudnianych w Polsce cudzoziemców. Analiza ta została wzbogacona o dane statystyczne,
pochodzące ze źródeł pierwotnych, które udostępniła Główna Komenda Straży Granicznej.
W części trzeciej zajęto się problematyką działań prowadzonych przez Państwową
Inspekcję Pracy, wybierając do analizy dane ze sprawozdań pokontrolnych, które jednak tylko
w ogólnym zarysie umożliwiały obserwowanie szarej strefy w Polsce.
Wreszcie w części czwartej zawarte zostały uwagi, związane z działaniami
Ministerstwa Finansów. Uwzględniały one informacje statystyczne, dotyczące podmiotów
niezgłoszonych do opodatkowania w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych i
prawnych, z podziałem na podatników i płatników.
Ekspertyza zawiera również wstęp i zakończenie, mające charakter wniosków i
rekomendacji.

18

Pisma zostały skierowane do: Generalnego Urzędu Nadzoru Budowlanego, Ministerstwa Finansów,

Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowego Inspektoratu Sanitarnego, Straży Granicznej, Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych oraz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.
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4.2. Analiza wyników kontroli legalności zatrudnienia
przeprowadzanej przez MPiPS
Do badanie skali i struktury zatrudnienia nierejstrowanego wykorzystano materiały
opracowane przez pracowników resortu pracy, w których uwzględnione zostały zestawienia
zbiorcze, pochodzące z poszczególnych województw. Kontrola była sprawowana przez
wojewodów zgodnie z przepisami ustawy O promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
(a także ustawy wcześniejsze) oraz przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11
grudnia 2001 roku w sprawie organizacji i trybu przeprowadzania przez wojewodów kontroli
oraz zasad współdziałania z innymi organami (Dz. U. z 2001 r. Nr 145, poz. 1627) oraz
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 września 2003 roku w sprawie organizacji i trybu
przeprowadzania przez wojewodów i organy celne kontroli oraz zasad współdziałania z
innymi organami (Dz. U. Nr 176, poz. 1710). Kontrola – w przedmiotowej sprawie
zatrudnienia nierejestrowanego – obejmowała w sposób szczególny badanie przestrzegania
legalności zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności, a także wykonywania pracy
przez cudzoziemca, a także obowiązku informowania powiatowych urzędów pracy o
zatrudnianiu osoby zarejestrowanej jako bezrobotna lub powierzeniu jej wykonywania innej
pracy zarobkowej. Kontrola obejmowała pracodawców, jednoosobowych przedsiębiorców i
inne instytucje oraz osoby fizyczne, a jej głównym celem było ograniczenie patologii
występujących na polskim rynku pracy, z uwzględnieniem nielegalnego zatrudnienia, czyli
tzw. pracy „na czarno”.

4.2.1. Skala nielegalnego zatrudnienia pracowników
W 2003 r. w wyniku przeprowadzonych kontroli wykrytych zostało 7922 przypadków
nielegalnego zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, przy czym w 3530 przypadkach
ewidentnie nie stwierdzono zawarcia umowy o pracę. Zjawisko to wystąpiło w 3913
podmiotach gospodarczych.
W 2004 r. liczba stwierdzonych przypadków nielegalnego zatrudnienia uległa –
niewielkiemu wprawdzie – zmniejszeniu i wyniosła 7441. Zwiększyła się jednak liczba osób,
które wykonywały pracę bez umowy (o 19% w porównaniu z rokiem poprzednim) i wyniosła
4277 zatrudnionych. Zmniejszeniu uległa również liczba podmiotów zatrudniających
nielegalnie pracowników (o 182 firmy).
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W 2005 r. liczba stwierdzonych przypadków nielegalnego zatrudnienia lub innej pracy
zarobkowej uległa zasadniczemu ograniczeniu, wyniosła bowiem ogółem 6420. Znaczne
ograniczenie liczby osób zatrudnionych nielegalnie było prawdopodobnie efektem zmiany reguł
statystycznych, określających status tych osób. Od tego bowiem roku w statystykach podawane są
jedynie osoby zatrudnione bez potwierdzenia na piśmie w wymaganym terminie rodzaju zawartej
umowy lub osoby niezgłoszone do ubezpieczenia społecznego. Zidentyfikowane w ten sposób
przypadki nielegalnego zatrudnienia wystąpiły w 4972 podmiotach, czyli w znacznie większej
liczbie w porównaniu z dwoma poprzednimi podokresami. Może to oznaczać, że nielegalne
zatrudnienie i nielegalna inna praca zarobkowa stały się trwałym elementem na polskim rynku
pracy i liczba jednostek, w których inspektorzy kontroli legalności zatrudnienia stwierdzili
nielegalne wykonywanie pracy, stale rośnie.
W 2006 r. w wyniku działań kontrolnych stwierdzono ogółem 7339 przypadków
zatrudniania osób bez potwierdzenia na piśmie w wymaganym terminie rodzaju zawartej
umowy lub osób niezgłoszonych przez pracodawców do ubezpieczenia społecznego. Była to
liczba większa o około 14% od obserwowanej w roku poprzednim. Zjawisko to obserwowane
było również w znacznie większej liczbie podmiotów, gdyż jak wynika z danych
statystycznych, było ich ponad 5 tys. Tak więc można wnioskować o dalszym, postępującym
rozszerzaniu się zjawiska zatrudniania pracowników „na czarno” przez pracodawców w
Polsce. Jest to przede wszystkim konsekwencja wysokich kosztów zatrudnienia, który to
powód najczęściej wskazywany jest przez pracodawców. Zdecydowanie mniejsze znaczenie –
jak się wydaje – ma sytuacja na rynku pracy, w świetle której ograniczenie liczby
poszukujących pracy powinno wpływać na zwiększenie komfortowych dla pracowników
warunków zatrudnienia, które między innymi mogłyby oznaczać pełne przestrzeganie praw
pracowniczych, a w konsekwencji prowadzić do zmniejszania zagrożeń, związanych z
brakiem zabezpieczenia świadczeń emerytalno-rentowych, o których w wielu przypadkach
pracownicy przypominają sobie w momencie osiągania wieku emerytalnego.

4.2.2. Struktura nielegalnego zatrudnienia pracowników
W 2003 r. stwierdzone przypadki nielegalnego zatrudnienia lub innej nielegalnej pracy
zarobkowej dotyczyły przede wszystkim:
– działalności usługowej (4592 pracowników nielegalnych), w tym głównie handlu
hurtowego i detalicznego (3092 pracowników),
– budownictwa (944 przypadki nielegalnego zatrudnienia).
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W innych dziedzinach działalności stwierdzono zatrudnienie 2386 pracowników w
sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa. Można zatem z całą pewnością
twierdzić, że zatrudnienie nielegalne dotyczy przede wszystkim sektora usługowego, co może
również oznaczać brak przestrzegania przez pracodawców w tym sektorze rozwiązań
prawnych, mających za zadanie realizowanie uprawnień pracowniczych, na co zwrócili
uwagę inspektorzy Państwowej Inspekcji Pracy w odniesieniu np. do zatrudnienia
pracowników w sklepach wielkopowierzchniowych. Potwierdza to zresztą analiza danych
statystycznych

dotyczących

struktury

podmiotów

gospodarczych

według

rodzajów

prowadzonej działalności. Najwięcej jednostek, w których stwierdzone zostały przypadki
nielegalnego zatrudnienia, bo aż 2246, funkcjonowało również w handlu hurtowym i
detalicznym. W pozostałej działalności usługowej było to 614 podmiotów gospodarczych, a
w budownictwie – 346 (wykres 1).
Wykres 1. Struktura podmiotów zatrudniających nielegalnie pracowników
według rodzajów działalności w 2003 r. (w %)
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Źródło: Zbiorcze wyniki działalności służb kontroli legalności zatrudnienia w 2003 roku,
Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa, marzec 2004.

W 2004 r. dość istotnemu zmniejszeniu uległa liczba stwierdzonych przypadków
nielegalnego zatrudnienia w szeroko rozumianych usługach (o 10%). Ukształtowała się ona
na poziomie 4178 osób. Najbardziej zmniejszyła się liczba osób pracujących nielegalnie w
handlu hurtowym i detalicznym (o ponad 20%). Niemniej w dalszym ciągu sektor usługowy
dominował w zatrudnianiu pracowników w sposób niezgodny z przepisami prawa. Dynamika
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spadkowa wystąpiła również w innych dziedzinach działalności gospodarczej (o około 15%).
Zaobserwowano natomiast znaczące zwiększenie nielegalnego zatrudnienia w sektorze
budowlanym (o 28,6%). Mimo że pozornie nastąpił spadek nielegalnego zatrudnienia na
rynku pracy w Polsce, nadal może ono stanowić problem przede wszystkim dla pracowników,
którzy jednak zdają sobie z tego sprawę po upływie dłuższego czasu.
Podobne spostrzeżenia można odnieść do struktury podmiotów według rodzajów
działalności, zatrudniających nielegalnie pracowników. W 2004 r. – podobnie, jak w roku
poprzednim – dominowały podmioty, prowadzące działalność z zakresu handlu hurtowego i
detalicznego (1813 firm). Należy jednocześnie podkreślić, że liczba ta była mniejsza o 433
firmy. Zwiększyła się natomiast liczba podmiotów w pozostałej działalności usługowej oraz
w budownictwie. Zatem efekt ogólnego zmniejszenia się liczby firm zatrudniających
nielegalnych pracowników był głównie konsekwencją ograniczenia skali nielegalnego
zatrudnienia właśnie w handlu hurtowym i detalicznym oraz innych dziedzinach działalności
gospodarczej (wykres 2). Może to być efektem przeprowadzonych częściej w tych
podmiotach kontroli legalności zatrudnienia.
Wykres 2. Struktura podmiotów zatrudniających nielegalnie pracowników według
rodzajów działalności w 2004 r. (w %)
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Źródło: Zbiorcze wyniki działalności służb kontroli legalności zatrudnienia w 2004 roku,
Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Warszawa, marzec 2005.
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W 2005 r. w porównaniu z latami wcześniejszymi, a szczególnie z 2004 r., nie
zaobserwowano istotnych zmian w strukturze nielegalnie zatrudnianych pracowników według
rodzajów działalności. Również w tym roku dominowały osoby pracujące bez umowy o pracę
w szeroko rozumianych usługach (2812 osób). Większość w tym rodzaju działalności
gospodarczej stanowiły jednak osoby zatrudnione nielegalnie w pozostałej działalności
usługowej (1459 osób). Niemniej – co należałoby podkreślić – skala nielegalnego
zatrudnienia w tego rodzaju działalności gospodarczej uległa zmniejszeniu o prawie połowę.
W dalszym ciągu natomiast zwiększała liczba osób zatrudnianych niezgodnie z przepisami w
budownictwie, przy czym zmiany te były raczej niewielkie (1229 osób). Można nawet uznać,
że sytuacja w tym sektorze była stabilna. Natomiast zwiększeniu i to dość znacznemu uległa
liczba nielegalnie pracujących w innych dziedzinach działalności, gdzie zaobserwowano 2379
takich przypadków (osób). Można zatem wnioskować, że stabilnie zła sytuacja w pewnych
dziedzinach, na które zwracano uwagę już wcześniej, rozszerzyła się w badanym roku
również na inne rodzaje działalności gospodarczej, co może świadczyć o pogarszającej się
sytuacji w zakresie częstotliwości występowania nierejestrowanego zatrudnienia na rynku
pracy w Polsce.
Na ten ostatni wniosek wskazuje również liczba podmiotów, w których wykryto
przypadki nielegalnego zatrudnienia. Uległa ona zwiększeniu o ponad 33% w porównaniu z
rokiem poprzednim. Nie zmieniła się natomiast struktura podmiotów, które zatrudniały
nielegalnie pracowników mimo. W dalszym ciągu dominowały w tym zakresie podmioty
handlu detalicznego i hurtowego (2197). Zdecydowanie mniej było podmiotów działających
w pozostałej działalności usługowej (1203) oraz innych rodzajach działalności (1055).
Najmniejsza liczba podmiotów zatrudniała nielegalnie pracowników w budownictwie (517)
(wykres 3). Tego typu struktura jest zapewne konsekwencją makroekonomicznej struktury
podmiotów funkcjonujących w Polsce, należałoby jednak zwrócić uwagę, że cechą
charakterystyczną zaobserwowanej sytuacji jest to, że porównywalnie większa liczba
podmiotów może generować mniejsze patologie na rynku pracy w postaci nielegalnego
zatrudnienia, a mniejsza – większe. Dotyczy to zarówno budownictwa, jak i innej działalności
gospodarczej.
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Wykres 3. Struktura podmiotów zatrudniających nielegalnie pracowników
według rodzajów działalności w 2005 r. (w %)
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Źródło: Kontrola legalności zatrudnienia 2005 r., Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej,
Warszawa, marzec 2006.

W 2006 r. w przeciwieństwie do poprzednio występujących tendencji, zasadniczo
zwiększyła się liczba stwierdzonych przypadków nielegalnego zatrudnienia w szeroko
rozumianych usługach. Liczba osób zatrudnionych w ten sposób osiągnęła poziom 3261
pracowników. Wzrost odnotowano zarówno w działalności związanej z handlem hurtowym i
detalicznym (o 16%), jak i w pozostałej działalności usługowej (o 15,9%). Tak więc zmiany
w działach usługowych miały raczej charakter porównywalny. Natomiast o około 6%
zmniejszyła się liczba przypadków nielegalnego zatrudnienia w budownictwie, co mogłoby
oznaczać, że w świetle obserwowanej na rynku pracy sytuacji braku fachowej siły roboczej,
pracownicy w znacznie mniejszym stopniu godzili się na warunki oferowane im przez
pracodawców. Zaobserwowano również w badanym okresie dalsze rozszerzanie się zjawiska
„pracy na czarno” w innych rodzajach działalności gospodarczej. Liczba zatrudnionych
nielegalnie pracowników zwiększyła się w tych dziedzinach o ponad 22%. Można zatem
uznać, że w na rynku pracy w Polsce punkt ciężkości nierejestrowanego zatrudniania
pracowników zaczyna przenosić się na inne obszary działalności gospodarczej, mimo wciąż
odnotowywanej dominacji tych, w których zawsze pracodawcy wykazywali zwiększoną
skłonność

do

naruszania

przepisów

prawnych,

pracowników.
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regulujących

sposób

zatrudnienia

Powyższe wnioski nie do końca znajdują jednak potwierdzenie w strukturze i liczbie
podmiotów, w których stwierdzono przypadki nielegalnego zatrudnienia, według rodzaju
prowadzonej działalności gospodarczej. W porównaniu bowiem z rokiem 2005 wzrost liczby
takich podmiotów odnotowano jedynie w budownictwie (o prawie 18%). W pozostałych
dziedzinach działalności gospodarczej wystąpiło zmniejszenie liczby firm, przy czym z
największym spadkiem mieliśmy do czynienia właśnie w innych rodzajach prowadzonej
działalności gospodarczej (o 2%). W handlu hurtowym i detalicznym liczba analizowanych
zakładów pracy zmniejszyła się o około 1,5%, a w pozostałej działalności usługowej była
raczej stabilna (spadek o około 0,4%). Może to zatem wskazywać na intensywność
pojawiania się patologii w poszczególnych sferach działalności gospodarczej, a także na
zmniejszanie się obaw pracodawców, którzy dotychczas wykorzystywali nielegalnych
pracowników dla realizowania zadań (wykres 4).

Wykres 4. Struktura podmiotów zatrudniających nielegalnie pracowników
według rodzajów działalności w 2006 r. (w %)
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Źródło: Kontrola legalności zatrudnienia 2006 r., Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej,
Warszawa, luty 2007.

Opisana struktura wskazuje nie tylko na kierunki lokalizowania się patologii
zatrudnienia na polskim rynku pracy, ale również może świadczyć o tym, że właśnie
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szczególnie w tych dziedzinach do pracy mogą być przyjmowane osoby o przypadkowych
kwalifikacjach, wpływających na niską ocenę świadczonych usług.
Przyjrzyjmy się jeszcze przestrzennemu zróżnicowaniu zjawiska identyfikacji
podmiotów zatrudniających nielegalnie pracowników. W 2003 r. najwięcej przypadków
nielegalnego zatrudnienia lub powierzenia innej nielegalnej pracy zarobkowej stwierdzono w
województwach: lubelskim, świętokrzyskim i łódzkim (odpowiednio: 1276 osób, 842 osoby i
793 osoby). Najmniej natomiast tych przypadków było w województwach: śląskim,
kujawsko-pomorskim i zachodniopomorskim (odpowiednio: 105 osób, 116 osób i 171 osób).
Zaprezentowane tendencje uległy zmianie w 2004 r., dlatego że do województw, które
charakteryzowały

się

porównywalnie

dużą

liczbą

podmiotów,

gdzie

zatrudniano

pracowników nielegalnie, a także gdzie liczba przypadków naruszeń praw pracowniczych
była największa, dołączyło województwo mazowieckie. Stwierdzono w nim ponad 808
przypadków zatrudnienia nielegalnego w 530 zakładach pracy. Natomiast terytorialna
struktura osób pracujących bez umowy o pracę pozostała w zasadzie bez zmian. Tego samego
rodzaju spostrzeżenia nasunęły się w 2005 r. (tab. 1).
Tabela 1. Kontrole nielegalnego zatrudnienia w 2005 r. według województw

Wyszczególnienie
Polska ogółem
Z tego:
Dolnośląskie
Kujawsko-pomorskie
Lubelskie
Lubuskie
Łódzkie
Małopolskie
Mazowieckie
Opolskie
Podkarpackie
Podlaskie
Pomorskie
Śląskie
Świętokrzyskie
Warmińsko-mazurskie
Wielkopolskie
Zachodniopomorskie

Kontrole nielegalnego zatrudnienia
liczba osób zatrudnionych bez potwierdzenia na
liczba jednostek, w których
piśmie w wymaganym terminie rodzaju zawartej
stwierdzono nielegalne
umowy i jej warunków lub niezgłoszonych do
zatrudnienie lub inną
ubezpieczenia społecznego
nielegalną pracę zarobkową
4972
6420
477
218
960
168
231
224
702
70
166
285
155
244
201
304
348
219

590
163
271
176
660
210
1164
40
311
302
217
52
400
325
883
656

Źródło: Jak na wykresie 3.
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Podobnie jak w roku poprzednim, w grupie województw o najwyższej liczbie
podmiotów, które nielegalnie zatrudniały pracowników, znalazło się województwo
mazowieckie. Ono również charakteryzowało się największą liczbą stwierdzonych
przypadków nielegalnego zatrudnienia. Pozostałe regiony, na które wskazywano już
wcześniej, również utrzymały swoją pozycję.
W 2006 r. w strukturze podmiotów według ich rozmieszczenia w poszczególnych
województwach wystąpiły dość istotne zmiany. Dość istotnie ograniczona została bowiem
liczba stwierdzonych przypadków nielegalnego zatrudnienia w województwie mazowieckim,
natomiast nadal zdecydowanie dominowało w tym zakresie województwo lubelskie (tab. 2).
Tabela 2. Kontrole nielegalnego zatrudnienia w 2006 r. według województw

Wyszczególnienie

Polska ogółem
Z tego:
Dolnośląskie
Kujawsko-pomorskie
Lubelskie
Lubuskie
Łódzkie
Małopolskie
Mazowieckie
Opolskie
Podkarpackie
Podlaskie
Pomorskie
Śląskie
Świętokrzyskie
Warmińsko-mazurskie
Wielkopolskie
Zachodniopomorskie

Kontrole nielegalnego zatrudnienia
liczba osób zatrudnionych bez potwierdzenia
liczba jednostek, w których
na piśmie w wymaganym terminie rodzaju
stwierdzono nielegalne
zawartej umowy i jej warunków lub
zatrudnienie lub inną
niezgłoszonych do ubezpieczenia
nielegalną pracę zarobkową
społecznego
5 009
7 339
565
228
964
124
260
136
494
87
245
197
120
237
350
355
327
320

720
262
203
178
705
249
1 274
59
575
1 160
125
32
645
312
607
233

Źródło: Jak na wykresie 4.

Należy jednocześnie podkreślić, że województwo mazowieckie nadal dominowało
pod względem liczby osób, które zatrudniane były nielegalnie. Sytuacja pozostałych
województw kształtowała się mniej więcej na tym samym poziomie. Może to oznaczać
stabilizację rozmieszczenia terytorialnego problemu zatrudnienia nierejestrowanego, co
wskazuje na pewne grupy województw, w których pracodawcy korzystali z tego sposobu
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zatrudniania pracowników szczególnie często. Wydaje się to być – szczególnie w ostatnich
latach – pochodną liczby podmiotów funkcjonujących na danym obszarze oraz poziomu ich
aktywności gospodarczej, mierzonej przede wszystkim wskaźnikami kondycji ekonomicznej.
Przeprowadzona analiza struktury nielegalnego zatrudnienia według rodzajów
działalności gospodarczej oraz województw mogłaby być jeszcze szersza, niemniej z uwagi
na to, że zmieniły się statystyki, które charakteryzowały badaną populację zarówno
zatrudnionych, jak i podmiotów, możliwe jest tego rodzaju postępowanie. Dlatego też na
koniec tego fragmentu możemy jedynie dla lat 2003 – 2004 pokazać strukturę pracujących
bez umowy o pracę według rodzajów działalności gospodarczej i województw.
W 2003 r. bez zawarcia umowy o pracę największa liczba pracowników była
zatrudniona w pozostałej działalności usługowej (933 osób). Nieco mniej, czyli 776
pracowników, zatrudniano bez umowy o pracę w handlu hurtowym i detalicznym, a
najmniejsza ich liczba w tej formie pracowała w budownictwie (543 osoby). W pozostałych
dziedzinach działalności bez umowy o pracę zatrudnionych było 1278 pracowników.
Podobna była struktura również w 2004 r., przy czym zwiększeniu uległa liczba pracowników
zatrudnionych bez umowy w pozostałej działalności usługowej (o 24,9%), handlu hurtowym i
detalicznym (o 19,3%), innych dziedzinach działalności (o 1,9%) oraz budownictwie (o
prawie 60%). Opisane zmiany wskazują na zdecydowane pogorszenie się sytuacji w
budownictwie oraz pozostałej działalności usługowej. Może zatem mówić o generowaniu w
2004 r. patologii na rynku pracy przez budownictwo.
Natomiast najwięcej osób zatrudnionych bez umowy o pracę w 2003 r. było w
województwach: podkarpackim, świętokrzyskim i łódzkim (odpowiednio: 446 osób, 435 osób
i 378 osób). Najmniejszą liczbą tego rodzaju pracowników charakteryzowały się natomiast
województwa: kujawsko-pomorskie, śląskie i zachodniopomorskie (odpowiednio 46 osób, 51
osób i 68 osób). W 2004 r. struktura ta nie została w zasadzie zmieniona, przy czym wystąpił
casus województwa mazowieckiego.

4.2.3. Zatrudnienie lub powierzenie innej pracy bezrobotnym bez powiadamiania
urzędów pracy
W 2003 r. w wyniku przeprowadzonych kontroli legalności zatrudnienia
stwierdzonych zostało 8106 przypadków zatrudnienia lub powierzenia innej pracy
zarobkowej bezrobotnym bez powiadomienia urzędów pracy. Wystąpiło to w 3299
podmiotach gospodarczych i dotyczyło również osób pobierających zasiłek (659 osób).
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Najwięcej tego rodzaju przypadków zanotowano w województwach: dolnośląskim,
lubelskim, wielkopolskim i łódzkim (odpowiednio 992 osoby, 978 osób, 932 osoby i 899
osób), a więc było niezależnie od sytuacji na regionalnych rynkach pracy. W tym bowiem
okresie najgorszą sytuacją pod względem stopy bezrobocia charakteryzowało się
województwo dolnośląskie (stopa bezrobocia powyżej średniej dla całego kraju), a pozostałe
województwa legitymowały się wskaźnikami poniżej przeciętnej lub w jej granicach.
W tym samym okresie najmniejszą liczbą stwierdzonych przypadków nielegalnego
zatrudnienia bezrobotnych charakteryzowały się województwa: lubuskie, opolskie i podlaskie
(odpowiednio: 90 osób, 115 i 130 osób), a więc również obszary o bardzo zróżnicowanej
sytuacji na rynku pracy.
Do podobnych wniosków może prowadzić analiza danych statystycznych,
określających liczbę podmiotów gospodarczych, w których stwierdzone zostały przypadki
niezgodnego z przepisami prawa zatrudniania bezrobotnych. Rozmieszczenie terytorialne
tych firm było bowiem bardzo zbliżone (wykres 5).
Wykres 5. Struktura nielegalnego zatrudnienia bezrobotnych bez zgłoszenia
do urzędu pracy w podmiotach według województw w 2003 r. (w %)
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Nieco inny charakter miało zróżnicowanie terytorialne wykorzystania w zakładach
pracy bezrobotnych pobierających zasiłek. Jak wynika z przeprowadzonych obserwacji,
najwięcej przypadków zatrudnienia lub powierzenia innej pracy zarobkowej bezrobotnym
pobierającym zasiłek stwierdzono w województwach: świętokrzyskim, wielkopolskim i
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dolnośląskim (odpowiednio: 107 osób, 97 i 95 osób), a najmniej w województwach: lubuskim
i podlaskim (3 i 4 osoby). Może to świadczyć o braku skłonności pracodawców do
niezgodnego z przepisami prawa zatrudniania osób poszukujących pracy w tych
województwach, gdzie wprawdzie stopa bezrobocia nie jest najwyższa, ale bardzo wysoka
jest stopa bezrobocia długotrwałego. W 2003 r. takimi właśnie parametrami charakteryzowały
się obszary, gdzie nielegalne zatrudnienie bezrobotnych było największe. Może to również
oznaczać, że działania powiatowych urzędów pracy są bardziej efektywne w tych
województwach, gdzie potencjach ekonomiczny jest znacznie mniejszy. Wniosek ten może
stanowić również przesłankę dla oceny sytuacji w 2004 r analizowana struktura nie uległa .,
bowiem zasadniczej zmianie.
Analizując analogiczne wskaźniki dla 2004 r., można zauważyć, że liczba
stwierdzonych przypadków nielegalnego zatrudnienia osób pozostających bez pracy uległa
dość istotnemu zwiększeniu i osiągnęła poziom 8430 osób. Sytuacja ta dotyczyła również
większej liczby podmiotów (o 25 firm). Podobnie niewielki wzrost wykazała liczba
bezrobotnych jednocześnie pracujących i pobierających zasiłek (674 osoby). Nie uległa
natomiast zasadniczej zmianie struktura według województw, w których zaobserwowano
zarówno największą, jak i najmniejszą liczbę stwierdzonych przypadków naruszenia
przepisów prawnych. Podkreślić jednak należy, że zwiększeniu uległa liczba stwierdzonych
przypadków.
Wskazana struktura nielegalnego zatrudniania bezrobotnych bez powiadamia urzędów
pracy według lokalizacji podmiotów w województwach nie uległa również (podobnie, jak
wcześniej zaobserwowane wskaźniki) zmianie w 2004 r. Świadczy to o stabilizacji
niekorzystnych tendencji w poszczególnych regionach kraju.
W porównaniu z rokiem poprzednim, liczba bezrobotnych zatrudnionych bez
powiadamiania urzędów pracy w 2005 r. uległa ograniczeniu o niecałe 16%. Nie jesteśmy
jednak w stanie oszacować zmiany liczby podmiotów, które w analizowanym podokresie
popełniły to wykroczenie, gdyż zmieniony układ statystyki nie pozwolił na tego rodzaju
porównanie. Jeśli natomiast przyjąć ogólną liczbę podmiotów, które w ten sposób zatrudniły
osoby poszukujące pracy, to ich liczba uległa zwiększeniu o prawie połowę. Mogłoby to
oznaczać brak przepływu informacji miedzy pracodawcami a publicznymi służbami
zatrudnienia, co oznaczać może zwiększenie trudności przy realizowaniu przez nie zadań,
związanych z polityką rynku pracy, a przede wszystkim zadań przeciwdziałania skutkom
bezrobocia. Jednocześnie należałoby podkreślić, że zmniejszeniu w porównaniu z rokiem
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poprzednim, a zatem również w odniesieniu do okresu bazowego, uległa liczba bezrobotnych
zatrudnionych bez powiadamiania urzędu pracy. Populacja ta liczyła w 2005 r. 581 osób.
Jednocześnie, jak wynika z danych zawartych w tabeli 3, nie zmieniło się w sposób
istotny terytorialne rozmieszczenie zidentyfikowanych przypadków nielegalnego zatrudnienia
bezrobotnych. Należy jednak podkreślić, że zdecydowanie dominowało pod tym względem
województwo łódzkie, a także w gronie najbardziej zagrożonych pod tym względem
obszarów znalazło się województwo mazowieckie. Poprawiła się natomiast sytuacja w
województwie wielkopolskim i lubelskim.
Tabela 3. Kontrole nielegalnego zatrudnienia bezrobotnych
bez powiadamiania urzędów pracy w 2005 r. według województw

Wyszczególnienie
Polska ogółem
W tym:
Dolnośląskie
Kujawsko-pomorskie
Lubelskie
Lubuskie
Łódzkie
Małopolskie
Mazowieckie
Opolskie
Podkarpackie
Podlaskie
Pomorskie
Śląskie
Świętokrzyskie
Warmińsko-mazurskie
Wielkopolskie
Zachodniopomorskie

Kontrole nielegalnego zatrudnienia
bezrobotni, którzy podjęli zatrudnienie, inną
w tym bezrobotni
pracę zarobkową lub działalność bez
pobierający zasiłek
powiadomienia powiatowego urzędu pracy
7158
581
752
261
411
90
1686
290
763
103
132
112
222
284
490
616
477
469

64
19
5
20
182
23
66
3
21
12
21
1
39
47
45
13

Źródło: Jak na wykresie 3.

W 2006 r. znacznemu ograniczeniu uległa liczba bezrobotnych, którzy zostali
zatrudnieni w zakładach pracy bez powiadamiania przez pracodawców publicznych służb
zatrudnienia. Było ich mniej o prawie 20%. Jednocześnie znacznie większy spadek
odnotowano w liczbie zatrudnionych bezrobotnych pobierających zasiłek (ponad 35%).
Tendencje te wpłynęły na poprawę sytuacji w tej dziedzinie we wszystkich województwach
(tab. 4).
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Tabela 4. Kontrole nielegalnego zatrudnienia bezrobotnych
bez powiadamiania urzędów pracy w 2006 r. według województw

Wyszczególnienie
Polska ogółem
z tego:
Dolnośląskie
Kujawsko-pomorskie
Lubelskie
Lubuskie
Łódzkie
Małopolskie
Mazowieckie
Opolskie
Podkarpackie
Podlaskie
Pomorskie
Śląskie
Świętokrzyskie
Warmińsko-mazurskie
Wielkopolskie
Zachodniopomorskie

Kontrole nielegalnego zatrudnienia
bezrobotni, którzy podjęli zatrudnienie, inną
w tym bezrobotni
pracę zarobkową lub działalność bez
pobierający zasiłek
powiadomienia powiatowego urzędu pracy
5 793
375
916
301
369
99
979
81
454
109
222
79
135
246
366
390
434
613

64
19
11
16
50
3
14
3
15
6
9
3
38
44
55
25

Źródło: Jak na wykresie 4.

Zauważyć jednak można, że nadal dominowało w tego rodzaju praktykach
województwo łódzkie, chociaż podobną skalę problemu zaobserwowano w województwie
dolnośląskim. Pojawiło się ponadto znacznie więcej województw, w których sporadycznie
korzystano z pracy osób pobierających zasiłek dla bezrobotnych.
Można zatem twierdzić, że wbrew powszechnej opinii, która uzależnia skalę
nielegalnego zatrudnienia od sytuacji na regionalnych i lokalnych rynkach pracy, nie jest to
czynnik, który wydaje się być decydujący w tej mierze. Znacznie większą rolę może w tym
przypadku odgrywać potencjał gospodarczy regionu oraz jego możliwości rozwojowe, a więc
szansa na uzyskanie satysfakcjonującego miejsca pracy.

4.2.4. Efekty przeprowadzonych kontroli
Efektem przeprowadzonych w 2003 r. kontroli była legalizacja zatrudnienia 4679
pracowników. Odnosiło się to zatem do 59,1% wszystkich stwierdzonych przypadków
nielegalnego zatrudnienia. Nieco większe efekty przyniosły działania instytucji kontrolujących w
zakresie podpisania umów o pracę. Ponad 62% osób, które pracowały bez podpisanej umowy o
227

pracę, podpisało ją w ciągu okresu sprawozdawczego. Jednocześnie najwięcej przypadków
legalizacji zatrudnienia oraz podpisania umów o pracę zanotowano w tych województwach, które
charakteryzowały się największą liczbą stwierdzonych przypadków niezgodnego z przepisami
prawa zatrudniania pracowników, a także osób poszukujących pracy. Należały do nich
województwa: wielkopolskie, podkarpackie, łódzkie, a także świętokrzyskie.
W 2004 r. legalizacja zatrudnienia objęła 5256 osób, co oznaczało, że znacząco
zwiększyła się efektywność prowadzonych przez kontrolerów prac. Osoby te bowiem
stanowiły około 70,6% wszystkich stwierdzonych naruszeń, związanych z zatrudnieniem
nielegalnym. Natomiast efektywność postępowań w zakresie spowodowania podpisania
umowy o pracę utrzymała się na poziomie porównywalnym do 2003 r. Ogółem instytucje
kontrolujące spowodowały podpisanie umów o pracę przez 2692 osoby pracujące. Nie uległa
w analizowanym roku struktura terytorialna, dotycząca zarówno skali legalizacji zatrudnienia,
jak i spowodowania podpisania umów o pracę.
W 2005 r. efekty prac, prowadzonych przez inspektorów kontrolujących legalność
zatrudnienia prezentuje tab. 5.
Tabela 5. Efekty działań kontrolnych w 2005 r. według województw
Wyszczególnienie
Polska ogółem
W tym:
Dolnośląskie
Kujawsko-pomorskie
Lubelskie
Lubuskie
Łódzkie
Małopolskie
Mazowieckie
Opolskie
Podkarpackie
Podlaskie
Pomorskie
Śląskie
Świętokrzyskie
Warmińsko-mazurskie
Wielkopolskie
Zachodniopomorskie

Legalizacja zatrudnienia ogółem
5709

w tym zawarte umowy o pracę
2405

394
253
191
156
755
141
959
34
200
284
284
48
552
291
837
330

171
97
122
82
278
81
222
28
123
76
114
24
245
133
525
84

Źródło: Jak na wykresie 3.

W analizowanym roku, na skutek przeprowadzonych kontroli legalne zatrudnienie
zostało podjęte przez prawie 6 tys. osób. W porównaniu zatem z rokiem poprzednim
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efektywność przeprowadzonych kontroli była większa o prawie 20 pkt. proc. i wyniosła
88,9%. Nie można natomiast ocenić efektywności podpisywania umów o pracę, w związku z
brakiem informacji o tym, jak ukształtowała się liczba osób zatrudnionych nielegalnie
wyłącznie z tego powodu. Niemniej na pozytywne podkreślenie zasługuje zwiększanie
efektywności prowadzonych kontroli legalności zatrudnienia. Oznaczać to bowiem może
zasadność prowadzenia tego rodzaju działań, które przede wszystkim mają za zadanie
ochronę praw pracowniczych.
W 2006 r. w wyniku przeprowadzonych kontroli legalne zatrudnienia podjęte zostało
przez 6325 osób. Jest to 86,2% ogólnej liczby stwierdzonych przypadków nielegalnego
zatrudnienia. Efektywność postępowania kontrolnego była więc wysoka, jak w roku
poprzednim, i znacznie wyższa w porównaniu z latami 2003–2004 (tab. 6.)
Tabela 6. Efekty działań kontrolnych w 2006 r. według województw
Wyszczególnienie
Polska ogółem
z tego:
Dolnośląskie
Kujawsko-pomorskie
Lubelskie
Lubuskie
Łódzkie
Małopolskie
Mazowieckie
Opolskie
Podkarpackie
Podlaskie
Pomorskie
Śląskie
Świętokrzyskie
Warmińsko-mazurskie
Wielkopolskie
Zachodniopomorskie

Legalizacja zatrudnienia ogółem
6 325

w tym zawarte umowy o pracę
2 499

504
200
188
178
779
235
772
53
404
1 119
129
33
560
265
627
279

199
69
126
84
277
155
408
25
211
83
82
13
213
128
326
100

Źródło: Jak na wykresie 4.

Jednocześnie zauważa się, że udział w legalizacji zatrudnienia liczby podpisanych
umów o pracę zmniejszył się w porównaniu z rokiem 2005 o 2,3 pkt. proc. Może to oznaczać,
że legalizacja zatrudnienia odbywała się przede wszystkim za pośrednictwem zgłoszeń do
ubezpieczenia społecznego lub umowy ustnej między pracodawca i pracownikiem. Mimo to
wysoko, podobnie jak w poprzednim roku, należałoby ocenić skuteczność prowadzonych
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działań, co oznacza, że ich dalsze rozszerzenie może przyczynić się do ograniczenia
zatrudnienia „na czarno” na polskim rynku pracy.

4.3. Wykonywanie pracy nielegalnej przez cudzoziemców
4.3.1. Nielegalna praca cudzoziemców w świetle danych Ministerstwa Pracy i Polityki
Społecznej
Liczba

stwierdzonych

przypadków

nielegalnego

wykonywania

pracy

przez

cudzoziemców w Polsce podczas kontroli dokonywanych przez służby kontroli legalności
zatrudnienia w latach 2003–2006 wykazywała tendencję spadkową – w 2006 r. w porównaniu
z 2003 r. zmniejszyła się o 993 przypadki, a więc o 33,6% i wynosiła 1718 (wykres 6). W
latach 2003-2005 obserwowano jej stały spadek, natomiast w 2006 r. odnotowano nieznaczny
wzrost. W 2005 r. służby kontroli legalności zatrudnienia wykryły 1680 przypadków
nielegalnego wykonywania pracy przez cudzoziemców w Polsce i w porównaniu z 2003 r.
liczba tych przypadków była mniejsza o 38% (1031).
Wykres 6. Liczba stwierdzonych przypadków nielegalnego wykonywania pracy przez
cudzoziemców podczas kontroli legalności zatrudnienia w latach 2003–2006
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie raportów Kontrola legalności zatrudnienia za lata
2003–2006
z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Departament Rynku pracy.
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Analiza struktury wykrytych przypadków nielegalnego wykonywania pracy przez
cudzoziemców wykazała, że najbardziej narażony na napływ cudzoziemców wykonujących
pracę nierejestrowaną jest region wschodni. To tam w analizowanym okresie wykrywana była
ponad połowa tego rodzaju przypadków (tab. 7). Ponadto w latach 2003-2006 region ten
charakteryzował się występowaniem największej tendencji wzrostowej udziału stwierdzonych
przypadków nielegalnego zatrudnienia cudzoziemców przez służby kontroli legalności
zatrudnienia (odsetek wykrytych tego rodzaju przypadków wzrósł o 9,2 pkt. proc.).
Największą tendencję spadkową udziału odnotowano w regionie południowo-zachodnim
(spadek o 7 pkt. proc.)
Tabela 7. Stwierdzone przypadki nielegalnego wykonywania pracy przez cudzoziemców
podczas kontroli legalności zatrudnienia w latach 2003–2006
według regionów i województw
Wyszczególnienie
Ogółem
Centralny
Południowy
Wschodni
Północno-zachodni
Południowo-zachodni
Północny
Dolnośląskie
Kujawsko-pomorskie
Lubelskie
Lubuskie
Łódzkie
Małopolskie
Mazowieckie
Opolskie
Podkarpackie
Podlaskie
Pomorskie
Śląskie
Świętokrzyskie
Warmińsko-mazurskie
Wielkopolskie
Zachodniopomorskie

Liczba stwierdzonych przypadków
2003
2004
2005
2006
2 711
1 795
1680
1 718
według regionów
502
425
283
329
132
22
37
72
1 505
981
1136
1 112
242
201
135
90
274
124
47
53
56
42
42
62
według województw
231
100
37
49
25
19
31
17
989
756
795
765
49
10
3
0
114
177
42
48
107
18
24
53
388
248
241
281
43
24
10
4
28
22
1
14
133
176
294
304
9
16
9
10
25
4
13
19
355
27
46
29
22
7
2
35
124
137
111
40
69
54
21
50

% stwierdzonych przypadków
2003
2004
2005
2006
100,0
100,0
100,0
100,0
18,5
4,9
55,5
8,9
10,1
2,1

23,7
1,2
54,7
11,2
6,9
2,3

16,8
2,2
67,6
8,0
2,8
2,5

19,2
4,2
64,7
5,2
3,1
3,6

8,5
0,9
36,5
1,8
4,2
3,9
14,3
1,6
1,0
4,9
0,3
0,9
13,1
0,8
4,6
2,5

5,6
1,1
42,1
0,6
9,9
1,0
13,8
1,3
1,2
9,8
0,9
0,2
1,5
0,4
7,6
3,0

2,2
1,8
47,3
0,2
2,5
1,4
14,3
0,6
0,1
17,5
0,5
0,8
2,7
0,1
6,6
1,3

2,9
1,0
44,5
0,0
2,8
3,1
16,4
0,2
0,8
17,7
0,6
1,1
1,7
2,0
2,3
2,9

Źródło: Jak na wykresie 6.

Skłonność cudzoziemców do podejmowania pracy nierejestrowanej w regionie
wschodnim potwierdza analiza struktury wykrytych przypadków nielegalnego wykonywania
przez nich pracy według województw. W latach 2004–2006 najczęściej takie przypadki
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wykryto i udokumentowano w województwach: lubelskim, mazowieckim i podlaskim,
najrzadziej nielegalne wykonywanie pracy przez cudzoziemców wykrywane było przez
służby kontroli legalności zatrudnienia w województwie lubuskim (w 2006 r. podczas
przeprowadzonych kontroli nie wykryto żadnego przypadku nierejestrowanego zatrudnienia
cudzoziemców) (tab. 7). Inaczej kształtowała się ta struktura w 2003 r. W tym okresie
najwięcej

przypadków

nielegalnego

zatrudnienia

cudzoziemców

odnotowano

w

województwach: lubelskim, mazowieckim i świętokrzyskim, najmniej natomiast w
województwie pomorskim. W latach 2003–2006 najbardziej wzrósł udział wykrytych
przypadków nielegalnego wykonywania pracy przez cudzoziemców w województwach:
podlaskim (z 4,9% do 17,9%, czyli o 12,8 pkt. proc.) i lubelskim (z 36,5% do 44,5%, a więc o
8

pkt.

proc.).

Największą

tendencję

spadkową

odnotowano

w

województwach

świętokrzyskim (o 11,4 pkt. proc.) i dolnośląskim (o 5,7 pkt. proc.).
W badanym okresie służby kontroli legalności zatrudnienia najczęściej wykrywały
przypadki

nielegalnego

zatrudnienia

cudzoziemców

w

podmiotach

gospodarczych

zajmującym się handlem hurtowym i detalicznym. Najrzadziej takie przypadki wykrywane
były w przedsiębiorstwach zajmujących się budownictwem (tab. 8, wykres 7).
Tabela

8.

Stwierdzone

przypadki

nielegalnego

wykonywania

pracy

przez

cudzoziemców podczas kontroli legalności zatrudnienia według rodzajów działalności w
latach 2003–2006
Rodzaj działalności
Ogółem
Budownictwo
Handel
Pozostała działalność usługowa
Inne

2003
2 711
107
1 870
240
494

Ogółem
Budownictwo
Handel
Pozostała działalność usługowa
Inne

100,0
3,9
69,0
8,9
18,2

2004
1 795
61
1 169
220
345

2005
1 680
33
1315
155
177

2006
1 718
40
1 399
151
128

100,0
3,4
65,1
12,3
19,2

100,0
2,0
78,3
9,2
10,5

100,0
2,3
81,4
8,8
7,5

w%

Źródło: Jak na wykresie 6.

W

latach

2003–2006

najbardziej

wzrósł

odsetek

wykrytych

przypadków

nierejestrowanego zatrudnienia cudzoziemców podczas kontroli przeprowadzanych w
przedsiębiorstwach zajmujących się handlem hurtowym i detalicznym (z 69% do 81,4%, a
więc o 12,5 pkt. proc.). Największą tendencję spadkową odnotowano w przedsiębiorstwach
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zajmujących się pozostałymi rodzajami działalności (z 18,2% do 7,5%, czyli o 10,8 pkt.
proc.).
Wykres 7. Struktura stwierdzonych przypadków nielegalnego wykonywania pracy
przez cudzoziemców podczas kontroli legalności zatrudnienia
według rodzajów działalności w latach 2003–2006
81,4

90,0

78,3

80,0
69,0

65,1

70,0
60,0
50,0
40,0
30,0

19,2

18,2
20,0
10,0

10,5
3,9

3,4

8,9

12,3

2,0

2,3

9,2

7,5
8,8

0,0
2003

2004
Budownictwo

Handel

2005

2006

Pozostała działalność usługowa

Inne

Źródło: Jak na wykresie 6.

Analiza

struktury

stwierdzonych

przypadków

nielegalnego

zatrudniania

cudzoziemców podczas przeprowadzanych kontroli legalności zatrudnienia w latach
2005–2006 w podmiotach gospodarczych zajmujących się budownictwem i handlem
wykazała, że najczęściej tego rodzaju przypadki wykrywane były w przedsiębiorstwach
zlokalizowanych w Regionie Wschodnim (tab. 9). Podczas kontroli przeprowadzonych w
firmach usługowych i zajmujących się pozostałymi rodzajami działalności gospodarczej
przypadki nielegalnego wykonywania pracy przez cudzoziemców wykrywane były
najczęściej w regionie centralnym. W tym okresie udział wykrywanych przypadków
nierejestrowanego zatrudnienia cudzoziemców podczas kontroli przeprowadzanych w
przedsiębiorstwach budowlanych najbardziej wzrósł w regionach północnym (o 22,5 pkt.
proc.) i południowym (o 14,5 pkt. proc.), największy ich spadek odnotowano w regionach
północno-zachodnim (o 33,3 pkt. proc.) i centralnym (o 71 pkt. proc.). W przypadku
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przedsiębiorstw zajmujących się handlem hurtowym i detalicznym odsetek wykrywanych
podczas kontroli przypadków nielegalnego zatrudniania cudzoziemców najbardziej wzrósł w
regionie centralnym (3,3 pkt. proc.), największy spadek odnotowano natomiast w regionie
wschodnim (o 4 pkt. proc.). W firmach usługowych w latach 2005-2006 udział stwierdzonych
przypadków nielegalnego zatrudnienia cudzoziemców najbardziej wzrósł w regionie
północno-zachodnim (o 24,2 pkt. proc.), z kolei największy jego spadek odnotowano w
regionie wschodnim (o 22,4 pkt. proc.).
Najczęściej przypadki nierejestrowanego zatrudniania cudzoziemców wykrywano
podczas

kontroli

legalności

zatrudnienia

przeprowadzonych

w

przedsiębiorstwach

budowlanych i handlowe zlokalizowanych na terenie województwa lubelskiego. Jeśli zaś
chodzi o firmy usługowe oraz przedsiębiorstwa prowadzące pozostałe rodzaje działalności to
najczęściej przypadki nielegalnego wykonywania pracy przez cudzoziemców stwierdzano w
województwie mazowieckim.
Tabela 9. Stwierdzone przypadki nielegalnego wykonywania pracy przez cudzoziemców
podczas kontroli legalności zatrudnienia według rodzajów działalności,
regionów i województw w latach 2005–2006

Wyszczególnienie
Polska ogółem
Centralny
Południowy
Wschodni
Północno-zachodni
Południowo-zachodni
Północny
Polska ogółem
Centralny
Południowy
Wschodni
Północno-zachodni
Południowo-zachodni
Północny
Dolnośląskie
Kujawsko-pomorskie
Lubelskie
Lubuskie
Łódzkie
Małopolskie
Mazowieckie

Stwierdzone przypadki nielegalnego wykonywania pracy przez cudzoziemców
podczas kontroli nielegalnego zatrudnienia w:
budownictwie
handlu
działalności usługowej
inne
2005
2006
2005
2006
2005
2006
2005
2006
33
40
1315
1 399
155
151
177
128
według regionów
4
2
152
209
59
57
68
61
1
7
17
53
4
7
15
5
16
19
1043
1 053
50
15
27
25
11
0
62
18
20
56
42
16
1
3
14
25
11
13
21
12
0
9
27
41
11
3
4
9
w%
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
12,1
5,0
11,6
14,9
38,1
37,7
38,4
47,7
3,0
17,5
1,3
3,8
2,6
4,6
8,5
3,9
48,5
47,5
79,3
75,3
32,3
9,9
15,3
19,5
33,3
0,0
4,7
1,3
12,9
37,1
23,7
12,5
3,0
7,5
1,1
1,8
7,1
8,6
11,9
9,4
0,0
22,5
2,1
2,9
7,1
2,0
2,3
7,0
według województw
1
3
13
23
11
13
12
10
0
0
22
8
7
2
2
7
16
19
713
723
49
12
17
11
0
0
2
0
0
0
1
0
0
1
19
29
1
11
22
7
0
3
17
47
3
3
4
0
4
1
133
180
58
46
46
54
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Opolskie
Podkarpackie
Podlaskie
Pomorskie
Śląskie
Świętokrzyskie
Warmińskomazurskie
Wielkopolskie
Zachodniopomorskie

0
0
0
0
1
0

0
0
0
6
4
0

1
1
285
4
0
44

2
6
298
3
6
26

0
0
1
4
1
0

0
3
0
1
4
0

9
0
8
1
11
2

2
5
6
0
5
3

0

3

1

30

0

0

1

2

1
10

0
0

57
3

11
7

19
1

14
42

34
7

15
1

3,0
0,0
48,5
0,0
0,0
0,0
12,1
0,0
0,0
0,0
0,0
3,0
0,0

7,5
0,0
47,5
0,0
2,5
7,5
2,5
0,0
0,0
0,0
15,0
10,0
0,0

1,0
1,7
54,2
0,2
1,4
1,3
10,1
0,1
0,1
21,7
0,3
0,0
3,3

1,6
0,6
51,7
0,0
2,1
3,4
12,9
0,1
0,4
21,3
0,2
0,4
1,9

7,1
4,5
31,6
0,0
0,6
1,9
37,4
0,0
0,0
0,6
2,6
0,6
0,0

8,6
1,3
7,9
0,0
7,3
2,0
30,5
0,0
2,0
0,0
0,7
2,6
0,0

6,8
1,1
9,6
0,6
12,4
2,3
26,0
5,1
0,0
4,5
0,6
6,2
1,1

7,8
5,5
8,6
0,0
5,5
0,0
42,2
1,6
3,9
4,7
0,0
3,9
2,3

0,0

7,5

0,1

2,1

0,0

0,0

0,6

1,6

3,0
30,3

0,0
0,0

4,3
0,2

0,8
0,5

12,3
0,6

9,3
27,8

19,2
4,0

11,7
0,8

w%
Dolnośląskie
Kujawsko-pomorskie
Lubelskie
Lubuskie
Łódzkie
Małopolskie
Mazowieckie
Opolskie
Podkarpackie
Podlaskie
Pomorskie
Śląskie
Świętokrzyskie
Warmińskomazurskie
Wielkopolskie
Zachodniopomorskie

Źródło: Jak na wykresie 6.

W badanym okresie służby kontroli legalności zatrudnienia najczęściej wykrywały na
terenie Polski przypadki nielegalnego wykonywania pracy przez obywateli Ukrainy, Białorusi
i Bułgarii (w 2006 r. udział ich w ogóle stwierdzonych przypadków nielegalnego zatrudnienia
cudzoziemców wyniósł odpowiednio: 40,2%, 29,6% i 6,7%) (tab. 10). Przy czym w
przypadku obywateli Białorusi liczba wykrytych przypadków nielegalnego wykonywania
pracy w Polsce w analizowanym okresie wzrosła z 13,2% do 29,6%, a więc aż o 16,4 pkt.
proc. Najbardziej spadł udział wykrytych przypadków nielegalnego wykonywania pracy
przez obywateli Ukrainy (o 10,6 pkt. proc.) i Bułgarii (o 5,2 pkt. proc.).
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Tabela 10. Cudzoziemcy, którzy wykonywali prace nierejestrowana
w latach 2003–2006 według posiadanego obywatelstwa
Wyszczególnienie
Ogółem
Algieria
Angola
Armenia
Australia
Austria
Azerbejdżan
Belgia
Białoruś
Bezpaństwowcy
Bośnia
Bułgaria
Brazylia
Chiny
Chorwacja
Cypr
Dania
Egipt
Finlandia
Francja
Grecja
Gruzja
Hiszpania
Holandia
Indie
Irak
Iran
Irlandia
Izrael
Japonia
Jordania
Kanada
Kazachstan
Kenia
Kongo
Republika Korei
Litwa
Liban
Łotwa
Macedonia
Maroko
Mołdawia
Mongolia
Niderlandy
Niemcy
Nigeria

2003
2711
0
0
158
0
8
3
5
358
0
1
323
0
7
2
3
1
3
0
20
1
9
1
3
10
1
4
0
8
0
1
0
2
1
0
4
17
0
4
0
1
6
58
0
37
1

Liczba cudzoziemców, którzy nielegalnie wykonywali pracę
w tys.
w%
2004
2005
2006
2003
2004
2005
1795
1680
1 718
100,0
100,0
100,0
0
1
0
0
0
0,1
0
0
2
0,0
0,0
0,0
103
103
84
5,8
5,7
6,1
1
0
1
0,0
0,1
0,0
0
4
0
0,3
0,0
0,2
2
4
1
0,1
0,1
0,2
0
2
2
0,2
0,0
0,1
406
473
509
13,2
22,6
28,2
0
1
0
0,0
0,0
0,1
1
0
0
0,0
0,1
0,0
126
101
115
11,9
7,0
6,0
1
0
1
0,0
0,1
0,0
10
5
20
0,3
0,6
0,3
1
0
7
0,1
0,1
0,0
0
0
0
0,1
0,0
0,0
7
1
0
0,0
0,4
0,1
2
3
2
0,1
0,1
0,2
1
1
0
0,0
0,1
0,1
11
43
2
0,7
0,6
2,6
0
0
0
0,0
0,0
0,0
0
0
0
0,3
0,0
0,0
2
0
0
0,0
0,1
0,0
5
0
0
0,1
0,3
0,0
6
3
8
0,4
0,3
0,2
4
0
2
0,0
0,2
0,0
0
0
0
0,1
0,0
0,0
2
0
0
0,0
0,1
0,0
1
1
3
0,3
0,1
0,1
3
2
0
0,0
0,2
0,1
1
0
0
0,0
0,1
0,0
0
2
0
0,0
0,0
0,1
2
1
0
0,1
0,1
0,1
0
0
2
0,0
0,0
0,0
1
2
1
0,0
0,1
0,1
1
5
11
0,1
0,1
0,3
3
18
30
0,6
0,2
1,1
3
0
0
0,0
0,2
0,0
0
0
1
0,1
0,0
0,0
1
2
1
0,0
0,1
0,1
0
0
0
0,0
0,0
0,0
5
0
0
0,2
0,3
0,0
34
36
76
2,1
1,9
2,1
0
2
3
0,0
0,0
0,1
14
10
3
1,4
0,8
0,6
0
1
0
0,0
0,0
0,1
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2006
100,0
0
0,1
4,9
0,1
0,0
0,1
0,1
29,6
0,0
0,0
6,7
0,1
1,2
0,4
0,0
0,0
0,1
0,0
0,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,5
0,1
0,0
0,0
0,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,1
0,1
0,6
1,7
0,0
0,1
0,1
0,0
0,0
4,4
0,2
0,2
0,0

Norwegia
Nowa Zelandia
Pakistan
Palestyna
Portugalia
Republika Czeska
Rosja
Rumunia
Syria
Serbia i
Czarnogóra
Słowacja
Singapur
Słowenia
Syria
Stany
Zjednoczone
Ameryki
Szwecja
Szwajcaria
Tajlandia
Tajwan
Tunezja
Togo
Turcja
Ukraina
Uzbekistan
Węgry
Wielka Brytania
Wietnam
Włochy

1
0
1
1
0
5
45
22
0

1
1
1
0
0
0
31
5
0

1
0
0
0
1
3
26
16
0

0
0
0
0
0
0
36
14
2

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,2
1,7
0,8
0,0

0,1
0,1
0,1
0,0
0,0
0,0
1,7
0,3
0,0

0,1
0,0
0,0
0,0
0,1
0,2
1,5
1,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2,1
0,8
0,1

2

4

2

2

0,1

0,2

0,1

0,1

6
0
3
2

2
1
2
5

0
0
0
0

0
0
0
0

0,2
0,0
0,1
0,1

0,1
0,1
0,1
0,3

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

25

8

13

20

0,9

0,4

0,8

1,2

24
0
0
0
1
0
21
1378
0
2
13
85
13

1
1
0
0
0
0
13
886
0
0
10
54
9

0
0
0
1
2
0
5
741
0
1
1
31
9

0
1
1
0
0
1
17
691
1
0
0
42
3

0,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,8
50,8
0,0
0,1
0,5
3,1
0,5

0,1
0,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,7
49,4
0,0
0,0
0,6
3,0
0,5

0,0
0,0
0,0
0,1
0,1
0,0
0,3
44,1
0,0
0,1
0,1
1,8
0,5

0,0
0,1
0,1
0,0
0,0
0,1
1,0
40,2
0,1
0,0
0,0
2,4
0,2

Źródło: Jak na wykresie 6.
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Tabela 11. Liczba stwierdzonych przypadków nielegalnego wykonywania pracy przez cudzoziemców w latach 2005–2006

238

wschodni

północnozachodni

południowozachodni

północny

0
0
2
0
0
0
0
0
0
5
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
2
0

południowy

1
0
6
0
4
1
2
46
0
0
0
4
0
0
2
1
42
3
0
1
2
0
1

2005
1136
135
47
42
1 718
z tego według posiadanego obywatelstwa
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
81
2
3
9
84
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
1
1
1
0
0
0
0
2
385
37
1
4
509
0
0
1
0
0
68
21
4
3
115
0
0
0
0
1
0
0
0
1
20
0
0
0
0
7
0
1
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
1
0
2
0
0
0
0
8
0
0
0
0
2
0
0
0
0
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

centralny

1
0
103
0
4
4
2
473
1
101
0
5
0
1
3
1
43
3
0
1
2
2
1

Ogółem

Algieria
Angola
Armenia
Australia
Austria
Azerbejdżan
Belgia
Białoruś
Bezpaństwowcy
Bułgaria
Brazylia
Chiny
Chorwacja
Dania
Egipt
Finlandia
Francja
Indie
Irak
Izrael
Japonia
Kanada
Kazachstan

północny

37

południowozachodni

południowy

283

północnozachodni

centralny

Ogółem

1680

wschodni

Wyszczególnienie

Ogółem

według obywatelstwa i regionów

329

72

2006
1 112

90

53

62

0
0
30
0
0
0
1
39
0
31
0
17
6
0
1
0
1
8
2
2
0
0
0

0
0
4
0
0
0
0
0
0
1
1
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0

0
2
42
0
0
1
0
452
0
71
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
1
0
0
0
0
5
0
1
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
2
1
0
0
0
1
0
5
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0

0
0
5
0
0
0
1
12
0
6
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Kenia
Kongo
Republika Korei
Litwa
Łotwa
Macedonia
Mongolia
Niderlandy
Niemcy
Nigeria
Norwegia
Portugalia
Republika Czeska
Rosja
Rumunia
Syria
Serbia
Stany Zjednoczone Ameryki
Szwajcaria
Tajlandia
Tajwan
Tunezja
Togo
Turcja
Ukraina
Uzbekistan
Węgry
Wielka Brytania
Wietnam
Włochy

0
2
5
18
0
2
36
2
10
1
1
1
3
26
16
0
2
13
0
0
1
2
0
5
741
0
1
1
31
9

0
1
4
0
0
0
1
1
1
0
1
1
0
12
0
0
0
6
0
0
1
2
0
2
119
0
1
0
9
5

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
6
0
0
0
0
0
1
10
0
0
1
4
4

0
1
0
18
0
0
34
0
0
1
0
0
0
7
14
0
2
0
0
0
0
0
0
0
524
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
7
0
0
0
0
2
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
54
0
0
0
10
0

0
0
0
0
0
2
0
1
1
0
0
0
3
1
1
0
0
1
0
0
0
0
0
2
22
0
0
0
2
0
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0
0
1
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12
0
0
0
6
0

2
1
11
30
1
1
76
3
3
0
0
0
0
36
14
2
2
20
1
1
0
0
1
17
691
1
0
0
42
3

2
0
9
0
0
0
5
3
2
0
0
0
0
6
8
1
0
11
1
0
0
0
0
6
118
1
0
0
15
3

0
0
0
0
0
0
19
0
1
0
0
0
0
4
0
1
0
3
0
0
0
0
0
3
24
0
0
0
9
0

0
0
0
30
1
1
52
0
0
0
0
0
0
4
5
0
0
0
0
0
0
0
2
448
0
0
0
1
0

0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
0
0
0
0
0
1
0
0
1
6
54
0
0
0
13
0

0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
1
0
0
6
0
0
0
0
0
0
29
0
0
0
3
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
16
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
18
0
0
0
1
0

2005
Ogółem
Algieria
Angola
Armenia
Australia
Austria
Azerbejdżan
Belgia
Białoruś
Bezpaństwowcy
Bułgaria
Brazylia
Chiny
Chorwacja
Dania
Egipt
Finlandia
Francja
Indie
Irak
Izrael
Japonia
Kanada
Kazachstan
Kenia
Kongo
Republika Korei
Litwa
Łotwa
Macedonia

100,0
100,0
0,0
100,0
0,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
0,0
100,0
0,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
0,0
100,0
100,0
100,0
100,0
0,0
100,0
100,0
100,0
0,0
100,0

16,8
100,0
0,0
5,8
0,0
100,0
25,0
100,0
9,7
0,0
0,0
0,0
80,0
0,0
0,0
66,7
100,0
97,7
100,0
0,0
100,0
100,0
0,0
100,0
0,0
50,0
80,0
0,0
0,0
0,0

2,2
0,0
0,0
1,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5,0
0,0
0,0
0,0
0,0
33,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
100,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

67,6
0,0
0,0
78,6
0,0
0,0
25,0
0,0
81,4
0,0
67,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
50,0
0,0
100,0
0,0
0,0

2006
w%
8,0
2,8
0,0
0,0
0,0
0,0
1,9
2,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
25,0
0,0
0,0
7,8
0,2
0,0
100,0
20,8
4,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
100,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
100,0
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2,5
0,0
0,0
8,7
0,0
0,0
25,0
0,0
0,8
0,0
3,0
0,0
20,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
20,0
0,0
0,0
0,0

100,0
0,0
100,0
100,0
100,0
0,0
100,0
100,0
100,0
0,0
100,0
100,0
100,0
100,0
0,0
100,0
0,0
100,0
100,0
100,0
100,0
0,0
0,0
0,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

19,2
0,0
0,0
35,7
0,0
0,0
0,0
50,0
7,7
0,0
27,0
0,0
85,0
85,7
0,0
50,0
0,0
50,0
100,0
100,0
66,7
0,0
0,0
0,0
100,0
0,0
81,8
0,0
0,0
0,0

4,2
0,0
0,0
4,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,9
100,0
0,0
14,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
33,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

64,7
0,0
100,0
50,0
0,0
0,0
100,0
0,0
88,8
0,0
61,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
100,0
100,0
100,0

5,2
0,0
0,0
1,2
0,0
0,0
0,0
0,0
1,0
0,0
0,9
0,0
10,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
18,2
0,0
0,0
0,0

3,1
0,0
0,0
2,4
100,0
0,0
0,0
0,0
0,2
0,0
4,3
0,0
0,0
0,0
0,0
50,0
0,0
50,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
100,0
0,0
0,0
0,0
0,0

3,6
0,0
0,0
6,0
0,0
0,0
0,0
50,0
2,4
0,0
5,2
0,0
5,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Mongolia
Niderlandy
Niemcy
Nigeria
Norwegia
Portugalia
Republika Czeska
Rosja
Rumunia
Syria
Serbia
Stany Zjednoczone Ameryki
Szwajcaria
Tajlandia
Tajwan
Tunezja
Togo
Turcja
Ukraina
Uzbekistan
Węgry
Wielka Brytania
Wietnam
Włochy

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
0,0
100,0
100,0
0,0
0,0
100,0
100,0
0,0
100,0
100,0
0,0
100,0
100,0
100,0
100,0

2,8
50,0
10,0
0,0
100,0
100,0
0,0
46,2
0,0
0,0
0,0
46,2
0,0
0,0
100,0
100,0
0,0
40,0
16,1
0,0
100,0
0,0
29,0
55,6

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3,8
0,0
0,0
0,0
46,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
20,0
1,3
0,0
0,0
100,0
12,9
44,4

94,4
0,0
0,0
100,0
0,0
0,0
0,0
26,9
87,5
0,0
100,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
70,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
70,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7,7
6,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7,3
0,0
0,0
0,0
32,3
0,0

0,0
50,0
10,0
0,0
0,0
0,0
100,0
3,8
6,3
0,0
0,0
7,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
40,0
3,0
0,0
0,0
0,0
6,5
0,0
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2,8
0,0
10,0
0,0
0,0
0,0
0,0
11,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1,6
0,0
0,0
0,0
19,4
0,0

100,0
100,0
100,0
0,0
0,0
0,0
0,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
0,0
0,0
100,0
100,0
100,0
100,0
0,0
0,0
100,0
100,0

6,6
100,0
66,7
0,0
0,0
0,0
0,0
16,7
57,1
50,0
0,0
55,0
100,0
0,0
0,0
0,0
0,0
35,3
17,1
100,0
0,0
0,0
35,7
100,0

25,0
0,0
33,3
0,0
0,0
0,0
0,0
11,1
0,0
50,0
0,0
15,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
17,6
3,5
0,0
0,0
0,0
21,4
0,0

68,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
11,1
35,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
11,8
64,8
0,0
0,0
0,0
2,4
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
11,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
100,0
0,0
0,0
100,0
35,3
7,8
0,0
0,0
0,0
31,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5,6
7,1
0,0
0,0
30,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4,2
0,0
0,0
0,0
7,1
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
44,4
0,0
0,0
100,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2,6
0,0
0,0
0,0
2,4
0,0

W latach 2005–2006 służby kontroli legalności zatrudnienia najczęściej wykrywały na
terenie Polski przypadki nielegalnego wykonywania pracy przez obywateli Ukrainy, Białorusi
i Bułgarii na terenie regionu wschodniego (w 2006 r. odpowiednio: 64,8%, 88,8% i 61,7% z
nich pracowało w tym regionie (tab. 11). W tym okresie odnotowano również znaczny
odsetek nielegalnie wykonujących pracę obywateli Armenii, przy czym przypadki takie
najczęściej wykrywane były również we wschodnim regionie Polski (78,6% w 2005 r. i 50%
w roku 2006).
W latach 2003-2006 obserwowano stały spadek liczby spraw skierowanych do sądów
rejonowych

na

pracodawców

powierzających

wykonywanie

pracy

cudzoziemcowi

nieposiadającemu zezwolenia na pracę, lub na innym stanowisku albo na innych warunkach
niż określone w zezwoleniu na pracę i cudzoziemców wykonujących pracę bez zezwolenia
lub na innym stanowisku, lub na innych warunkach niż określone w zezwoleniu na pracę. W
2006 r. liczba tych spraw wyniosła odpowiednio: 130 i 161 (wykres 8) i w porównaniu z
2003 zmniejszyła się o 56,1 pkt. proc. i 47,4 pkt. proc.
Wykres 8. Liczba spraw skierowanych do sądów rejonowych na pracodawców
powierzających wykonywania pracy cudzoziemcowi nie posiadającemu zezwolenia na
pracę lub na innym stanowisku albo na innych warunkach niż określone w zezwoleniu
na pracę i cudzoziemców wykonujących pracę bez zezwolenia lub na innym stanowisku,
lub na innych warunkach niż określone w zezwoleniu na pracę w latach 2003–2006
350
306
300
296
251

250

179

200
195

161

150

157

130

100
50
0
2003

2004

2005

Sprawy s kierowane na pracodawców
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Sprawy skierowane na pracobiorców

Na wykresie widać, w jaki sposób zmieniała się liczba spraw skierowanych do sądów
rejonowych w latach 2003 – 2006. O ile w 2003 r. liczba spraw skierowanych na
pracodawców zatrudniających cudzoziemców wykonujących nielegalnie prace była niższa
zaledwie o 10 przypadków od liczby spraw skierowanych na samych cudzoziemców, to w
2004 r. liczba spraw skierowanych na pracodawców przewyższyła liczbę spraw skierowanych
na pracowników o 22,3%. W latach 2004 – 2006 obserwujemy pojawienie się nieco
większych różnic. W 2006 r. liczba spraw skierowanych na cudzoziemców nielegalnie
wykonujących prace była wyższa o 31 przypadków (czyli o 12,2%) od liczby spraw
skierowanych do sądów rejonowych na pracodawców zatrudniających nielegalnie
cudzoziemców.
Wykres 9. Udział spraw skierowanych do sądów rejonowych na pracodawców
powierzających wykonywania pracy cudzoziemcowi nie posiadającemu zezwolenia na
pracę lub na innym stanowisku albo na innych warunkach niż określone w zezwoleniu
na pracę w ogóle spraw skierowanych do sądów rejonowych na pracodawców
w latach 2003–2006 według regionów

2006

3,6

2005

4,1

8,4

9,4

5,6

2004

0,0

5,0

3,4

3,9

5,1

17,1

6,9

2003

6,4

Ogółem
Wschodni
Północny

15,0

3,0 2,8 2,1

1,5 3,6

15,9

10,0

3,0 2,0 1,6

5,2

20,0

25,0

Centralny
Północno-zachodni

4,9

4,6

30,0

4,6

6,3

35,0

2,8

4,2

40,0

3,3

45,0

50,0

Południowy
Południowo-zachodni
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W latach 2003–2006 obserwujemy zmniejszenie udziału spraw skierowanych do
sądów rejonowych na pracodawców powierzających wykonywania pracy cudzoziemcowi
nieposiadającemu zezwolenia na pracę lub na innym stanowisku albo na innych warunkach
243

niż określone w zezwoleniu na pracę w ogólnej liczbie spraw skierowanych do sądów
rejonowych na pracodawców w niemal wszystkich regionach kraju (wykres 9). Największą
tendencją spadkową charakteryzował się udział spraw skierowanych na pracodawców, którzy
zatrudniali w sposób nielegalny cudzoziemców w ogóle spraw skierowanych do sądów
rejonowych na pracodawców w regionie centralnym (odsetek ich spadł o 7,5 pkt. proc.).
Wyjątek stanowił region południowy, gdzie udział spraw skierowanych do sądów rejonowych
na pracodawców, którzy powierzali cudzoziemcom wykonywanie nielegalnej pracy w ogóle
spraw skierowanych do sądów rejonowych na pracodawców wzrósł z 5,2% do 6,4%, a więc o
1,2 pkt. proc.
Wykres 10. Udział spraw skierowanych do sądów rejonowych na cudzoziemców
wykonujących pracę bez zezwolenia, lub na innym stanowisku, lub na innych
warunkach niż określone w zezwoleniu na pracę w ogóle spraw skierowanych
do sądów rejonowych na pracobiorców w latach 2003–2006 według regionów
16,0
14,9

14,0

13,8

12,9

12,0

11,3

10,0
8,0
6,0
4,0
2,0

8,4
7,4

8,7

5,6

5,4

5,6
4,7

4,9
3,7

4,9
3,1

2,3

0,8

0,0
2003

2,7
2,8
2,3
0,7

1,7
1,1

2004

2005

Ogółem
Południowy
Północno-zachodni
Północny

4,4
2,7
1,9
1,0

0,6
2006

Centralny
Wschodni
Południowo-zachodni
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Podobnie wygląda sytuacja w przypadku analizy w badanym okresie udziału spraw
skierowanych do sądów rejonowych na cudzoziemców wykonujących pracę bez zezwolenia
lub na innym stanowisku, lub na innych warunkach niż określone w zezwoleniu na pracę w
ogólnej liczbie spraw skierowanych do sądów rejonowych na pracobiorców w latach
2003–2006. W tym okresie odnotowano spadek tego udziału w niemal wszystkich regionach
kraju (wyk. 10), przy czym największy w regionie północno-zachodnim (o 6,5 pkt. proc.),
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najmniejszy natomiast w regionie centralnym (o 0,9 pkt. proc.). Wyjątek stanowił w tym
przypadku region południowy, gdzie odnotowano wzrost udziału spraw skierowanych do
sądów rejonowych na cudzoziemców, którzy wykonywali pracę w sposób nielegalny w ogóle
spraw skierowanych do sądów rejonowych na wszystkich pracobiorców z 4,9% do 8,7%,
czyli o 3,8 pkt. proc.
W badanym okresie najczęściej były kierowane do sądów rejonowych sprawy na
pracodawców powierzających wykonywanie pracy cudzoziemcom nie posiadającym
zezwolenia na pracę lub na innym stanowisku albo na innych warunkach niż określone w
zezwoleniu na pracę w regionach: centralnym i północno-zachodnim (w 2006 r. udział ich
wyniósł odpowiednio: 24,6% i 25,4%) (tab. 12). Najrzadziej w ten sposób karani byli
pracodawcy w regionie północnym (w 2006 r. odsetek ich wyniósł 6,2%). W latach 2003 –
2006 najbardziej wzrósł odsetek spraw kierowanych do sądów rejonowych na pracodawców
zatrudniających w sposób nielegalny cudzoziemców w regionie północno-zachodnim (z
17,6% do 25,4%, a więc o 7,8 pkt. proc.). Największą tendencją spadkową charakteryzował
się odsetek spraw kierowanych na pracodawców nielegalnie powierzających wykonywanie
pracy cudzoziemcom w regionie centralnym (odsetek ich spadł o 17,3 pkt. proc.).
Tabela 12. Sprawy skierowane do sądów rejonowych ogółem na pracodawców
i pracobiorców oraz na pracodawców powierzających wykonywania pracy
cudzoziemcowi nie posiadającemu zezwolenia na pracę lub na innym stanowisku
albo na innych warunkach niż określone w zezwoleniu na pracę i na cudzoziemców
wykonujących pracę bez zezwolenia lub na innym stanowisku, lub na innych warunkach
niż określone w zezwoleniu na pracę w latach 2003–2006 według regionów

Regiony

Ogółem
Centralny
Południowy
Wschodni
Północnozachodni
Południowozachodni
Północny

Liczba spraw skierowanych do sądów rejonowych na
pracodawców, którzy powierzali wykonywanie pracy
cudzoziemcowi nieposiadającemu zezwolenia na pracę lub
ogółem na pracodawców
na innym stanowisku albo na innych warunkach niż
określone w zezwoleniu na pracę
2003
2004
2005
2006
2003
2004
2005
2006
296
251
157
130
4 316
4 462
3836
3 577
124
103
52
32
782
604
553
381
39
10
18
24
752
649
537
374
31
21
24
18
667
589
474
457
52

67

34

33

826

1 359

1129

1 101

34

38

21

15

804

833

762

753

16

12

8

8

485

428

381

511
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2003

2004

2005

2006

2003

2004

2005

2006

w%
Ogółem
Centralny
Południowy
Wschodni
Północnozachodni
Południowozachodni
Północny

Ogółem
Centralny
Południowy
Wschodni
Północnozachodni
Południowozachodni
Północny

100,0
41,9
13,2
10,5

100,0
41,0
4,0
8,4

100,0
33,1
11,5
15,3

100,0
24,6
18,5
13,8

100,0
18,1
17,4
15,5

100,0
13,5
14,5
13,2

100,0
14,4
14,0
12,4

100,0
10,7
10,5
12,8

17,6

26,7

21,7

25,4

19,1

30,5

29,4

30,8

11,5

15,1

13,4

11,5

18,6

18,7

19,9

21,1

11,2

9,6

9,9

14,3

5,4
4,8
5,1
6,2
Na cudzoziemców za wykonywanie pracy bez zezwolenia
lub na innym stanowisku, lub na innych warunkach niż
określone w zezwoleniu na pracę
2003
2004
2005
2006
306
195
179
161
125
121
107
101
33
5
16
21
33
23
4
14

Ogółem na pracobiorców
2003
4 158
903
677
589

2004
3 979
813
472
616

2005
3843
948
288
586

2006
3 647
782
242
522

58

31

24

15

691

1 001

892

800

47

12

14

4

865

687

622

706

10

3

14

6

433

390

507

595

w%
Ogółem
Centralny
Południowy
Wschodni
Północnozachodni
Południowozachodni
Północny

100,0
40,8
10,8
10,8

100,0
62,1
2,6
11,8

100,0
59,8
8,9
2,2

100,0
62,7
13,0
8,7

100,0
21,7
16,3
14,2

100,0
20,4
11,9
15,5

100,0
24,7
7,5
15,2

100,0
21,4
6,6
14,3

19,0

15,9

13,4

9,3

16,6

25,2

23,2

21,9

15,4

6,2

7,8

2,5

20,8

17,3

16,2

19,4

3,3

1,5

7,8

3,7

10,4

9,8

13,2

16,3

Źródło: Jak na wykresie 6

Podobnie wygląda sytuacja w przypadku spraw wpływających do sądów rejonowych
na cudzoziemców za wykonywanie pracy bez zezwolenia lub na innym stanowisku, lub na
innych warunkach niż określone w zezwoleniu na pracę. W analizowanym okresie
odnotowano największy odsetek tego rodzaju wniosków także w regionach: centralnym,
południowym, północno-zachodnim (w 2006 r. odsetek ich wyniósł odpowiednio: 62,7%,
13,0% i 9,3%). Najrzadziej kierowane były do sądów rejonowych sprawy na cudzoziemców,
którzy wykonywali nielegalnie pracę w regionie południowo-zachodnim (odsetek ich w 2006
r. wyniósł zaledwie 2,5%). W badanym okresie największy spadek odsetka spraw
skierowanych do rejonowych sądów na cudzoziemców, którzy wykonywali pracę w sposób
nielegalny odnotowano w regionie południowo-zachodnim (o 12,9 pkt. proc.) i północno246

zachodnim (o 9,7 pkt. proc.). Największą tendencją wzrostową charakteryzował się odsetek
spraw wpływających do sądów rejonowych na cudzoziemców, którzy wykonywali pracę bez
zezwolenia lub na innym stanowisku, lub na innych warunkach niż określone w zezwoleniu
na pracę w regionie centralnym (wzrost o 21,9 pkt. proc.).
W latach 2003–2006 udział liczby spraw skierowanych do sądów rejonowych na
pracodawców powierzających wykonywania pracy cudzoziemcowi nieposiadającemu
zezwolenia na pracę lub na innym stanowisku albo na innych warunkach niż określone w
zezwoleniu na pracę w ogólnej liczbie spraw skierowanych do sądów rejonowych na
pracodawców zmniejszył się o 3,2 pkt. proc. (tab. 13). Największą tendencją spadkową
charakteryzował się udział spraw skierowanych na pracodawców, którzy zatrudniali w sposób
nielegalny cudzoziemców w ogóle spraw skierowanych do sądów rejonowych na
pracodawców w województwie mazowieckim (odsetek ich spadł o 7,9 pkt. proc.), natomiast
największy wzrost odnotowano w województwie małopolskim (wzrósł z 6,8 do 10,7% a więc
o 3,9 pkt. proc.).
Tabela 13. Udział spraw skierowanych do sądów rejonowych na pracodawców
powierzających wykonywania pracy cudzoziemcowi nieposiadającemu zezwolenia na
pracę lub na innym stanowisku albo na innych warunkach niż określone w zezwoleniu
na pracę w ogóle spraw skierowanych do sądów rejonowych na pracodawców
w latach 2003–2006 według województw
Wyszczególnienie
Ogółem
Dolnośląskie
Kujawsko-pomorskie
Lubelskie
Lubuskie
Łódzkie
Małopolskie
Mazowieckie
Opolskie
Podkarpackie
Podlaskie
Pomorskie
Śląskie
Świętokrzyskie
Warmińsko-mazurskie
Wielkopolskie
Zachodniopomorskie

2003
6,9
4,7
2,5
5,8
7,1
4,5
6,8
24,4
1,6
6,3
3,4
1,5
4,2
3,3
5,8
5,5
7,8

2004
5,6
4,3
2,0
3,8
0,0
11,1
2,7
20,4
8,5
6,3
1,2
1,6
0,8
5,1
5,0
6,1
4,2

Źródło: Jak na wykresie 6.
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2005
4,1
2,7
3,3
10,6
2,1
4,8
4,2
13,9
3,9
0,0
1,7
2,1
2,5
0,9
1,5
3,9
2,3

2006
3,6
1,8
2,5
5,6
0,0
2,3
10,7
16,5
3,4
8,2
3,8
1,0
3,6
0,0
1,6
3,0
3,2

Nieco inaczej wygląda sytuacja w przypadku analizy udziału spraw skierowanych do
sądów rejonowych na cudzoziemców wykonujących pracę bez zezwolenia lub na innym
stanowisku, lub na innych warunkach niż określone w zezwoleniu na pracę w ogólnej liczbie
spraw skierowanych do sądów rejonowych na pracobiorców w latach 2003-2006. W tym
okresie odnotowano spadek ich udziału z 7,4% do 4,4%, a więc o 3,0 pkt. proc. (tab. 14).
Największy spadek udziału liczby spraw skierowanych do sądów rejonowych na
cudzoziemców, którzy wykonywali nielegalnie pracę w ogólnej liczbie spraw skierowanych
do sądów na wszystkich pracobiorców odnotowano w województwie lubuskim (o 8,5 pkt.
proc.), natomiast największy wzrost w województwie mazowieckim (wzrósł o 12,2 pkt.
proc.).

Tabela 14. Udział spraw skierowanych do sądów rejonowych na cudzoziemców
wykonujących pracę bez zezwolenia lub na innym stanowisku, lub na innych warunkach
niż określone w zezwoleniu na pracę w ogóle spraw skierowanych do sądów rejonowych
na pracobiorców w latach 2003–2006 według województw
Wyszczególnienie
Ogółem
Dolnośląskie
Kujawsko-pomorskie
Lubelskie
Lubuskie
Łódzkie
Małopolskie
Mazowieckie
Opolskie
Podkarpackie
Podlaskie
Pomorskie
Śląskie
Świętokrzyskie
Warmińsko-mazurskie
Wielkopolskie
Zachodniopomorskie

2003
7,4
5,6
4,3
2,1
8,5
0,2
5,4
29,4
0,0
11,9
2,1
0,0
4,6
5,1
1,7
8,5
8,0

2004
4,9
1,7
1,8
3,8
2,7
2,2
2,2
27,3
1,8
24,3
0,9
0,8
0,3
2,3
0,0
4,2
1,8

2005
4,7
2,4
12,7
0,5
3,2
0,3
6,9
38,3
0,0
0,0
1,6
0,0
4,7
0,7
0,5
4,0
1,4

2006
4,4
0,6
2,5
4,6
0,0
0,4
10,6
41,6
0,0
7,1
0,0
0,0
7,6
1,7
0,4
1,9
2,1

Źródło: Jak na wykresie 6.

W latach 2003–2006 najczęściej kierowane były sprawy do sądów rejonowych na
pracodawców, którzy powierzali wykonywanie pracy cudzoziemcom nie posiadającym
zezwolenia na pracę lub na innym stanowisku albo na innych warunkach niż określone w
zezwoleniu na pracę w województwach mazowieckim i wielkopolskim (w 2006 r. odsetek ich
wyniósł odpowiednio 20,8% i 13,1%) (tab. 15). Najrzadziej tego rodzaju sprawy kierowane
248

były do sądów rejonowych na terenie województwa lubuskiego i świętokrzyskiego (w 2006 r.
do sądów rejonowych nie została skierowana ani jedna sprawa na pracodawców, którzy
zatrudniali w sposób nielegalny cudzoziemców). W badanym okresie odnotowano największy
wzrost udziału spraw skierowanych do sądów na pracodawców, którzy zatrudniali nielegalnie
cudzoziemców w województwach małopolskim (o 5,9 pkt. proc.) i zachodniopomorskim (o
5,5 pkt. proc.). Największą tendencję spadkową udziału odnotowano w województwie
mazowieckim (spadek o 16 pkt. proc.)
Tabela 15. Sprawy skierowanych do sądów rejonowych ogółem na pracodawców
i pracobiorców oraz na pracodawców powierzających wykonywania pracy
cudzoziemcowi nieposiadającemu zezwolenia na pracę lub na innym stanowisku
albo na innych warunkach niż określone w zezwoleniu na pracę i cudzoziemców
wykonujących pracę bez zezwolenia lub na innym stanowisku, lub na innych warunkach
niż określone w zezwoleniu na pracę w latach 2003–2006 według województw
Liczba spraw skierowanych do sądów rejonowych na
pracodawców, którzy powierzali wykonywanie pracy
cudzoziemcowi nieposiadającemu zezwolenia na pracę
Województwa
Ogółem na pracodawców
lub na innym stanowisku albo na innych warunkach niż
określone w zezwoleniu na pracę
2003
2004
2005
2006
2003
2004
2005
2006
296
251
157
130
4
316
4
462
3836
3
577
Ogółem
Dolnośląskie
32
33
19
12
679
774
711
665
Kujawsko-pomorskie
3
2
2
3
118
98
61
118
Lubelskie
14
9
21
9
241
234
199
160
Lubuskie
3
0
1
0
42
55
48
31
Łódzkie
15
24
13
5
336
217
273
217
Małopolskie
19
7
11
16
281
260
262
149
Mazowieckie
109
79
39
27
446
387
280
164
Opolskie
2
5
2
3
125
59
51
88
Podkarpackie
6
4
0
5
95
64
44
61
Podlaskie
6
2
2
4
178
173
115
105
Pomorskie
3
3
4
2
194
191
190
208
Śląskie
20
3
7
8
471
389
275
225
Świętokrzyskie
5
6
1
0
153
118
116
131
Warmińsko-mazurskie
10
7
2
3
173
139
130
185
Wielkopolskie
29
39
20
17
527
635
510
565
Zachodniopomorskie
20
28
13
16
257
669
571
505
w%
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0 100,0 100,0 100,0
Ogółem
10,8
13,1
12,1
9,2
15,7
17,3 18,5
18,6
Dolnośląskie
1,0
0,8
1,3
2,3
2,7
2,2
1,6
3,3
Kujawsko-pomorskie
4,7
3,6
13,4
6,9
5,6
5,2
5,2
4,5
Lubelskie
1,0
0,0
0,6
0,0
1,0
1,2
1,3
0,9
Lubuskie
5,1
9,6
8,3
3,8
7,8
4,9
7,1
6,1
Łódzkie
6,4
2,8
7,0
12,3
6,5
5,8
6,8
4,2
Małopolskie
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Mazowieckie
Opolskie
Podkarpackie
Podlaskie
Pomorskie
Śląskie
Świętokrzyskie
Warmińsko-mazurskie
Wielkopolskie
Zachodniopomorskie

Ogółem
Dolnośląskie
Kujawsko-pomorskie
Lubelskie
Lubuskie
Łódzkie
Małopolskie
Mazowieckie
Opolskie
Podkarpackie
Podlaskie
Pomorskie
Śląskie
Świętokrzyskie
Warmińsko-mazurskie
Wielkopolskie
Zachodniopomorskie
Ogółem
Dolnośląskie
Kujawsko-pomorskie
Lubelskie
Lubuskie
Łódzkie
Małopolskie
Mazowieckie
Opolskie
Podkarpackie
Podlaskie
Pomorskie
Śląskie
Świętokrzyskie
Warmińsko-mazurskie
Wielkopolskie
Zachodniopomorskie

36,8
31,5
24,8
20,8
0,7
2,0
1,3
2,3
2,0
1,6
0,0
3,8
2,0
0,8
1,3
3,1
1,0
1,2
2,5
1,5
6,8
1,2
4,5
6,2
1,7
2,4
0,6
0,0
3,4
2,8
1,3
2,3
9,8
15,5
12,7
13,1
6,8
11,2
8,3
12,3
Na cudzoziemców za wykonywanie pracy bez
zezwolenia lub na innym stanowisku, lub na innych
warunkach niż określone w zezwoleniu na pracę
2003
2004
2005
2006
306
195
179
161
47
11
14
4
6
2
13
5
2
6
1
5
8
2
3
0
1
9
2
2
13
4
8
9
124
112
105
99
0
1
0
0
15
9
0
4
2
1
1
0
0
1
0
0
20
1
8
12
14
7
2
5
4
0
1
1
39
21
15
5
11
8
6
10
w%
100,0
100,0
100,0
100,0
15,4
5,6
7,8
2,5
2,0
1,0
7,3
3,1
0,7
3,1
0,6
3,1
2,6
1,0
1,7
0,0
0,3
4,6
1,1
1,2
4,2
2,1
4,5
5,6
40,5
57,4
58,7
61,5
0,0
0,5
0,0
0,0
4,9
4,6
0,0
2,5
0,7
0,5
0,6
0,0
0,0
0,5
0,0
0,0
6,5
0,5
4,5
7,5
4,6
3,6
1,1
3,1
1,3
0,0
0,6
0,6
12,7
10,8
8,4
3,1
3,6
4,1
3,4
6,2

10,3
2,9
2,2
4,1
4,5
10,9
3,5
4,0
12,2
6,0

8,7
1,3
1,4
3,9
4,3
8,7
2,6
3,1
14,2
15,0

7,3
1,3
1,1
3,0
5,0
7,2
3,0
3,4
13,3
14,9

4,6
2,5
1,7
2,9
5,8
6,3
3,7
5,2
15,8
14,1

Ogółem na pracobiorców
2003
4 158
841
140
94
94
481
240
422
24
126
96
56
437
273
237
460
137

2004
3 979
630
113
158
73
403
182
410
57
37
117
120
290
304
157
495
433

2005
3843
577
102
194
93
674
116
274
45
21
64
186
172
307
219
372
427

2006
3 647
648
200
108
60
544
85
238
58
56
64
130
157
294
265
261
479

100,0
20,2
3,4
2,3
2,3
11,6
5,8
10,1
0,6
3,0
2,3
1,3
10,5
6,6
5,7
11,1
3,3

100,0
15,8
2,8
4,0
1,8
10,1
4,6
10,3
1,4
0,9
2,9
3,0
7,3
7,6
3,9
12,4
10,9

100,0
15,0
2,7
5,0
2,4
17,5
3,0
7,1
1,2
0,5
1,7
4,8
4,5
8,0
5,7
9,7
11,1

100,0
17,8
5,5
3,0
1,6
14,9
2,3
6,5
1,6
1,5
1,8
3,6
4,3
8,1
7,3
7,2
13,1

Źródło: Jak na wykresie 6.

W zbliżony sposób w analizowanym okresie kształtowała się struktura spraw
wpływających do sądów rejonowych na cudzoziemców za wykonywanie pracy bez
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zezwolenia lub na innym stanowisku, lub na innych warunkach niż określone w zezwoleniu
na pracę według województw. W tym przypadku również tego rodzaju sprawy najczęściej
wpływały do sądów rejonowych w województwie mazowieckim (w 2006 r. udział ich
wyniósł 61,5%). Najniższy odsetek takich spraw odnotowano w województwach: opolskim i
pomorskim a także podlaskim i lubuskim (w przypadku tych województw w 2006 r. do sądów
rejonowych nie została skierowana ani jedna sprawa na cudzoziemców, którzy wykonywali
pracę w sposób nielegalny). W latach 2003 – 2006 najbardziej spadł odsetek spraw
skierowanych na cudzoziemców za nielegalne wykonywanie pracy do sądów rejonowych na
terenie województw dolnośląskiego (z 15,4% do 2,5%, a więc o 12,9 pkt. proc.) i
wielkopolskiego (z 12,7% do 3,1%, czyli o 9,6 pkt. proc.). Największą tendencję wzrostową
w badanym okresie odnotowano w województwie mazowieckim (wzrost o 21 pkt. proc.).

4.3.2. Wykonywanie pracy nielegalnej przez cudzoziemców w świetle danych
ze Straży Granicznej
Ta część analizy skali i struktury nielegalnego zatrudniania cudzoziemców została
opracowana na podstawie materiałów sporządzonych przez poszczególne oddziały Straży
Granicznej. Nie pozwalają one jednak na przedstawienie pełnego obrazu nierejestrowanego
zatrudnienia cudzoziemców w Polsce. Dane dostarczone przez poszczególne oddziały nie są
jednolite. Każdy oddział terenowy prowadzi w nieco inny sposób statystyki, co powoduje, że
część z nich dysponuje bardziej szczegółowymi danymi na temat nielegalnej pracy
cudzoziemców, a część nie. Dla uzyskania pełnego obrazu nierejestrowanej pracy
cudzoziemców w Polsce wydaje się zatem niezbędne uszczegółowienie prowadzonych
rejestrów danych oraz ich ujednolicenie. Te dane, które są zbierane obecnie, dostarczają
bowiem jedynie informacji fragmentarycznych.
Liczba cudzoziemców wjeżdżających do Polski w latach 2003 – 2006 wykazywała
tendencję wzrostową. W tym okresie wzrosła o 31847375 osób 19, a więc o 94,03% (tab. 16).
Niewątpliwie tak znaczny wzrost liczby cudzoziemców wjeżdżających do Polski jest
wynikiem włączenia jej w poczet krajów członkowskich UE, co spowodowało wzrost
zainteresowania Polską nie tylko inwestorów zachodnich, ale również cudzoziemców
podejmujących lub wykonujących na jej terytorium pracę. Potwierdzają to dane statystyczne.

19

Łączna liczba obejmuje również cudzoziemców przejeżdżających tranzytem przez terytorium

naszego kraju.
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To właśnie w 2004 r. odnotowano największy wzrost liczby cudzoziemców wjeżdżających do
Polski. W 2004 r. granicę Polski przekroczyło 55814680 cudzoziemców i w porównaniu z
rokiem 2003 liczba ich wzrosła aż o 64,8%, czyli 21944540 osób.
W analizowanym okresie najczęściej do Polski wjeżdżali Niemcy, Czesi oraz
obywatele Ukrainy, Białorusi i Rosji. Świadczy to o zainteresowaniu naszym krajem zarówno
wśród inwestorów zachodnich, jak i obywateli państw zza wschodniej granicy, którzy
przyjeżdżają do Polski głownie w poszukiwaniu pracy. W 2006 r. w porównaniu z 2003 r.
obserwowano zwiększenie przekroczeń granicy ze strony obywateli Niemiec, Ukrainy,
Białorusi i Rosji (wzrost odpowiednio o: 39,1%, 10,1%, 1,2% i 17,4%). W tym okresie
odnotowano natomiast spadek liczby Czechów wjeżdżających do Polski o 21,1%.
Jednocześnie w latach 2003 – 2006 spadło zainteresowanie Polską wśród obywateli
Kazachstanu (w 2006 r. ich liczba w porównaniu z 2003 r. spadła o 35,3%).
Tabela 16. Cudzoziemcy, którzy najczęściej wjeżdżali do Polski w latach 2003-2006*
Wyszczególnienie
Ogółem
w tym:
Austria
Belgia
Białoruś
Bułgaria
Bezpaństwowcy/cudzoziemcy
Czechy
Dania
Estonia
Finlandia
Francja
Kazachstan
Litwa
Łotwa
Mołdawia
Niderlandy
Niemcy
Norwegia
Rosja
Słowacja
Ukraina
Austria
Belgia
Białoruś
Bułgaria
Bezpaństwowcy/cudzoziemcy
Czechy
Dania
Estonia
Finlandia

2003**
33 870 140

2004
55814680

2005
64 675 807

2006
65 717 515

179 900
11 770
3 774 208
11 511
20 474
7 857 576
55 191
145 686
14 843
21 170
28 326
1 273 574
356 072
11 830
156 220
25 411 391
21 782
1 434 518
820 930
2 244 307
w%
0,53
0,03
11,14
0,03
0,06
23,20
0,16
0,43
0,04

233 922
47 246
3 445 057
22 954
129 569
8 313 700
92 759
136 746
51 786
104 001
17 528
1 259 688
339 013
7964
227 581
32 955 268
58 844
1 339 195
3231 291
1 968 411

250 700
52 746
3 606 375
30 772
178 971
6 894 776
76 033
131 954
58 419
160 533
28 856
1 272 894
301 250
16 238
301 739
36 592 885
77 401
1 489 164
3 354 067
2 377 542

272 042
74 553
3 820 300
33 479
199 310
6 199 819
100 559
161 216
68 520
171 666
18 315
1 391 856
352 513
15 194
377 397
35 358 893
100 585
1 684 515
3 393 688
2 471 104

0,42
0,08
6,17
0,04
0,23
14,90
0,17
0,25
0,09

0,39
0,08
5,58
0,05
0,28
10,66
0,12
0,20
0,09

0,41
0,11
5,81
0,05
0,30
9,43
0,15
0,25
0,10
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Francja
Kazachstan
Litwa
Łotwa
Mołdawia
Niderlandy
Niemcy
Norwegia
Rosja
Słowacja
Ukraina

0,06
0,08
3,76
1,05
0,03
0,46
75,03
0,06
4,24
2,42
6,63

0,19
0,03
2,26
0,61
0,01
0,41
59,04
0,11
2,40
5,79
3,53

0,25
0,04
1,97
0,47
0,03
0,47
56,58
0,12
2,30
5,19
3,68

0,26
0,03
2,12
0,54
0,02
0,57
53,80
0,15
2,56
5,16
3,76

* Dane z Oddziałów Straży Granicznej w Przemyślu, Śląskiego, Morskiego i Lubuskiego
dotyczyły tylko tych cudzoziemców, którzy najczęściej wjeżdżali do Polski. Z Sudeckiego Oddziału
Straży Granicznej nie przekazano informacji o liczbie cudzoziemców wjeżdżających do Polski według
kraju pochodzenia.
** Liczba cudzoziemców wjeżdżających do Polski w 2003 r. nie została podana przez
następujące Oddziały Straży Granicznej: Karpacki, Warszawa-Okęcie, Warszawa-Babice, Poznań
Ławica, Łódź Lublinem, Bydgoszcz, Kielce- Masłowo, Chełmno PSG Hrebenne, Chełmno PSG
Hrubieszów, Chełmno PSG Dorohusk, Chełmno PSG Sławatycze, Chełmno PSG Terespol, w
Przemyślu, Morski oraz Lubuskiego.
Źródło: Obliczenia własne na postawie danych pochodzących z poszczególnych oddziałów
Straży Granicznej z terenu całej Polski

Liczba cudzoziemców wydalanych z terytorium Polski z powodu wykonywania pracy
nierejestrowanej w analizowanym okresie wykazywała stałą tendencję spadkową. W 2006 r.
zmniejszyła się w porównaniu z 2003 r. o 755 osób, a więc o 54% (tab. 17). W 2004 r.
odnotowano nieznaczny jej wzrost w porównaniu z rokiem poprzednim, ale w latach
2004–2006 obserwowano już jej stały spadek. Największy spadek liczby wydalonych z Polski
cudzoziemców z powodu wykonywania pracy nierejestrowanej odnotowano w latach
2004–2005. W 2005 r. wydalono z Polski 923 cudzoziemców i w porównaniu z 2004 r. liczba
ich spadła o 29,5%, czyli 592 osoby. W 2006 r. z powodu nielegalnego wykonywania pracy
wydalono z terytorium Polski 644 cudzoziemców i w porównaniu z 2004 r. liczba tych osób
zmniejszyła się o 57,5% (871). Może to oznaczać, że skala podejmowania pracy
nierejestrowanej w Polsce przez cudzoziemców cały czas ulega zmniejszeniu. Jest to
niewątpliwie wynikiem uszczelnienia przepisów prawnych, związanych z możliwością
podejmowania pracy przez obywateli innych państw. Może to być jednak również
konsekwencją braku skutecznej kontroli legalności zatrudnienia, która prowadzona jest w
sposób bardzo wyrywkowy i nie obejmuje całości zjawiska. Wskazywały na to analizy,
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dotyczące roli i skali prowadzonych działań kontrolnych przez różne instytucje, w których
kompetencjach zawarte są odpowiednie przepisy umożliwiające tego typu postępowanie.
Zmniejszenie skali nielegalnego zatrudnienia cudzoziemców w Polsce potwierdza
także obserwowany w ostatnim czasie spadek liczby wydawanych im zezwoleń na pracę. W
latach 2003–2005 liczba takich zezwoleń wykazywała stałą tendencję spadkową. W 2005 r. w
porównaniu z 2003 r. zmniejszyła się o 8537 przypadków, a więc o 45,3% 20. W 2005 r.
obserwowano również spadek zainteresowania poszukiwaniem pracy w Polsce wśród
Białorusinów, Rosjan i Niemców. Liczba zezwoleń wydanych na pracę obywatelom tych
państw spadła w latach 2004 – 2005 odpowiednio o: 54, 46 i 452 zezwolenia. Jednakże
odnotowano w tym okresie wzrost o 4,2%liczby wydanych zezwoleń na pracę w Polsce dla
obywateli Ukrainy, czyli 109 zezwoleń 21. Ponadto po 2004 r. obserwuje się w Polsce coraz
większe nasilenie migracji zarobkowej polskich pracowników, posiadających specjalistyczne
kwalifikacje zawodowe, do państw Unii Europejskiej. Skala migracji zarobkowej jest obecnie
tak duża, że pracodawcy mają poważne problemy z zatrudnieniem pracowników o
odpowiednich kwalifikacjach. Największe problemy obserwowane są w służbie zdrowia i
branży budowlanej, pracodawcy więc coraz chętniej decydują się na legalne zatrudnienie
cudzoziemców, co również przyczynia się do obniżenia skali nierejestrowanego zatrudnienia i
liczby osób wydalanych z tego powodu z Polski.
Najczęściej w analizowanym okresie z powodu nielegalnego wykonywania pracy z
terytorium Polski wydalani byli obywatele Ukrainy, Bułgarii, Armenii, Wietnamu i Rumunii.
Również wśród nich w latach 2004–2006 obserwowano stały spadek liczby osób wydalanych
z powodu nielegalnego zatrudnienia. Wysokie koszty pracy oraz niski poziom wynagrodzeń
w Polsce w porównaniu z innymi państwami członkowskimi UE powodują, że zatrudnienie,
nawet w szarej strefie, w naszym kraju staje się nieatrakcyjne.
W latach 2003–2006 największy spadek liczby wydalonych z terytorium Polski za
wykonywanie pracy nielegalnej obserwowano w przypadku obywateli Ukrainy, Bułgarii,
Armenii i Białorusi. Liczba ich spadła odpowiednio o 61,5%, 48,5%, 50,9% i 56,3%.

20

Dane zaczerpnięte z Jaworek M. (2006), Zezwolenia na pracę cudzoziemców wydane w 2005 r.

MPiPS, Departament Rynku Pracy, Wydział Migracji Zarobkowej, Warszawa s. s. 10
21

Dane zaczerpnięte z Jaworek M. (2006), Zezwolenia na pracę cudzoziemców wydane w 2005 r.

MPiPS, Departament Rynku Pracy, Wydział Migracji Zarobkowej, Warszawa s. s. 9-–10
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Tabela 17. Cudzoziemcy najczęściej wydalani z terytorium Polski z powodu nielegalnego
wykonywania pracy w latach 2003–2004
Wyszczególnienie
Ogółem
W tym:
Ukraina
Białoruś
Rosja
Armenia
Bułgaria
Wietnam
Mołdawia
Mongolia
Rumunia

2003
1399

2004
1515

2005
923

2006
644

769
71
9
116
336
35
4
20
30

477
51
12
67
257
24
1
14
14

296
31
8
57
173
22
1
19
32

Ukraina
Białoruś
Rosja
Armenia
Bułgaria
Wietnam
Mołdawia
Mongolia
Rumunia

55,0
5,1
0,6
8,3
24,0
2,5
0,3
1,4
2,1

785
101
24
74
406
49
2
24
46
w%
51,8
6,7
1,6
4,9
26,8
3,2
0,1
1,6
3,0

51,7
5,5
1,3
7,3
27,8
2,6
0,1
1,5
1,5

46,0
4,8
1,2
8,9
26,9
3,4
0,2
3,0
5,0

Źródło: Jak w tabeli 16.

Analiza danych wykazała, że po 2004 r. wykonywaniem pracy nierejestrowanej w
Polsce w coraz mniejszym stopniu zainteresowani byli zarówno kobiety, jak i mężczyźni (tab.
18). Natomiast najczęściej wydalani z terytorium Polski w latach 2003–2006 byli
cudzoziemcy w wieku 36–45 lat. Jedynie w przypadku Białorusinów najczęściej terytorium
Polski opuszczały osoby w wieku średnim, będące między 45 a 55 rokiem życia. W badanym
okresie odnotowano największy spadek liczby wydalonych z Polski za nielegalne
wykonywanie pracy cudzoziemców w wieku 26–35 lat i 36–45 lat (tab. 19). Liczba ich
zmniejszyła się odpowiednio o 72,7% i 62,1% (czyli 57 i 54 osoby).
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Tabela 18. Cudzoziemcy najczęściej wydalani z terytorium Polski
z powodu nielegalnego wykonywania pracy w latach 2003–2004 według płci*
Wyszczególnienie
Ogółem
W tym:
Ukraina
Białoruś
Rosja
Armenia
Bułgaria
Wietnam
Mołdawia
Mongolia
Rumunia

2003

2004

2005

2006

M
233

K
244

M
189

K
276

M
111

K
151

M
72

K
64

115
5
1
24
41
23
1
7
10

149
16
6
11
41
3
2
5
9

108
9
3
5
40
9
0
4
11

176
21
9
11
36
2
1
3
17

66
5
1
10
6
12
0
2
6

99
17
7
8
9
5
1
2
3

37
0
3
2
12
6
0
4
6

29
5
1
2
13
4
1
1
7

*Liczby cudzoziemców wydalonych z Polski według płci nie podały następujące Oddziały
Straży Granicznej: Warszawa-Okęcie, Warszawa-Babice, Poznań-Ławica, w Łodzi, Bydgoszczy,
Kielcach, Chełmno PSG Hrebenne, Chełmno PSG Hrubieszów, Chełmno PSG Dorohusk, Chełmno
PSG Sławatycze, Chełmno PSG Terespol, w Przemyślu, Warmińsko-Mazurski, Sudecki oraz Lubuski.
Źródło: Jak w tabeli 16.

Na obserwowany w analizowanym okresie spadek liczby wydalonych cudzoziemców
z Polski z powodu nielegalnego wykonywania pracy nie ma wielkiego wpływu jej rodzaj.
Jednak w badanym okresie obserwowano największy spadek liczby wydalonych z Polski
cudzoziemców, którzy zajmowali się nielegalnym handlem na bazarach. Liczba takich osób w
2006 r. w porównaniu z rokiem 2003 spadła o 58,2%, czyli o 96 osób (tab. 5 w aneksie). W
analizowanym okresie odnotowano również znaczny spadek liczby wydalonych z Polski
cudzoziemców za nielegalne wykonywanie prac budowlanych i remontowych oraz osób
zatrudnianych w rolnictwie. Liczba takich osób w 2006 r. spadła odpowiednio o 62,9% i 75%.
Jest to zapewne wynikiem – wspomnianego wcześniej – mniejszego zainteresowania wśród
cudzoziemców wykonywaniem pracy w Polsce. Niski poziom płac, skomplikowane
procedury uzyskiwania pozwolenia na pracę i związane z tym koszty zniechęcają nie tylko
pracodawców do legalnego zatrudniania obcokrajowców, ale również cudzoziemców do jej
podejmowania w Polsce. Często wskazywanym czynnikiem negatywnym jest niski poziom
płac i wysokie koszty pracy w porównaniu z innymi krajami członkowskimi UE, co stanowi
czynnik zachęcający do wykonywania pracy nierejestrowanej przez cudzoziemców w Polsce.
Jednocześnie obecnie obserwuje się coraz większe zainteresowanie poszukiwaniem i
podejmowaniem pracy w innych krajach UE nie tylko wśród Polaków, ale również
cudzoziemców, którzy do niedawna chętnie podejmowali pracę w Polsce.
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Tabela 19. Cudzoziemcy najczęściej wydalani z terytorium Polski z powodu nielegalnego wykonywania pracy
w latach 2003–2004 według wieku*
Wyszczególnienie
Ogółem
Ukraina
Białoruś
Rosja
Armenia
Bułgaria
Wietnam
Mołdawia
Mongolia
Rumunia

2003
2004
2005
2006
16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 66-76 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 66-76 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 66-76 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65
46
79
87
57
19
5
29
55
79
68
12
1
19
25
49
38
6
3
16
22
33
21
12
26
48
63
34
14
3
13
30
54
41
11
0
10
17
37
27
6
2
5
10
20
14
5
1
3
1
8
2
1
2
0
4
9
0
0
1
0
1
2
0
0
0
0
0
0
1
0
1
1
1
2
0
2
0
1
7
0
0
0
2
2
3
0
0
0
0
0
1
0
0
5
4
5
1
0
0
0
1
3
1
0
3
0
3
3
0
1
0
1
1
0
0
5
6
14
5
0
0
7
6
11
4
0
1
4
2
1
3
0
0
8
3
11
2
1
4
2
2
0
0
0
1
2
4
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
2
1
0
3
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
1
0
2
0
2
2
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
7
9
1
2
0
0
4
16
3
4
0
0
1
2
1
0
0
0
1
4
0
2
2

*Liczby cudzoziemców wydalonych z Polski według wieku nie podały następujące Oddziały Straży Granicznej: Warszawa-Okęcie, WarszawaBabice, Poznań-Ławica, w Łodzi, Bydgoszczy, Kielcach, Chełmno PSG Hrebenne, Chełmno PSG Hrubieszów, Chełmno PSG Dorohusk, Chełmno PSG
Sławatycze, Chełmno PSG Terespol, w Przemyślu, Podlaski, Warmińsko-Mazurski, Śląski, Sudecki oraz Lubuski.
Źródło: Jak w tabeli 16.
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4.4. Działania Państwowej Inspekcji Pracy w zakresie
kontroli legalności zatrudnienia
Państwowa Inspekcja Pracy jest podległym Sejmowi RP organem powołanym do
nadzoru i kontroli przestrzegania prawa pracy, w szczególności przepisów i zasad
bezpieczeństwa i higieny pracy. Zakres jej działania, uprawnień i organizację wewnętrzną
określała ustawa z dnia 6 marca 1981 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz. U. z 2001 r. Nr
124, poz. 1362 ze zm.) oraz Statut, stanowiący załącznik do zarządzenia nr 12 Marszałka
Sejmu z dnia 25 października 2002 r. w sprawie nadania statutu Państwowej Inspekcji Pracy
(M.P. Nr 54, poz. 740 ze zm.). Nadzór nad Państwową Inspekcją Pracy – w zakresie
określonym w ustawie – sprawuje Rada Ochrony Pracy, powoływana przez Marszałka
Sejmu RP. W przepisach, określających zadania i kompetencje Państwowej Inspekcji Pracy
wprowadzono istotną zmianę w roku 2003 22. Dotychczasowe zmiany jednak nie uwzględniały
w zakresie postępowań kontrolnych legalności zatrudnienia, co mogło oznaczać, że jedna z
głównych instytucji – przewidziana prawem krajowym – upoważniona do kontroli
pracodawców, nie posiadała narzędzi i instrumentów, umożliwiających rozpoznanie skali
zatrudnienia pracowników w tzw. szarej strefie. Przedstawiciele PIP współpracowali jedynie
z wydziałami kontroli legalności zatrudnienia w wojewódzkich urzędach pracy, w zakresie
zapobiegania nielegalnemu zatrudnianiu. Współpraca ta obejmowała m.in.:
– systematyczną wymianę informacji przydatnych przy wykonywaniu bieżących
zadań dotyczących przeciwdziałania zatrudnieniu „na czarno” bezrobotnych zarejestrowanych
w powiatowych urzędach pracy;
– informowanie właściwych organów o stwierdzonych przypadkach zatrudniania
cudzoziemców pracujących bez zezwolenia na pracę lub niezgodnie z posiadanym
zezwoleniem;
– inicjowanie i przeprowadzanie wspólnych kontroli;
– działalność szkoleniową.

22

Ustawa z dnia 29 sierpnia 2003 r. o systemie zgodności, w której w sposób szczegółowy określono

zadania, związane z dokonywaniem oceny przez organy PIP zgodności wyrobów z zasadniczymi wymaganiami.
W świetle ustaleń tej ustawy Państwowa Inspekcja Pracy realizować powinna te zadania jako jeden z organów
wyspecjalizowanych pod nadzorem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
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Kompetencje odnoszące się do kontroli legalności zatrudnienia nabyte zostały przez
ten organ dopiero w świetle postanowień ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej
Inspekcji Pracy, gdzie w art. 10 rozdz. 2 pkt. 3 zawarte zostało zadanie brzmiące: (...) Do
zadań Państwowej Inspekcji Pracy należy kontrola legalności zatrudnienia, innej pracy
zarobkowej, wykonywania działalności oraz kontrola przestrzegania obowiązku:
a) informowania powiatowych urzędów pracy o zatrudnieniu bezrobotnego lub
powierzenia mu wykonywania innej pracy zarobkowej,
b) informowania powiatowych urzędów pracy przez bezrobotnych o podjęciu
zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności,
c) opłacania składek Funduszu Pracy,
d) dokonania wpisu do rejestru agencji zatrudnienia, działalności której prowadzenie
jest uzależnione od uzyskania wpisu do tego rejestru,
e) prowadzenia agencji zatrudnienia zgodnie z warunkami określonymi w przepisach o
promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (...).
Ustalenia wspomnianej ustawy dotyczą również kontroli legalności zatrudnienia, innej
pracy zarobkowej oraz wykonywania pracy przez cudzoziemców (Dobra, 2007).
Jak z tego wynika, dopiero w połowie 2007 r. (przepisy ustawy obowiązują od 1 lipca
2007 r.), Państwowa Inspekcja Pracy nabyła kompetencje, umożliwiające znacznie bardziej
dokładne rozpoznanie skali pracy nierejestrowanej w Polsce.
Mimo to działania kontrolne wskazanej instytucji oraz publikowane od 2003 r.
sprawozdania umożliwiają bardzo pobieżne i intuicyjne rozpoznanie wielkości zatrudnienia
nierejestrowanego.

Przyjrzyjmy

się

zatem

poszczególnym

działaniom

kontrolnym,

prowadzonym przez Państwową Inspekcję Pracy, które mogą wskazywać na niezgodne z
Kodeksem Pracy zatrudnianie pracowników. Analizą zostaną objęte lata 2003–2006.
W zakresie swojego działania Państwowa Inspekcja Pracy współdziała ze związkami
zawodowymi, organizacjami pracodawców, organami samorządu załogi oraz ze społeczną
inspekcją pracy. Nadzorem i kontrolą PIP są objęci wszyscy pracodawcy oraz inne podmioty,
na rzecz których jest świadczona praca przez osoby fizyczne, bez względu na podstawę
świadczenia tej pracy.
O możliwości wystąpienia pracy nierejestrowanej w podmiotach gospodarczych mogą
świadczyć

wyniki

kontroli

przeprowadzonych

PIP,

świadczące

o

naruszeniach

obowiązujących przepisów, innych niż wymienione w ustawie, czyli pozostającymi de facto
poza kompetencjami tego organu. W takim przypadku organy PIP kierują wystąpienia o ich
usunięcie. W 2003 r. inspektorzy pracy skierowali ogółem 68 646 wystąpień, w tym do
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pracodawców – 68 415, a do innych organów i instytucji – 57. Skierowane wystąpienia
zawierały 422 733 wnioski, które w największym stopniu dotyczyły naruszeń przepisów o
nawiązywaniu i rozwiązywaniu stosunku pracy (38%, tj. 159,3 tys.). Część spośród nich
dotyczyła zapewne zatrudniania pracowników bez umowy o pracę. Tym bardziej jest to
możliwe dlatego, że część wniosków skierowana była do Ministra Pracy i Polityki
Społecznej, w związku z naruszeniem przepisów Kodeksu Pracy 23, a ich konsekwencją w
około 17% było wstrzymanie pracy, przeniesienie pracownika do innej pracy oraz
stwierdzenie

wykroczenia

przeciwko

prawom

pracownika.

Na

skalę

zatrudnienia

nierejstrowanego wskazuje również informacja o efektach przeprowadzonych kontroli. W
około 11 tys. przypadków uzyskano bowiem potwierdzenie na piśmie istnienia stosunku
pracy. Część z nich dotyczyła wprawdzie umów cywilnoprawnych, ale pojawiły się wśród
tych przypadków osoby, pracujące bez żadnej umowy (Sprawozdanie 2003).
Analizując podobne statystyki w sprawozdaniu PIP za 2004 r. należy podkreślić, że
zarówno wystąpień, jak i wniosków, związanych z wykryciem naruszeń innych niż
wymienione w ustawie, było mniej w porównaniu z 2003 r. W okresie sprawozdawczym
inspektorzy pracy skierowali bowiem ogółem 64 tys. wystąpień, które zawierały 391,5 tys.
wniosków. W tym udział wniosków dotyczących nieprawidłowości, w nawiązywaniu i
rozwiązywaniu stosunku pracy – podobnie jak w roku poprzednim – był największy (39%).
Można ponadto zauważyć, że udział ten zwiększył się o 1 pkt. proc., co może również
oznaczać zwiększenie się skali pracy nierejestrowanej w Polsce.
Należy jednocześnie podkreślić, że powyższe sugestie mogą mieć jedynie charakter
wstępnego rozpoznania, gdyż w wyniku kontroli przestrzegania przepisów dotyczących
nawiązywania stosunku pracy i zgłaszania pracowników do ubezpieczenia społecznego
skierowane zostały przez inspektorów PIP do sądu 102 powództwa o ustalenie stosunku pracy
536 osób. W porównaniu z rokiem poprzednim liczba tych powództw była o około ¼
mniejsza i dotyczyła mniejszej o 1/3 liczby pracowników. Ograniczeniu uległa również liczba
pracodawców, przeciwko którym je wytoczono (o około ¼). Tego typu sytuacja może zatem
wskazywać na zupełnie przeciwne zjawisko, a mianowicie ograniczanie zatrudnienia
nierejestrowanego, przy czym dotyczy ono w znakomitej większości podmiotów prywatnych.
Na sytuację tę wpływa zapewne utrzymująca się w orzecznictwie sądów tendencja do
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W znacznie mniejszym stopniu dotyczyło to obszaru bezpieczeństwa pracy, a w znacznie większym –

w porównaniu z poprzednimi okresami – wykroczeń związanych z wynagrodzeniem za pracę, czasem pracy,
procesami technologicznymi oraz nawiązywaniem i rozwiązywaniem stosunku pracy.

260

uznawania, że o istnieniu stosunku pracy przesądza wola stron zawierających daną umową
oraz to, że osoby podejmujące zatrudnienie bez jakiejkolwiek umowy obawiają się utraty
źródła dochodów i w związku z tym nie są zainteresowane wytoczeniem powództw. Efektem
tych kontroli było uzyskanie przez pracowników potwierdzenia na piśmie istnienia stosunku
pracy, co dotyczyło również osób pracujących bez żadnej umowy, a więc może wskazywać
na zatrudnienie nierejestrowane.
W analizie sprawozdania Państwowej Inspekcji Pracy za 2005 r., biorąc pod uwagę
podobne jak wcześniej wskaźniki zauważono, że wystąpiła dalsza poprawa w dziedzinie
stwierdzenia innych naruszeń niż wymienione w ustawie. W okresie sprawozdawczym
inspektorzy pracy skierowali bowiem tylko około 60 tys. wystąpień, zawierających 361,3 tys.
wniosków. W porównaniu zatem z rokiem 2004 była to liczba mniejsza w obu przypadkach o
około 8%, jednak stwierdzone nieprawidłowości ponownie w 38% dotyczyły nawiązywania i
rozwiązywania stosunku pracy. Jednocześnie stwierdzono, że w 3,7% przypadków zakres
przedmiotowy wykroczeń przeciwko prawom pracownika dotyczył stosunku pracy. Nie był to
udział znaczący, niemniej może to świadczyć o skali zjawiska pracy nierejestrowanej dlatego,
że przypadki te zostały stwierdzone niejako „przy okazji” prowadzenia kontroli w zakresie
zadań statutowych. Przeprowadzone kontrole ujawniły bowiem 12 pracowników pracujących
bez żadnej umowy 24. Podobnie jak w roku poprzednim, efektem przeprowadzonych kontroli
było potwierdzenie przez pracodawcę stosunku pracy na piśmie, przy czym dotyczyło to
znacznie większej liczby pracowników, co może oznaczać zwiększenie udziału w tego typu
działaniach pracowników nierejestrowanych.
W 2006 r., zgodnie z danymi zawartymi w okresowym – rocznym – sprawozdaniu z
działalności Państwowej Inspekcji Pracy, uległa zmianie struktura przeprowadzanych
kontroli. Wzrosła mianowicie liczba skontrolowanych pracodawców, reprezentujących duże i
średnie przedsiębiorstwa, co jednocześnie oznaczało wydłużenie czasu kontroli oraz
rozszerzenie jej zakresu. Podobnie jak w latach poprzednich najwięcej wykrytych
nieprawidłowości dotyczyło nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy, co przyjęte
zostało

w

tej

analizie

jako

wyznacznik

możliwości

wystąpienia

zatrudnienia

nierejestrowanego.
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Była to niewielka liczba pracowników wykryta na skutek kontroli dotyczącej ustalenia stosunku

pracy. Ogółem w wyniku tej kontroli skierowano do sądów 270 powództw o ustalenie stosunku pracy 871
pracowników, spośród których 796 osób zatrudnionych było na podstawie umowy zlecenia, zaś 63 – na
podstawie umowy o dzieło.
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Ogółem w okresie sprawozdawczym inspektorzy pracy skierowali do pracodawców
ponad 53 tys. wystąpień, które zawierały około 308,6 tys. wniosków. W porównaniu z rokiem
poprzednim była to liczba od 12% do 15% mniejsza w obu analizowanych wielkościach.
Jednocześnie udział wniosków dotyczących nieprawidłowości przy nawiązywaniu i
rozwiązywaniu stosunku pracy nadal przekraczał 1/3 globalnej ich liczby i wyniósł 36%.
Oznaczać to może, jak w poprzednich latach, utrzymywanie się podobnej skali potencjalnego
zatrudnienia nierejestrowanego. Tym bardziej wniosek ten może znajdować uzasadnienie, a
nawet wpływać na opinię o rozszerzaniu się zjawiska pracy „na czarno”, że jak wynika z
analizy danych statystycznych dotyczących kierowanych przez inspektorów pracy powództw
o ustalenie stosunku pracy, w badanym roku było ich dwukrotnie więcej aniżeli w 2005 r.
Liczba osób pracujących bez jakiejkolwiek umowy w kontrolowanych przedsiębiorstwach
wyniosła 24 osoby. Ponadto sama liczba powództw o ustalenie stosunku pracy w porównaniu
z rokiem poprzednim zwiększyła się o ponad 38%, a w stosunku do 2004 r. – potroiła się.
Można zatem wnioskować o powiększającej się skali naruszeń praw pracowniczych,
związanych z realizowaniem przez pracowników zadań w ramach różnych form
nawiązywania stosunku pracy. Zatem możliwość zatrudnienia nierejestrowanego, w świetle
tych danych, również w skali całej gospodarki może ulegać rozszerzeniu.

4.5. Analiza materiałów źródłowych Ministerstwa Finansów
Zgodnie z załącznikiem do Zarządzenia nr 11 Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 lutego
2007 r. do zadań statutowych resortu nie należą zagadnienia, związane z określaniem skali
zatrudnienia nierejestrowanego, a jedynie zbierane są informacje o przeprowadzanych
kontrolach podatkowych i innych czynnościach sprawdzających podmioty prowadzące
działalność gospodarczą bez zgłoszenia obowiązku podatkowego w urzędzie skarbowym.
Zatem zweryfikowanie liczebności populacji osób zatrudnianych „na czarno” w gospodarce
narodowej w tym przypadku możliwe jest jedynie poprzez określenie wielkości ponoszonych
przez państwo strat z tytułu zmniejszenia wpływów podatkowych do budżetu. Szacunki tego
rodzaju, prowadzone przez różne instytucje, zostały podane już wcześniej. Natomiast w
sposób szczegółowy problem ten został przeanalizowany przez pracowników Ministerstwa
Pracy i Polityki Społecznej w ramach opracowania Zatrudnienie w Polsce 2006.
Produktywność dla pracy, gdzie zawarto rozbudowane szacunki wpływu „szarej strefy” na
wielkość tworzonego w Polsce PKB. Jak wynika z tego badania, w latach 2000–2004 spadał

262

udział szarej strefy w tworzeniu PKB, mniej więcej o 1 pkt. proc. rocznie 25. W tym samym
okresie udział w tworzeniu PKB przez zarejestrowane jednostki, prowadzące działalność z
zakresu NOE, kształtował się na poziomie od 11,7% do 9,5%, a ten sam udział szacowany z
tytułu pracy nierejestrowanej zmieniał się w granicach od 5,3% do 4,9%. Można zatem
wnioskować o zmniejszającej się skali szarej strefy, zarówno ze względu na rozmiary
prowadzonej działalności, jak i liczbę w ten sposób zatrudnianych pracowników. Wniosek ten
stoi w istotnej sprzeczności z analizami wniosków z badań materiałów uzyskiwanych w
innych instytucjach, wskazywały one bowiem na rozszerzanie się zjawiska zatrudnienia
nierejestrowanego. Może to być jednak wynikiem innych czynników, których wpływ na
wielkość finansów państwa może mieć znacznie większe znaczenie. Należeć do nich mogą:
– zwiększanie się liczby miejsc pracy w gospodarce na skutek poprawiającej się
koniunktury gospodarczej,
– związana z tą samą determinantą poprawa sytuacji na rynku pracy,
– zmniejszanie kosztów pracy, poprzez obniżanie klina podatkowego 26,
– zwiększanie skłonności pracodawców do inwestowania, do której przyczynia się
również poprawa zdolności absorpcyjnych funduszy unijnych.
Czynniki te zwiększają chęć pracodawców do zatrudnienia legalnego, w związku z
czym w tworzeniu PKB coraz większą rolę może odgrywać właśnie ten sposób
gospodarowania i wykorzystania zasobów pracy. Jednak i tak rozmiary „szarej strefy”,
tworzącej dochód narodowy wydają się być dość duże w przypadku Polski. Należy ona
bowiem pod tym względem do dość zróżnicowanej grupy krajów, w których przeciętne
rozmiary państwa towarzyszą przeciętnej lub niskiej jakości sektora publicznego oraz
zróżnicowanym rozmiarom „szarej strefy” (Sarzalska, Szydłowski, 2007, s. 200). Za
prawidłowość należałoby uznać, że wielkość tej strefy w krajach wysoko rozwiniętych jest
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Szacunki prowadzone były w cenach bieżących, przy czym dane za lata 2000 – 2004 uwzględniają

aktualizację szacunków rozmiarów szarej strefy opartą na badaniach modułowych, przeprowadzonych w 2004 r.
(Sarzalska, Szydłowski, 2007, s. 169).,
26

W Polsce od lipca 2007 r. klin ten stanowi 42% kosztu pracy i jest jednym z wyższych wskaźników

w Europie. Jak wynika z danych statystycznych, mniej więcej na tym samym poziomie kształtował się on w
2006 r. w Grecji (41,2%), a niższy był w Irlandii (23,1%) oraz Portugalii (36.3%). Wyższe natomiast wielkości
w tym samym roku obserwowane były na Węgrzech (50,0%) oraz w Belgii (55,4%), która spośród wybranych
krajów charakteryzowała się najwyższym wskaźnikiem (Skwirowski, 2007). Jednocześnie – co należałoby
podkreślić – najniższy klin podatkowy występował w 2005 r. w Korei i Meksyku, gdzie ukształtował się na
poziomie niższym niż 20% (Gołębiowski, 2007)
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mniejsza niż w grupie państw dokonujących transformacji systemu gospodarczego. Różnice
w wielkości szarej strefy są znaczne. Jej udział wynosi zazwyczaj od 12% do 48% w krajach
WNP, od 9% do 22% w Polsce, Czechach i na Węgrzech, od 8% do 14% w państwach
bałkańskich i tylko 1,2-5% w byłej UE-15 (Smuga i in., 2006, s. 3).
Dość zbliżony do obserwowanych wcześniej tendencji (MPiPS) jest natomiast udział
NOE w tworzeniu PKB przez poszczególne sekcje gospodarki narodowej. W latach 2000 –
2004 dominowały pod tym względem sekcje handel i naprawy oraz hotele i restauracje,
których łączny udział w tworzeniu dochodu narodowego oscylował w przedziale od 6,5% do
6,0% i był raczej stabilny (tab. 20).
Tabela 20. Szacunki rozmiarów NOE w tworzeniu PKB w latach 2000–2004
według wybranych sekcji gospodarki narodowej
Wyszczególnienie

2000

2001

2002

2003

2004

Przemysł
Budownictwo
Handel i naprawy;
hotele i restauracje
Transport, gospodarka
magazynowa i
łączność
Obsługa
nieruchomości i firm
Pozostałe sekcje

1,3
2,5

1,2
2,4

1,0
2,2

0,9
2,2

1,2
2,1

Zmiana w
pkt. proc.
- 0,1
- 0,4

6,5

7,3

6,4

6,5

6,0

- 0,5

1,0

0,4

0,6

0,6

0,5

- 0,5

2,6

2,3

2,3

2,4

1,9

- 0,7

3,1

2,7

2,8

2,8

2,7

- 0,4

Źródło: Sarzalska, Szydłowski, 2007, s. 169.

Jak wynika z zaprezentowanych danych statystycznych, zdecydowanie najmniejsze
znaczenie dla tworzenia PKB ma „szara strefa” działająca w sekcji transport, gospodarka
magazynowa i łączność oraz w przemyśle, przy czym w tej ostatniej sekcji w 2004 r. badany
udział uległ powiększeniu, co może oznaczać większą skłonność pracodawców do ukrywania
skali nielegalnego zatrudnienia i nierejestrowanej działalności gospodarczej.
Udział NOE w tworzeniu PKB jest tylko jednym z parametrów, mogących określać
wielkość „szarej strefy” w gospodarce narodowej. Zdecydowanie większe znaczenie – jak się
wydaje – mogą mieć szacunki określające wielkość ubytku dochodach budżetu państwa, z
tytułu nierejstrowanej produkcji i niezgodnego z prawem zatrudnienia pracowników. W tej
dziedzinie dysponujemy jedynie ograniczonymi danymi statystycznymi, gdyż zbiorcze
informacje nie są dostępne. Szacuje się jednak, że zaległości podatkowe wykryte przez
inspektorów w 2006 r. były większe o 15% od stwierdzonych w roku poprzednim i wyniosły
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ponad 3 mld zł (www.money.pl ). Największe zaległości dotyczyły podatku akcyzowego
(ponad 1,4 mld zł). Około 1 mld – to zaległości z tytułu podatku VAT. Pozostałe zaległości
były znacznie mniejsze (Zasuń, 2007). O skali nierejestrowanego zatrudnienia może jednak
świadczyć to, że wykryte zaległości w podatku PIT osiągnęły w tym samym roku wielkość
sięgającą 400 mln zł 27 (wykres 11).
Wykres 11. Struktura nieprawidłowości wykrytych przez pracowników
Urzędów Kontroli Skarbowej w 2006 r. (w %)
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podatek dochodowy od podatek diochodowy od
osób fizycznych
osób prawnych

Źródło: www.money.pl

Jak wynika z wcześniejszych rozważań, najbardziej zagrożonymi sekcjami pod
względem możliwości korzystania z pracy nierejestrowanej oraz ukrywania dochodów z
tytułu prowadzonej działalności gospodarczej są sekcje handel i naprawy oraz hotele i
restauracje. Nie dysponujemy wprawdzie danymi, które umożliwiałyby ocenę skali
ponoszonych przez budżet państwa strat z tego tytułu, jednak pewną wskazówką mogą być
badania przeprowadzone w tej dziedzinie, odnoszące się do turystyki (Smuga i inni, 2006). W
ocenie większości przedsiębiorców (55%), wielkość szarej strefy w sektorze turystycznym
kształtuje się w granicach od 11% do 30%. Dominują w tym sektorze sekcja hotele i
27

Kontrolerzy skarbowi w 2006 r. sprawdzili pod kątem wielkości uzyskiwanych dochodów tylko 1050

osób, charakteryzujących się wysokim poziomem stanu majątkowego, nie adekwatnym do osiąganych
dochodów. Wydali 545 decyzji i nakazali zapłacić 85 mln zł podatku. Było to o 16% więcej niż w 2005 r.
(Zasuń, 2007).
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restauracje, a jej udział w tworzeniu wartości dodanej wykazuje lekką tendencję wzrostową i
zbliża się do 1/3. Jest to jeden z najwyższych udziałów spośród wszystkich sekcji.
Jednocześnie uszczuplenie dochodów budżetu oszacowane na podstawie danych o
rzeczywistych dochodach budżetu państwa z podatków dochodowych od osób fizycznych z I
przedziału dochodów jest nieco wyższe od kwot oszacowanych z wykorzystaniem danych o
dochodach z pracy w szarej strefie, deklarowanych przez osoby wykonujące pracę
nierejestrowaną. Zaobserwowana w analizie różnica wyników danych urzędów skarbowych o
zapłaconych podatkach oraz danych o wysokości dochodów deklarowanych przez osoby
wykonujące

pracę

nierejestrowaną

może

świadczyć

o

niejednakowym

znaczeniu

poszczególnych przyczyn powstawania strat budżetu państwa, wynikających z istnienia szarej
strefy. Różnica ta może wskazywać na mniejsze znaczenie wykonywania pracy
nierejestrowanej i niepłacenia lub zaniżania podatku dochodowego przez osoby fizyczne oraz
większą wagę zaniżania dochodów lub prowadzenia działalności niezarejestrowanej i
niepłacenia lub zaniżania podatków przez przedsiębiorców. Łącznie kwoty niezapłaconych
składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne w latach 2002 – 2004 przeciętnie sięgały 100
mln zł, a każde z tych pozapłacowych obciążeń wynagrodzeń znacznie przekraczało kwotę
niezapłaconych podatków dochodowych od osób fizycznych (przeciętnie 28,4 mln zł).
Powyższe wnioski, wynikające z badań, wskazują na to, że straty budżetu państwa,
mogące wynikać z zatrudnienia nierejestrowanego pracowników, mogą być znacznie
mniejsze od tych, które są konsekwencją nierejestrowania działalności gospodarczej. Mimo to
– co należałoby podkreślić – są one istotnym elementem oceny sytuacji finansów
publicznych, a co za tym idzie, mogą wpływać na możliwość realizowania zadań społecznych
przez państwo.
Przyjrzyjmy się zatem statystykom, udostępnionym przez Ministerstwo Finansów,
które obejmują wyniki kontroli, podmiotów niezgłoszonych do opodatkowania. Zakresem
analizy objęto w tym przypadku kontrole uwzględniające podatek dochodowy od osób
fizycznych i prawnych, z podziałem na podatników i płatników.
Jak wynika z danych statystycznych, w latach 2004 – 2006 liczba przeprowadzonych
w podanym wyżej zakresie kontroli zwiększyła się. O ile w 2004 r. było ich 1796, to w
2006 r. przeprowadzono je w 2047 podmiotach. W analogicznych latach nieprawidłowości
związane z okresem rozliczeniowym, właściwym dla podatku dochodowego w odniesieniu do
podatników, wykrywane były coraz częściej. W 2004 r. dotyczyło to 757 podatników, w 2006
r. – już 864, zatem liczba stwierdzonych nieprawidłowości w odniesieniu do tej kategorii
zwiększyła się o 14,1%. Jeszcze gorzej było w przypadku płatników. Błędy w okresach
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rozliczeniowych popełniło w 2006 r. prawie dwukrotnie więcej płatników aniżeli w 2004 r.
(odpowiednio 133 i 75). Zmniejszeniu – i to istotnemu – uległa natomiast liczba wykrytych
nieprawidłowości odnoszących się do podatku dochodowego CIT. Podobnie niewielkie
znacznie dla finansów państwa mogą mieć uchybienia związane z naliczaniem zaliczek w
podatkach dochodowych, zarówno wśród płatników, jak i podatników. W ramach
przeprowadzonych kontroli wykrycie tego rodzaju niedociągnięć stanowiło ułamki procenta.
Powyższe tendencje wskazują na występowanie istotnych niedociągnięć w przypadku
przestrzegania przepisów prawnych, związanych z pracownikami, oraz ma coraz mniejsze
znaczenie nierejestrowanej działalności gospodarczej. Może to zatem stanowić przesłankę do
twierdzenia o poszerzającej się „szarej strefie” w gospodarce polskiej w odniesieniu do
nierejestrowanego zatrudnienia. Znalazło to zresztą potwierdzenie w przytaczanych wcześniej
badaniach „szarej strefy” w turystyce. Jednocześnie należałoby podkreślić, że dość istotnie
wzrosła liczba kontroli, w których stwierdzono naruszenie prawa (o 12,5%), przy w zasadzie
stabilnej liczbie kontroli, ujawniających przestępstwa lub wykroczenia skarbowe (wzrost o
5,0%). Z punktu widzenia podmiotów gospodarczych jest to dość istotna tendencja, gdyż te
ostatnie kontrole wywołują skutek w postaci wymierzenia grzywny przez sąd lub wymagają
dobrowolnego poddania się odpowiedzialności również w postaci grzywny. Ich wysokość jest
zróżnicowana, co określa Ustawa z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy (tab.
21).
Tabela 21. Wysokość grzywien wymierzonych przez sąd lub w drodze dobrowolnego
poddania się odpowiedzialności podatnikom, którzy w latach 2003–2006 popełnili
przestępstwa i wykroczenia skarbowe przeciwko art. 54 28
Lata
2003
2004
2005
2006
Razem

Kwota grzywien wymierzonych w drodze
dobrowolnego poddanie się odpowiedzialności
858 882,80
906 384,00
821 468,56
842 892,00
3 429 627,36

Kwota grzywien
wymierzonych przez sąd
990 631,60
1 693 558,00
1 457 207,50
1 520 521,00
5 661 918,10

Źródło: Dane Ministerstwa Finansów.
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Podatnik, który uchylając się od opodatkowania, nie ujawnia właściwemu organowi przedmiotu lub

podstawy opodatkowania lub nie składa deklaracji, przez co naraża podatek na uszczuplenie, podlega karze
grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności, albo obu tym karom łącznie.
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Jak wynika z danych zawartych w tabeli, systematycznie w badanych latach rosła
wartość grzywien nakładanych przez sądy, natomiast na mniej więcej tym samym poziomie
kształtowała się wartość kar, którym dobrowolnie poddawali się pracodawcy. Może to
oznaczać, że porównywalnie rzadziej poddawali się oni dobrowolnie sankcji finansowej lub
że wysokość grzywien dobrowolnych jest zdecydowanie niższa w porównaniu z tymi, które
orzekane są przez sądy. Niemniej, z punktu widzenia formalnego, sytuacja ta może jedynie
świadczyć o poszerzającej się skali wykroczeń, natomiast nie jesteśmy w stanie
zidentyfikować głównej ich przyczyny. Na podkreślenie zasługuje to, że łączna kwota
grzywien, np. w 2006 r., zaledwie w 2/3 pokrywa szacunkową wartość niezapłaconych
świadczeń podatkowych. Można zatem z całą pewnością twierdzić, że koniecznością jest
uszczelnienie systemu podatkowego, co wymaga rozszerzenia zakresu i liczby kontroli.

4.6. Podsumowanie i rekomendacje
Tak zwana szara strefa, a więc gospodarka nierejestrowana, nie jest, jak mogłoby się
wydawać, zjawiskiem typowym głównie dla krajów słabiej rozwiniętych. Z badań
prowadzonych w tej dziedzinie wynika, że w latach 2002 – 2003 ok. 35% PKB 145 krajów
świata było wypracowane w szarej strefie (Gospodarka, 2007). Można zatem z całą
pewnością twierdzić, że jest ona elementem każdej gospodarki, tylko różny jest jej zakres i
przyczyny. Ponadto daje się zauważyć prawidłowość, że w krajach wysoko rozwiniętych jej
poziom jest zwykle niższy niż w krajach słabo rozwiniętych. Według raportu Komisji
Europejskiej opublikowanego w 2004 r. w krajach „starej” Unii (UE-15), szara strefa była
mniejsza niż w krajach nowo przyjętych, ale i tam wystąpiły dość istotne różnice na całym
obszarze. Najwyższy poziom „szarej strefy” w wytwarzaniu dochodu narodowego utrzymuje
się od lat we Włoszech (16%–17% PKB) i Grecji (powyżej 20%), natomiast najniższy – w
Austrii (1,5% PKB), Holandii i Anglii (ok. 2%). W nowych krajach członkowskich osiąga
poziom ponad 20% PKB w Bułgarii i Rumunii, 17% w Słowenii, 15% w Słowacji, 14% w
Polsce, 10%. w Czechach oraz około 4% na Cyprze (Gospodarka, 2007). W naszym regionie
problem ten jest niewątpliwie spuścizną po okresie gospodarki centralnie planowanej, kiedy
to na rynku występował niedobór towarów i usług, zaś szara strefa częściowo wypełniała tę
lukę. W gospodarce rynkowej szara strefa jest odpowiedzią na wysokie koszty pracy, wysokie
bezrobocie, trudny rynek pracy, uciążliwość prowadzenia działalności gospodarczej. Słynny
klin podatkowy, czyli prawie dwukrotna różnica pomiędzy tym, co pracownik dostaje do ręki,
a kosztami, które ponosi pracodawca z tytułu jego zatrudnienia, jest zachętą do płacenia
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pracownikowi całości bądź przynajmniej części wynagrodzenia w sposób nieformalny.
Ponadto przyczyną są uciążliwości biurokratyczne, które łącznie z poprzednio wskazanymi
determinantami powodują, że wiele osób pracuje bez zarejestrowania własnej działalności
gospodarczej. Świadczy to o tym, że układ nieformalny bywa często korzystny dla obu stron
– tzn. pracodawcy i pracownika. Nie bez znaczenia są też postawy ludzi (pracodawców i
pracowników), społeczne przyzwolenie na zachowania niezgodne z przepisami, a także
poczucie bezkarności. Wraz z rozwojem demokracji sytuacja ta może ulec poprawie. Chociaż
przykłady państw o ugruntowanym systemie rynkowym (Włochy, Grecja, Hiszpania) wydają
się wskazywać na mogące się pojawiać w tej dziedzinie wątpliwości.
Duże znaczenie dla ograniczenia występowania „szarej strefy” w gospodarce powinny
mieć działania prowadzone przez różne instytucje, które w ramach postępowań statutowych
zajmują się w Polsce kontrolowaniem prawidłowego przebiegu procesu zatrudniania
pracowników, bezpieczeństwa pracy, itp. Na podkreślenie zasługuje to, że o udostępnienie
materiałów statystycznych zwrócono się do wielu instytucji, z których tylko kilka udzieliło
merytorycznie wartościowych odpowiedzi. Należały do nich: Ministerstwo Pracy i Polityki
Społecznej,

Ministerstwo

Finansów

oraz

Główna

Komenda

Straży

Granicznej.

Najobszerniejsze informacje uzyskano od Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, które
rokrocznie gromadzi informacje, sporządzane przez Wojewódzkie Urzędy Pracy, posiadające
w swoich kompetencjach kontrolowanie legalności zatrudnienia. Ministerstwo Finansów
udzieliło jedynie informacji ogólnych, a Państwowa Inspekcja Pracy, mogła takich informacji
udzielić dopiero w drugiej połowie 2007 r., w związku ze zmianą ustawy o jej
kompetencjach. Dlatego też analiza materiałów źródłowych, uzyskanych z tych instytucji,
wskazuje

na

dość

istotne

ich

niedociągnięcia

w

ocenie

zjawiska

zatrudnienia

nierejestrowanego, co wywołało konieczność uwzględnienia w ekspertyzie informacji
dodatkowych, pochodzących zarówno z prasy ekonomicznej, jak i literatury fachowej oraz
opracowań, które w swojej treści zawierały „szczątkowe”, często trudne do zidentyfikowania
dane, mogące wpłynąć na rozpoznanie badanego zagadnienia. Należałoby zatem podkreślić,
że zasób informacji, udostępnionych przez wybrane instytucje, ma charakter bardzo
ograniczony (poza MPiPS), co utrudnia szczegółowe rozpoznanie skali zatrudnienia
nierejestrowanego i jego struktury. Tym samym utrudniona jest również identyfikacja
przyczyn podejmowania działalności gospodarczej w „szarej strefie”, co wpływać może na
ograniczenie

możliwości

zweryfikowania

czynników

determinujących

skłonność

pracodawców do zatrudnienia pracowników w sposób nierejestrowany. Sytuacja ta – jak się
wydaje – jest konsekwencją dwóch podstawowych powodów:
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a) po pierwsze – braku odpowiednich przepisów prawnych, umożliwiających kontrolę
w tym zakresie lub ograniczających możliwość kontrolowania pracodawców (rola
Państwowej Inspekcji Pracy),
b) po drugie – braku odpowiednich instrumentów i informacji, które w sposób
zbiorczy pozwoliłyby na ocenę skali strat dla finansów publicznych.
Szczególnie ten ostatni aspekt wydaje się mieć dość istotne znaczenie, ponieważ
podstawą do oceny wielkości strat ponoszonych przez budżet państwa z tytułu niepłacenia
różnego rodzaju podatków, są przede wszystkim szacunki, będące wynikiem stosowania
różnych metod badawczych, które mogą być zawsze obarczone pewnym błędem.
Sytuacja ta wywołuje konieczność prowadzenia ciągłych badań, które jednak nie
zawsze pozwalają na pełne oszacowanie skali badanego problemu, a przede wszystkim
dotyczą rozpoznania przyczyn zjawiska, jego struktury i ewentualnie – wskazują na
możliwości jego ograniczenia. Niemniej słuszność tego kierunku działań pozostaje
niepodważalna z poznawczego punktu widzenia. Konieczne wydaje się w związku z
powyższym stworzenie systemu monitorowania „szarej strefy”, tak aby informacje miały
charakter kompleksowy i umożliwiały skuteczne przeciwdziałanie temu zjawisku. Wskazują
na taką potrzebę również szczegółowe wnioski, wskazane poniżej.
Analiza wyników działalności służb kontroli legalności zatrudnienia wykazuje, że
nastąpił wzrost efektywności przeprowadzanych kontroli. Jak wykazały badania, rozszerzeniu
ulega również skala nielegalnego zatrudnienia. Dlatego też niezbędne wydają się działania –
wchodzące w zakres kompetencji resortu pracy – polegające na:
– permanentnym nowelizowaniu przepisów prawnych z zakresu kontroli legalności
zatrudnienia,
– usprawnianiu gromadzenia i przekazywania danych z zakresu kontroli legalności
zatrudnienia,
– opracowywaniu projektów dokumentacji z wyników działalności służb kontroli
legalności zatrudnienia,
– informowaniu na stronach internetowych o skali nielegalnego zatrudnienia w Polsce
i w przekrojach regionalnych,
– opracowywaniu interpretacji przepisów z zakresu kontroli legalności i zatrudnienia,
– gromadzeniu danych koniecznych między innymi do prawidłowej współpracy z
mediami.
Wszystkie te działania powinny mieć charakter kompleksowo zorganizowanego
sposobu postępowania, które w znacznie bardziej skuteczny sposób ograniczałoby skłonność
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pracodawców do nielegalnego zatrudnienia pracowników, a także doprowadziłoby do
zmniejszenia zakresu innej nielegalnej pracy zarobkowej. Oba te bowiem zjawiska stały się
trwałym elementem na polskim rynku pracy. Świadczy o tym zarówno liczba jednostek, w
których inspektorzy kontroli legalności zatrudnienia stwierdzili nielegalne wykonywanie
pracy, jak i liczba osób zatrudnionych w ten sposób. Szczególnie niepokojącymi
naruszeniami przepisów obowiązującego prawa między innymi są:
– zatrudnianie bez potwierdzenia najpóźniej w tym samym dniu, na piśmie zawartej
z pracownikiem umowy o pracę,
– podejmowanie pracy przez bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy z
naruszeniem przepisów obowiązującego prawa,
– niepobieranie przez pracodawców przed zatrudnieniem osoby lub powierzeniem jej
innej pracy zarobkowej pisemnego oświadczenia o pozostawaniu lub niepozostawaniu w
rejestrze bezrobotnych,
– niewypłacanie należności za wykonaną pracę,
– niewywiązywanie się przedsiębiorców z obietnic legalizowania pracy, co powoduje
powstawanie zjawiska rejestrowania się już pracujących osób w urzędach pracy dla uzyskania
ubezpieczenia,
– niedopełnianie obowiązku opłacania należnych zobowiązań podatkowych,
– nielegalne wykonywanie pracy przez cudzoziemców.
Patologie te mogą wpływać na obniżenie konkurencyjności podmiotów, działających
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, oraz obniżenie należnych wpływów do budżetu
państwa. Niepokojąca jest aprobata społeczna dla wykonywania pracy ,,na czarno”,
szczególnie przez osoby bezrobotne zarejestrowane w urzędzie pracy. Utrzymujący się w
dalszym ciągu wysoki wskaźnik bezrobocia, niskie kwalifikacje części osób poszukujących
pracy oraz chęć osiągnięcia większego zysku przez pracodawców powoduje, że pewna grupa
pracodawców decyduje się na nielegalne zatrudnienie.
Szczególną uwagę należałoby przy tym zwrócić na te rodzaje działalności
gospodarczej, które w największym stopniu generują patologie na rynku pracy. Jak wynika z
przeprowadzonych rozważań są to głównie dziedziny usługowe, w tym podmioty prowadzące
działalność z zakresu handlu hurtowego i detalicznego. Na ich tle wykorzystywanie
nielegalnego zatrudnienia przez przedsiębiorstwa w sektorze budowlanym oraz innych
rodzajach działalności ma wprawdzie rozmiar znacznie mniejszy, jednak – na co zwrócono
uwagę w treści opracowania – niepokojąco rośnie. Może to oznaczać rozszerzanie się na
polskim rynku pracy zjawiska „pracy na czarno”, nawet w tych dziedzinach, które do chwili
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obecnej nie korzystały z tego sposobu zatrudniania pracowników. Powodem tego rodzaju
sytuacji jest, najczęściej wskazywany przez pracodawców, koszt zatrudnienia pracownika.
Wydaje się jednak, że determinantą tego postępowania może być również zbyt niski wymiar
kar nakładanych na pracodawców przez instytucje kontrolujące, co jest następstwem
odpowiednich ustaleń prawnych. Generalnie nie boją się oni ponosić konsekwencji
finansowych, które zapewne są niższe od efektów wypracowywanych przez pracowników
zatrudnianych nielegalnie. Korzystne w tym kontekście wydawać by się mogło zwiększenie
uświadomienia pracowników w zakresie praw, z których mogą korzystać i które powinny
zostać zrealizowane przez pracodawcę. Powszechna bowiem wydaje się sytuacja, w której
pracownik zbyt późno orientuje się w swoich prawach oraz ich konsekwencjach dla
otrzymywanych w przyszłości świadczeń. Mimo tego, że znakomita część tych przypadków
odbywa się za „milczącą” zgodą obu stron, wydaje się, że nie należałoby tego rodzaju praktyk
sankcjonować. Tym bardziej, że sytuacja na polskim rynku pracy ulega stopniowej poprawie.
Zresztą, jak wykazały badania, nie ma ona większego znaczenia dla skali i struktury pracy
nielegalnej. Zatem konieczne wydaje się szczegółowe rozpoznanie przesłanek zatrudnienia
nielegalnego, zarówno ze strony popytowej, jak i podażowej rynku pracy. Podjęcie nowych
działań jest potrzebne ze względu na to, że część pracodawców odchodzi od zawierania
umów o pracę na rzecz umów cywilnoprawnych. Dla osób, które godzą się na zawarcie
umowy cywilnoprawnej – pomimo że powinna być zawarta umowa o pracę – taka sytuacja
jest bardzo niekorzystna, ponieważ osoba taka jest pozbawiona szeregu uprawnień
pracowniczych. Należy stwierdzić, że część pracodawców w sposób dowolny interpretuje
przepisy Kodeksu cywilnego i jednym z podstawowych działań powinno być podnoszenie
świadomości prawnej pracodawców.
Jak wykazały badania, lokalizacja przestrzenna nielegalnego zatrudnienia i innej
nielegalnej pracy zarobkowej jest w zasadzie stabilna. Zjawisko to występuje wprawdzie we
wszystkich województwach, jednak koncentruje się co najwyżej w kilku regionach. Z
przeprowadzonej analizy wynika, że najwięcej problemów z zatrudnieniem nielegalnym mają
województwa: świętokrzyskie, dolnośląskie i łódzkie. Pojawiają się one w analizie
najczęściej. Najkorzystniejsza sytuacja była natomiast w województwach: kujawskopomorskim, zachodniopomorskim, opolskim i śląskim. Może to wskazywać na uzależnienie
przestrzennego rozmieszczenia nielegalnych pracowników i firm, w pewnym jednak tylko
stopniu od potencjału gospodarczego regionów, aktywności ekonomicznej podmiotów. Nie
wydaje się to zależność jednokierunkowa. Znacznie częściej zjawisko to można uzasadniać
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liczbą zarejestrowanych podmiotów gospodarczych oraz rodzajem prowadzonej przez nie
działalności.
Nielegalne zatrudnienie, a tym bardziej inna nielegalna praca zarobkowa, pojawiało
się dotychczas – jak wynika to z materiałów Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej – w
tzw. szarej strefie. Zatem do jego eliminowania potrzebny jest cały zestaw instrumentów, do
których należałoby zaliczyć:
– możliwość wystawiania przez wojewodę upoważnienia do przeprowadzenia kontroli
legalności zatrudnienia w formie uproszczonej,
– możliwość ustalenia tożsamości osób świadczących pracę i żądania od tych osób
oświadczeń o legalności ich zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej pod nieobecność
przedsiębiorcy lub osoby przez niego upoważnionej,
– tworzenie sprzyjających warunków dla podejmowania działalności gospodarczej.
Działania te umożliwiłyby bieżącą weryfikację skali nielegalnego zatrudnienia oraz
innej pracy zarobkowej, która przyczyniłaby się do ograniczenia tych zjawisk. Pracodawcy
bowiem bardzo często unikają kontroli, przeprowadzanych przez inspektorów wojewódzkich
urzędów pracy. W kontekście tych uwag niezbędne wydaje się również zwiększenie liczby
instytucji posiadających uprawnienia do kontroli legalności zatrudnienia. Przejawem
pozytywnych zmian w tym względzie wydaje się być ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o
Państwowej Inspekcji Pracy, która nadaje tej instytucji tego rodzaju kompetencje. Na ten sam
sposób oceny pozwalają sformułowania Krajowego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia,
gdzie w Wytycznej 9, zadanie 9.1. zawarte zostały wskazówki, skierowane do służb kontroli
legalności zatrudnienia, dotyczące eliminowania nielegalnego zatrudnienia lub nielegalnej
innej pracy zarobkowej, mające na celu zintensyfikowanie działań kontrolnych z tego
zakresu.
Szczególne znaczenie dla oceny skali zjawiska nierejestrowanego zatrudnienia ma
problem zatrudniania cudzoziemców. Obserwowany na polskim rynku pracy dotkliwy brak
rąk do pracy, zmusił bowiem rząd do likwidowania kolejnych barier, które nie tak dawno
ograniczały dostęp do pracy. Najważniejszymi działaniami w ostatnim czasie są 29:
– uchylenie – w drodze rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej –
ograniczeń w dostępie do polskiego rynku pracy, stosowanych dotychczas na zasadzie
wzajemności wobec obywateli tych państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego, które na
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Informacje Departamentu Migracji (DMI) Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.
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mocy Traktatu Akcesyjnego stosują ograniczenia przejściowe wobec Polski, a także wobec
obywateli Konfederacji Szwajcarskiej (styczeń 2007);
– otwarcie rynku pracy dla obywateli Bułgarii i Rumunii z dniem ich przystąpienia do
UE (styczeń 2007);
– wprowadzenie – w drodze rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej –
ułatwień w zakresie zatrudniania w Polsce obywateli państw graniczących z RP (Ukraina,
Białoruś i Rosji a), wykonujących prace krótkoterminowo, głównie o charakterze
sezonowym, w pełnym zakresie objęte Polską Klasyfikacją Działalności (lipiec 2007);
– przekazanie do opinii Premiera - za pośrednictwem Zespołu ds. Migracji –
propozycji stopniowego otwarcia polskiego rynku pracy dla cudzoziemców z państw trzecich,
według następującej preferencji: państwa sąsiadujące, państwa postradzieckie i Bałkany,
państwa pozaeuropejskie;
– przyjęcie przez Radę Ministrów projektu ustawy wdrażającej przepisy umowy
pomiędzy Wspólnotą Europejską a Szwajcarią o swobodzie przepływu osób (lipiec 2007).
Ponadto ważnymi zadaniami w tej dziedzinie, realizowanymi w chwili obecnej są 30:
– monitorowanie ograniczeń swobody przemieszczania się oraz skali przepływu
pracowników między Polską a państwami UE i EFTA, a także barier w zakresie delegowania
pracowników w ramach świadczenia usług oraz przypadków niezgodnego z prawem
wspólnotowym traktowania polskich obywateli i przedsiębiorstw w innych państwach
członkowskich EOG (podejmowanie stosownych działań interwencyjnych);
– nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, w części
dotyczącej zmniejszenia opłat związanych z zatrudnieniem cudzoziemców w Polsce; jeśli
parlament zaakceptuje rządowe propozycje, już jesienią można spodziewać się radykalnego
obniżenia tych opłat 31;
– realizacja projektu pt. „Polityka migracyjna jako instrument promocji zatrudnienia i
ograniczania bezrobocia” w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów
Ludzkich 2004–2006, którego celem jest przeprowadzenie kompleksowego badania na temat
związków między mobilnością terytorialną a sytuacją na polskim i europejskim rynku pracy
oraz zaproponowanie środków realizacji polityki migracyjnej, jako instrumentu promocji
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Informacje Departamentu Migracji (DMI) Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.
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Zamiast 936 zł za każdą decyzję wojewody w sprawie pozwolenia na pracę (nawet negatywni, opłata

może zmniejszyć się nawet do 100 zł (Lentowicz, 2007).
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zatrudnienia i długookresowego zmniejszania nierównowagi na rynku pracy w Polsce
(zakończenie projektu przewidywane jest w II kwartale 2008 r.);
– udział w europejskim procesie decyzyjnym, w szczególności w pracach nad
projektem dyrektywy w sprawie minimalnych sankcji dla pracodawców zatrudniających
nielegalnych imigrantów z państw trzecich; działanie to prowadzone jest w chwili obecnej na
etapie uzgodnień między państwami członkowskimi (rola wiodąca) oraz w pracach
związanych z Komunikatem Komisji w sprawie migracji cyrkularnej i partnerstwa na rzecz
mobilności pomiędzy Unią Europejską a państwami trzecimi (rola współpracująca);
stanowisko rządu zostało przyjęte przez KERM w czerwcu 2007 r.;
– udział w pracach nad założeniami oraz projektami w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007–2013, skierowanych do pracowników publicznych
służb zatrudnienia i pracowników migrujących; w tym przypadku projekty mają charakter
zarównoanalityczno-badawczy, a wyniki ich zostaną wykorzystane w dalszych pracach nad
polityką migracyjną państwa, jak i kampanii informacyjnych oraz rozwiązań systemowych
(rola wiodąca).
Powyższe działania odgrywają istotne znaczenie w realizowanej w kraju polityce
rynku pracy, ponieważ w różnych dziedzinach już dziś można zatrudnić nawet pół miliona
cudzoziemców, co dotyczy głównie budownictwa, drogownictwa i – sezonowo – rolnictwa, a
szacunkowa liczba zatrudnionych w Polsce „na czarno” cudzoziemców sięga 1,3 mln osób
(Lentowicz, 2007). Coraz częściej firmy szukają również wykwalifikowanych mechaników i
elektroników.

Istotny

problem

stanowi

także

konieczność

sprostania

wymogom

inwestycyjnym, związanym z EURO 2012. Dlatego też rozpoznanie sytuacji w tej dziedzinie
wydaje się być istotne zarówno z punktu widzenia polskiego rynku pracy, jak i możliwości
zrealizowania wyznaczonych zadań.
Jak wykazały badania, bardziej szczegółowa analiza, pokazująca skalę i zakres
nielegalnego wykonywania pracy przez cudzoziemców w Polsce, wymaga posiadania w pełni
porównywalnych i bardziej szczegółowych danych statystycznych. Te, które są dostępne,
przedstawiają to zjawisko w sposób fragmentaryczny i niewystarczający, gdyż dostarczają
niedostatecznych informacji na ten temat. Brakuje również jednolitego systemu zbierania
informacji o skali i zakresie nielegalnego wykonywania przez cudzoziemców pracy na terenie
Polski. Pełne poznanie tego zjawiska wymaga systematycznego zbierania informacji i danych
oraz ujednolicenia prowadzonych na ten temat statystyk.
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Przeprowadzone analizy wskazują, że w latach 2003–2006 mamy do czynienia ze
spadkiem liczby wykrywanych przypadków nielegalnego wykonywania pracy przez
cudzoziemców. Wynikiem tego jest obserwowany w tym okresie:
– spadek liczby spraw skierowanych do sądów rejonowych na pracodawców
powierzających wykonywanie pracy cudzoziemcowi nie posiadającemu zezwolenia na pracę
lub na innym stanowisku albo na innych warunkach niż określone w zezwoleniu na pracę i
cudzoziemców wykonujących pracę bez zezwolenia lub na innym stanowisku, lub na innych
warunkach niż określone w zezwoleniu na pracę,
– zmniejszenie udziału spraw skierowanych do sądów rejonowych na pracodawców
powierzających wykonywanie pracy cudzoziemcowi nieposiadającemu zezwolenia na pracę
lub na innym stanowisku albo na innych warunkach niż określone w zezwoleniu na pracę w
ogólnej liczbie spraw skierowanych do sądów rejonowych na pracodawców w niemal
wszystkich regionach kraju,
– spadek udziału spraw skierowanych do sądów rejonowych na cudzoziemców
wykonujących pracę bez zezwolenia lub na innym stanowisku, lub na innych warunkach niż
określone w zezwoleniu na pracę w ogólnej liczbie spraw skierowanych do sądów
rejonowych na pracobiorców.
Może to świadczyć o spadku zainteresowania podejmowaniem pracy przez
cudzoziemców w Polsce, lub o wysokim poziomie efektywności przeprowadzanych kontroli
legalności zatrudnienia (w 2006 r. na 2349 kontroli legalności zatrudnienia cudzoziemców
przeprowadzonych wspólnie przez Straż Graniczną i Policję wykryto 1718 przypadków
nielegalnego wykonywania pracy przez cudzoziemców). Niewątpliwie wpływ na pojawienie
się takiej sytuacji miało przyjęcie Polski w poczet krajów członkowskich Unii Europejskiej i
związane z tym zmiany w przepisach prawnych regulujących zasady i ograniczenia dotyczące
zatrudniania przez polskich pracodawców obywateli innych państw.
Szczególnie w tym przypadku należałoby podkreślić konsekwencje wprowadzenia
przez Polskę obowiązku posiadania wiz przez obywateli państw niebędących członkami Unii.
Najczęściej przypadki nielegalnego wykonywania pracy przez cudzoziemców
wykrywane były przez służby kontroli legalności zatrudnienia w regionie wschodnim i
dotyczyły województw lubelskiego i podlaskiego. Na tym też terenie w badanym okresie
obserwowano największy wzrost wykrywalności tego rodzaju przypadków. Województwem
przyciągającym cudzoziemców do pracy jest również mazowieckie, gdzie w latach
2004–2006

odnotowano

znaczny

odsetek

zatrudniania cudzoziemców.
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stwierdzonych

przypadków

nielegalnego

Cudzoziemcy najczęściej zatrudniani byli w sposób nielegalny w handlu, w
przedsiębiorstwach zlokalizowanych w regionie wschodnim (głównie województwo
lubelskie), chociaż w badanym okresie odnotowano największy spadek odsetka wykrywanych
w tym regionie podczas kontroli przypadków nielegalnego zatrudniania cudzoziemców. W
przypadku firm usługowych i zajmujących się pozostałymi rodzajami działalności
gospodarczej najczęściej przypadki nielegalnego wykonywania pracy przez cudzoziemców
wykrywane były w regionie centralnym (przede wszystkim województwo mazowieckie).
Analiza danych wskazuje, że wzrosło zainteresowanie podejmowaniem przez cudzoziemców
pracy w handlu hurtowym i detalicznym w regionie centralnym Polski (na terenie
województwa mazowieckiego).
Najczęściej godzą się na wykonywanie pracy nielegalnej w Polsce obywatele Ukrainy,
Białorusi i Bułgarii, przy czym w przypadku Białorusinów zaobserwowano wzrost
zainteresowania podejmowaniem w ten sposób pracy w naszym kraju. Najczęściej decydują
się na wykonywanie nielegalne pracy w regionie wschodnim, przede wszystkim w
województwie lubelskim.
Powyższe wnioski, wynikające z danych statystycznych opracowanych przez MPiPS,
zostały również potwierdzone w analizie materiałów przesłanych przez Główną Komendę
Straży Granicznej, a będącą zbiorem informacji sporządzanych przez poszczególne oddziały
Straży Granicznej. Przeprowadzone analizy wykazały również, że w latach 2003 – 2006
mieliśmy do czynienia z:
– wzrostem liczby cudzoziemców wjeżdżających do Polski, z wyjątkiem obywateli
Czech i Kazachstanu,
– spadkiem liczby cudzoziemców wydalanych z terytorium Polski za wykonywanie
pracy nierejestrowanej.
Może to świadczyć o spadku zainteresowania podejmowaniem nielegalnej pracy przez
cudzoziemców w Polsce, bądź też o niskim poziomie efektywności przeprowadzanych
kontroli legalności zatrudnienia, o czym już wspomniano. Powodem zmniejszenia
zainteresowania podejmowaniem pracy przez cudzoziemców jest przede wszystkim niski
poziom wynagrodzeń, w porównaniu z innymi państwami członkowskimi UE. Natomiast
niewątpliwą przyczyną zwiększenia zainteresowania Polską przez obywateli państw
zachodnich było wejście Polski do Unii Europejskiej. Spowodowało to wzrost jej
atrakcyjności dla inwestorów zachodnich, którzy dzięki dokonanym w ostatnim czasie
zmianom chętniej inwestują w Polsce. Na podkreślenie ponadto zasługuje to, że Polska
powoli staje się krajem tranzytowym, przez który obywatele państw, którzy do niedawna
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podejmowali pracę na jej terytorium, przejeżdżają w celu podjęcia pracy w innych krajach
UE. Sytuacja ta może się zmienić, gdyż obserwowane są w naszym kraju coraz większe
trudności z pozyskaniem odpowiednio wykwalifikowanych pracowników. Coraz bardziej
powszechna w związku z tym staje się praktyka legalnego zatrudniania cudzoziemców, co w
znacznej mierze może ograniczyć nierejestrowane ich zatrudnienie. Wydaje się jednak, że
niezbędne są w tym celu – podkreślane już wcześniej – działania legislacyjne, obniżające
koszty zatrudnienia.
Ponadto w Polsce mamy do czynienia z dualnym rynkiem pracy cudzoziemców.
Obywateli innych państw podejmujących pracę w Polsce można podzielić na dwie części
(segmenty): pierwotną i wtórną (pierwszą i drugą), co pozwala na zróżnicowanie miejsc pracy
na „dobre” i „złe”. Dualny rynek pracy charakteryzuje się tym, że 32:
a) po pierwsze – występuje mniej lub bardziej wyraźny podział na segmenty, w
których zarobki pracowników są wysokie bądź niskie,
b) po drugie – istnieje mobilność między tymi częściami rynku pracy, która jednak jest
w znacznym stopniu ograniczona,
c) po trzecie – lepiej płatna praca jest związana z możliwością uzyskania awansu
zawodowego, podczas gdy gorzej płatne miejsca pracy w segmencie drugim oferują
nieznaczne możliwości awansu,
d) wreszcie po czwarte – osoby pracujące w segmencie pierwotnym (pierwszym) mają
względnie stabilne zatrudnienie, natomiast w przypadku stanowisk pracy w segmencie
wtórnym (drugim) są niestabilne.
Pierwotny (pierwszy) segment rynku pracy składa się z miejsc pracy oferujących
pracownikom legalne zatrudnienie, wysoki poziom bezpieczeństwa i generalnie wyższe
wynagrodzenie. Zatrudniani są w nim przede wszystkim obywatele państw, którzy są
głównymi inwestorami w Polsce. Praca oferowana cudzoziemcom w ramach tego segmentu
charakteryzuje się stałością, daje możliwość egzekwowania praw pracowniczych, awansu
zawodowego, którego poszczególne szczeble są ściśle określone, możliwość podnoszenia
kwalifikacji, charakteryzują ją także wysokie wymagania stawiane pracownikom, którzy
muszą spełniać określone kryteria.
Druga część rynku pracy, zwana segmentem wtórnym (drugim) jest mniej atrakcyjna
dla obywateli innych państw podejmujących pracę w Polsce. W porównaniu z pierwotnym
32
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(pierwszym) segmentem, wysokość oferowanych pracownikom wynagrodzeń jest niższa.
Ponadto praca w tej części rynku nie daje gwarancji stałego zatrudnienia, a niejednokrotnie
wykonywana jest nielegalnie. Najczęściej zatrudniani są tutaj obywatele państw byłego
Związku Radzieckiego. Cudzoziemcy pracujący we wtórnym (drugim) segmencie mogą bez
większych problemów zmieniać pracę, co w konsekwencji prowadzi do ich wysokiej
fluktuacji. Ponadto bardzo często miejsca pracy są likwidowane przez pracodawców lub też
porzucane przez samych pracobiorców.
Należałoby

więc

podjąć

działania,

które

dotyczyłyby

przede

wszystkim

cudzoziemców wykonujących gorzej płatne zajęcia, najczęściej sezonowe, nie wymagające
wysokich kwalifikacji ani specjalistycznych umiejętności, czyli zatrudnianych w ramach
segmentu wtórnego. Korzystne byłoby zwiększenie świadomości cudzoziemców w zakresie
praw pracowniczych, z których mogą korzystać pracownicy zatrudnieni w Polsce i które
powinien realizować pracodawca. Często bowiem nie znają oni swoich praw oraz
konsekwencji za ich nieprzestrzeganie ponoszonych przez pracodawcę. Niezbędne wydaje się
również:
– wprowadzenie zmian w przepisach regulujących zasady zatrudniania przez polskich
pracodawców obywateli innych państw,
– uproszczenie procedur uzyskiwania przez nich zezwoleń na pracę i obniżenie
związanych z tym kosztów,
– zmiana przepisów prawnych regulujących zasady przeprowadzania kontroli
legalności zatrudniania.
Analiza danych pokazuje, że w Polsce mamy do czynienia ze specjalizacją i
koncentracją określonych grup cudzoziemców wykonujących nielegalnie pracę. Najczęściej
cudzoziemcy wydalani byli z terytorium Polski za nielegalny handel, nielegalne
wykonywanie prac budowlanych i remontowych oraz wykonywanie pracy nierejestrowanej w
gospodarstwie rolnym. Szczególną uwagę należałoby więc zwrócić właśnie na te rodzaje
prac, gdyż to w tych przypadkach mamy do czynienia z silną skłonności zarówno wśród
pracodawców, jak i cudzoziemców do nierejestrowanego zatrudnienia. Sytuacja ta najczęściej
jest wynikiem sezonowości zajęć oraz wysokich kosztów zatrudnienia i niskich wynagrodzeń
za ich wykonywanie. Niewątpliwie zbyt niski wymiar kar nakładanych na pracodawców i
cudzoziemców w przypadku wykrycia tego rodzaju nieprawidłowości nie jest czynnikiem
odstraszającym, gdyż konsekwencje finansowe w tych przypadkach są niższe niż zyski
osiągnięte z zatrudnienia nierejestrowanego. Korzystne dla eliminacji nierejestrowanego
zatrudnienia cudzoziemców byłoby zwiększenie kar finansowych i rozszerzenie sankcji
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grożących zarówno pracodawcy, jak i pracobiorcy za nielegalne zatrudnienie oraz zaostrzenie
przepisów dotyczących przeprowadzania kontroli legalności zatrudnienia, a także zwiększenie
liczby instytucji posiadających uprawnienia do przeprowadzania tego rodzaju kontroli.
Sprawozdania z działalności Państwowej Inspekcji Pracy nie stanowią, jak wynika z
przedstawionych rozważań, szczegółowego źródła informacji o skali i przestrzennym oraz
sektorowym zróżnicowaniu zatrudnienia nierejestrowanego w Polsce. Główną przyczyną tego
status quo jest brak ustawowych kompetencji w tym zakresie. Sytuacja ta powinna ulec
zmianie po 1 lipca 2007 r. Należałoby jednak podkreślić, że inspektorzy, kontrolujący
zakłady pracy, znacznie wcześniej podkreślali już konieczność uwzględnienia w
uprawnieniach tego organu działań związanych z identyfikacją tego zjawiska w polskiej
rzeczywistości gospodarczej. Kontrolerzy bowiem obserwowali na rynku pracy problem
„ucieczki od stosunku pracy”, który bardzo często przejawiał się:
– w zastępowaniu dotychczasowych umów o pracę – indywidualną działalnością
gospodarczą prowadzoną przez byłych pracowników, którzy wykonywali te same co
uprzednio prace, nierzadko z wykorzystaniem sprzętu byłego pracodawcy;
– znacznie rzadziej – w zatrudnianiu pracowników „na czarno”.
Działania te były przede wszystkim podyktowane potrzebą zmniejszenia kosztów
pracy. Wymuszane są one przez pracodawców zarówno na dotychczasowych pracownikach,
jak na osobach przyjmowanych do pracy. Jednocześnie – co należałoby podkreślić – są
działaniami świadomymi, wynikającymi z sytuacji na rynku pracy. Koszty takiego
postępowania szczególnie jednak dotyczą pracowników zatrudnionych bez umowy o pracę.
Pracodawcy są nimi obciążani jedynie w przypadku ujawnienia tego rodzaju praktyk, za które
grożą im także kary oraz postępowanie sądowe. Natomiast osoby zatrudnione bez żadnych
umów dopiero po pewnym czasie uświadamiają sobie, że zostały pozbawione wszelkich
praw, wynikających ze stosunku pracy. Jednakże perspektywa bezrobocia powoduje bardzo
często rezygnację z dochodzenia swoich praw. Ustalenie stosunku pracy jest ponadto
utrudnione, jeżeli pracownik dodatkowo zeznaje w postępowaniu sądowym, że nie był
zainteresowany umową o pracę, a prace wykonywał sporadycznie (co z reguły potwierdza
pracodawca).
Jak wykazała analiza dokumentów sporządzanych corocznie przez Państwową
Inspekcję Pracy, skala stwierdzonych nieprawidłowości z tytułu zatrudniania pracowników
bez umowy o pracę ulegała stopniowemu rozszerzeniu (do 2005 r.). Konieczne wydaje się
zatem dalsze kontynuowania kontroli w zakresie przestrzegania przepisów o zatrudnianiu
pracowników. Kontrole te powinny być ukierunkowane szczególnie na pracodawców
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zatrudniających do 50 pracowników, ponieważ w tych firmach w tych firmach – zdaniem
inspektorów – liczba naruszeń prawa jest największa. Przy tym na podkreślenie zasługuje
ponownie to, że pracodawcy decydowali się na świadome łamanie prawa w celu obniżenia
kosztów pracy.
Szczególnie istotne w kontekście omawianej problematyki są konsekwencje
funkcjonowania szarej strefy i nierejestrowanego zatrudnienia pracowników dla finansów
publicznych. Głównymi czynnikami, które miały wpływ na sytuację sektora finansów
publicznych w 2005 r. i 2006 r. były:
a) dobra sytuacja makroekonomiczna, w wyniku której w porównaniu z pierwotnymi
prognozami, zaobserwowano lepsze kształtowanie się wskaźników makroekonomicznych;
szczególną uwagę należałoby w tym przypadku zwrócić na korzystne dla gospodarki i
dochodów sektora konsekwencje poprawy sytuacji na rynku pracy, wzrost przeciętnego
wynagrodzenia w gospodarce narodowej (o 3,6%), wzrost przeciętnego zatrudnienia (o
2,3%), spadek liczby bezrobotnych o 14,5% oraz stopy bezrobocia,
b) korzystne zmiany systemowe, które w połączeniu ze znaczną modyfikacją

i

intensyfikacją działań kontrolnych spowodowały polepszenie ściągalności podatków; wśród
działań mających zasadnicze znaczenie w tej dziedzinie należałoby wymienić:
– przesunięcie części celników z granicy zachodniej na wschodnią, gdzie występuje
wyższe zagrożenie przemytem lub innymi operacjami o podobnym charakterze,
– wdrożenie narzędzi wspomagających działanie administracji podatkowo-celnej , np.
systemy informatyczne, doskonalenie i usprawnianie organizacji i procesów zarządzania w
służbie celnej,
– rozbicie wielu grup przestępczych działających w obszarze wyłudzeń podatku VAT
oraz przestępstw akcyzowych,
– uszczelnianie systemu podatkowego oraz wprowadzenie zmian w przepisach
umożliwiających wykorzystywanie różnorodnych narzędzi i instrumentów do walki z
przestępczością podatkowo-celną i innymi nieprawidłowościami w tym zakresie.
Kontynuacja tych działań w latach następnych będzie przesłanką dla ograniczenia
szarej strefy, a także zmniejszenia skali zatrudnienia nierejestrowanego, przy czym niezbędne
w tym kontekście wydaje się zmniejszenie kosztów pracy, zapoczątkowane w połowie 2007 r.
Może to bowiem wpłynąć na poprawę efektywności gromadzenia dochodów sektora finansów
publicznych.
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Dlatego też najważniejsze planowane na lata 2008–2009 zmiany w systemie
podatkowym należałoby ocenić pozytywnie, chociaż tylko niektóre z nich odnoszą się do
analizowanego obszaru zatrudnienia nierejestrowanego. Zmiany te obejmują:
– zmiany w podatku PIT, prowadzące do implementacji zasad „państwa solidarnego”,
polegające na wprowadzeniu ulgi dla rodzin posiadających dzieci,
– obniżenie kosztów pracy, by promować zatrudnienie i ograniczać bezrobocie, co
wydaje się mieć kluczowe znaczenie dla sytuacji społecznej i ekonomicznej, ale także dla
finansów publicznych; generowany dzięki obniżeniu kosztów pracy wzrost zatrudnienia w
średnim i długim okresie powinien pozwolić na wzrost dochodów sektora ze składek na
ubezpieczenia społeczne i podatku PIT, jak również na ograniczenie poziomu wydatków
socjalnych 33; zmiany w zakresie kosztów pracy powinny pozytywnie wpłynąć na dochody
gospodarstw domowych i przedsiębiorstw, dynamizując spożycie oraz sprzyjając zdolności
przedsiębiorstw do akumulacji kapitału,
– podwyżkę podatku akcyzowego na wyroby tytoniowe, aż do osiągnięcia minimum
wymaganego przez przepisy Unii Europejskiej (początek 2009 r.),
– podwyżkę akcyzy na paliwa silnikowe, gaz LPG, olej opałowy w tempie równym
wzrostowi CPI, czyli utrzymanie realnego poziomu obciążeń akcyzowych,
– podwyżkę stawek podatku VAT od usług gastronomicznych, artykułów rolnych oraz
żywnościowych opodatkowanych obecnie stawką 3%,
– wprowadzenie nowego rozwiązania opodatkowania samochodów począwszy od
roku 2008.
Planowane na lata 2007–2009 zmiany w systemie podatkowym mają na celu z jednej
strony podniesienie efektywności podatkowej, pozwalającej na zwiększenie dochodów
sektora instytucji rządowych i samorządowych, a z drugiej strony – uporządkowanie i
usprawnienie prawa. Zmierzają w ten sposób do ułatwienia przedsiębiorstwom prowadzenia
działalności gospodarczej. W badanym obszarze z najbardziej pozytywne należy uznać
obniżenie kosztów pracy, przy czym wydaje się, że równie skuteczne dla ograniczenia skali
zatrudnienia nierejestrowanego lub częściowo nierejestrowanego mogłyby być ustalenia,
związane z podwyższeniem kar dla pracodawców, stosujących tę formę pracy. W ten sposób
zrekompensowany mógłby zostać spadek udziału ogólnej sumy dochodów instytucji
rządowych i samorządowych w PKB. Przewiduje się bowiem, że zmniejszy się on w latach
33

Cel ten powinien zostać osiągnięty dzięki wprowadzeniu dwóch stawek podatkowych (18% i 32%)

oraz stopniowemu obniżaniu klina podatkowego, co szczególnie ma wystąpić w latach 2008–2009.
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2006–2008 z 41,8% w 2006 r. do 41,6 % w 2008 r. Natomiast w 2009 r. prognozowany jest
ich znaczny spadek. Udział ten będzie kształtował się na poziomie około 40,0 % PKB. Będzie
to w głównej mierze konsekwencją zmian struktury dochodów. Największa zmiana dotyczyć
będzie dochodów z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, których udział w PKB
zmniejszy się z 13,4% w 2006 r. do 11,7% w 2009 r. Będzie to rezultatem zmniejszenia
„klina podatkowego”, a także znaczącego spadku obciążeń fiskalnych odpowiednio z 36,3%
w 2007 r. do 34,6% PKB w 2009 r. (Program, 2006).
Generalnie, jak wynika to z przeprowadzonej analizy, problem nierejestrowanego
zatrudnienia, przyjmującego postać przede wszystkim nielegalnego zatrudnienia, jest w
sposób dość dokładny rozpoznany w Polsce jedynie przez resort pracy. Kontrole legalności
zatrudnienia prowadzone są jednak w sposób wyrywkowy, dają zatem jedynie ogólny obraz
badanego zjawiska oraz jego – głównie przestrzennej – struktury. W pozostałych sferach
wpływu zatrudnienia nierejestrowanego, można jedynie prowadzić rozważania opartej na
materiałach faktograficznych, dotyczących przede wszystkim szarej strefy. Stwarzają one
wprawdzie możliwość formułowania pewnych wniosków, ale nie umożliwiają szczegółowej
charakterystyki wielkości i struktury zatrudnienia niezgodnego z formalnymi wymogami
prawa. Dlatego też – o czym już wspominano – niezbędne wydaje się prowadzenie
pogłębionych badań empirycznych, wykorzystujących źródła pierwotne, które umożliwiłyby
rozpoznanie istotnych przyczyn tego zjawiska, a na tej podstawie – dokonanie uogólnień w
postaci wniosków i rekomendacji dla makroekonomicznej polityki zatrudnienia i rynku pracy.
Dotychczas tego rodzaju badania prowadzone były przede wszystkim przez Główny Urząd
Statystyczny oraz Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Efektem tych badań były
opracowania, z których po części również korzystano w prezentowanej ekspertyzie 34.
Ostatnie badanie modułowe było przeprowadzone przez GUS w 2004 r. Objętych nim
wówczas zostało 23,7 tys. respondentów, którzy mieli wypowiedzieć się na temat (Praca,
2005, s. 8):
– występowania zjawiska pracy nierejestrowanej,
– częstotliwości i rodzaju prac wykonywanych w formie nierejestrowanej,
– społeczno-demograficznej charakterystyki zbiorowości osób wykonujących pracę
nierejestrowaną,
– oceny dochodów uzyskiwanych z pracy nierejestrowanej,
34

Por. Zatrudnienie w Polsce 2006. Produktywność dla pracy, Ministerstwo Pracy i Polityki

Społecznej, Warszawa 2007.
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– gospodarstw domowych korzystających z usług osób wykonujących pracę
nierejestrowaną.
Jak wykazały badania zjawisko pracy nierejestrowanej uległo w tym czasie
zmniejszeniu w porównaniu z latami poprzednimi, tym niemniej jego skala była na tyle duża,
że wymaga ono ciągłego monitorowania. Szacunki sporządzone wówczas wskazywały na
pozostawanie w sferze zatrudnienia nierejestrowanego ponad 1,3 mln osób oraz korzystanie z
tego rodzaju zatrudnienia przez ponad milion gospodarstw domowych. W porównaniu z
poprzednimi badaniami (1995 r. i 1998 r.) była to liczba osób pracujących i gospodarstw
domowych mniejsza odpowiednio o około 8% i prawie 30% (Praca, 2005, s. 11).
Jednocześnie w tym samym okresie wzrósł nieznacznie wskaźnik zatrudnienia w szarej strefie
– z 9,3% do 9,6%, co może być rezultatem mniejszej liczby ogółu pracujących w Polsce
(niezależnie od „legalności” zatrudnienia) w porównaniu z 1998 r. (Praca, 200, s. 27).
Świadczy to tym, iż praca nierejestrowana stanowiła – i wydaje się, że nadal stanowi – istotny
element polskiego rynku pracy. Prawie co dziesiąta pracująca osoba wykonuje pracę
nierejestrowaną. Dla wielu z tych osób jest to niezbędny warunek uzyskiwania dochodów lub
ich uzupełnienia, chociaż najczęściej praca tego rodzaju ma charakter dorywczy i
okazjonalny, zajmuje relatywnie mało czasu i jej wpływ na wielkość przeciętnego
zatrudnienia nie jest tak istotny, jak w odniesieniu do ogólnej liczby pracujących.

4.7. Aneks
Tabela 1. Cudzoziemcy, którzy najczęściej wjeżdżali do Polski w latach 2003-2006*
Wyszczególnienie
Ogółem
W tym:
Armenia
Australia
Austria
Belgia
Białoruś
Bułgaria
Bezpaństwowcy/cudzoziemcy
Chiny
Chorwacja
Czechy
Dania
Estonia
Finlandia
Francja
Grecja
Gruzja
Hiszpania

2003**
33870140

2004
55814680

2005
64675807

2006
65717515

1134
1696
179900
11770
3774208
11511
20474
355
4472
7857576
55191
145686
14843
21170
7100
672
5114

1525
12155
233922
9
3445057
22954
129569
4690
10851
8313700
92759
136746
51786
104001
13200
1501
34070

2373
21425
250700
52746
3606375
30772
178971
8313
16885
6894776
76033
131954
58419
160533
18768
2042
54447

1696
25565
272042
74553
3820300
33479
199310
11806
16916
6199819
100559
161216
68520
171666
22449
2323
68348
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Irlandia
Izrael
Japonia
Kanada
Kazachstan
Korea Południowa
Litwa
Łotwa
Mongolia
Mołdawia
Niderlandy
Niemcy
Norwegia
Portugalia
Rosja
Rumunia
Serbia
Słowacja
Słowenia
Stany Zjednoczone Ameryki
Szwajcaria
Szwecja
Turcja
Ukraina
Węgry
Wielka Brytania
Włochy

1626
2907
2662
2126
28326
565
1273574
356072
1042
11830
156220
25411391
21782
2646
1434518
8438
0
820930
2220
57562
5257
59517
4933
2244307
15147
34203
95791

Armenia
Australia
Austria
Belgia
Białoruś
Bułgaria
Bezpaństwowcy/cudzoziemcy
Chiny
Chorwacja
Czechy
Dania
Estonia
Finlandia
Francja
Grecja
Gruzja
Hiszpania
Irlandia
Izrael
Japonia
Kanada
Kazachstan
Korea Południowa
Litwa
Łotwa
Mongolia
Mołdawia
Niderlandy
Niemcy
Norwegia

0,00
0,01
0,53
0,03
11,14
0,03
0,06
0,00
0,01
23,20
0,16
0,43
0,04
0,06
0,02
0,00
0,02
0,00
0,01
0,01
0,01
0,08
0,00
3,76
1,05
0,00
0,03
0,46
75,03
0,06

16049
27570
18267
23652
17528
15000
1259688
339013
894
7964
227581
32955268
58844
18360
1339195
22906
4534
3231291
6243
216720
35101
160601
15647
1968411
145337
185779
173001
w%
0,00
0,02
0,42
0,08
6,17
0,04
0,23
0,01
0,02
14,90
0,17
0,25
0,09
0,19
0,02
0,00
0,06
0,03
0,05
0,03
0,04
0,03
0,03
2,26
0,61
0,00
0,01
0,41
59,04
0,11
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29219
36539
26611
41830
28856
19003
1272894
301250
1841
16238
301739
36592885
77401
21169
1489164
36483
6678
3354067
8243
305434
35501
197973
24112
2377542
209770
319582
225154

52219
43315
27356
47464
18315
23712
1391856
352513
3507
15194
377397
35358893
100585
30136
1684515
47181
8514
3393688
8029
314626
38998
212037
26411
2471104
230418
414256
249943

0,00
0,03
0,39
0,08
5,58
0,05
0,28
0,01
0,03
10,66
0,12
0,20
0,09
0,25
0,03
0,00
0,08
0,05
0,06
0,04
0,06
0,04
0,03
1,97
0,47
0,00
0,03
0,47
56,58
0,12

0,00
0,04
0,41
0,11
5,81
0,05
0,30
0,02
0,03
9,43
0,15
0,25
0,10
0,26
0,03
0,00
0,10
0,08
0,07
0,04
0,07
0,03
0,04
2,12
0,54
0,01
0,02
0,57
53,80
0,15

Portugalia
Rosja
Rumunia
Serbia
Słowacja
Słowenia
Stany Zjednoczone Ameryki
Szwajcaria
Szwecja
Turcja
Ukraina
Węgry
Wielka Brytania
Włochy

0,01
4,24
0,02
0,00
2,42
0,01
0,17
0,02
0,18
0,01
6,63
0,04
0,10
0,28

0,03
2,40
0,04
0,01
5,79
0,01
0,39
0,06
0,29
0,03
3,53
0,26
0,33
0,31

0,03
2,30
0,06
0,01
5,19
0,01
0,47
0,05
0,31
0,04
3,68
0,32
0,49
0,35

0,05
2,56
0,07
0,01
5,16
0,01
0,48
0,06
0,32
0,04
3,76
0,35
0,63
0,38

* Dane z Oddziałów Straży Granicznej w Przemyślu, Śląskiego, Morskiego i Lubuskiego
dotyczyły tylko tych cudzoziemców, którzy najczęściej wjeżdżali do Polski. Z Sudeckiego Oddziału
Straży Granicznej nie przekazano informacji o liczbie cudzoziemców wjeżdżających do Polski według
kraju pochodzenia.
** Liczby cudzoziemców wjeżdżających do Polski w 2003 r. nie podały następujące Oddziały
Straży Granicznej: Karpacki, Warszawa-Okęcie, Warszawa-Babice, Poznań Ławica, Łódź Lublinem,
Bydgoszcz, Kielce- Masłowo, Chełmno PSG Hrebenne, Chełmno PSG Hrubieszów, Chełmno PSG
Dorohusk, Chełmno PSG Sławatycze, Chełmno PSG Terespol, w Przemyślu, Morski oraz
Lubuskiego,
Źródło: Jak w tabeli 16 w tekście głównym.
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Tabela 2. Cudzoziemcy wydaleni z terytorium Polski z powodu nielegalnego
wykonywania pracy w latach 2003-2004
Wyszczególnienie
Ogółem
Ukraina
Białoruś
Słowacja
Rosja
Gruzja
Armenia
Azerbejdżan
Bułgaria
Wietnam
Mołdawia
Mongolia
Rumunia
Kazachstan
Serbia
Turcja
Jordania
Peru
bez obywatelstwa
Gwinea Bissau
Algieria
Holandia
Litwa

2003

2004
2005
2006
W liczbach bezwzględnych
1399
1515
923
644
769
785
477
296
71
101
51
31
3
0
0
0
9
24
12
8
2
1
0
1
116
74
67
57
2
0
0
0
336
406
257
173
35
49
24
22
4
2
1
1
20
24
14
19
30
46
14
32
1
0
1
0
0
0
0
1
0
0
2
2
0
0
1
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
2
0
0

Źródło: Jak w tabeli 16 w tekście głównym.
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2003
100,0
55,0
5,1
0,2
0,6
0,1
8,3
0,1
24,0
2,5
0,3
1,4
2,1
0,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,1
0,0

2004

2005
W%
100,0
100,0
51,8
51,7
6,7
5,5
0,0
0,0
1,6
1,3
0,1
0,0
4,9
7,3
0,0
0,0
26,8
27,8
3,2
2,6
0,1
0,1
1,6
1,5
3,0
1,5
0,0
0,1
0,0
0,0
0,0
0,2
0,0
0,1
0,0
0,0
0,1
0,0
0,0
0,1
0,0
0,1
0,0
0,0
0,1
0,0

2006
100,0
46,0
4,8
0,0
1,2
0,2
8,9
0,0
26,9
3,4
0,2
3,0
5,0
0,0
0,2
0,3
0,0
0,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Tabela 3. Cudzoziemcy wydaleni z terytorium Polski z powodu nielegalnego
wykonywania pracy w latach 2003-2004 według płci*
Wyszczególnienie
Ogółem
Ukraina
Białoruś
Słowacja
Rosja
Gruzja
Armenia
Azerbejdżan
Bułgaria
Wietnam
Mołdawia
Mongolia
Rumunia
Kazahstan
Serbia
Turcja

2003
M
233
115
5
2
1
1
24
2
41
23
1
7
10
1
0
0

2004
K
244
149
16
1
6
1
11
0
41
3
2
5
9
0
0
0

M
189
108
9
0
3
0
5
0
40
9
0
4
11
0
0
0

2005
K
276
176
21
0
9
0
11
0
36
2
1
3
17
0
0
0

M
111
66
5
0
1
0
10
0
6
12
0
2
6
1
0
2

2006
K
151
99
17
0
7
0
8
0
9
5
1
2
3
0
0
0

M
72
37
0
0
3
0
2
0
12
6
0
4
6
0
0
2

K
64
29
5
0
1
0
2
0
13
4
1
1
7
0
1
0

*Liczby cudzoziemców wydalonych z Polski według płci nie podały następujące Oddziały
Straży Granicznej: Warszawa-Okęcie, Warszawa-Babice, Poznań-Ławica, w Łodzi, Bydgoszczy,
Kielcach, Chełmno PSG Hrebenne, Chełmno PSG Hrubieszów, Chełmno PSG Dorohusk, Chełmno
PSG Sławatycze, Chełmno PSG
Terespol, w Przemyślu, Warmińsko-Mazurski, Sudecki oraz Lubuski, a także placówki Straży
Granicznej w Zakopanem, Lipnicy Wielkiej.
Źródło: Jak w tabeli 16 w tekście głównym.
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Tabela 4. Cudzoziemcy wydaleni z terytorium Polski z powodu nielegalnego wykonywania pracy w latach 2003-2004 według wieku*
Wyszczególnienie
Ogółem
Ukraina
Białoruś
Słowacja
Rosja
Gruzja
Armenia
Azerbejdżan
Bułgaria
Wietnam
Mołdawia
Mongolia
Rumunia
Kazahstan
Serbia
Turcja

2003
2004
2005
2006
16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 66-76 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 66-76 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 66-76 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65
46
79
87
57
19
5
29
55
79
68
12
1
19
25
49
38
6
3
16
22
33
21
12
26
48
63
34
14
3
13
30
54
41
11
0
10
17
37
27
6
2
5
10
20
14
5
1
3
1
8
2
1
2
0
4
9
0
0
1
0
1
2
0
0
0
0
0
0
1
0
2
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
2
0
2
0
1
7
0
0
0
2
2
3
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
4
5
1
0
0
0
1
3
1
0
3
0
3
3
0
1
0
1
1
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
6
14
5
0
0
7
6
11
4
0
1
4
2
1
3
0
0
8
3
11
2
1
4
2
2
0
0
0
1
2
4
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
2
1
0
3
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
1
0
2
0
2
2
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
7
9
1
2
0
0
4
16
3
4
0
0
1
2
1
0
0
0
1
4
0
2
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0

*Liczby cudzoziemców wydalonych z Polski według wieku nie podały następujące Oddziały Straży Granicznej: Warszawa-Okęcie, WarszawaBabice, Poznań-Ławica, w Łodzi, Bydgoszczy, Kielcach, Chełmno PSG Hrebenne, Chełmno PSG Hrubieszów, Chełmno PSG Dorohusk, Chełmno PSG
Sławatycze, Chełmno PSG Terespol, w Przemyślu, Podlaski, Warmińsko-Mazurski, Śląski, Sudecki oraz Lubuski, a także placówki Straży Granicznej w
Zakopanem, Lipnicy Wielkiej
Źródło: Jak w tabeli 16 w tekście głównym.
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Tabela 5. Cudzoziemcy wydaleni z terytorium Polski z powodu nielegalnego wykonywania pracy w latach 2003-2004
według rodzaju wykonywanej pracy*

3
0
0
0
0
0
0
5
0
0
0
11
0
0
0

15
2
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
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inne

0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
6
0
0
0

nielegalna praca

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

spawacz

inne

Agencja towarzyska, usługi
seksualne

2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

kierowca

nielegalna praca

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

stolarz

spawacz

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

szlifierz

kierowca

3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

prace
porządkowe

stolarz

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

kelner

szlifierz

1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

muzyk, gra na
instrumencie

prace
porządkowe

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

pracownik
fizyczny

kelner

0
0
0
0
0
0
0
0
6
0
0
0
0
0
0

kucharz

muzyk, gra na
instrumencie

32
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

34
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0

robotnik rolny

pracownik
fizyczny

94
13
3
5
1
14
2
23
2
1
5
2
0
0
0

handel bazarowy
p
,
roboty
budowlane,

kucharz

26
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

robotnik rolny

Ukraina
Białoruś
Słowacja
Rosja
Gruzja
Armenia
Azerbejdżan
Bułgaria
Wietnam
Mołdawia
Mongolia
Rumunia
Kazachstan
Serbia
Turcja

2004

handel bazarowy
p ace budow a e,
roboty
budowlane,

Wyszczególnienie

Agencja towarzyska, usługi
seksualne

2003

67
12
0
11
0
4
0
19
2
0
1
0
0
0
0

51
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
0
0
0

3
0
0
0
0
0
0
0
4
0
0
0
0
0
0

1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
8
0
0
0
0
0
0
0

2
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
21
0
0
0

17
2
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0

34
1
0
2
0
2
0
21
4
0
5
0
0
0
0

13
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

7
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Inne

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

nielegalna
praca

0
0
0
0
0
0
0
4
0
0
0
9
0
1
0

spawacz

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0

kierowca

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

stolarz

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

pracownik
fizyczny
muzyk, gra
na
instrumencie
kelner

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

kucharz

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

towa-rzyska,
usługi
handel
bazarowy
budowlane,
roboty
budowlane
robotnik
rolny

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

szlifierz

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

prace
porządkowe

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

inne

pracownik
fizyczny
muzyk, gra
na
instrumencie
kelner

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

nielegalna
praca

0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0

spawacz

7
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0

kierowca

13
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

stolarz

34
1
0
2
0
2
0
21
4
0
5
0
0
0
0

szlifierz

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2006
prace
porządkowe

Ukraina
Białoruś
Słowacja
Rosja
Gruzja
Armenia
Azerbejdżan
Bułgaria
Wietnam
Mołdawia
Mongolia
Rumunia
Kazahstan
Serbia
Turcja

kucharz

Wyszczagólnienie

towa-rzyska,
usługi
handel
bazarowy
budowlane,
roboty
budowlane
robotnik
rolny

2005

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
4
0
0
0
9
0
1
0

* Liczby cudzoziemców wydalonych z Polski według wykonywanej pracy nie podały następujące Oddziały Straży Granicznej: Warszawa-Okęcie,
Warszawa-Babice, Poznań-Ławica, w Łodzi, Bydgoszczy, Kielcach, Chełmno PSG Hrebenne, Chełmno PSG Hrubieszów, Chełmno PSG Dorohusk, Chełmno
PSG Sławatycze, Chełmno PSG Terespol, w Przemyślu, Podlaski, Warmińsko-Mazurski, Śląski, Sudecki oraz Lubuski, a także placówki Straży Granicznej w
Zakopanem, Lipnicy Wielkiej.
Źródło: Jak w tabeli 16.
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5. Szara strefa w Polsce – szacunki przy wykorzystaniu
metod pośrednich
5.1. Wstęp
W literaturze przedmiotu można spotkać wiele określeń dotyczących działalności
gospodarczej niezgłaszanej władzom. W języku polskim funkcjonują między innymi: „szara
strefa”, „szara gospodarka”, „gospodarka ukryta”, „drugi obieg”, „gospodarka utajona”,
„gospodarka nielegalna”, „gospodarka nieformalna”, „gospodarka nieoficjalna”, „gospodarka
niewidzialna”, „gospodarka nierejestrowana”, „sektor nieformalny” oraz „czarny rynek”.
Nie ma również jednomyślności co do definicji analizowanego zjawiska. Panuje
powszechna zgoda, iż do szarej strefy powinna należeć produkcja ukryta, polegająca (GUS
2003): „na wytwarzaniu wyrobów lub świadczeniu usług, których wytwarzanie nie jest
zabronione przez prawo, jednakże ich rozmiary są w całości bądź w części ukrywane przed
organami administracji państwowej (podatkowymi, celnymi, ubezpieczeń społecznych,
statystycznymi)”.
Niektórzy badacze ograniczają szarą strefę do produkcji ukrytej, inni włączają
również działalność nielegalną — wytwarzanie towarów lub świadczenie usług
zabronionych przez prawo (np. prostytucja, hazard, produkcja i rozprowadzanie
narkotyków, morderstwa na zlecenie) lub produkowanie legalnych towarów przez
osoby nieposiadające wymaganych uprawnień (np. wytwarzanie i sprzedaż
alkoholu). Precyzyjne określenie granicy między produkcją ukrytą a nielegalną
czasami napotyka trudności — niekiedy samo niezgłoszenie działalności jest
niezgodne z prawem (ZBSE 1996). Brak także jednomyślności co do działalności
mającej na celu nielegalne osiąganie dochodów – na przykład korupcji, wymuszeń
lub kradzieży. Kolejne sporne obszary stanowią barter (wymienianie jednego towaru
na drugi bez pośrednictwa pieniądza) oraz gospodarka naturalna (gospodarstwa
domowe wytwarzające dobra lub świadczące usługi w celu zaspokojenia własnych
potrzeb). W wielu przypadkach definicja szarej strefy jest zdeterminowana przez
zastosowaną metodę badania.
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Urzędy statystyczne w wielu krajach próbują oszacować wielkość szarej strefy (por.
ONZ (2003)), a następnie rezultaty swoich szacunków włączają do oficjalnie publikowanych
danych 35. Ważne jest, aby rozróżniać produkcję:
– zgłaszaną władzom (gospodarka rejestrowana),
– ukrytą szacowaną przez urzędy statystyczne,
– ukrytą pozostającą poza oszacowaniami.
W niniejszym raporcie termin „zmienna oficjalna” 36 oznaczać będzie zmienną
rejestrowaną, powiększoną o szacunki gospodarki ukrytej. Wyrażenie „zmienna nieoficjalna”
należy interpretować jako tę część gospodarki ukrytej, która nie znalazła odzwierciedlenia
w oficjalnie publikowanych wskaźnikach.
Zwroty: „szara strefa”, „zmienna ukryta”, „zmienna nieformalna”, „zmienna
nierejestrowana” stosowane są na określenie działalności ukrywanej przed organami
administracyjnymi (niezależnie od tego, czy wchodzą w skład zmiennych oficjalnych,
czy też nie). Pojęcie „zmienna całkowita” odnosi się do całości działalności
gospodarczej — zgłaszanej władzom oraz ukrytej, oficjalnej oraz nieoficjalnej.
Wielkość szarej strefy zwykle mierzy się w procentach rejestrowanej gospodarki.
Nieco rzadziej stosowany jest udział ukrytej (albo nieoficjalnej) gospodarki w
całkowitej. W badaniach rynku pracy używa się analogicznych wskaźników: odsetka
zatrudnionych „na czarno” w zatrudnionych legalnie lub w całkowitej liczbie
zatrudnionych. Można również podawać nieformalne zatrudnienie w tysiącach
zatrudnionych.
W ciągu ostatnich lat powstało wiele metod pozwalających na chociażby
szacunkowe określenie wielkości sektora nieformalnego, choć żadna z nich nie jest
idealna i każda z nich ma pewne luki oraz nasuwa wątpliwości 37. Należy zaznaczyć,
iż każda z metod dostarcza jedynie szacunków rozmiaru szarej strefy i żadna nie
daje absolutnie pewnych wartości.
35

Zgodnie z zasadami obowiązującymi w Unii Europejskiej (ESA‘95 – European System of Accounts

1995) w systemach rachunków narodowych należy uwzględniać zarówno produkcję ukrytą, jak i nielegalną
(GUS 2003). Także OECD (por. OECD (1997)) sugeruje, że państwa członkowskie powinny uwzględniać
szacunki gospodarki ukrytej.
36
37

Terminologia przyjęta na podstawie: Dean (2002).
Bardziej szczegółowe omówienie stosowanych metod można znaleźć między innymi w: Frey,

Pommerehne (1984), Frey, Schneider (2000), Hofreither, Schneider (1986), Mandibura (1999), Mróz (2002),
Myślińska (2005).
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Najbardziej ogólny podział metod badania szarej strefy sprowadza się do
rozróżnienia pomiędzy metodami pośrednimi i bezpośrednimi 38. Funkcję kryterium
spełnia stosunek przedmiotu badań do gospodarki nierejestrowanej. Metody
bezpośrednie wykorzystują informacje uzyskane od podmiotów gospodarczych,
niejednokrotnie zaangażowanych w działalność o charakterze nieformalnym. Metody
pośrednie opierają się na analizie istniejących (z reguły dość wiarygodnych)
wskaźników makroekonomicznych. Do ich zalet można zatem zaliczyć stosunkowo
mały

koszt

przeprowadzania

nierejestrowanej

w

badań,

przeszłości

możliwość

oszacowania

gospodarki

możność

dokonywania

porównań

oraz

międzynarodowych.
W ramach projektu badawczego „Przyczyny pracy nierejestrowanej, jej skala,
charakter i skutki społeczne” oszacowano wielkość sektora nieformalnego w Polsce
za pomocą następujących metod pośrednich:
– metody ekonometrycznej (opartej na produkcji energii elektrycznej oraz popycie
na pieniądz);
– analizy zużycia energii elektrycznej;
– metody opartej na analizie obiegu pieniężnego;
– metody rozbieżności;
– metody partycypacji.
Najbardziej

wiarygodne

wydają

się

być

szacunki

oparte

na

metodach

ekonometrycznych, które rozwijały się raptownie w ciągu ostatnich lat i cieszą się
największą popularnością spośród metod pośrednich.
W niniejszej, skróconej wersji raportu szacunki otrzymane na podstawie
pozostałych metod zostały pominięte. Wyniki te znaleźć można w raporcie
cząstkowym, dostępnym w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej.
Przy

szacowaniu

rozmiaru

szarej

strefy

z

zastosowaniem

metod

ekonometrzycznych korzystano z danych udostępnianych przez Główny Urząd
Statystyczny (GUS), Narodowy Bank Polski (NBP), Agencję Rynku Energii S.A. oraz
The Heritage Foundation. Szczegółowy wykaz źródeł użytych danych znajduje się na
końcu raportu.

38

Warto podkreślić, że istnieją również takie metody badania gospodarki ukrytej, które trudno

jednoznacznie zaliczyć do metod pośrednich lub bezpośrednich (ZBSE 1995).
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W dalszej części niniejszego opracowania opisano metody ekonometryczne:
oparte na produkcji energii elektrycznej oraz na popycie na pieniądz. W ramach
każdej

z

metod

omówiono

zastosowaną

metodologię,

wykorzystane

dane

statystyczne, specyfikację modelu ekonometrycznego oraz wyniki szacunków.
Raport zakończony jest podsumowaniem otrzymanych szacunków.

5.2. Metody ekonometryczne
Metody

ekonometryczne

polegają

na

konstruowaniu

modeli

ekonometrycznych, uwzględniających zmienne wpływające na wielkość szarej strefy.
Ustalenie wpływu, jaki powyższe zmienne wywierają na zmienną objaśnianą, pozwala
następnie na oszacowanie wielkości szarej strefy (ZBSE 1996, Mróz 2002).
Zarzutem często stawianym metodom ekonometrycznym jest subiektywizm
i arbitralność w doborze zmiennych objaśniających szarą strefę. Należy przy tym zaznaczyć,
iż

szacunki

gospodarki

nierejestrowanej

uzyskane

przy

wykorzystaniu

metod

ekonometrycznych wykazują dość dużą wrażliwość na zastosowane zmienne objaśniające
szarą strefę. Kolejnym problemem jest bardzo mocne założenie implicite, iż sektor
nieformalny zależy wyłącznie od zmiennych wykorzystanych w modelu ekonometrycznym.
Tymczasem, na decyzje podmiotów gospodarczych wpływają różnorodne czynniki, które
niejednokrotnie niełatwo jest skwantyfikować i dołączyć do modelu (na przykład społeczne
przyzwolenie na działalność w szarej strefie lub uwarunkowania historyczne).
Metody

ekonometryczne

pozwalają

jednak

(w

odróżnieniu

od

prostszych

matematycznie metod) na uwzględnienie wielu różnych czynników wpływających na
gospodarkę nierejestrowaną. Umożliwiają również odpowiedź na pytanie, które ze zmiennych
okazują się istotne dla szarej strefy, a tym samym, co przede wszystkim należy zmienić, aby
ją ograniczyć (jeżeli takie działanie okaże się pożądane).
Podejście zastosowane w niniejszym dokumencie (szczegółowo wyjaśnione
w podrozdziałach poświęconych metodologii) ma dość długą historię (Thomas 1999).
Zapoczątkowane zostało przez prace Cagana oraz Tanziego, opublikowane, odpowiednio,
w latach 1958 i 1983. W ich opracowaniach popyt na pieniądz gotówkowy (w odniesieniu do
agregatu pieniężnego M2) uzależniony został od przeciętnej stawki opodatkowania oraz
innych zmiennych, zgodnie z teorią ekonomii wpływających na popyt na gotówkę. Inni
badacze zmieniali równania ekonometryczne, zarówno wprowadzając różne kombinacje
zmiennych oddziałujących na sektor nieformalny oraz popyt na pieniądz, jak i modyfikując
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samą zmienną objaśnianą. Z czasem pojawiły się wersje, które pozwalały na obliczenie, jaka
część gotówki jest używana w gospodarce rejestrowanej, a jaka w nierejestrowanej (por. na
przykład Bhattacharyya, 1990 lub Schneider, 1997).
W ostatnich latach zaczęto używać metod szacowania zmiennych nieobserwowalnych
(zwanych także, od angielskiej nazwy – Multiple Indicators Multiple Causes, MIMIC lub
rzadziej MIMC). Metody te pozwalają na uwzględnienie wielu czynników wpływających na
wielkość sektora nieformalnego (Causes – przyczyny, na przykład podatki) oraz wielu
zmiennych, które świadczą o rozwoju szarej strefy (Indicators – wskaźniki, na przykład popyt
na pieniądz). Niestety, metody szacowania zmiennych nieobserwowalnych pozwalają jedynie
na oszacowanie dynamiki, a nie poziomów badanego zjawiska. Aby oszacować rozmiar
sektora nieformalnego (a nie tylko tempo jego zmian) konieczne jest zastosowanie
pomocniczej metody, która umożliwiłaby określenie wielkości szarej strefy co najmniej
w roku bazowym bądź skorzystanie z już publikowanych opracowań 39, choć fakt ten nie jest
z reguły akcentowany w opracowaniach.
Trudno udawać, że użycie metody pomocniczej podnosi wiarygodność metody
podstawowej – uzyskane wyniki będą co najwyżej tak wiarygodne, jak metoda pomocnicza
(i to tylko, jeżeli główna metoda daje bezdyskusyjne rezultaty). A jeżeli metoda pomocnicza
jest wystarczająco wiarygodna, to można zastosować ją dla całego badanego okresu, a nie
tylko dla roku bazowego.
Nasuwają się również wątpliwości co do interpretacji uzyskanego indeksu – czy
mierzy wielkość szarej strefy w cenach stałych (tak jak mierzyć można PKB), czy też raczej
odzwierciedla udział nieoficjalnego PKB w oficjalnym (tak jak zwykle podaje się rozmiar
gospodarki nierejestrowanej).
Z tych względów zdecydowano się na wykorzystanie podejścia pośredniego między
pierwszymi historycznie metodami a metodami MIMIC. W wybranym podejściu zmienną
objaśnianą jest wskaźnik, który zależy od oficjalnego PKB, typowych dla danej zmiennej
czynników (na przykład stopa procentowa w przypadku popytu na pieniądz) oraz czynników
wpływających na wielkość sektora nieformalnego. Następnie oblicza się, jaka byłaby
produkcja, gdyby bodźce stymulujące gospodarkę nieoficjalną w ogóle nie występowały.

39

Na przykład znany badacz szarej strefy, F. Schneider, w jednej ze swoich nowszych publikacji

(Schneider 2006) przyznaje, że aby przejść od wyników uzyskanych za pomocą metody MIMIC do wielkości
absolutnych, używa już istniejących szacunków kilku różnych autorów oraz, dodatkowo, metody podobnej do
podejścia zastosowanego w niniejszym raporcie.
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Przyjmuje się, że różnica między tak obliczoną produkcją a oficjalnym PKB stanowi
oszacowanie rozmiaru szarej strefy, czyli tej – w istocie swojej – legalnej działalności
gospodarczej, która przeniosłaby się do sektora formalnego, gdyby podatki itp. ograniczenia
nie istniały.
W metodzie tej każdorazowo wykorzystywany jest tylko jeden wskaźnik, ale możliwe
jest zastosowanie wielu różnych przyczyn szarej strefy. Jednocześnie metoda ta pozwala na
oszacowanie wielkości sektora nieformalnego (a nie tylko dynamiki) bez konieczności
odwoływania się do innych, zewnętrznych, źródeł. Zastosowana metoda łączy więc
możliwość uzyskania potrzebnych oszacowań bez posiłkowania się innymi metodami,
z szansą na wykorzystanie wielu przyczyn. Kolejną jej zaletą jest fakt, iż konieczne obliczenia
są stosunkowo proste, co ułatwia interpretację uzyskanych wyników.
Aby zrekompensować rezygnację z metody MIMIC, która umożliwiłaby użycie wielu
wskaźników,

w

niniejszym

raporcie

przedstawione

są

dwa

warianty

metody

ekonometrycznej, wykorzystujące dwa różne wskaźniki. W pierwszym przypadku zmienną
objaśnianą będzie produkcja energii elektrycznej, a w drugim ilość pieniądza w obiegu (w
ujęciu realnym).

5.2.1. Produkcja energii elektrycznej

5.2.1.1. Zastosowana metodologia
Należy zaznaczyć, iż metody oparte na wykorzystaniu energii elektrycznej nie są
w stanie objąć wszystkich rodzajów nierejestrowanej działalności. Na przykład, niezgłaszane
władzom państwa udzielanie korepetycji nie wiąże się ze zwiększonym zużyciem prądu
elektrycznego. Podobnie, właściciele taksówek zgłaszający jedynie część świadczonych
usług, nie znajdą odzwierciedlenia w szacunkach, ponieważ ich produkcja ukryta nie wiąże
się z dodatkową konsumpcją energii elektrycznej, a jedynie ze zwiększonym popytem na
paliwo.
Do oszacowania gospodarki nieoficjalnej przy wykorzystaniu metod
ekonometrycznych zastosowano podejście podobne do zaproponowanego przez Tanziego
w 1983 roku (Schneider, Enste 2000). Podobna metodologia została między innymi
wykorzystana przez Mauleóna, Pickhardta i Sardà’ę (Mauleón i Sardà 2006, Pickhardt i Sardà
2006) dla metody opartej na popycie na pieniądz oraz w Kowalski i Myślińska (2007).
Ogólną postać współcześnie stosowanych modeli można przedstawić za pomocą
poniższego równania:
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ln( Et ) = α 0 + α1 ln(Yot ) + βX t + ε t

(1)
gdzie:
Et – produkcja energii w okresie t;
Yot – oficjalny PKB w okresie t;
Xt – macierz zmiennych (innych niż oficjalny PKB) opisujących zużycie energii;
α0, α1, β – parametry równania (β jest wektorem parametrów);
εt – składnik losowy w okresie t.
W pierwszym kroku estymowany jest model ekonometryczny, w którym logarytm
naturalny zużycia energii uzależniony jest od logarytmu naturalnego oficjalnego PKB, innych
zmiennych determinujących zużycie energii oraz zmiennych wpływających na wielkość
szarej strefy 40:
ln( Et ) = α 0 + α1 ln(Yot ) + β1 X1t + β 2 X 2 t + ε t

(2)
Oznacza to przyjęcie założenia, iż energia elektryczna wykorzystywana jest w
obydwu sektorach gospodarki, a jej produkcja zależy od tradycyjnie przyjmowanych
zmiennych (zawartych w macierzy X 1 t ) oraz od czynników wpływających na gospodarkę
nierejestrowaną (macierz X 2 t ).
Po wyznaczeniu Et z równania (2) otrzymujemy:
Et = α 0Yotα 1 exp(β1 X1t + β 2 X 2 t + ε t )

(3)
Przyjęcie, że wszystkie elementy macierzy X 2 t są równe zero 41, pozwala na
obliczenie, jaka byłaby wielkość PKB, gdyby nie istniały zawarte w macierzy czynniki
skłaniające podmioty gospodarujące do ukrywania swojej produkcji. Jest to tożsame z
przyjęciem, że w gospodarce nie występuje szara strefa – po zaniknięciu bodźców
40

Dla uproszczenia wywodu macierz Xt wchodząca w skład równania (1) została podzielona na dwa

bloki; X1t (zawierający zmienne opisujące zużycie energii) oraz X2t (obejmujący zmienne determinujące
wielkość szarej strefy). Analogicznie podzielony został wektor parametrów β.
41

Zmienne wchodzące w skład macierzy X2t muszą być odpowiednio zdefiniowane. Jeżeli zmienne

determinujące szarą strefę nie zostały zdefiniowane w ten sposób, że wartość zerowa oznacza brak bodźca do
działania w sektorze nieformalnym, to obliczenia nieco się komplikują, ale nie ma to wpływu na ostateczny
wynik.
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zachęcających do działania w sektorze nieformalnym podmiotom gospodarczym powinno być
obojętne, w której części gospodarki się znajdą. Jeżeli działalność nierejestrowana wiąże się
z jakimkolwiek ryzykiem (np. złapania i zapłacenia grzywny), wówczas optymalną decyzją
będzie zgłaszanie całej działalności. W rezultacie równanie (3) sprowadza się do:
Et = α 0 (Yot + Ynt )α 1 exp(β1 X1t + ε t )

(4)
gdzie:
Ynt – wielkość nieoficjalnego PKB w okresie t. Sumę Yot + Ynt można interpretować
jako PKB całkowite.
Na podstawie równań (3) i (4), po przyrównaniu ich stron, można wyznaczyć iloraz
PKB całkowitego do PKB oficjalnego:
⎛β X
Yot + Ynt
= exp⎜⎜ 2 2 t
Yot
⎝ α1

⎞
⎟⎟
⎠

(5)
co z kolei pozwala na obliczenie PKB całkowitego, a po odjęciu od niego PKB
oficjalnego, poszukiwanej wielkości nieoficjalnego PKB. Ponadto, jeżeli znana jest wielkość
gospodarki nierejestrowanej włączana przez urząd statystyczny do oficjalnych publikacji,
można oszacować rozmiar sektora nieformalnego – zarówno tej jego części, która
wykazywana jest w oficjalnych publikacjach, jak i części pozostającej poza szacunkami
urzędu statystycznego.
Opisane powyżej podejście umożliwia oszacowanie, jaka byłaby wielkość produkcji,
gdyby nie istniały czynniki (wymienione w macierzy X 2 t ) skłaniające podmioty gospodarcze
do ukrywania produkcji. Należy podkreślić, iż otrzymane w ten sposób szacunki nie zawierają
działalności nielegalnej. Jeżeli podmiot gospodarczy łamie prawo, na przykład produkując
narkotyki, to zlikwidowanie takich bodźców popychających do przebywania w sektorze
nieformalnym, jak wysokie podatki czy rozbudowana biurokracja, nie skłoni go do
zarejestrowania swojego „przedsiębiorstwa”.
Zaprezentowana

wyżej

metodologia

pozwala

na

uniknięcie

niektórych

z wymienianych w literaturze problemów (na przykład konieczności arbitralnego ustalenia
wielkości nieoficjalnego PKB w roku bazowym pojawiającej się w nieekonometrycznych
metodach bazujących na zużyciu energii lub ekonometrycznych metodach wykorzystujących
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szacowanie zmiennych nieobserwowalnych). Ponadto, de facto, szacuje się produkcję
całkowitą, a zatem zmiany metodologii rachunków narodowych dokonywane przez urząd
statystyczny nie odbijają się niekorzystnie na jakości oszacowań. Niemniej jednak, wciąż
mogą w nich wystąpić błędy wynikające z:
– uwzględnienia w macierzy X 2 t tylko niektórych czynników determinujących szarą
strefę; pominięcie istotnych zmiennych (niejednokrotnie trudnych do skwantyfikowania)
spowoduje zaniżenie oszacowań;
– przyjęcia mocnego założenia o jednakowej elastyczności zużycia energii względem
wielkości produkcji w sektorze formalnym i nieformalnym, podczas gdy te dwie części
gospodarki mogą wykorzystywać odrębne technologie o różnej energochłonności 42;
– istnienia działalności gospodarczej, która jest często ukrywana, a nie powoduje
dodatkowego zużycia energii elektrycznej;
– możliwości zastąpienia (w niektórych, choć nie wszystkich przypadkach) energii
elektrycznej innymi rodzajami energii (na przykład gazem, ropą naftową, energią wiatru);
– nieefektywnego wykorzystywania energii elektrycznej przez niektóre podmioty
gospodarcze, np. w wyniku subsydiowania energii.

5.2.1.2.Dane statystyczne
Przy szacowaniu gospodarki nieoficjalnej metodą ekonometryczną opartą na
produkcji energii wykorzystano dane kwartalne. Analizą został objęty okres od
pierwszego kwartału 1999 roku do pierwszego kwartału 2007. Dobór próby został
podyktowany dostępnością jednolitych metodologicznie danych dotyczących PKB 43.
Do

szacunków

użyto

danych

o

produkcji

energii

elektrycznej

(ELE)

udostępnianych przez GUS w Biuletynie Statystycznym. Energia elektryczna
wyrażona

została

w gigawatogodzinach

(GWh).

Do

estymacji

zastosowano

logarytmy naturalne ze zmiennej (por. równanie (1) oraz (2)).
Spośród standardowych zmiennych opisujących energię elektryczną (Yo oraz
macierz X 1 t w równaniu (2)) wykorzystano:

42

Wykorzystywanie różnych technologii jest dość prawdopodobne. Może ono wynikać z,

postulowanego przez teorię, mniejszego technicznego uzbrojenia pracy związanego z większym ryzykiem
występującym w sektorze nieformalnym, a co za tym idzie, mniejszymi inwestycjami.
43

W 2007 roku GUS dokonał rewizji rachunków narodowych za lata 1999-2006. Zmiany dotyczyły

klasyfikacji kapitałowych systemów emerytalnych. Wcześniejsze porównywalne szeregi nie są dostępne.
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•

Oficjalne PKB w cenach stałych (Yo) aproksymujące oficjalną

działalność gospodarczą. Oficjalne PKB stanowi kluczową zmienną, bez której
obliczenia byłyby pozbawione sensu (por. wyjaśnienia metodologiczne). Należy
oczekiwać dodatniego wpływu produkcji oficjalnej na zużycie energii (tj. wzrost
produkcji powoduje, ceteris paribus, wzrost zapotrzebowania na energię). Dane
zaczerpnięto ze strony internetowej GUS 44. Następnie przeliczono je do postaci
jednopodstawowego indeksu wynoszącego 100 w pierwszym kwartale 2006 roku.
Przy estymacji użyto logarytmów naturalnych.
•

Ceny energii elektrycznej (P). Na podstawie teorii ekonomicznej

(typowa krzywa popytu jest malejąca) należy oczekiwać, że wzrost cen spowoduje
(przy pozostałych warunkach stałych) spadek zużycia energii elektrycznej na rzecz
innych rodzajów energii, czyli że parametr stojący przy tej zmiennej będzie ujemny.
Dane

odnoszące

się

do

cen

energii

elektrycznej

pochodzą

z

Biuletynu

Statystycznego, GUS, Warszawa, różne wydania. Szereg został sprowadzony do
postaci

jednopodstawowego

indeksu,

a

następnie

zdeflowany

za

pomocą

jednopodstawowego indeksu cen konsumpcyjnych 45. W obydwu przypadkach indeks
przyjmował wartość 100 w pierwszym kwartale 2006 roku. Przy estymacji
wykorzystane zostały logarytmy naturalne ze zmiennej.
•

Stosunek wartości dodanej w przemyśle do PKB (IND). Zmienna ta ma

opisywać strukturę PKB – przemysł wykazuje większą energochłonność niż usługi i
zmiana struktury produkcji powinna odbić się na zużyciu energii elektrycznej.
Zmienne opisujące strukturę PKB (a w szczególności udział przemysłu) często
pojawiają

się

w

modelach

ekonometrycznych

opisujących

zużycie

energii

elektrycznej (por. na przykład Eilat, Zinnes 2002, Lacko, 1999). Oczekuje się
dodatniego wpływu udziału przemysłu w PKB na energię – zwiększenie udziału
bardziej energochłonnego przemysłu, przy pozostałych warunkach niezmienionych,
doprowadzi do zwiększonego zużycia energii. Dane dotyczące wartości dodanej w
przemyśle pochodzą ze strony internetowej GUS 46. Przy estymacji użyto logarytmów
naturalnych ze zmiennej.

44

www.stat.gov.pl, dostępne w dniu 4.06.2007.

45

W tym przypadku zapewne lepszym deflatorem byłby indeks cen alternatywnych źródeł energii, ale

taki szereg niestety nie jest dostępny.
46

Op. cit.
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•

Przeciętną temperaturę (TEMP). Istnieje związek między przeciętną

temperaturą a zużyciem energii elektrycznej – niektóre budynki są ogrzewane bądź
dogrzewane za poimocą urządzeń elektrycznych i niskie temperatury oznaczają
wzrost zużycia energii niemający nic wspólnego ze zwiększeniem aktywności
gospodarczej. Można więc spodziewać się ujemnego znaku parametru stojącego
przy tej zmiennej. Wyjątek stanowią miesiące letnie (w przybliżeniu trzeci kwartał),
kiedy to wysoka temperatura powoduje raczej uruchomienie klimatyzatorów,
wentylatorów itp. oraz wynikający z tego wzrost zużycia energii elektrycznej. Problem
ten rozwiązano dołączając do równania zmienną interakcyjną TEMP*D3, gdzie D3
oznacza zmienną zero-jedynkową, przybierającą wartość 1 w trzecim kwartale i 0 w
pozostałych przypadkach. Należy oczekiwać, że zmienna interakcyjna będzie miała
dodatni wpływ na zużycie energii elektrycznej. Dane odnoszące się do temperatury
pochodzą z Biuletynu Statystycznego (GUS, Warszawa, różne wydania). Przyjęto, iż
dane dla Warszawy stanowią przybliżenie przeciętnych temperatur dla całej Polski.
Temperatura wyrażona została w stopniach Celsjusza.
Przy estymacjach wykorzystano również szereg zmiennych opisujących szarą
strefę (macierz X 2 t ):
•

Udział wpływów z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych

w oficjalnym PKB (CIT). Opodatkowanie (mierzone za pomocą różnych wskaźników
– przeciętnych stóp opodatkowania, krańcowych stóp opodatkowania i innych),
zgodnie z teorią ekonomii, wywiera wpływ na wielkość sektora nieformalnego (por.
na przykład Cebula, 1997, Enste, 2002), a za jego pośrednictwem, na zużycie energii
elektrycznej. Należy się spodziewać dodatniego wpływu na energię, tj. wzrost
opodatkowania doprowadzi, ceteris paribus, do zintensyfikowania nierejestrowanej
działalności i do zwiększenia zapotrzebowania na elektryczność. Dane dotyczące
wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych zaczerpnięto z Biuletynu
Statystycznego, GUS, Warszawa, różne wydania.
•

Udział wpływów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych

w oficjalnym PKB (PIT). Zmienna ta, podobnie jak wyżej opisana zmienna CIT,
wpływa na rozmiar szarej strefy, a zatem i na zużycie energii elektrycznej.
Oczekiwany znak parametru stojącego przy tej zmiennej również jest dodatni. Źródło
danych odnoszących się do wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych
stanowi Biuletyn Statystyczny, GUS, Warszawa, różne wydania.
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•

Indeks wolności ekonomicznej (FREEDOM). Indeks ten opracowywany

jest przez The Heritage Foundation oraz The Wall Street Journal i publikowany pod
nazwą Index of Economic Freedom 47. Indeks stanowi średnią arytmetyczną z
dziesięciu indeksów składowych opisujących różne aspekty życia gospodarczego:
regulacje prawne (business freedom), polityka handlowa (trade freedom), polityka
monetarna (monetary freedom), interwencja rządu w gospodarkę (freedom from
government), obciążenia fiskalne nakładane przez rząd (fiscal freedom), prawa
własności (property rights), przepływ kapitału i inwestycje zagraniczne (investment
freedom), bankowość i finanse (financial freedom), korupcja (freedom from
corruption), rynek pracy (labor freedom). Stworzono również zmodyfikowany indeks
wolności ekonomicznej (FREEDOM_CUT), który stanowi średnią arytmetyczną
jedynie

niektórych

indeksów

cząstkowych

obliczanych

przez

The

Heritage

Foundation i The Wall Street Journal. Pominięte zostały indeksy „polityka monetarna”
(mierzący stabilność cen oraz stopień administracyjnej kontroli cen) oraz „korupcja”,
ponieważ wpływają one zarówno na podmioty gospodarcze działające w sektorze
formalnym, jak i na te pozostające w sektorze nieformalnym 48. Ponadto, nie wzięto
pod uwagę indeksu opisującego rynek pracy, ponieważ został on wprowadzony
dopiero w roku 2005. Przy estymacjach uwzględniono również niektóre indeksy
cząstkowe: opisujący międzynarodową politykę handlową (TRADE), obciążenia
fiskalne nakładane przez rząd 49 (FISCAL) oraz interwencję rządu w gospodarkę 50
(GOV). Pozostałe indeksy (regulacje prawne, prawa własności, przepływ kapitału i
inwestycje zagraniczne, bankowość i finanse) zostały pominięte ze względu na
znikomą
47

zmienność.

Wszystkie

wyżej

wymienione

zmienne

powinny,

przy

Zależności między indeksami składowymi indeksu wolności ekonomicznej a szarą strefą badali

Johnson et al. (1998). W większości przypadków badane indeksy okazywały się istotne.
48

Zależność między korupcją a szarą strefą nie jest jednoznaczna. Z jednej strony, konieczność płacenia

łapówek niezbędnych do oficjalnego funkcjonowania przedsiębiorstwa skłania do przejścia do sektora
nieformalnego. Natomiast z drugiej strony skorumpowani urzędnicy państwowi mogą umożliwiać
niezarejestrowanym przedsiębiorstwom zakup dóbr publicznych, do których nie są uprawnione (np. ochrona
policji). Więcej na temat powiązań między korupcją, szarą strefą i sektorem formalnym m.in. w: Johnson et al.
(2000), Kliamkin i Timofiejew (2003), Schneider (2006).
49

Indeks ten zależy od najwyższych stóp opodatkowania podatków dochodowych (i od osób

fizycznych, i od osób prawnych) oraz udziału wszystkich podatków w PKB.
50

Indeks interwencji rządu obliczany na podstawie wydatków rządowych i przedsiębiorstw

państwowych.
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pozostałych warunkach stałych, wpływać dodatnio na zużycie energii elektrycznej –
wzrost indeksu (pogorszenie warunków gospodarowania) będzie prowadził do
zwiększenia sektora nieformalnego i wzmożonego zużycia energii. Źródło danych dla
zmiennej FREEDOM oraz indeksów cząstkowych stanowi strona internetowa The
Heritage Foundation: http://www.heritage.org/index/ 51. Indeksy zamieszczone na tej
stronie przyjmują wartości od 0 do 100, przy czym 100 wskazuje maksymalną
wolność gospodarczą. Zmienne użyte do estymacji zostały zmodyfikowane w
stosunku do danych źródłowych tak, aby maksymalna wolność (brak bodźców do
działania w szarej strefie) była oznaczana przez 0 (por. przyp. 7). Przekształcenia
dokonano za pomocą równania I e = 100 − I z , gdzie: I e – wartość indeksu używana
przy estymowaniu równania ekonometrycznego, I z – wartość indeksu występująca w
oryginalnych danych.
•

Stopę bezrobocia rejestrowanego (U). Niekiedy (por. Schneider, 2006),

do zmiennych opisujących szarą strefę włącza się bezrobocie. Zakłada się, iż
bezrobotni stanowią zasób ludzi gotowych do podjęcia pracy w sektorze
nieformalnym. Ponadto, wysoka stopa bezrobocia z reguły oznacza, iż trudno jest
zaleźć pracę w sektorze formalnym. W tej sytuacji podmioty gospodarcze mogą być
bardziej skłonne do podjęcia pracy w szarej strefie. Można więc spodziewać się, iż
wzrost

stopy

bezrobocia

spowoduje,

ceteris

paribus,

zwiększenie

sektora

nieformalnego i zużycie energii elektrycznej. Dane odnośnie do stopy bezrobocia w
roku 2001 pochodzą z Departamentu Statystyki Społecznej GUS, a dla pozostałych
lat zostały zaczerpnięte ze strony internetowej GUS 52. GUS podaje miesięczne
informacje co do bezrobocia rejestrowanego. W celu uzyskania szeregu o
częstotliwości

kwartalnej

dla

każdego

kwartału

policzona

została

średnia

arytmetyczna z odpowiednich trzech miesięcy. Konieczne okazało się dokonanie
jeszcze jednego przekształcenia – od 2003 roku wprowadzono nową metodologię,
opierającą się na danych uzyskanych podczas Narodowego Spisu Powszechnego w
2002 53. Aby uzyskać porównywalny szereg dla całego analizowanego okresu,
oszacowano stopę bezrobocia w latach 1999–2000 (za rok 2001 oraz 2002 GUS
51

Dostępne w dniu 01.02.2007.

52

www.stat.gov.pl, dostępne w dniu 29.06.2007.

53

Dotychczas GUS przeszacowywał ilość rolników indywidualnych, a tym samym zaniżał stopę

bezrobocia. Nowe wskaźniki były wyższe od starych o ok. 2 punkty procentowe.
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udostępnia własne wskaźniki) według nowej metodologii. Dokonano tego zgodnie ze
wzorem (6):
U N t −4 = U N t − Δ 4U S t

(6)
gdzie:

U N t – stopa bezrobocia według nowej metodologii w okresie t;

U St – stopa bezrobocia według starej metodologii w okresie t;
Δ 4U St = U St − U St − 4 .
Oznacza to przyjęcie założenia, że roczne przyrosty stopy bezrobocia według
starej metodologii zostały obliczone prawidłowo. Stopa bezrobocia rejestrowanego
wyrażona została w procentach.

5.2.1.3. Specyfikacja modelu
Punkt wyjścia stanowi równanie (2):
ln( Et ) = α 0 + α1 ln(Yot ) + β1 X1t + β 2 X 2 t + ε t

(7)
gdzie:
Et – produkcja energii elektrycznej w okresie t;
Yot – realne oficjalne PKB w okresie t;
X1t – macierz zawierająca wyżej opisane zmienne zwykle używane do wyjaśnienia

zużycia energii elektrycznej: P, IND, TEMP oraz TEMP*D3. Nie wszystkie wersje
estymowanego równania zawierają pierwszą z tych zmiennych;
X2t – macierz zawierająca zmienne determinujące wielkość szarej strefy (w różnych

wariantach modelu przyjęto różne kombinacje zmiennych);
αi, β1, β2 – parametry równania (β1 oraz β2 są wektorami parametrów);
εt – składnik losowy w okresie t.
Olbrzymia większość spośród zmiennych tak wyspecyfikowanego równania
wykazuje niestacjonarność. Stacjonarność szeregów badana była za pomocą rozszerzonego testu
Dickey’a-Fullera (Augmented Dickey–Fuller test – ADF). Wyniki przedstawiono w tab. 1. Dla
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porównania podano również wartości krytyczne testu przy pięcioprocentowym poziomie
istotności54.
Tabela 1. Badanie stacjonarności wykorzystywanych zmiennych
Zmienna

ln(E )
ln(Yo)
ln(P)
ln(IND)
TEMP
CIT
PIT
FREEDOM
FREEDOM_CUT
TRADE
FISCAL
GOV
U

Statystyka testu ADF
-1,08

Wartość krytyczna
-2,96

2,77

-2,98

-1,60

-2,95

-2,30

-2,97

-27,26
-1,76
-1,49
-2,07
-2,18
-1,98
-1,24
-1,82
-1,47

-2,96
-2,97
-2,97
-2,94
-2,94
-2,94
-2,94
-2,94
-2,99

Źródło: obliczenia własne przy wykorzystaniu programu EViews 5.

Ze względu na niestacjonarność zmiennych w dalszych estymacjach bazowano
na postaciach równań ekonometrycznych wykorzystujących przyrosty zmiennych (por.
przykład 1). Zastosowane zostały przyrosty roczne ( Δ 4 X t = X t − X t − 4 ), aby jednocześnie
uniknąć problemów związanych z sezonowością. Taka operacja skraca próbę o 4 obserwacje
i odpowiednio zmniejsza ilość stopni swobody, ale zapobiega pojawieniu się regresji
pozornych 55 i niweluje sezonowość, która musiałaby pojawić się przy częstotliwości
kwartalnej oraz postaci równania bazującej na poziomach zmiennych lub pierwszych
przyrostach ( ΔX t = X t − X t −1 ).
Przy zastosowaniu rocznych przyrostów niestacjonarność nie stwarza już problemów
– prawie wszystkie zmienne okazały się istotne, w najgorszym wypadku, przy
dziesięcioprocentowym

poziomie

istotności.

Jedynie

zmienna

FISCAL

pozostaje

niestacjonarna. Wyniki przedstawiono w tab. 2. Tak jak poprzednio, w tabeli podano wartość
krytyczną testu ADF przy pięcioprocentowym poziomie istotności.
54

W teście ADF hipotezą zerową jest istnienie pierwiastka jednostkowego, czyli niestacjonarność

badanej zmiennej. Jeżeli statystyka testu jest wyższa od wartości krytycznej, to nie ma podstaw do odrzucenia
hipotezy zerowej.
55

Regresja pozorna (spurious regression) polega na tym, że „zmienne niestacjonarne, nie związane ze

sobą w sensie przyczynowo–skutkowym, mogą stwarzać pozory statystycznie istotnej zależności, jeśli na ich
podstawie zostanie skonstruowany model” (za Welfe, 1998).
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Przykład 1
Dane jest równanie ekonometryczne:
Yt = α 0 + α1 X t + α 2 Z t + ε t
gdzie:
Yt – zmienna objaśniana;

(a)

X t , Z t – zmienne objaśniające;
α 0 , α 1 ,α 2 – parametry równania;

εt

– składnik losowy równania.

Aby sprowadzić równanie (a) do postaci opartej na przyrostach zmiennych należy dokonać
następujących przekształceń:
● zapisać równanie (a) dla okresu t–1;
Yt −1 = α 0 + α1 X t −1 + α 2 Z t −1 + ε t −1
(b)
● odjąć stronami równanie (b) od równania (a). Otrzymujemy wówczas poszukiwane równanie (c):
ΔYt = α1ΔX t + α 2 ΔZ t + ς t
(c)
gdzie:
Δ – pierwszy przyrost zmiennej ( ΔX t = X t − X t −1 );

ςt

– składnik losowy równania (c);

ς t = ε t − ε t −1 .

Istotną różnicę między równaniem (a) oraz (c) stanowi wyraz wolny, którego nie zawiera równanie
(c). Jeżeli w równaniu bazującym na przyrostach zmiennych występuje wyraz wolny, to należy go
interpretować jak trend w równaniu wyjściowym, to znaczy informuje on, jak zmienna objaśniana zmienia się
w czasie

Tabela 2. Badanie stacjonarności wykorzystywanych zmiennych (roczne przyrosty)
Zmienna

Δ 4 ln( E )
Δ 4 ln(Yo) *
Δ 4 ln( P ) **
Δ 4 ln( IND ) **
Δ 4TEMP
Δ 4 CIT
Δ 4 PIT
Δ 4 FREEDOM **
Δ 4 FREEDOM − CUT **
Δ 4TRADE
Δ 4 FISCAL
Δ 4 GOV **
Δ 4U *

Statystyka testu ADF
-3,84

Wartość krytyczna
-2,99

-3,90

-3,57

-2,10

-1,95

-1,94***

-1,95

-3,76

-2,97

-3,47

-2,98

-3,43

-2,97

-2,40

-1,95

-2,50

-1,95

-2,62***

-2,94

-1,96

-2,94

-1,84***

-1,95

-3,51***

-3,63

* Test ADF z włączeniem trendu i wyrazu wolnego;
** Test ADF bez trendu i wyrazu wolnego;
*** Zmienna stacjonarna przy dziesięcioprocentowym poziomie istotności.
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Źródło: obliczenia własne przy wykorzystaniu programu EViews 5.

Ostatecznie, szacowano różne warianty równania postaci:
Δ 4 ln( Et ) = α 0 + α1Δ 4 ln(Yot ) + β1Δ 4 X1t + β 2 Δ 4 X 2 t + ς t

(8)
gdzie:

Et – produkcja energii elektrycznej w okresie t;
Yot – realne oficjalne PKB w okresie t;
Δ4X1t – macierz zawierająca roczne przyrosty udziału przemysłu w wartości dodanej,

średnią temperaturę, średnią temperaturę w trzecim kwartale oraz (w jednej wersji) indeks cen
energii elektrycznej deflowany CPI;
Δ4X2t – macierz zawierająca roczne przyrosty zmiennych determinujących wielkość

gospodarki nieformalnej (w różnych wariantach modelu przyjęto różne kombinacje
zmiennych);
Δ4Xt – roczny przyrost zmiennej X w okresie t;

αi, β1, β2 – parametry równania (β1 oraz β2 są wektorami parametrów);
ςt – składnik losowy w okresie t.

5.2.1.4. Wyniki estymacji
Jak już wspomniano wyżej, dokonano estymacji różnych wariantów równania (8).
Różnice dotyczyły zmiennych wchodzących w skład macierzy Δ4X1t i Δ4X2t.
Parametry oraz najważniejsze statystyki wybranych wersji pokazane zostały w tabeli
3. W nawiasach podano statystyki t–Studenta.
Estymacji dokonano za pomocą metody najmniejszych kwadratów (MNK). Dane
o częstotliwości kwartalnej, próba od pierwszego kwartału 2000 roku do pierwszego
kwartału 2007 (29 obserwacji).
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Tabela 3. Wyniki wybranych wariantów estymacji. Zmienna objaśniana: Δ 4 ln( Et ) ,
w nawiasach statystyki t–Studenta
Zmienna
objaśniająca
Stała

Δ 4 ln(Yo)
Δ 4 ln( P )
Δ 4 ln( IND )
Δ 4TEMP
Δ 4TEMP ⋅ D3

(1)
-0,014
(-0,94)
0,915
(2,88)
0,126
(0,79)
0,155
(1,66)
-0,017
(-7,95)
0,007
(1,12)

Δ 4 CIT
Δ 4 PIT
Δ 4 (CIT + PIT )

2,193
(2,81)

Δ 4 FREEDOM
Δ 4 FREEDOM − C

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(12)

-0,006 -0,012 -0,006 -0,006 -0,006 -0,006 -0,008 -0,013 -0,006 -0,019 -0,024
(-0,51) (-1,02) (-0,55) (-0,54) (-0,56) (-0,52) (-0,66) (-0,84) (-0,51) (-1,35) (1,60)
0,743 0,916 0,801 0,790 0,805 0,789 0,835 0,864 0,796 1,118 1,277
(2,43) (3,17) (2,80) (2,89) (2,74) (2,81) (2,81) (2,89) (2,72) (3,20) (3,25)
0,111 0,175 0,165 0,161 0,171 0,160 0,157 0,186 0,156 0,154 0,170
(1,11) (1,76) (1,71) (1,75) (1,58) (1,66) (1,59) (1,85) (1,50) (1,71) (1,84)
-0,017 -0,017 -0,017 -0,017 -0,017 -0,017 -0,017 -0,017 -0,017 -0,017 -0,017
(-7,66) (-8,12) (-8,29) (-8,48) (-8,10) (-8,29) (-7,65) (-8,39) (-8,11) (-8,69) (-8,70)
0,009 0,010 0,010 0,010 0,009 0,010 0,009 0,010 0,010
(1,42) (1,66) (1,62) (1,64) (1,55) (1,59) (1,44) (1,71) (1,59)
0,011 0,012
(1,95) (2,07)
3,006
2,219
2,055
2,948
2,229
2,065
(2,23)
(1,70)
(1,15)
(1,55)
(1,67)
(1,65)
3,128 2,562
2,563
2,472
2,678
3,993
(2,64) (2,16)
(2,11)
(2,03)
(2,07)
(2,82)
2,403
2,430
2,317
2,936
(3,30)
(2,62)
(3,09)
(3,66)
-4*10-4
(-0,14)
8*10-5
(0,05)
-4*10-4
(0,54)

Δ 4TRADE
Δ 4 FISCAL

-0,003
(-0,65)

Δ 4 GOV

-2*10-4
(0,26)

Δ 4U
R2
Skor. R2
Statystyka
Durbina–Watsona
Kryterium Akaike’a
Kryterium
Schwarza

(11)

0,839
0,795
1,731

0,799
0,756
1,356

0,813
0,772
1,53

0,834
0,789
1,696

0,834
0,798
1,690

0,835
0,779
1,682

0,834
0,789
1,696

0,834
0,782
1,774

0,837
0,793
1,735

0,835
0,780
1,696

0,005
(1,45)
0,849
0,807
1,818

-4,66
-4,34

-4,52
-4,23

-4,58
-4,30

-4,64
-4,31

-4,71
-4,42

-4,57
-4,19

-4,64
-4,31

-4,58
-4,21

-4,66
-4,33

-4,57
-4,20

-4,73
-4,40

Źródło: obliczenia własne przy wykorzystaniu programu EViews 5.

Dyskusja wyników
Analiza tabeli 3 pozwala na stwierdzenie (wariant (1)), iż, ceny energii elektrycznej
nie tylko są nieistotne, ale parametr stojący przy zmiennej ma znak niezgodny z teorią
ekonomiczną – jest dodatni, co sugeruje, że wzrost cen powodowałby wzrost zużycia energii
elektrycznej. Prawdopodobnie nieistotność zmiennej wynika z niskiej elastyczności cenowej
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0,007
(1,70)
0,854
0,806
1,910
-4,70
-4,32

popytu na energię elektryczną 56 – w wielu przypadkach trudno jest znaleźć zadowalający
substytut dla energii elektrycznej 57. Niewykluczone jednak, iż istotność cen energii
poprawiłaby się, gdyby zmienna ta została zdeflowana przy pomocy bardziej właściwego
deflatora. Zmienna ta pozostaje nieistotna również przy innych konfiguracjach zmiennych w
macierzy Δ4X2t. Z tego względu pozostałe wersje równania pomijają ceny energii
elektrycznej.
Zgodnie z teorią ekonomii, najbardziej istotne dla nierejestrowanej gospodarki (a za
jej pośrednictwem, dla produkcji energii elektrycznej) okazały się zmienne związane
z obciążeniem podatkowym (CIT oraz PIT). Każda z tych zmiennych wywiera znaczący
wpływ (warianty (2) i (3)). Po jednoczesnym włączeniu obydwu zmiennych do równania
(wersja (4)) tracą nieco na istotności (szczególnie CIT), co jest spowodowane dość wysoką
korelacją tych dwóch szeregów. Współczynnik korelacji wynosi 0,68 (por. wykres 1).
Wykres 1. Punktowy diagram korelacji zmiennych CIT i PIT (ukośna linia – linia
regresji)
.0 4 0
.0 3 6

PIT

.0 3 2
.0 2 8
.0 2 4
.0 2 0
.0 1 6
.0 0 8

.0 1 2

.0 16

.0 2 0

.0 2 4

.0 2 8

.0 3 2

C IT

56

Według Kaufmanna i Kaliberdy elastyczność cenowa popytu na energię elektryczną kształtuje się

w granicach 0,05-0,15, czyli popyt ten jest bardzo sztywny (Kaufmann, Kaliberda 1996a).
57

O ile dość łatwo jest znaleźć alternatywę na przykład przy ogrzewaniu pomieszczeń za pomocą

energii elektrycznej (ogrzewanie centralne, gazowe, kominek lub piec na węgiel), to przy oświetleniu czy wielu
urządzeniach wyboru praktycznie nie ma – trudno wyobrazić sobie zakład produkcyjny oświetlany pochodniami
lub lodówkę zasilaną energią wiatru.
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Źródło: obliczenia własne.

Dość interesujące wyniki daje dodanie do siebie wyżej wymienionych zmiennych
(wariant (5)). Oznacza to nałożenie restrykcji na parametry równania (implicite przyjmuje się
wówczas założenie, że te dwa rodzaje podatków wpływają na sektor nieformalny z tą samą
siłą 58), ale umożliwia pozbycie się ewentualnej współliniowości.
Ze względu na znaczący wpływ PIT oraz CIT na szarą strefę, dodatkowo poparty
teorią, w pozostałych wersjach równania (8) występują obydwa szeregi; albo jako suma, albo
jako dwie oddzielne zmienne.
Kolejne warianty (6-12) testują istotność pozostałych zmiennych mogących
oddziaływać na szarą strefę. Jak wynika z wartości statystyk t–Studenta, żadna ze zmiennych
opartych na indeksie wolności ekonomicznej (FREEDOM, FREEDOM_CUT, TRADE,

FISCAL, GOV) nie wywiera znaczącego wpływu na zmienną objaśnianą. Ponadto,
w większości przypadków parametry stojące przy tych zmiennych mają znaki niezgodne
z oczekiwaniami (ujemne zamiast dodatnich). Pewne nadzieje budzi jedynie stopa procentowa
(wersje (11) oraz (12)). Żaden z tych wariantów nie ma zdecydowanej przewagi nad drugim:
– w wariancie (12) zmienne objaśniające wywierają nieco bardziej znaczący wpływ,
ale CIT balansuje na granicy przy dziesięcioprocentowym poziomie istotności (por.
wyjaśnienia wyżej o korelacji między CIT i PIT). Pewne wątpliwości budzi dość wysoki
(1,28) parametr przy oficjalnym PKB w wersji (12). Niemniej jednak, wyniki testu Walda
świadczą, że nie ma podstaw do odrzucenia hipotezy, iż parametr ten wynosi 1;
– współczynnik R2 w wersji (12) jest odrobinę wyższy, ale za to niższy jest
skorygowany R2;
– statystyka Durbina–Watsona jest bardziej korzystna w wariancie (11), lecz gorsze są
kryteria Akaike’a i Schwarza.
Ostatecznie zdecydowano się na oparcie dalszej analizy na wersji (12), w której
zmienne są bardziej istotne. Różnice w pozostałych statystykach nie są na tyle duże, aby
zaważyć na decyzji 59.

58

Statystyki testu Walda sugerują, iż nie ma podstaw do odrzucenia hipotezy zerowej o równości

parametrów stojących przy obydwu zmiennych.
59

Wybór między obydwoma rozważanymi wersjami nie ma większego wpływu na uzyskane wyniki.

Szacunki gospodarki nieoficjalnej dokonane na podstawie obydwu równań różnią się przeciętnie o niecały punkt
procentowy.

223

Interpretacja parametrów i statystyk
Analiza rozmiaru gospodarki nieoficjalnej w Polsce zostanie oparta na równaniu (9):
Δ 4 ln( Et ) = α 0 + α1Δ 4 ln(Yot ) + β1Δ 4 ln( INDt ) + β 2 Δ 4TEMPt +
+ β 3Δ 4TEMPt ⋅ D3t + β 4 Δ 4CITt + β 5 Δ 4 PITt + β 6 Δ 4U t + ς t

(9)
gdzie:

Et – produkcja energii elektrycznej w okresie t;
Yot – realne oficjalne PKB w okresie t;
INDt – udział przemysłu w wartości dodanej w okresie t;
TEMPt – średnia temperatura w okresie t;
D3t – zmienna zerojedynkowa, wartość 1 w trzecim kwartale;
CITt – udział wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych w oficjalnym
PKB w okresie t;

PITt – udział wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych w oficjalnym
PKB w okresie t;

U t – stopa bezrobocia w okresie t;
Δ4Xt – roczny przyrost zmiennej X w okresie t;

αi, βi, – parametry równania;
ςt – składnik losowy w okresie t.
W wyniku estymacji powyższego równania otrzymano następujące parametry:
Δ 4 ln( Et ) = −0,024 + 1,277 Δ 4 ln(Yot ) + 0,170Δ 4 ln( INDt ) +
− 0,017 Δ 4TEMPt + 0,012 Δ 4TEMPt ⋅ D3t + 2,065Δ 4CITt +
+ 3,993Δ 4 PITt + 0,007Δ 4U t + ς t

(10)
Parametry powyższe należy interpretować w następujący sposób:
– produkcja energii, ceteris paribus, co roku spada o 0,024%;
– wzrost oficjalnego PKB o 1% spowoduje, przy pozostałych warunkach
niezmienionych, zwiększenie produkcji energii o 1,277 procent;
– zwiększenie udziału przemysłu w PKB o 1 punkt procentowy doprowadzi, ceteris

paribus, do podwyższenia produkcji energii o 0,0017% (wskaźnik jest o dwa rzędy wielkości
mniejszy niż parametr występujący w równaniu, ponieważ zmienna IND została zapisana w
postaci ułamka);
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– wzrost przeciętnej temperatury o 1 stopień Celsjusza, przy pozostałych warunkach
stałych, zmniejszy produkcję energii o 0,017%;
– wzrost przeciętnej temperatury w trzecim kwartale o 1 stopień Celsjusza, ceteris

paribus, zwiększy produkcję energii o 0,012%;
– podwyższenie udziału wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych w PKB
o 1 punkt procentowy, przy pozostałych warunkach niezmienionych, zintensyfikuje
działalność nierejestrowaną, a za jej pośrednictwem powiększy produkcję energii o
0,02065%;
– wzrost udziału wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych w PKB o 1
punkt procentowy doprowadzi, ceteris paribus, do zwiększenia rozmiarów szarej strefy i
podniesie produkcję energii o niecałe 0,04%;
– podwyższenie stopy bezrobocia o 1 punkt procentowy, przy pozostałych warunkach
stałych, powiększy zasób pracowników dla sektora nieformalnego i spowoduje wzrost
produkcji energii o 0,007%.
Jak można wywnioskować z wartości statystyk t–Studenta, zmienne Yo, TEMP oraz

PIT są istotne przy jednoprocentowym poziomie istotności, tj. z prawdopodobieństwem
wynoszącym 99% nie ma podstaw do odrzucenia hipotezy zerowej, iż parametr stojący przy
danej zmiennej jest statystycznie równy 0. Udział przemysłu w oficjalnym PKB i temperatura
w trzecim kwartale są istotne przy dziesięcioprocentowym poziomie istotności. Udział
podatku dochodowego od osób prawnych oraz stopa bezrobocia znajdują się na granicy
istotności przy tymże poziomie istotności. Stała (którą należy interpretować jako trend) jest
nieistotna.
Współczynnik R2 wynosi 0,854, co oznacza, iż równanie wyjaśnia zmienność
zmiennej objaśnianej w 85,4%. Jak na model wykorzystujący przyrosty, a nie poziomy
zmiennej, stopień objaśnienia jest dość wysoki. Skorygowany R2, który uwzględnia nie tylko
stopień dopasowania, ale także liczbę zmiennych objaśniających użytych w równaniu, wynosi
0,806 i również jest satysfakcjonujący.
Statystyka Durbina–Watsona używana jest do sprawdzenia, czy w modelu występuje
autokorelacja. W danym równaniu wartość tej statystyki wynosi 1,91. Dla tak
wyspecyfikowanego równania i takiej długości próby, przy pięcioprocentowym poziomie
istotności, dolna i górna wartość krytyczna wynoszą, odpowiednio, 0,900 oraz 2,052 60. Nie
można zatem jednoznacznie stwierdzić, czy w równaniu występuje autokorelacja czynnika
60

Tablicę rozkładu statystyki Durbina-Watsona można znaleźć między innymi w Griffiths et al. (1993).

225

losowego – wartość statystyki znajduje się w obszarze niekonkluzywności, czyli pomiędzy
dolną a górną wartością krytyczną.
Kryteria informacyjne Akaike’a i Schwarza wykorzystuje się do porównywania
różnych modeli i ich wartości same w sobie nie są interpretowalne. Pozwalają na określenie,
w którym momencie wprowadzanie nowych zmiennych objaśniających (co zawsze poprawia
dopasowanie) przestaje wnosić do modelu ekonometrycznego dodatkową, wartościową
informację. Pożądane są niskie (i ujemne) wartości tych statystyk. Jak wynika z tabeli 3,
rozpatrywane wersje równania (10) i (11) charakteryzują się stosunkowo dobrymi kryteriami
informacyjnymi.
Przeprowadzono testy dotyczące szeregu reszt wyżej opisanego równania. Przy
pomocy testu Jarque–Bera sprawdzono, czy szereg ten ma rozkład normalny. Wartość
statystyki Jarque–Bera (1,441) nie daje podstaw do odrzucenia hipotezy zerowej o rozkładzie
normalnym szeregu.
Przetestowano również, używając testu ADF, stacjonarność szeregu reszt. Wartość
statystyki ADF wskazuje, że należy odrzucić hipotezę zerową (o istnieniu pierwiastka
jednostkowego), nawet przy jednoprocentowym poziomie istotności. Oznacza to, iż reszty
z dużym prawdopodobieństwem są stacjonarne.

Szacowanie rozmiaru gospodarki nieoficjalnej
Zgodnie z przyjętą metodologią (por. równania 2–5), na podstawie otrzymanych
parametrów równania (10) oraz danych statystycznych można wyznaczyć iloraz PKB
całkowitego do oficjalnego:
Yot + Ynt
⎛ 2,065CITt + 3,993PITt + 0,007U t
= exp⎜⎜
1,277
Yot
⎝

⎞
⎟⎟
⎠

(11)

Wyniki obliczeń zostały przedstawione na wykresie 2. Okres, w którym konieczne
było opieranie się na szacunkowych wartościach stopy bezrobocia (por. wyjaśnienia
dotyczące wspomnianej zmiennej w punkcie Dane statystyczne), zaznaczono linią
przerywaną.

226

Wykres 2. Szacunkowy stosunek PKB całkowitego do PKB oficjalnego w okresie 1999.1–2007.1
1.30
1.28
1.26
1.24
1.22
1.20
1.18

PKB całkowite/PKB oficjalne obliczone na podstawie oficjalnie publikowanej stopy bezrobocia
PKB całkowite/PKB oficjalne obliczone na podstawie szacunkowej stopy bezrobocia

Źródło: obliczenia własne

227

2007.1

2006.4

2006.3

2006.2

2006.1

2005.4

2005.3

2005.2

2005.1

2004.4

2004.3

2004.2

2004.1

2003.4

2003.3

2003.2

2003.1

2002.4

2002.3

2002.2

2002.1

2001.4

2001.3

2001.2

2001.1

2000.4

2000.3

2000.2

2000.1

1999.4

1999.3

1999.2

1999.1

1.16

Na wykresie 3 widoczna jest sezonowość stosunku nieoficjalnego PKB do oficjalnego.
W ramach modelu ekonometrycznego można ją tłumaczyć zmiennością udziałów podatków
dochodowych w PKB oraz stopy bezrobocia. Fakt, iż badana zmienna w drugim i trzecim
kwartale

wykazuje

wyższe

wartości

niż

w

pierwszym

i

czwartym

kwartale

najprawdopodobniej wyjaśnić można dorywczymi pracami w rolnictwie i budownictwie.
Zainteresowanie wzbudza wyraźny spadek zmian sezonowych analizowanej zmiennej,
jaki nastąpił w 2004 roku. W 2000 roku rozpiętość wahań sięgała 9 punktów procentowych,
podczas gdy w 2004 różnica między kwartałami o najwyższej i najniższej wartości wynosiła
jedynie 3 punkty procentowe i jeszcze zmniejszyła się w następnych latach. Obserwowane
zmniejszenie wahań sezonowych tłumaczyć można stabilizacją udziału podatków
dochodowych (a zwłaszcza podatku dochodowego od osób fizycznych) w PKB.
Zwraca również uwagę spadek szacowanego stosunku nieoficjalnego PKB do
oficjalnego w ostatnich latach próby. Wyjątkowo niska wartość analizowanej zmiennej
w pierwszym kwartale 2007 roku (najniższa dla rozpatrywanego kwartału w badanym
okresie) pozwala przypuszczać, iż wielkość nieoficjalnego PKB w stosunku do oficjalnego za
cały bieżący rok będzie mniejsza niż w latach poprzednich (jeżeli nie zajdą nieprzewidziane
zmiany).
W dalszej kolejności przekształcono szeregi kwartalne na roczne oraz przedstawiono
stosunek nieoficjalnego PKB do oficjalnego (w procentach). W tym celu najpierw obliczono
wielkość gospodarki nieoficjalnej w cenach stałych (z pierwszego kwartału 2006 roku) dla
poszczególnych kwartałów, a następnie zsumowano wartości kwartalne, aby uzyskać roczne.
Wyniki zaprezentowane zostały w tabeli 4. Lata 1999–2000, dla których GUS nie udostępnia
danych na temat stopy bezrobocia porównywalnych z późniejszym okresem, i z konieczności
oparte na szacunkowej stopie bezrobocia, zaznaczono gwiazdką.
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Tabela 4. Szacunkowy stosunek nieoficjalnego PKB do oficjalnego w latach 1999-2006
Rok

nieoficjalne PKB
,w%
oficjalne PKB

1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006

24,5*
24,5*
24,5
25,8
25,8
22,2
22,3
22,1

* Obliczenia oparte na szacunkowej stopie bezrobocia.
Źródło: obliczenia własne.

Jak wynika z tabeli 4, stosunek oszacowań nieoficjalnego PKB do oficjalnego był
dość stabilny w latach 1999–2003 i utrzymywał się na poziomie około 25%. W ostatnich
latach próby analizowana zmienna spadła do nieco ponad 22% i zapewne będzie się dalej
zmniejszać (por. komentarz do wykresu 2).
Spadek ten w dużym stopniu skorelowany jest z oficjalnym PKB w cenach stałych
(współczynnik korelacji wynosi –0,79). Zależność tę łatwo wyjaśnić na gruncie teorii
ekonomicznej – z jednej strony, w miarę wzrostu dochodów i poziomu dobrobytu podmioty
gospodarcze mają więcej do stracenia, jeżeli zostaną przyłapane na ukrywaniu działalności.
W tych warunkach działalność w sektorze nieformalnym staje się bardziej ryzykowna. Z
drugiej strony, bogatsze gospodarstwa domowe nie muszą uciekać się do prawdopodobnie
tańszych (ponieważ nie obciążonych podatkami) towarów pochodzących z szarej strefy, aby
związać koniec z końcem. Ponadto, w miarę wzrostu wielkości produkcji, coraz trudniejsze
staje

się

ukrycie

przedsiębiorstwa.

Rozwój

gospodarczy

znajduje

także

swoje

odzwierciedlenie na rynku pracy. Przy niskiej stopie bezrobocia łatwiej jest znaleźć
zatrudnienie w sektorze formalnym. Jak widać, powodów, dla których wyższy realny
(oficjalny) PKB związany jest z mniejszym rozmiarem szarej strefy, można podać wiele.
Warto przypomnieć, iż zarówno uzyskane wartości, jak i zaobserwowana tendencja
spadkowa stanowią jedynie oszacowania.

5.2.2. Popyt na pieniądz

Wygodny wskaźnik do badania szarej strefy stanowi również popyt na pieniądz
gotówkowy. Powszechnie zakłada się, że podmioty działające w sektorze nieformalnym
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unikają używania systemu bankowego, aby nie pozostawiać łatwych do wykrycia śladów
transakcji. Można zatem domniemywać, że wzrost popytu na pieniądz gotówkowy, którego
nie można wyjaśnić za pomocą standardowych czynników, oznacza rozwój gospodarki
nierejestrowanej.
Należy zaznaczyć, że szacunki rozmiarów szarej strefy dokonywane na podstawie
zużycia energii oraz popytu na pieniądz mogą się od siebie różnić, nawet w dość znaczącym
stopniu. Wynika to z faktu, iż analizowane wskaźniki obejmują różne obszary sektora
nieformalnego. Istnieją rodzaje produkcji ukrytej, które wpływają na tylko jeden
z omawianych czynników – nierejestrowane udzielanie korepetycji odbije się na
zwiększonym popycie na pieniądz, ale nie spowoduje zbytniego zużycia energii; transakcje
barterowe z definicji nie wymagają pieniędzy, lecz mogą wiązać się z konsumpcją energii.
Nie można zatem jednoznacznie określić, które szacunki – oparte na popycie na gotówkę czy
też na zużyciu energii elektrycznej – powinny być wyższe.

5.2.2.1. Zastosowana metodologia
Przy szacowaniu szarej strefy na podstawie popytu na pieniądz zastosowano podejście
analogiczne do użytego przy produkcji energii.
Praktycznie niezmieniona pozostaje ogólna postać równania:
ln(M t ) = α 0 + α1 ln(Yot ) + βX t + ε t

(12)
gdzie:

Mt – ilość pieniądza gotówkowego (w ujęciu realnym) w obiegu w okresie t;
Yot – oficjalny PKB w okresie t;
Xt – macierz zmiennych (innych niż oficjalny PKB) opisujących popyt na pieniądz;

α0, α1, β – parametry równania (β jest wektorem parametrów);
εt – składnik losowy w okresie t.
Tak jak poprzednio, najpierw estymuje się model ekonometryczny, w którym
logarytm naturalny popytu na pieniądz zależy od logarytmu naturalnego oficjalnego PKB,
innych zmiennych determinujących bezpośrednio popyt na pieniądz oraz czynników
wpływających na wielkość szarej strefy, odpowiednio, blok X 1 t oraz X 2 t macierzy X t
z równania (12):
ln(M t ) = α 0 + α1 ln(Yot ) + β1 X1t + β 2 X 2 t + ε t

(13)
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Innymi słowy, przyjmuje się założenia, że pieniądz gotówkowy używany jest
w obydwu sektorach gospodarki, a popyt na niego zależy od tradycyjnie przyjmowanych
zmiennych (zawartych w macierzy X 1 t ) oraz od czynników wpływających na gospodarkę
nierejestrowaną (macierz X 2 t ).
Po wyznaczeniu Mt z równania (13) uzyskuje się:
M t = α 0Yotα 1 exp(β1 X1t + β 2 X 2 t + ε t )

(14)
Podobnie przy zużyciu energii, w następnym kroku przyjmuje się, że wszystkie
elementy macierzy X 2 t są równe zero, 61 co pozwala na obliczenie, jaka byłaby wielkość
PKB, gdyby nie istniały zawarte w macierzy czynniki skłaniające podmioty gospodarujące do
ukrywania swojej produkcji. Tak jak w poprzedniej części raportu oznacza to założenie, że
w gospodarce nie będzie występować szara strefa – po zaniknięciu bodźców skłaniających do
ukrywania produkcji, podmiotom gospodarczym powinno być obojętne, w której części
gospodarki się znajdą. W rezultacie równanie (14) redukuje się do:
M t = α 0 (Yot + Ynt )α 1 exp(β1 X1t + ε t )

(15)
gdzie:

Ynt – wielkość nieoficjalnego PKB w okresie t, a sumę Yot + Ynt interpretować należy
jako PKB całkowite.
Z równań (14) oraz (15), po przyrównaniu ich stronami, można wyliczyć stosunek
PKB całkowitego do oficjalnego:
⎛β X
Yot + Ynt
= exp⎜⎜ 2 2 t
Yot
⎝ α1

⎞
⎟⎟
⎠

(16)
co umożliwia obliczenie PKB całkowitego, a w dalszej kolejności, wyznaczenie
poszukiwanej wielkości nieoficjalnego PKB.
Powyższe podejście pozwala na oszacowanie, jaka byłaby wielkość produkcji, gdyby
nie istniały czynniki (wymienione w macierzy X 2 t ) skłaniające podmioty gospodarcze do

61

Wymóg odpowiedniego zdefiniowania zmiennych tworzących macierz X2t pozostaje w mocy.
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ukrywania produkcji. Otrzymane w ten sposób szacunki nie zawierają działalności
nielegalnej. Jeżeli podmiot gospodarczy ewidentnie łamie prawo, na przykład świadcząc
usługi polegające na zabijaniu wskazanych osób, to zlikwidowanie podatków czy przepisów
BHP nie skłoni go do zgłoszenia organom państwowym swojej „produkcji”.
Zaprezentowana

wyżej

metodologia

pozwala

na

uniknięcie

niektórych

z wymienianych w literaturze problemów, lecz wciąż w szacowanych wielkościach mogą
pojawić się błędy wynikające z:

•

Uwzględnienia w macierzy X 2 t tylko niektórych czynników determinujących

szarą strefę. Pominięcie istotnych zmiennych spowoduje zaniżenie oszacowań.

•

Pominięcia znaczących, lecz trudnych do skwantyfikowania lub uzyskania

zmiennych, które powinny się znaleźć w macierzy X 1 t , takich jak zaufanie do systemu
bankowego lub gęstość sieci bankomatów. Czynniki te mogą wpływać na popyt na pieniądz
związany z rejestrowanymi transakcjami.

•

Zmian zachodzących w systemie bankowym (takich jak zwiększenie

konkurencyjności sektora bankowego, wprowadzanie kart płatniczych i kredytowych) Przy
badaniu popytu na pieniądz trudno oddzielić wahania wynikające ze zmiany szybkości obiegu
pieniądza od wahań wypływających ze zmiany liczby zawieranych transakcji.

•

Przyjęcia mocnego założenia o jednakowej elastyczności popytu na pieniądz

względem wielkości produkcji w obydwu sektorach gospodarki.

•

Istnienia działalności gospodarczej, która nie wiąże się ze zwiększeniem

popytu na gotówkę, a może być ukrywana przed państwem (np. transakcje barterowe).

•

Dość mocnego założenia, iż wszystkie transakcje zawierane w sektorze

nieformalnym wykorzystują gotówkę. Tymczasem z niektórych badań wynika, że w szarej
strefie jedynie przy około 80% transakcji używa się gotówki (Schneider, Enste 2000).

•

Wykorzystywania w nierejestrowanych transakcjach waluty innej niż krajowa

(np. euro lub dolara amerykańskiego). Jeżeli nastąpiła „dolaryzacja” gospodarki, to opisana
wyżej metoda da zaniżone wyniki. O ile znana jest ilość waluty krajowej w obiegu, o tyle
trudne jest oszacowanie ilości waluty zagranicznej 62.

62

Wielką szansę na oszacowanie ilości zagranicznej waluty w obiegu w niektórych gospodarkach

stanowiło wprowadzenie euro. Stare waluty (między innymi marka niemiecka będąca godnym zaufania
pieniądzem w niektórych krajach bałkańskich) zostały w stosunkowo krótkim czasie wycofane. Ilość dolarów
amerykańskich wciąż jednak pozostaje trudna do oszacowania.
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•

Wysokiej inflacji, która może zakłócić normalne procesy gospodarcze

i zafałszować wszelkie analizy oparte na ilości pieniądza w gospodarce. Można jednak
przyjąć, że w badanych okresie w Polsce inflacja nie stanowiła zbyt dużego problemu.

5.2.2.2. Dane statystyczne
Przy szacowaniu gospodarki nieoficjalnej metodą ekonometryczną według popytu na
gotówkę wykorzystano dane kwartalne. Analizą został objęty okres od pierwszego kwartału
1999 do końca 2006 roku. Dobór próby został podyktowany, z jednej strony, dostępnością
jednolitych metodologicznie danych dotyczących PKB (por. przyp. 9), a z drugiej strony,
brakiem danych opisujących stopę procentową w pierwszym kwartale 2007 roku.
Do oszacowań wykorzystano dane opracowywane przez NBP. Użyto szeregu
opisującego ilość gotówki w obiegu poza kasami banków, stan na końcu badanego okresu.
Informacje pochodzą ze strony internetowej NBP 63. Zmienna ta wyrażona została
w milionach złotych. Przy szacunkach wykorzystano popyt na pieniądz realny (w cenach
stałych z czwartego kwartału 2005 roku). Popyt na gotówkę zdeflowany został za pomocą
indeksu cen konsumpcyjnych, przeliczonego do postaci jednopodstawowej. Do estymacji
zastosowano logarytmy naturalne ze zmiennej (por. opis metodologii).
Spośród zwykle używanych zmiennych opisujących popyt na pieniądz (Yo i macierz
X 1 t w równaniu (13)) wykorzystano:

•

Oficjalne PKB w cenach stałych (Yo) opisujące oficjalnie zawierane transakcje

gospodarcze. Przy estymacji użyto logarytmów naturalnych.

•

Stopę procentową (R). Użyto średniej ważonej stopy oprocentowania

depozytów terminowych złotowych ogółem. Wybór padł na oprocentowanie depozytów,
ponieważ ta stopa stanowi koszt alternatywny przechowywania aktywów w postaci gotówki –
decydując się na gotówkę traci się odsetki, jakie można byłoby uzyskać z depozytu. Ponadto,
depozyty, w odróżnieniu od na przykład akcji (inna forma przechowywania oszczędności),
nie wiążą się z nadmiernym ryzykiem straty. Uwzględniono oprocentowanie wyłącznie
depozytów złotowych, ponieważ stopa oprocentowania na przykład franków szwajcarskich
będzie miała znikomy wpływ na popyt na złotówki. Wzięto pod uwagę depozyty ogółem,
ponieważ przed problemem zarządzania aktywami finansowymi stają i gospodarstwa
domowe, i przedsiębiorstwa. Należy oczekiwać ujemnego wpływu stopy procentowej na
63

Strona NBP www.nbp.pl, dostępne w dniu 4.06.2007.
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popyt na pieniądz – wzrost oprocentowania oznacza, że trzymanie gotówki staje się mniej
opłacalne w porównaniu z innymi formami przechowywania majątku, a zatem podmioty
gospodarcze powinny zmienić strukturę aktywów i zwiększyć udział oprocentowanych form
kosztem nieoprocentowanych. Dane dotyczące stopy procentowej pochodzą ze strony
internetowej NBP. 64 Szereg podawany przez NBP jest szeregiem o częstotliwości
miesięcznej. Wartość w każdym kwartale stanowi średnią arytmetyczną z wartości zmiennej
dla trzech miesięcy tworzących dany kwartał. Zmienna została wyrażona w procentach.

•

Indeks cen konsumpcyjnych (CPI). Tym razem wykorzystano indeks

łańcuchowy, który informował, o ile procent wzrosły ceny konsumpcyjne w ciągu ostatnich
czterech kwartałów 65. Inflacja może wpływać na popyt na pieniądz gotówkowy – jeżeli jest
wysoka, to pieniądz z każdą chwilą traci wartość. Można to porównać z opodatkowaniem i
podmioty gospodarcze w warunkach dużej inflacji starają się unikać przechowywania
majątku w gotówce – koncentrują się raczej albo na oprocentowanych aktywach (zwłaszcza,
jeżeli oprocentowanie jest indeksowane i zmienia się wraz z inflacją), albo kupują trwałe
towary, których cena rośnie (na przykład dzieła sztuki, złoto, nieruchomości). Należy zatem
spodziewać się, że zmienna CPI będzie negatywnie wpływać na popyt na pieniądz. Dane
dotyczące cen konsumpcyjnych zostały zaczerpnięte ze strony internetowej GUS 66.
Przy analizie popytu na pieniądz użyto tych samych zmiennych opisujących szarą
strefę, co przy estymacjach wykorzystujących produkcję energii elektrycznej.

5.2.2.3. Specyfikacja modelu
Punkt wyjścia do budowy modelu ekonometrycznego stanowi równanie (13):
ln(M t ) = α 0 + α1 ln(Yot ) + β1 X1t + β 2 X 2 t + ε t

(17)
gdzie:

M t – ilość pieniądza gotówkowego w obiegu w okresie t;
Yot – realne oficjalne PKB w okresie t;
X1t – macierz zawierająca zmienne zwykle używanie do wyjaśnienia popytu na pieniądz:

R oraz CPI (nie wszystkie wersje estymowanego równania zawierają drugą z tych zmiennych);
64
65

jw.
Zbliżona zmienna (zmiany w ciągu ostatnich 12 miesięcy – na przykład wzrost cen pomiędzy

kwietniem a kwietniem poprzedniego roku) potocznie zwana jest inflacją.
66

www.stat.gov.pl, dostępne w dniu 29.06.2007.
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X2t

–

macierz

obejmująca

zmienne

determinujące

wielkość

szarej

strefy

(w poszczególnych wariantach modelu pojawiają się różne konfiguracje zmiennych);

αi, β1, β2 – parametry równania (β1 oraz β2 są wektorami parametrów);
εt – składnik losowy w okresie t.
Przy

tak

wyspecyfikowanym

równaniu

wiele

zmiennych

wykazuje

niestacjonarność. Stacjonarność szeregów badana była za pomocą testu ADF. Wyniki dla
zmiennych, które nie zostały już przedstawione w poprzedniej części raportu (por. tab.1), są
zaprezentowane w tabeli 5. Dla porównania podano również wartości krytyczne testu przy
pięcioprocentowym poziomie istotności.
Tabela 5. Badanie stacjonarności wykorzystywanych zmiennych
Zmienna

ln(M )
R
CPI

Statystyka testu ADF
0,52

Wartość krytyczna
-2,96

-1,39
-0,79

-2,96
-2,96

Źródło: obliczenia własne przy wykorzystaniu programu EViews 5.

Ze względu na niestacjonarność zmiennych w dalszych analizach oparto się na
postaciach równań ekonometrycznych wykorzystujących przyrosty zmiennych (por. przykład
1). Użyto przyrostów rocznych ( Δ 4 X t = X t − X t − 4 ), aby uniknąć problemów związanych
z sezonowością.
Przy zastosowaniu rocznych przyrostów sytuacja nieco się poprawia, ale zmienna
objaśniana (logarytm naturalny z M) wciąż pozostaje niestacjonarna, nawet przy
dziesięcioprocentowym poziomie istotności. Wyniki testów przedstawiono w tabeli 6
(wartości statystyk dla pozostałych zmiennych wykorzystanych w modelu znaleźć można w
tab. 2). Tak jak w poprzednich przypadkach, ostatnia kolumna tabeli podaje wartości
krytyczne testu ADF przy pięcioprocentowym poziomie istotności.
Tabela 6. Badanie stacjonarności wykorzystywanych zmiennych (roczne przyrosty)
Zmienna

Δ 4 ln( M )
Δ4R *
Δ 4 CPI *

Statystyka testu ADF
-1,47

Wartość krytyczna
-2,98

-3,82

-3,64

-4,01

-3,60

* Test ADF z włączeniem trendu i wyrazu wolnego.
Źródło: obliczenia własne przy wykorzystaniu programu EViews 5.
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Ostatecznie, szacowano szereg wariantów równania postaci:
Δ 4 ln(M t ) = α 0 + α1Δ 4 ln(Yot ) + β1Δ 4 X1t + β 2 Δ 4 X 2 t + ς t

(18)
gdzie:

M t – ilość gotówki w obiegu w okresie t;
Yot – realne oficjalne PKB w okresie t;
Δ4X1t – macierz zawierająca roczne przyrosty stopy procentowej lub stopy

procentowej i inflacji;
Δ4X2t – macierz składająca się z rocznych przyrostów zmiennych determinujących

wielkość gospodarki nieformalnej (w różnych wersjach modelu przyjęto różne kombinacje
zmiennych);
Δ4Xt – roczny przyrost zmiennej X w okresie t;

αi, β1, β2 – parametry równania (β1 oraz β2 są wektorami parametrów);
ςt – składnik losowy w okresie t.

5.2.2.4. Wyniki estymacji
Jak już wspomniano, dokonano estymacji wielu różnych wariantów powyższego
równania. Różnice w specyfikacji dotyczyły zarówno zmiennych wchodzących w
skład macierzy Δ4X1t, jak i macierzy Δ4X2t. Parametry oraz najważniejsze statystyki
dla 10 wybranych wersji pokazane zostały w tabeli 7. Pod wartościami parametrów,
w nawiasach, podano statystyki t–Studenta.
Podobnie jak przy metodzie opartej na produkcji energii, estymacji dokonywano
przy użyciu metody najmniejszych kwadratów (MNK). Przy szacunkach wykorzystano
szeregi o częstotliwości kwartalnej. Po skróceniu wynikającym z zastosowania
rocznych przyrostów a nie poziomów zmiennych, próba obejmowała okres od
pierwszego kwartału 2000 roku do czwartego kwartału 2006 (28 obserwacji).
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Tabela 7. Wyniki wybranych wariantów szacunków. Zmienna objaśniana: Δ 4 ln(M t ) ,
w nawiasach statystyki t–Studenta
Zmienna objaśniająca
Stała

Δ 4 ln(Yo)
Δ4R
Δ 4 CPI
Δ 4 CIT

(1)
-0,127
(-4,91)
3,870
(6,53)
-0,031
(-7,06)
-0,651
(-1,50)
3,215
(1,21)

Δ 4 PIT
Δ 4 (CIT + PIT )
Δ 4 FREEDOM
Δ 4 FREEDOM − C

(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
-0,118 -0,122 -0,107 -0,102 -0,103 -0,111
(-6,44) (-6,28) (-5,40) (-5,04) (-5,08) (-5,44)
3,975
4,087
3,565
3,480
3,499
3,694
(9,62)
(9,13)
(8,14)
(7,82)
(7,88)
(7,98)
-0,034 -0,035 -0,034 -0,033 -0,034 -0,033
(-10,43) (-10,15) (-11,03) (-10,82) (-10,97) (-10,51)
0,191
0,272
(0,52) (-0,70)
-1,578
(-0,69)
9,086
9,851
(4,63)
(4,34)
4,418
5,313
5,337
5,127
(3,50)
(3,49)
(3,36)
(3,43)
0.004
(1,04)
0,002
(0,96)

Δ 4TRADE

(8)
-0,047
(-1,37)
2,678
(4,54)
-0,030
(-8,62)

5,479
(4,26)

(9)
(10)
-0,107 -0,066
(-5,11) (-3,03)
3,574
2,545
(7,62)
(5,08)
-0,034 -0,033
(-10,66) (-12,24)

4,390
(3,22)

0,001
(0,89)

Δ 4 FISCAL

0,014
(2,09)

Δ 4 GOV

-9*10-5
(0,06)

Δ 4U
R2
Skor. R2
Statystyka
Durbina–Watsona
Kryterium Akaike’a
Kryterium Schwarza

2,752
(2,27)

0,837
0,808
1,692

0,910
0,894
2,206

0,912
0,892
2,126

0,875
0,860
2,040

0,881
0,860
2,032

0,880
0,859
2,028

0,879
0,858
1,938

0,895
0,877
2,218

0,875
0,853
2,036

-0,017
(-3,09)
0,912
0,896
2,352

-3,35
-3,11

-3,94
-3,71

-3,89
-3,61

-3,69
-3,50

-3,66
-3,42

-3,65
-3,42

-3,65
-3,41

-3,79
-3,55

-3,62
-3,38

-3,96
-3,72

Źródło: obliczenia własne przy wykorzystaniu programu EViews 5.

Dyskusja wyników
Jak wynika z analizy statystyk t–Studenta w wariantach (1-3), inflacja nie wywiera
znaczącego wpływu na zmienną objaśnianą. W żadnym z tych równań nie ma podstaw do
odrzucenia hipotezy zerowej, iż parametr stojący przy tej zmiennej wynosi 0. W następnych
wersjach została zatem pominięta. Pozostałe czynniki opisujące popyt na pieniądz – oficjalny
PKB oraz stopa procentowa w każdym wariancie są bardzo istotne.
W

przeciwieństwie

do

modelu

opisującego

produkcję

energii,

zmienne

przedstawiające udział podatków dochodowych w oficjalnym PKB (PIT oraz CIT) nie mogą
jednocześnie występować w jednym równaniu – w równaniu (3) parametr przy zmiennej CIT
ma znak niezgodny z oczekiwaniami (takie zjawisko może zachodzić, jeżeli dwie zmienne
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objaśniające są zbyt silnie skorelowane ze sobą). We wszystkich pozostałych wariantach
pojawia się więc suma tych dwóch zmiennych. Wersja (4) stanowi wersję bazową, która
następnie wykorzystywana jest do sprawdzenia istotności innych czynników oddziałujących
na nieformalną gospodarkę (FREEDOM, FREEDOM_CUT, TRADE, FISCAL, GOV, U), a za
jej pośrednictwem, na popyt na pieniądz gotówkowy.
Jak pokazują wartości statystyk t–Studenta, spośród wyżej wymienionych zmiennych
jedynie indeks opisujący obciążenia fiskalne nakładane przez rząd oraz stopa bezrobocia są
istotne, przy czym stopa bezrobocia ma znak niezgodny z teorią ekonomiczną. Zmienna GOV
nie tylko jest wysoce nieistotna, ale również stojący przy niej parametr ma znak niezgodny
z oczekiwaniami.
Do oszacowania gospodarki nieoficjalnej zostanie użyta wersja ze zmienną FISCAL
(8). W większości przypadków wartości statystyk dla tego wariantu są lepsze niż dla wariantu
bazowego (jedynym wyjątkiem jest statystyka Durbina–Watsona), a w szczególności wartości
kryteriów informacyjnych sugerują, iż do dalszej analizy należy wybrać to równanie. Na
pierwszy rzut oka może wydawać się, iż wersja (10) charakteryzuje się jeszcze lepszymi
wskaźnikami dopasowania oraz kryteriami informacyjnymi. Trzeba ją jednak odrzucić ze
względu na niezgodny z oczekiwaniami znak parametru stojącego przy stopie bezrobocia.
Ujemny znak wskazywałby, iż wzrost stopy bezrobocia będzie prowadził do zmniejszenia
gospodarki nieoficjalnej, a za jej pośrednictwem przyczyniał się do spadku popytu na
pieniądz.

Interpretacja parametrów i statystyk
Analiza wielkości gospodarki nieoficjalnej w Polsce zostanie zatem oparta na
równaniu (19):
Δ 4 ln(M t ) = α 0 + α1Δ 4 ln(Yot ) + β1Δ 4 Rt + β 2 Δ 4 (CITt + PITt ) +
+ β 3Δ 4FISCALt + ς t

(19)
gdzie:

M t – ilość gotówki w obiegu (poza kasami banków), w cenach stałych, w okresie t;
Yot – realne oficjalne PKB w okresie t;
Rt – stopa oprocentowania depozytów terminowych złotowych ogółem w okresie t;
CITt – udział wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych w oficjalnym
PKB w okresie t;
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PITt – udział wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych w oficjalnym
PKB w okresie t;

FISCALt – indeks opisujący obciążenia fiskalne nakładane przez rząd 67 w okresie t;
Δ4Xt – roczny przyrost zmiennej X w okresie t;

αi, βi, – parametry równania;
ςt – składnik losowy w okresie t.
W wyniku estymacji powyższego równania otrzymano następujące parametry:
Δ 4 ln( M t ) = −0,047 + 2,678Δ 4 ln(Yot ) − 0,030Δ 4 Rt +
+ 5,479Δ 4 (CITt + PITt ) + 0,014 Δ 4FISCALt + ς t

(20)
Parametry powyższe należy interpretować w następujący sposób:
– popyt na pieniądz gotówkowy (w cenach stałych), przy pozostałych warunkach
niezmienionych, w ciągu roku spada o 0,047%;
– wzrost oficjalnego PKB o 1% doprowadzi do, ceteris paribus, zwiększenia realnego
popytu na gotówkę o 2,678 procent;
– zwiększenie stopy oprocentowania depozytów złotowych o 1 punkt procentowy
spowoduje, przy pozostałych warunkach niezmienionych, spadek popytu na pieniądz o
0,03%;
– podwyższenie udziału wpływów z podatku dochodowego (od osób prawnych lub
fizycznych) w PKB o 1 punkt procentowy, przy pozostałych warunkach stałych,
zintensyfikuje działalność nierejestrowaną, a przez to powiększy realny popyt na pieniądz o
0,02124% (podana wielkość jest stukrotnie mniejsza od parametru występującego w
równaniu, ponieważ obydwie zmienne zostały wyrażone w postaci ułamków);
zwiększenie najwyższych stawek podatków dochodowych lub udziału wpływów
podatkowych w PKB, które zaowocowałoby wzrostem indeksu obciążeń fiskalnych
nakładanych przez rząd o jednostkę 68, doprowadzi, ceteris paribus, do zintesyfikowania
działalności nieformalnej i sprawi, że zmienna objaśniana wzrośnie o 0,014%.
Jak można wnioskować na podstawie wartości statystyk t–Studenta, zmienne:
oficjalny PKB, stopa procentowa oraz udział podatków dochodowych w oficjalnym PKB są
67

Indeks ten bierze pod uwagę najwyższe stawki podatków dochodowych (od osób prawnych i

fizycznych) oraz udział wszystkich wpływów z podatków w PKB.
68

Indeks przyjmuje wartości od 0 do 100.
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istotne przy jednoprocentowym poziomie istotności, tj. z prawdopodobieństwem wynoszącym
99% nie ma podstaw do odrzucenia hipotezy zerowej mówiącej, iż parametr stojący przy
danej zmiennej jest statystycznie równy 0. Indeks obciążeń fiskalnych nakładanych przez rząd
jest istotny przy pięcioprocentowym poziomie istotności. Stała, którą należy interpretować
jako trend, jest nieistotna, tj. nie wywiera statystycznie znaczącego wpływu na zmienną
objaśnianą.
Współczynnik R2 wynosi 0,895, co oznacza, iż równanie wyjaśnia zmienność
zmiennej objaśnianej w 89,5%. Jak na model wykorzystujący przyrosty, a nie poziomy
zmiennej, stopień objaśnienia jest dość wysoki (wyższy nawet, niż przy równaniu opisującym
zużycie energii). Skorygowany R2, który uwzględnia stopień dopasowania oraz liczbę
zmiennych objaśniających wykorzystanych w równaniu, wynosi 0,877 i również pozostaje
zadowalającym poziomie.
Wartość statystyki Durbina–Watsona (używanej do sprawdzenia, czy w modelu
występuje autokorelacja) wynosi 2,218. Dla tak wyspecyfikowanego równania i takiej
długości próby, przy pięcioprocentowym poziomie istotności, dolna i górna wartość
krytyczna wynoszą odpowiednio 1,104 oraz 1,747. Wartość statystyki powyżej dwóch
sugeruje raczej ujemną autokorelację, więc z podanymi wartościami krytycznymi należy
porównywać przekształconą statystykę. Przekształcenie sprowadza się do odjęcia oryginalnej
wartości statystyki od 4. Otrzymana wielkość wynosi 1,782 i znajduje się powyżej górnej
wartości krytycznej. Można zatem przyjąć (przy pięcioprocentowym poziomie istotności), iż
w badanym równaniu autokorelacja składnika losowego nie występuje.
Kryteria informacyjne Akaike’a i Schwarza wykorzystuje się do porównywania
różnych modeli i ich wartości same w sobie nie są interpretowalne. Pozwalają na
określenie, w którym momencie wprowadzanie nowych zmiennych objaśniających
(co zawsze poprawia dopasowanie) przestaje wnosić do modelu ekonometrycznego
dodatkową, wartościową informację. Pożądane są niskie (i ujemne) wartości tych
statystyk. Jak wynika z tabeli 7, wybrana wersja równania (10) charakteryzuje się
stosunkowo dobrymi kryteriami informacyjnymi. Są one zdecydowanie lepsze niż w
wersji bazowej (4).
Przeprowadzono testy dotyczące szeregu reszt wyżej opisanego równania. Ze
względu na niestacjonarność zmiennej objaśnianej oraz indeksu obciążeń fiskalnych
nakładanych przez rząd, wyniki tych testów są szczególnie ważne, gdyż zachodzi
ryzyko, że uzyskane zależności są zależnościami pozornymi. Za pomocą testu
Jarque–Bera sprawdzono, czy szereg ten ma rozkład normalny. Wartość statystyki
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Jarque–Bera, przy pięcioprocentowym poziomie istotności, nie daje podstaw do
odrzucenia hipotezy zerowej o rozkładzie normalnym badanej zmiennej.
Przetestowano również, za pomocą testu ADF, stacjonarność szeregu reszt.
Wartość statystyki ADF (-4,797) wskazuje, że należy odrzucić hipotezę zerową o
istnieniu pierwiastka jednostkowego, nawet przy jednoprocentowym poziomie
istotności. Oznacza to, iż reszty są stacjonarne.

Szacowanie rozmiaru gospodarki nieoficjalnej
Zgodnie z przyjętą metodologią (por. równania 12-14), na podstawie otrzymanych
parametrów

równania

(20)

oraz

danych

statystycznych

szacunkowy iloraz PKB całkowitego do oficjalnego:
Yot + Ynt
⎛ 5,479(CITt + PITt ) + 0,014 FISCALt
= exp⎜⎜
2,678
Yot
⎝

(21)
Wyniki obliczeń zostały przedstawione na wykresie 3.
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⎞
⎟⎟
⎠

można

wyznaczyć

Źródło: obliczenia własne
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Wykres 3. Szacunkowy stosunek PKB całkowitego do PKB oficjalnego w okresie 1999.1–2007.1
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Jak wynika z analizy wykresu 3, w badanym okresie PKB całkowite przewyższało
PKB oficjalne o od niecałych 21% (drugi kwartał 2004 roku) do niemalże 36% (czwarty
kwartał 1999) oficjalnego PKB, przy czym można było zaobserwować trend spadkowy.
Warto zaznaczyć, iż i zaprezentowane wyniki, i wyżej wymieniony trend stanowią jedynie
oszacowania, a nie absolutnie pewne dane opisujące szarą strefę w Polsce.
Nieco zaskakująca jest sezonowość analizowanej zmiennej – najwyższe wartości
występują w czwartych kwartałach. Prawdopodobnie wykorzystywana metoda zawyża
wielkość szarej strefy w czwartym kwartale, co wynika ze zwiększonego popytu na gotówkę
związanego z zakupami świątecznymi i noworocznymi wydatkami, a nie z działalności
w sektorze nieformalnym.
Tak jak przy modelu ekonometrycznym opisującym produkcję energii elektrycznej,
wahania sezonowe od roku 2004 wyraźnie się zmniejszają. Taka sama jest również przyczyna
stabilizacji – spadek zmienności udziału wpływów z podatków dochodowych w oficjalnym
PKB.
W dalszej kolejności, podobnie jak przy analizie produkcji energii elektrycznej,
przekształcono szeregi kwartalne na roczne oraz przedstawiono PKB nieoficjalny jako
procent oficjalnego. W tym celu najpierw obliczono wielkość gospodarki nieoficjalnej
w cenach stałych (z pierwszego kwartału 2006 roku) dla poszczególnych kwartałów,
a następnie zsumowano wartości kwartalne, aby uzyskać roczne. Wyniki zaprezentowane
zostały w tabeli 8.
Tabela 8. Szacunek stosunku nieoficjalnego PKB do oficjalnego
w latach 1999–2006 (w procentach oficjalnego PKB)
Rok

nieoficjalne PKB
,w%
oficjalne PKB

1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006

33,2
29,9
26,7
25,3
24,8
22,6
22,0
22,8

Źródło: obliczenia własne.

Tabela 8 pokazuje wyraźny trend spadkowy badanej zmiennej. W analizowanym
okresie nastąpił spadek oszacowanej wielkości sektora nieformalnego od 33,2% oficjalnego
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PKB (w 1999 roku) do 22% (w 2005). Jedynie w 2006 roku nastąpił nieznaczny wzrost. W
przypadku obliczeń bazujących na popycie na pieniądz, korelacja między otrzymanymi
szacunkami a oficjalnym PKB w cenach stałych jest jeszcze silniejsza – współczynnik
korelacji wynosi –0,82.

5.3. Podsumowanie
Ogólnie rzecz biorąc, za najbardziej wiarygodne metody (spośród przedstawionych
w raporcie cząstkowym) należy uznać metody ekonometryczne. W gruncie rzeczy, podobnie
jak analiza zużycia energii elektrycznej oraz analiza obiegu pieniężnego, badają zużycie
energii oraz popyt na pieniądz, ale w odróżnieniu od nich uwzględniają inne czynniki, które
mogą wywierać istotny wpływ na objaśniane zmienne. Zamiast przyjmować, iż analizowana
wielkość zależy tylko i wyłącznie od sektora nieformalnego, przyjmuje się, że szara strefa jest
jednym z kilku znaczących bodźców. W rezultacie mniejsze jest prawdopodobieństwo
otrzymania zafałszowanych wyników i należy oczekiwać, iż szacunki uzyskane za pomocą
metod bazujących na modelach ekonometrycznych, będą bliższe prawdziwych wartości.
Kolejnym argumentem przemawiającym na korzyść metod ekonometrycznych jest
podobieństwo uzyskanych szacunków, szczególnie w latach 2001-2006, to jest w okresie, dla
którego dostępne były oficjalne, jednolite dane dotyczące stopy rejestrowanego bezrobocia,
która występowała w jednym z opisanych modeli ekonometrycznych.
Wykorzystano dwie metody ekonometryczne – opartą na produkcji energii
elektrycznej oraz na popycie na pieniądz. Zapewne, za bardziej zbliżone do prawdy należy
uznać podejście bazujące na produkcji energii elektrycznej, ze względu na bardziej
prawdopodobny rozkład oszacowanych wielkości w poszczególnych kwartałach – ze
stosunkiem nieoficjalnego PKB do oficjalnego w drugich i trzecich kwartałach wyższym niż
w pierwszych i czwartych (por. wykres 2 oraz komentarz do niego).
Reasumując, za najbardziej wiarygodną metodę autor uznaje model ekonometryczny
bazujący na produkcji energii elektrycznej. Szacunki dokonane za pomocą tej metody
sugerują, iż w latach 1999-2003 stosunek nieoficjalnego PKB do oficjalnego wahał się na
poziomie około 25%, a następnie (od roku wstąpienia Polski do Unii Europejskiej) obniżył się
i jedynie nieznacznie przekraczał 22%.
Warto jeszcze raz podkreślić, że żadna ze znanych metod szacowania sektora
nieformalnego nie jest idealna. Także przedstawione w niniejszym raporcie (i uznane za
najlepsze) metody ekonometryczne można jeszcze doskonalić. Zapewne ciekawe wyniki
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dałoby włączenie do modelu innych zmiennych wpływających na wielkość szarej strefy – na
przykład kosztów płacenia podatków (ang. compliance costs), na jakie narażone są podmioty
gospodarcze działające w sektorze formalnym. Bank Światowy 69 od kilku lat przedstawia
różnorodne indeksy i wskaźniki opisujące problemy stojące przed przedsiębiorstwami
w poszczególnych krajach (na przykład, ile dni potrzeba, aby zarejestrować przedsiębiorstwo,
jaki jest koszt zwolnienia pracownika, jaki jest koszt dochodzenia kontraktów na drodze
sądowej i wiele innych). Dostępność tego typu danych o wyższej niż roczna częstotliwości
mogłaby korzystnie wpłynąć na jakość przyszłych badań analizowanego zjawiska.
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6. Analiza wyników badań empirycznych
6.1. Cel i metoda badań oraz charakterystyka badanej
zbiorowości
6.1.1. Cel badań
Celem badań empirycznych było uzyskanie informacji pozwalającej na oszacowanie
skali zjawiska pracy nierejestrowanej w Polsce, jego uwarunkowań, przyczyn i skutków;
uzyskanie wiedzy o klimacie społecznym w Polsce, sprzyjającym lub stanowiącym barierę
wprowadzenia proponowanych rozwiązań w celu ograniczenia pracy w szarej strefie;
uzyskanie wiedzy o skutkach funkcjonowania zjawiska pracy nierejestrowanej dla
gospodarki, pracodawców i osób wykonujących tę pracę. Zakres przedmiotowy badań
obejmie m.in. identyfikację następujących zagadnień:
A. Po stronie pracodawców:
1. Przyczyny zatrudniania bez rejestracji i ich znaczenie dla podejmowania decyzji w
tym zakresie:
– przyczyny o charakterze ekonomicznym,
– unikniecie problemów natury formalnej,
– uniknięcie zobowiązań wobec pracownika wynikających z prawa pracy,
– unikniecie dodatkowych kosztów związanych z zobowiązaniami pracodawcy wobec
pracownika,
– dostosowanie zatrudnienia do zmieniających się potrzeb pracodawcy.
2. Obawy pracodawcy związane z zatrudnieniem bez rejestracji:
– konsekwencje finansowe,
– odpowiedzialność wobec pracownika za skutki wypadku przy pracy,
– ewentualne roszczenia pracownika na drodze prawnej,
– negatywna reakcja swojego środowiska lub opinii publicznej.
3. Skłonność pracodawcy do zatrudnienia rejestrowanego i jej uwarunkowania:
– określenie dopuszczalnego wzrostu kosztów,
– określenie wysokości wynagrodzenia możliwego do przyjęcia jako koszt maksymalny,
– ograniczenie wymogów formalnych związanych z zatrudnieniem legalnym
pracownika,
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– wprowadzenie

możliwości

częściowych

uproszczonych

ubezpieczeń,

np.

ubezpieczenia wypadkowego, dodatkowego ubezpieczenia chorobowego,
– zmiany w prawie pracy – możliwość ograniczenia stosowania niektórych (jakich)
przepisów kodeksu pracy wobec niektórych form zatrudnienia (jakich),
– znaczenie zwiększenia sankcji dla pracodawcy (jakich) za zatrudnienie nie
rejestrowane wraz ze wzrostem wykrywalności.
4. Skutki pracy nierejestrowanej:
– wpływ na wynik ekonomiczny i konkurencyjność pracodawcy – zarówno tego, który
oferuje zatrudnienie nierejestrowane, jak i tego, który wszystkich pracowników zatrudnia w
sposób legalny,
– skala zdarzeń objętych ubezpieczeń społecznym, które mogłyby mieć wpływ na
postawy przedsiębiorcy (absencja chorobowa pracowników nierejstrowanych, wypadki
podczas pracy).
B. Po stronie pracobiorców
1. Przyczyny podejmowania pracy nierejestrowanej:
– trudności z uzyskaniem pracy legalnej,
– związane z charakterem wykonywanej pracy,
– związane z ofertą ze strony pracodawcy,
– możliwość uzyskania wyższego wynagrodzenia,
– możliwość jednoczesnego korzystania z innych świadczeń (zasiłek dla bezrobotnych,
świadczenie emerytalne, rentowe, świadczenia z pomocy społecznej) i uprawnień
wynikających z jego formalnego statusu.
2. Obawy związane z pracą nielegalną (świadomość zagrożeń):
– skutki ewentualnego wypadku przy pracy,
– utrata uprawnień, które mogłyby być wykorzystane przy podjęciu pracy legalnej,
– utrata uprawnień w przypadku ujawnienia większych dochodów (np. do świadczeń z
pomocy społecznej),
– utrata uprawnień/ograniczenie wysokości świadczeń związanych ze stażem pracy
(emerytura, renta z tytułu niezdolności do pracy).
3. Skłonność pracownika do zatrudnienia rejestrowanego:
– dostępność miejsc pracy,
– określenie dopuszczalnego/ akceptowanego ubytku dochodu netto w zamian za
pracę rejestrowaną, także z uwzględnieniem utraty dochodów z tytułu otrzymywanych
świadczeń społecznych, w związku z koniecznością ujawnienia wszystkich uzyskiwanych
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dochodów, co może spowodować przekroczenie wymaganego progu dochodowego; osobnym
zagadnieniem podjętym w badaniach jest pytanie o taki poziom wynagrodzeń, który pozwala
na rezygnowanie z nacisku na maksymalizowanie bieżącej konsumpcji na rzecz odroczonych
korzyści płynących z wykonywania pracy rejestrowanej; hipoteza badawcza towarzysząca
temu zagadnieniu mówi, że prace nierejestrowaną (w części lub w całości) wykonują przede
wszystkim osoby o najniższych wynagrodzeniach, tj. ludzie, których sytuacja dochodowa
wymusza nacisk na maksymalizowanie bieżącej konsumpcji; konsekwentnie, w badaniu będą
poszukiwane związki między strukturą wynagrodzeń i natężeniem zjawiska pracy
nierejestrowanej;
– znaczenie możliwości uzyskania okresu stażowego do świadczeń (emerytury,
świadczenia emerytalnego, zasiłku dla bezrobotnych),
– akceptacja ograniczenia niektórych praw pracowniczych w zamian za legalne
zatrudnienie (czy pracownik byłby skłonny zaakceptować niższe wynagrodzenie/zasiłek za
okres choroby – cały lub pierwsze dni)?
– znaczenie

rozwiązań

administracyjnych

(np.

czy

wprowadzenie

procedur

zwiększających częstotliwość zgłaszania się w urzędzie pracy przez bezrobotnych).
4. Skutki pracy nierejestrowanej:
– ocena sytuacji ubezpieczeniowej pracowników (dotychczasowy staż ubezpieczeniowy,
spełnienie wymogów ustawowych pozwalających na uzyskanie uprawnień przynajmniej do
emerytury minimalnej, do renty z tytułu niezdolności do pracy i renty rodzinnej),
– sytuacja rodzinna pracowników, pobierane świadczenia społeczne (np. świadczenia
rodzinne, dodatek mieszkaniowy) i potencjalny wpływ legalizacji zatrudnienia i dochodów na
prawo do tych świadczeń.
C. Po stronie służb zatrudnienia i instytucji kontrolujących
1. Opinie o zakresie zatrudnienie w szarej strefie:
– wśród zarejestrowanych bezrobotnych;
– zidentyfikowanych w działaniach kontrolnych.
2. Opinie o obiektywnych i subiektywnych przyczynach zjawiska.
3. Identyfikacja grup bezrobotnych i pracujących, którzy nie mają (albo bardzo
niewielkie) szans na zatrudnienie legalne.
4. Ocena skłonności do podjęcia rejestrowanego zatrudnienia wśród osób, które w
ostatnim czasie dorabiały lub pracowały w szarej strefie.
5. Ocena oczekiwań pracodawców i możliwość identyfikacji ich zachowań wobec
osób poszukujących pracy.
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6. Opinie o skuteczności rozwiązań mających na celu ograniczenia skali zjawiska:
– znaczenie wiedzy o różnicach w prawach pracowniczych pomiędzy zatrudnieniem
na czarno i zatrudnieniem rejestrowanym na zmianę postaw pracowników wobec zatrudnienia
nierejestrowanego,
– działania stymulujące pracodawcę do oferowania pracy rejestrowanej – propozycje
rozwiązań.

6.1.2. Metody badań oraz charakterystyka badanych zbiorowości

6.1.2.1.Badania jakościowe
Dla potrzeb badawczych została stworzona typologia grup pracodawców i
pracobiorców szarej strefy. Grupy te zostały wyodrębnione z uwagi na różnice w relacjach
łączących pracodawców i pracowników (m.in. wymiar czasu pracy, trwałość stosunku
łączącego pracodawcę i pracownika, częstotliwość płatności wynagrodzenia), a celem takiego
podziału była pogłębiona analiza istotnych elementów tych relacji, których znaczenie zostało
następnie pogłębione i/lub zweryfikowane w toku badań ilościowych. Był to niezbędny krok
w poszukiwaniu rozwiązań, zmniejszających skalę pracy nierejestrowanej w Polsce.
W badaniach jakościowych zostało uwzględnionych m.in. sześć rodzajów pracy
nierejestrowanej:
1. Jedno- lub kilkudniowe dorywcze prace fizyczne (np. remonty, budownictwo, prace
ogrodniczo-rolne, przeładunki) – pracodawcami były zarówno osoby prowadzące jak i nie
prowadzące działalności gospodarczej; decyzja o zaangażowaniu pracownika jest
podejmowana z niewielkim wyprzedzeniem, nawet w tym samym dniu, jeśli np.
wykonywanie pracy zależy od pogody; często sposobem rekrutacji są bezpośrednie oględziny
potencjalnych pracowników na swoistych giełdach (miejscach gdzie zbierają się osoby
gotowe na takie zatrudnienie); ustalone wynagrodzenie jest płatne na koniec dnia pracy;
ciężka praca fizyczna stwarza ryzyko wypadku; zdarza się że pracownik nie ma zamiaru
pracować więcej niż 1 dzień i następnego dnia, mimo że ma obietnicę zatrudnienia – nie
przychodzi do pracy.
2. Stała praca w gospodarstwie domowym (opiekunki, gosposie itp.) – trwa 3–7 dni w
tygodniu; duży wymiar czasu pracy powoduje, że jest ona podstawowym, a często jedynym
źródłem dochodów pracownika (w praktyce najczęściej pracownicy), przy tego rodzaju pracy
często pojawiają się formy „płatnych urlopów” w miesiącach wakacyjnych, chociaż krótszych
niż określone w kodeksie pracy; oprócz wynagrodzenia pracodawca często zapewnia
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pracownikowi wyżywienie, zwrot kosztów dojazdu, a nawet zamieszkanie; czas pracy jest
niekiedy trudny do ustalenia z góry, stąd bardzo różne formy wynagradzania – od stawki za
godzinę po miesięczną pensję z wymogiem pracy od rana do nocy; z założenia praca ma
charakter długookresowy bez definiowania momentu zakończenia; o zakończeniu pracy u
danego pracodawcy często decydują czynniki obiektywne (np. śmierć osoby wobec które
sprawowano opiekę, pójście dzieci do szkoły lub ich życiowe usamodzielnienie, zmiany
sytuacji zawodowej lub rodzinnej pracodawcy); wynagrodzenie jest płatne miesięcznie
czasami tygodniowo; zatrudnienie konkretnego pracownika odbywa się po wnikliwej analizie,
często wymagane są referencje lub pozytywna ocena pracy w okresie próbnym; publicznie
deklarowane oferty pracy są często sprzeczne z zasadą niedyskryminacji zapisaną w kodeksie
pracy.
3. Sezonowa (codzienna) praca w rolnictwie lub indywidualnym budownictwie –
zaangażowanie pracownika na okres kilku tygodni lub miesięcy do pracy fizycznej do jasno
określonego zadania; strony od początku wiedzą, że pracownik będzie pracował do momentu,
gdy nastąpi z góry określone zdarzenie (np. wybudowanie domu, postawienie ogrodzenia,
zebranie plonów z sadu); pracodawca zwykle stara się sprawdzić potencjalnego pracownika,
uzyskując rekomendacje od poprzednich pracodawców; wynagrodzenie płatne tygodniowo,
czasami okresowe zaliczki, a znacząca część dopiero na koniec pracy; praca fizyczna
stwarzająca ryzyko wypadku
4. Drobne, powtarzalne prace wykonywane na rzecz gospodarstwa domowego
(rodziny) – np. korepetycje, sprzątanie 1–2 razy w tygodniu (regularne); ze względu na zakres
nie stanowią podstawowego źródła utrzymania; są najczęściej albo dodatkowym źródłem
dochodów do zatrudnienia legalnego (rejestrowanego) albo jednym z kilku źródeł dochodów
z pracy nie rejestrowanej; wynagrodzenie płatne na zasadzie dniówkowej lub miesięcznej,
ustalane godzinowo lub dniówkowo.
5. Zatrudnienie w małych firmach produkcyjnych i usługowych, w tym także
budowlanych; obejmuje przypadki pracowników nie rejestrowanych, „wymieszanych” z
pracownikami zatrudnionymi legalnie; czas pracy tych pracowników i system rozliczeń jest
podobny jak pracowników rejestrowanych; panuje przekonanie, że w podmiotach
gospodarczych zatrudnienie nie rejestrowane jest łatwiejsze do wykrycia.
6. Pracownicy zatrudnieni legalnie z wynagrodzeniem na poziomie zbliżonym do
ustawowego minimum, a reszta wynagrodzenia (w tym za ewentualne nadgodziny) płatna w
sposób nierejestrowany.
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Badania jakościowe przeprowadzono metodą zogniskowanych wywiadów grupowych
(Focus Group Interview). Badania te zrealizowano przy użyciu 10 scenariuszy, które
skonstruowano zgodnie z „Dyspozycjami do zogniskowanych wywiadów grupowych z
pracownikami”

i

„Dyspozycjami

do

zogniskowanych

wywiadów

grupowych

z

pracodawcami”. Zarówno w przypadku pracodawców, jak i pracowników zastosowano po 5
scenariuszy (zrealizowano po 2 sesje na scenariusz). Scenariusze do FGI podzielono ze
względu na założone grupy. Ich podział był następujący:
Sesje z pracobiorcami

Sesje z pracobiorcami

Liczba
sesji

Branża/rodzaj pracy

Lokalizacja

1. Osoby podejmujące jedno- lub
kilkudniowe prace dorywcze

Rolnictwo, ogrodnictwo,
remonty, przeładunki

Duże miasto
(Warszawa, Białystok)

2

2. Osoby podejmujące prace
sezonowe

Małe miasto (Solec
Kujawski), wieś
(okolice Siedlec)
Duże miasto
(Warszawa, Katowice)
Duże miasto (Białystok,
Katowice)
Duże miasto
(Warszawa), małe
miasto (Pleszew)

2

Budownictwo, remonty

Kogo badamy?

3. Pomoce domowe (narodowości
polskiej)
4. Korepetytorzy (narodowości
polskiej)
5. Zatrudnieni w małych podmiotach
gospodarczych. Praca całkowicie
nierejestrowana lub częściowo
nierejestrowana

Pomoc domowa zatrudniona
na stałe 3–7 dni w tygodniu
Korepetycje
Budownictwo, usługi
(krawiectwo, fryzjerstwo),
naprawy samochodów, handel
RAZEM

2
2
2
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Sesje z pracodawcami
Kogo badamy?

Branża/rodzaj pracy

Lokalizacja

Liczba
sesji

1. Przedstawiciele gospodarstw
domowych dających jedno- lub
kilkudniowe prace dorywcze

Rolnictwo, ogrodnictwo,
budownictwo, przeładunki

duże miasto
(Warszawa, Białystok)

2

2. Przedstawiciele gospodarstw
domowych dających prace sezonowe

Rolnictwo, ogrodnictwo,
budownictwo, remonty

małe miasto (Solec
Kujawski), wieś
(okolice Siedlec)

2

Pomoc domowa zatrudniona
na stałe 3–7 dni w tygodniu

duże miasto
(Warszawa, Katowice)

2

Pomoc domowa zatrudniona
na stałe 1 dzień w tygodniu
bądź rzadziej, korepetycje

duże miasto (Białystok,
Katowice)

2

Budownictwo, usługi
(krawiectwo, fryzjerstwo),
naprawy samochodów, handel

duże miasto
(Warszawa), małe
miasto (Pleszew)

2

3. Przedstawiciele gospodarstw
domowych zatrudniający pomoc
domową (narodowości polskiej)
4. Przedstawiciele gospodarstw
domowych zatrudniający
korepetytorów oraz dorywczo
pomoc domową (narodowości
polskiej)
5. Małe podmioty gospodarcze
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RAZEM

10

Badania przeprowadzono w dniach 13–15 marca 2007 r. 70, w trzech dużych miastach
(Warszawa, Katowice, Białystok), dwóch małych miastach (Pleszew i Solec Kujawski) i z
mieszkańcami dwunastu wsi z okolic Siedlec (Strzała, Chodów, Iganie Nowe, Golice,
Pruszyn, Choubla, Krynki, Zbuczyn, Smolanka, Radomyśl, Stok Laski, Żabokliki).
Ogółem przeprowadzono 20 FGI: 10 z pracodawcami i 10 z pracownikami. W
badaniach łącznie wzięło udział 88 pracodawców (71 przedstawicieli gospodarstw domowych
i 17 właścicieli małych podmiotów gospodarczych) i 90 pracowników. Szczegółowe
informacje charakteryzujące uczestników badań przedstawiają tabele.

Pracodawcy – przedstawiciele gospodarstw domowych

Lokalizacja

Płeć

Wykształcenie

Z usług ilu osób wykonujących pracę
nierejestrowaną Pana(i) gospodarstwo
domowe korzystało w ciągu ostatnich 12
miesięcy?
Jakiego rodzaju pracę lub prace
wykonywała(y) osoba(y) z polskim
obywatelstwem?

Biorąc pod uwagę ostatnie 12 miesięcy,
ile czasu przeciętnie trwało
wykonywanie prac przez te osoby?

70

Białystok
Katowice
Warszawa
Solec Kujawski
Wieś – okolice Siedlec
Kobieta
Mężczyzna
Niepełne zasadnicze zawodowe lub zasadnicze
zawodowe
Średnie ogólnokształcące
Niepełne średnie zawodowe
Średnie zawodowe
Niepełne wyższe
Wyższe
Jednej osoby
Dwóch osób
Trzech lub więcej osób
Usługi budowlane i instalacyjne
Remonty i naprawy budowlano-instalacyjne
Korepetycje
Prace domowe (np. sprzątanie)
Prace ogrodniczo-rolne
Nie więcej niż jeden dzień roboczy (8 godzin)
w tygodniu
Ok. 2 dni roboczych (±16 godzin) tygodniowo
Od 3 do 7 dni roboczych (co najmniej 24
godziny) w tygodniu
Praca sezonowa – kilka tygodni pracowała ta
sama osoba/osoby
Nie więcej niż jeden dzień roboczy (8 godzin)
w tygodniu

Liczba
uczestników
18
18
17
9
9
43
28
7
12
1
16
1
34
25
22
24
10
27
10
35
12
12
5
34
20
12

W realizacji badania uczestniczyło 4 moderatorów: Barbara Badora, Magdalena Gwiazda, Jolanta

Kalka i Beata Rogulska.
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Pracodawcy – przedstawiciele gospodarstw domowych. Wiek uczestników
Średnia
40 lat
Mediana
39 lat
Modalna
50 lat
Minimum
20 lat
Maximum
67 lat

Pracodawcy – właściciele podmiotów gospodarczych
Lokalizacja
Płeć

Wykształcenie

Czy osoby świadczące pracę
nierejestrowaną:

Jakiego rodzaju pracę lub
prace wykonywały osoby
świadczące pracę
nierejestrowaną:

Warszawa
Pleszew
Kobieta
Mężczyzna
Brak danych
Niepełne zasadnicze zawodowe lub zasadnicze zawodowe
Średnie ogólnokształcące
Niepełne średnie zawodowe
Średnie zawodowe
Niepełne wyższe
Pracowały całkowicie bez rejestracji
Były zarejestrowane, ale część wynagrodzenia
otrzymywały w sposób nierejestrowany
Część pracowała całkowicie bez rejestracji a niektóre
osoby były zarejestrowane, ale część wynagrodzenia
otrzymywały w sposób nierejestrowany
Handel
Usługi budowlane i instalacyjne
Remonty i naprawy budowlano-instalacyjne
Usługi transportowe
Usługi turystyczne i gastronomiczne
Doradztwo księgowe, prawne
Działalność produkcyjna

Pracodawcy – właściciele podmiotów gospodarczych
Średnia
Mediana
Wiek uczestników
Modalna
Minimum
Maximum
Średnia
Mediana
Liczba zatrudnianych aktualnie pracowników
Modalna
Minimum
Maximum
Średnia
Mediana
Z usług ilu osób wykonujących pracę nierejestrowaną Pana(i)
Modalna
firma (zakład) korzystała w ciągu ostatnich 12 miesięcy?
Minimum
Maximum

71

Występuje wiele modalnych. Pokazano wartość najmniejszą.
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Liczba
uczestników
8
9
4
13
1
3
1
1
5
1
11
1
5
7
3
3
3
1
1
3

42 lata
43 lata
43 lata
22 lata
52 lata
3 osób
2 osoby
1 osoba
1 osoba
21 osób
17 osób
3 osoby
1 osoba 71
1 osoba
200 osób

Pracobiorcy

Lokalizacja

Płeć

Wykształcenie

Biorąc pod uwagę ostatnie
12 miesięcy, ile czasu
przeciętnie poświęcał(a)
Pan(i) na pracę
nierejestrowaną?

Jakiego rodzaju była to
praca lub prace?

Czy obecnie – oprócz prac
nierejestrowanych – pracuje
Pan(i), jest Pan(i)
bezrobotny(a) i szuka pracy
lub jest Pan(i) na
emeryturze lub rencie?

Białystok
Katowice
Warszawa
Solec Kujawski
Pleszew
Wieś – okolice Siedlec
Kobieta
Mężczyzna
Niepełne podstawowe lub podstawowe
Niepełne zasadnicze zawodowe lub zasadnicze zawodowe
Niepełne średnie ogólnokształcące
Średnie ogólnokształcące
Niepełne średnie zawodowe
Średnie zawodowe
Niepełne wyższe
Wyższe
Nie więcej niż jeden dzień roboczy (8 godzin) w tygodniu
Ok. 2 dni roboczych (±16 godzin) tygodniowo
Od 3 do 7 dni roboczych (co najmniej 24 godziny) w
tygodniu
Pracowałe(a)m sezonowo, kilka tygodni u tego samego
pracodawcy
Handel
Usługi budowlane i instalacyjne
Remonty i naprawy budowlano-instalacyjne
Usługi transportowe
Naprawa sprzętu elektrotechnicznego
Usługi fryzjerskie, kosmetyczne
Usługi turystyczne i gastronomiczne
Doradztwo księgowe, prawne
Korepetycje
Tłumaczenia
Usługi krawieckie
Prace domowe (np. sprzątanie)
Opieka nad dzieckiem lub starszą osobą
Prace ogrodniczo-rolne
Działalność produkcyjna
Pracuję (na pełnym etacie, w pełnym wymiarze czasu)
Pracuję (na część etatu, w niepełnym wymiarze czasu)
Bezrobotny(a)
Emeryt/Rencista
Osoba zajmująca się domem
Nie wiem/Odmowa
Pracobiorcy. Wiek uczestników

Średnia
Mediana
Modalna
Minimum
Maximum

35 lat
34 lata
24 lata
20 lat
64 lata
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Liczba
uczestników
18
18
27
9
9
9
45
45
2
16
1
21
3
22
9
16
15
13
43
19
5
11
26
3
2
1
4
1
20
1
2
14
13
8
3
21
13
39
7
2
8

6.1.2.2. Badania ilościowe
I. Pracownicy nierejestrowani
Terenowa realizacji badania odbyła się w terminie od 15 maja do 12 lipca 2007 roku.
Badanie przeprowadzono metodą bezpośrednich wywiadów ankieterskich (face-to-face) przy
użyciu

standaryzowanego

kwestionariusza

(PAPI).

na

ogólnopolskiej,

losowej,

reprezentatywnej próbie Polaków w wieku 15 ukończonych lat i więcej. Operatem losowania
próby był PESEL (Powszechny Elektroniczny System Ewidencji Ludności). Liczebność
próby zrealizowanej wyniosła N = 9038 72.
Każdy ankieter otrzymał wykaz nazwisk i imion osób wylosowanych do badania wraz
z adresami ich miejsca zamieszkania oraz rokiem urodzenia. Do obowiązku ankietera
należało przeprowadzenie wywiadu kwestionariuszowego z osobami zamieszczonymi w
wykazie/próbie.
Po przeprowadzeniu badania jego wyniki poddane zostały procedurze ważenia, która
umożliwia uogólnienie wyników badania na populację osób w wieku 15 lat i więcej 73.
W tabelach przedstawiono porównanie struktury próby ze strukturą populacji osób w
wieku 15 lat i więcej w Polsce.

Płeć
Mężczyzna
Kobieta
Ogółem

Miejsce zamieszkania
Miasto
Wieś
Ogółem

Województwo

72

Próba zrealizowana
Liczba osób
N = 4217
N = 4821
N = 9038

%
46,7
53,3
100,0

Próba zrealizowana
Liczba osób
N = 5646
N = 3392
N = 9038

%
62,5
37,5
100,0

Próba zrealizowana

Populacja
Stan na 2005 (dane GUS 74)
Liczba osób
%
15 282 034
47,8
16 685 846
52,2
31 967 880
100,0
Populacja
Stan na 2005 (dane GUS 75)
Liczba osób
%
20 026 462
62,6
11 941 418
37,4
31 967 880
100,0
Populacja
Stan na 2005 (dane GUS 76)

Wywiady z osobami wylosowanymi do badania przeprowadzali specjalnie przeszkoleni ankieterzy

CBOS pod kierownictwem Macieja Czernielewskiego z Zespołu Realizacji Badań CBOS.
73

Autorką koncepcji losowania próby i ważenia wyników badania była Wiesława Dąbała z Pracowni

Prób CBOS.
74

Źródło danych GUS: www.stat.gov.pl Ludność w 2005 r.

75

Źródło danych GUS: www.stat.gov.pl Ludność w 2005 r.
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Dolnośląskie
Kujawsko-pomorskie
Lubelskie
Lubuskie
Łódzkie
Małopolskie
Mazowieckie
Opolskie
Podkarpackie
Podlaskie
Pomorskie
Śląskie
Świętokrzyskie
Warmińsko-mazurskie
Wielkopolskie
Zachodniopomorskie
Ogółem

Liczba osób
N = 708
N = 476
N = 485
N = 237
N = 649
N = 785
N = 1301
N = 244
N = 479
N = 277
N = 507
N = 1044
N = 300
N = 336
N = 825
N = 384
N = 9038

Wiek
15–24 lata
25–34 lata
35–49 lat
50–59 lat
60–64 lata
65 i więcej lat
Ogółem

Poziom wykształcenia
Wyższe
Średnie
Zasadnicze zawodowe
Podstawowe/gimnazjalne i niższe
Ogółem

%
7,8
5,3
5,4
2,6
7,2
8,7
14,4
2,7
5,3
3,1
5,6
11,6
3,3
3,7
9,1
4,2
100,0

Liczba osób
2 459 998
1 719 440
1 810 372
842 231
2 193 794
2 700 024
4 348 777
889 122
1 719 212
997 544
1 819 211
3 996 187
1 078 138
1 175 859
2 797 203
1 420 768
31 967 880

Próba zrealizowana
Liczba osób
N = 1710
N = 1680
N = 2180
N = 1548
N = 489
N = 1432
N = 9038

%
18,9
18,6
24,1
17,1
5,4
15,8
100,0

Próba zrealizowana
Liczba osób
N = 1282
N = 3058
N = 2312
N = 2386
N = 9038

%
14,2
33,8
25,6
26,4
100,0

%
7,7
5,4
5,7
2,6
6,9
8,4
13,6
2,8
5,4
3,1
5,7
12,5
3,4
3,7
8,8
4,4
100,0

Populacja
Stan na 2005 (dane GUS 77)
Liczba osób
%
6 185 310
19,3
5 862 872
18,3
7 885 759
24,7
5 474 119
17,1
1 483 997
4,6
5 075 823
15,9
31 967 880
100,0

Populacja
Stan na 2002 (dane GUS 78)
Liczba osób w tys.
%
3 203,4
10,2
10 208,2
32,6
7 539,8
24,1
10 336,8
33,0
31 288,4
100,0

76

Źródło danych GUS: www.stat.gov.pl Ludność w 2005 r.

77

Źródło danych GUS: www.stat.gov.pl Ludność w 2005 r.

78

Źródło danych GUS: www.stat.gov.pl Raport z wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności

i Mieszkań 2002.
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II. Gospodarstwa domowe jako pracodawcy
Badanie gospodarstw domowych przeprowadzone zostało na próbie losowej w
terminie od 15 maja do 12 lipca 2007 r. Badanie realizowano metodą bezpośrednich
wywiadów ankieterskich (face-to-face) przy użyciu standaryzowanego kwestionariusza (PAPI)79.
Operatem losowania próby adresów był PESEL (Powszechny Elektroniczny System
Ewidencji Ludności). Liczebność próby zrealizowanej wyniosła N = 9038. Do obowiązku
ankietera należało przeprowadzenie wywiadu kwestionariuszowego w wylosowanym
gospodarstwie domowym. Wywiad przeprowadzono z głową gospodarstwa domowego. W
przypadku gospodarstw wieloosobowych głowa gospodarstwa domowego wskazywana była
przez członków gospodarstwa domowego przy współpracy ankietera CBOS, który na użytek
badania posługiwał się definicją mówiącą, iż za głowę gospodarstwa domowego uważa się
osobę, która dostarcza całkowicie lub w przeważającej części środki utrzymania
gospodarstwu domowemu, a w przypadku, gdy dwie lub więcej osób dostarcza w
jednakowym stopniu środki na utrzymanie, za głowę gospodarstwa należy uznać tę osobę,
która głównie tymi środkami rozporządza.
Po przeprowadzeniu badania jego wyniki poddane zostały procedurze ważenia, która
umożliwia uogólnienie wyników badania na ogół gospodarstw domowych w Polsce 80.
W tabelach przedstawiono porównanie struktury próby ze strukturą populacji
(gospodarstw domowych w Polsce).

Miejsce zamieszkania
Miasto
Wieś
Ogółem

Płeć głowy
gospodarstwa domowego
Mężczyzna
Kobieta
Ogółem

Próba zrealizowana
Liczba gospodarstw
N = 6075
N = 2963
N = 9038

%
67,2
32,8
100,0

Próba zrealizowana
Liczba gospodarstw
N = 5430
N = 3608
N = 9038

%
60,1
39,9
100,0

Populacja
Stan na 2002 (dane GUS 81)
Liczba gospodarstw
%
8 964 463
67,2
4 372 577
32,8
13 337 040
100,0
Populacja
Stan na 2002 (dane GUS 82)
Liczba gospodarstw
%
8 012 897
60,1
5 324 143
39,9
13 337 040
100,0

79

Patrz przypis 3.

80

Patrz przypis 4.

81

Źródło danych GUS: www.stat.gov.pl „Gospodarstwa domowe i rodziny”

82

Źródło danych GUS: www.stat.gov.pl „Gospodarstwa domowe i rodziny”
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Próba zrealizowana

Województwo:
Dolnośląskie
Kujawsko-pomorskie
Lubelskie
Lubuskie
Łódzkie
Małopolskie
Mazowieckie
Opolskie
Podkarpackie
Podlaskie
Pomorskie
Śląskie
Świętokrzyskie
Warmińsko-mazurskie
Wielkopolskie
Zachodniopomorskie
Ogółem

Liczba gospodarstw
N = 715
N = 491
N = 505
N = 233
N = 681
N = 710
N = 1328
N = 259
N = 417
N = 273
N = 497
N = 1186
N = 293
N = 308
N = 733
N = 409
N = 9038

Poziom wykształcenia głowy
gospodarstwa domowego
Wyższe
Średnie
Zasadnicze zawodowe
Podstawowe/gimnazjalne i niższe
Ogółem

Wiek głowy
gospodarstwa domowego
24 lata i mniej
25–34 lata
35–49 lat
50–64 lata
65 i więcej lat
Ogółem
24 lata i mniej
25–34 lata
35–49 lat
50–59 lat
60 i więcej lat
Ogółem

83

%
7,9
5,4
5,6
2,6
7,5
7,9
14,7
2,9
4,6
3,0
5,5
13,1
3,2
3,4
8,1
4,5
100,0

Próba zrealizowana
Liczba gospodarstw
N = 1378
N = 2954
N = 2710
N = 1996
N = 9038

%
15,3
32,7
30,0
22,1
100,0

Próba zrealizowana
Liczba gospodarstw
%
Mężczyźni
N = 150
2,8
N = 896
16,5
N = 1961
36,1
N = 1468
27,0
N = 955
17,6
N = 5430
100,0
Kobiety
N = 113
3,1
N = 481
13,3
N = 992
27,5
N = 663
18,4
N = 1360
37,7
N = 3608
100,0

Populacja
Stan na 2002 (dane GUS 83)
Liczba gospodarstw
%
1 066 877
8,0
706 748
5,3
742 156
5,6
345 746
2,6
983 747
7,4
1 040 824
7,8
1 918 997
14,4
369 772
2,8
615 909
4,6
407 360
3,1
755 192
5,7
1 778 042
13,3
434 107
3,3
483 764
3,6
1 079 706
8,1
608 093
4,6
13 337 040
100,0
Populacja
Stan na 2002 (dane GUS 84)
Liczba gospodarstw
%
1 736 956
13,0
4 239 516
31,8
3 459 895
25,9
3 900 673
29,2
13 337 040
100,0
Populacja
Stan na 2002 (dane GUS 85)
Liczba gospodarstw
%
222 917
1 320 928
2 893 439
2 166 028
1 409 585
8 012 897

2,8
16,5
36,1
27,0
17,6
100,0

210 631
665 290
1 463 481
978 446
2 006 295
5 324 143

4,0
12,5
27,5
18,4
37,7
100,0

Źródło danych GUS: www.stat.gov.pl Ludność i gospodarstwa domowe. Stan i struktura społeczno-

ekonomiczna.
84

Źródło danych GUS: www.stat.gov.pl Gospodarstwa domowe i rodziny.

85

Źródło danych GUS: www.stat.gov.pl Gospodarstwa domowe i rodziny.
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Liczba osób
w gospodarstwie domowym
1 osoba
2 osoby
3 osoby
4 osoby
5 osób
6 osób
7 i więcej osób
Ogółem

III.

Próba zrealizowana
Liczba gospodarstw
N = 1855
N = 2654
N = 1761
N = 1535
N = 812
N = 268
N = 154
N = 9038

%
20,5
29,4
19,5
17,0
9,0
3,0
1,7
100,0

Populacja
Stan na 2002 (dane GUS 86)
Liczba gospodarstw
%
3 306 688
24,8
3 097 102
23,2
2 654 169
19,9
2 404 799
18,0
1 085 696
8,1
462 223
3,5
326 363
2,4
13 337 040
100,0

Podmioty gospodarcze
Terenowa realizacji badania odbyła się w terminie od 19 maja do 29 czerwca 2007 r.

Badanie przeprowadzono metodą bezpośrednich wywiadów ankieterskich przy użyciu
standaryzowanego kwestionariusza (PAPI) 87.
Badanie zostało przeprowadzone na ogólnopolskiej reprezentatywnej próbie
przedsiębiorców reprezentujących małe przedsiębiorstwa sektora prywatnego, zatrudniające
do 49 pracowników.
W każdej wylosowanej firmie przeprowadzony został jeden wywiad z przedsiębiorcą
rozumianym jako właściciel, współwłaściciel lub zarządzający firmą.
Założona liczebność docelowa próby wynosiła N = 900. Założona liczebność próby
podzielona została na warstwy, proporcjonalnie do przedsiębiorstw w warstwie.
Warstwowanie zostało przeprowadzone ze względu na województwa, klasę miejscowości
(wieś i miasta różnej wielkości), sekcję PKD i wielkość firmy mierzoną liczbą zatrudnionych.
Przeprowadzono ogółem 905 wywiadów 88.
W tabelach przedstawiono porównanie struktury próby ze strukturą populacji
(przedsiębiorstw sektora prywatnego zatrudniających do 49 pracowników) 89.

86

Źródło danych GUS: www.stat.gov.pl „Gospodarstwa domowe i rodziny”

87

Wywiady w firmach przeprowadzali specjalnie przeszkoleni ankieterzy CBOS pod kierownictwem

Marka Gawrońskiego z Zespołu Realizacji Badań CBOS.
88

Patrz przypis 4.

89

Źródło danych GUS: www.stat.gov.pl „Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej

w I półroczu 2007 r.”
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Województwo:
Dolnośląskie
Kujawsko-pomorskie
Lubelskie
Lubuskie
Łódzkie
Małopolskie
Mazowieckie
Opolskie
Podkarpackie
Podlaskie
Pomorskie
Śląskie
Świętokrzyskie
Warmińsko-mazurskie
Wielkopolskie
Zachodniopomorskie
Ogółem

Grupa sekcji PKD:
sekcje A + B: Rolnictwo,
łowiectwo, leśnictwo; Rybactwo
sekcje C + E: Górnictwo;
Wytwarzanie i zaopatrywanie w
energię elektryczną, gaz i wodę
sekcja D: Przetwórstwo
przemysłowe
sekcja F: Budownictwo
sekcja G: Handel hurtowy i
detaliczny; naprawa pojazdów
samochodów, motocykli oraz
artykułów użytku osobistego
sekcja H: Hotele i restauracje
sekcja I: Transport, gospodarka
magazynowa i łączność
sekcja J: Pośrednictwo finansowe
sekcja K: Obsługa nieruchomości,
wynajem i usługi związane z
prowadzeniem działalności
gospodarczej
sekcja L: Administracja publiczna i
obrona narodowa; obowiązkowe
ubezpieczenie społeczne i
powszechne zdrowotnej

90

Próba zrealizowana
Liczba firm
N = 73
N = 46
N = 37
N = 28
N = 59
N = 75
N = 151
N = 24
N = 35
N = 23
N = 57
N = 107
N = 27
N = 27
N = 85
N = 51
N = 905

%
8,1
5,1
4,1
3,1
6,5
8,3
16,7
2,7
3,9
2,5
6,3
11,8
3,0
3,0
9,4
5,6
100,0

Próba zrealizowana

Populacja
Stan na 30.06.2007 (dane GUS 90)
Liczba firm
%
285 149
8,2
179 309
5,1
143 863
4,1
99 739
2,9
232 326
6,7
279 680
8,0
598 626
17,2
87 969
2,5
133 688
3,8
84 536
2,4
219 850
6,3
403 642
11,6
101 866
2,9
104 442
3,0
333 811
9,6
199 415
5,7
3 485 385
100,0

Populacja
Stan na 30.06.2007 (dane GUS 91)
Liczba firm
%

Liczba firm

%

N=23

2,5

92 083

2,6

N=2

0,2

4 462

0,1

N = 103

11,4

362 771

10,4

N = 91

10,1

375 825

10,8

N = 305

33,7

1 147 733

32,9

N = 29

3,2

113 668

3,3

N = 69

7,6

259 359

7,4

N = 34

3,8

129 643

3,7

N = 146

16,1

537 605

15,4

N=1

0,1

15 834

0,5

Źródło danych GUS: www.stat.gov.pl „Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej

w I półroczu 2007 r.”
91

Źródło danych GUS: www.stat.gov.pl „Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej

w I półroczu 2007 r.”
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sekcja M: Edukacja
sekcja N: Ochrona zdrowia i pomoc
społeczna
sekcja O: Działalność usługowa
komunalna, społeczna i
indywidualna, pozostałe
Ogółem

Liczba pracowników:
do 9 osób
10–49 osób
Ogółem

N = 15

1,7

47 133

1,4%

N = 35

3,9

153 894

4,4

N = 52

5,7

245 009

7,0

N = 905

100,0

3 485 385

100,0

Próba zrealizowana
Liczba firm
N = 871
N = 34
N = 905

%
96,2
3,8
100,0

Populacja
Stan na 30.06.2007 (dane GUS 92)
Liczba firm
%
3 375 395
96,8
109 990
3,2
3 485 385
100,0

6.1.2.3. Publiczne służby zatrudnienia
Badaniem objęto przedstawicieli instytucji, które z racji kompetencji są włączone w
proces monitorowania pracy nierejestrowanej. Wywiady przeprowadzono z dyrektorami (i/lub
pracownikami): Powiatowych Urzędów Pracy, Oddziałów Kontroli Legalności Zatrudnienia
przy Urzędzie Wojewódzkim i Okręgowych Inspektoratów Państwowej Inspekcji Pracy.
Terenowa realizacji badania odbyła się w terminie od 19 maja do 29 czerwca 2007
roku. Badanie przeprowadzono metodą bezpośrednich wywiadów ankieterskich przy użyciu
standaryzowanego kwestionariusza (PAPI) 93.
W Powiatowych Urzędach Pracy realizowano po jednej ankiecie z dyrektorem lub
kompetentnym pracownikiem wskazanym przez dyrektora. W Oddziałach Kontroli
Legalności Zatrudnienia przy Urzędzie Wojewódzkim po trzy wywiady (1 z dyrektorem i 2 z
kompetentnymi pracownikami). W Okręgowych Inspektoratach Pracy zrealizowano po jednej
ankiecie z dyrektorem lub kompetentnym pracownikiem wskazanym przez dyrektora.
Próba zakładała przeprowadzenie 402 wywiadów, w tym: 338 wywiadów w
Powiatowych Urzędach Pracy, 48 wywiadów w 16 Oddziałach Kontroli Legalności
Zatrudnienia (po trzech z województwa) i 16 wywiadów w Okręgowych Inspektoratach Pracy
(po jednym z województwa). Łącznie zrealizowano jednak 403 wywiady, gdyż w
Powiatowych Urzędach Pracy – zamiast planowanych 338 – przeprowadzono 339 wywiadów.
W dwóch Powiatowych Urzędach Pracy (Włocławek, Gorzów) zrealizowano po dwa
92

Źródło danych GUS: www.stat.gov.pl Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej w

I półroczu 2007 r.
93

Wywiady przeprowadzali specjalnie przeszkoleni ankieterzy CBOS pod kierownictwem Elżbiety

Dąbrowskiej z Zespołu Realizacji Badań CBOS.
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wywiady ze względu na to, iż w tych PUP osobno gromadzone są dane dotyczące bezrobocia
w mieście na prawach powiatu i w otaczającym je powiecie, natomiast w PUP Lubaczów
spotkaliśmy się z odmową wzięcia udziału w badaniu.
Przeprowadzono 100% planowanych wywiadów (N = 48) w Okręgowych Oddziałach
Kontroli Legalności Zatrudnienia oraz 100% planowanych wywiadów (N = 16) w
Okręgowych Inspektoratach Pracy.
W tabeli przedstawiono liczbę wywiadów w podziale terytorialnym i w podziale na
typy instytucji objętych badaniem.

Województwo:

Dolnośląskie
Kujawsko-pomorskie
Lubelskie
Lubuskie
Łódzkie
Małopolskie
Mazowieckie
Opolskie
Podkarpackie
Podlaskie
Pomorskie
Śląskie
Świętokrzyskie
Warmińsko-mazurskie
Wielkopolskie
Zachodniopomorskie
Ogółem

Odpowiadający jest dyrektorem/pracownikiem:
Oddziału Kontroli
Legalności
Powiatowego
Państwowej
Zatrudnienia
Urzędu Pracy
Inspekcji Pracy
przy Urzędzie
Wojewódzkim
26
3
1
21
3
1
21
3
1
13
3
1
23
3
1
20
3
1
38
3
1
11
3
1
20
3
1
14
3
1
17
3
1
31
3
1
13
3
1
20
3
1
31
3
1
20
3
1
339
48
16
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Ogółem

30
25
25
17
27
24
42
15
24
18
21
35
17
24
35
24
403

6.2. Praktyczne aspekty pracy nierejestrowanej w Polsce
– w świetle badań jakościowych
6.2.1. Uwagi wstępne
Celem badań jakościowych przeprowadzonych w dniach 13–15 marca 2007 r. było
zebranie jak najwięcej informacji na temat pracy nierejestrowanej i uchwycenie
różnorodności zjawisk towarzyszących występowaniu tego typu pracy. Badania te dostarczyły
wielu cennych informacji dotyczących praktycznych aspektów funkcjonowania zatrudnienia
nierejestrowanego, zarówno po stronie pracodawców, jak i pracowników. Uzyskano
odpowiedzi między innymi na pytanie o motywy kierujące osobami zatrudniającymi
pracowników w sposób nierejestrowany, pozyskano informacje o sposobach radzenia sobie z
ryzykiem wynikającym z faktu pracy w szarej strefie. Badania jakościowe dostarczyły także
bogatego tła, w jakim funkcjonuje szara strefa w Polsce – jaki jest stosunek opinii publicznej,
a także samych pracujących i pracodawców oraz różnych środowisk do zatrudnienia
nierejestrowanego.
Wyniki badań jakościowych stanowiły podstawę korekty hipotez i zmiennych
planowanych w badaniach ilościowych – posłużyły do prawidłowego skonstruowania pytań
ankietowych.

6.2.2. Najczęstsze branże, w jakich podejmowane jest zatrudnienie
nierejestrowane
Większość pracodawców dawało zatrudnienie w sektorze budowlanym – mniej lub
bardziej poważne remonty. Drugą co do wielkości branżą, w której spotyka się zatrudnienie
nierejestrowane jest rolnictwo, a szczególnie sadownictwo i ogrodnictwo, gdzie głównie
chodzi o prace sezonowe. Często respondenci badania jakościowego wskazywali także na
usługi transportowe, samochodowe (naprawy), sprzątanie, ochronę czy opiekę nad dziećmi.
Zdaniem pracowników najczęściej w sposób nierejestrowany wykonywane są
następujące prace: wszelkiego rodzaju prace budowlane, elektryczne, hydrauliczne, usługi
krawieckie, poligraficzne, sprzątanie, ochrona, drobne prace rolne, ogrodnictwo, gastronomia,
opieka nad dzieckiem, drobny handel – uliczny lub bazarowy, przeprowadzki, usługi
pogrzebowe.
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Pracą nierejestrowaną zainteresowani są osoby będący w różnej sytuacji pod
względem ubezpieczenia zdrowotnego: emeryci i renciści, studenci, mający ubezpieczenie,
zarejestrowani bezrobotni nie chcący stracić ubezpieczenia z UP, dla których praca ta jest
podstawowym źródłem dochodu, osoby zarejestrowane w KRUS – jest to dla nich znacznie
bardziej opłacalne rozwiązanie niż legalne zatrudnienie, a także osoby posiadające stałą pracę,
dla których praca nierejestrowana stanowi dodatkowe źródło zarobkowania.

6.2.3. Podejmowanie decyzji o zatrudnieniu pracownika
(nierejestrowanym)
Decyzję o zatrudnieniu pracodawcy podejmują w zależności od potrzeb danej branży.
– W budownictwie zleceniodawcy czekają na wolnego (najlepszego) pracownika,
ekipę, pracownicy są najczęściej zatrudniani poprzez znajomości i na zasadzie polecenia
przez poprzedniego pracodawcę, podejmują pracę często z dnia na dzień. W przypadku
„quasi-firm”

szef

kompletuje

ekipę

spośród

grona

znanych

mu

potencjalnych

współpracowników.
– W przypadku gospodyni domowej decyzja dojrzewa na ogół przez dłuższy czas –
przeprowadza się swego rodzaju „casting” lub z polecenia albo spontanicznie podejmuje się
decyzje o zatrudnieniu po zgłoszeniu się osoby chętnej do pracy. Zdecydowana większość
pomocy domowych jest jednak rekomendowana przez znajomych. Relacja miedzy
pracodawcą a pracownikiem opiera się w dużej mierze na zaufaniu. Osoba taka staje się
niemal członkiem rodziny.
– W przypadku prac sezonowych w rolnictwie i ogrodnictwie ekipę organizuje się
wcześniej, przed sezonem. Firmy natomiast często mają bazę danych, jeśli kogoś potrzebują –
dzwonią, a pracownicy przyjeżdżają i rozpoczynają prace.
– Wśród opinii respondentów znalazł się i taki przypadek, że przy szukaniu
pracowników korzystano z pośrednictwa Urzędu Pracy, jednak gdy pojawił się ktoś
odpowiedni, wysyłano pismo do urzędu, że pracownik nie spełnił oczekiwań, a w
rzeczywistości zatrudniany był na czarno. Opinii tej towarzyszyło przeświadczenie, że nikt
tego nie kontroluje.
Agencja pracy tymczasowej nie jest znana pracodawcom zatrudniającym sezonowo,
którzy deklarują, że raczej nie korzystaliby z usług tego typu instytucji, ponieważ w ich
przypadku większe znaczenie ma zaufanie do sprawdzonego, znajomego pracownika. Poza
tym wynajęcie pracownika za pośrednictwem agencji wiązałoby się na pewno z wyższymi
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kosztami. Wyjątek stanowią właściciele „quasi firm” budowlanych, którzy w szczególnym
przypadku byliby skłonni spróbować tego typu współpracy. Właściciele małych podmiotów
gospodarczych również zdecydowanie wolą zatrudniać sami bezpośrednio, a nie za
pośrednictwem firmy, jak np. agencji pracy tymczasowej, o której mało kto wśród
pracodawców słyszał. Jest dla nich oczywiste, że korzystanie z jakiegokolwiek pośrednictwa
wiąże się z koniecznością ponoszenia dodatkowych kosztów, co zarówno dla zatrudniającego,
jak i pracownika byłoby obciążeniem. Głównym więc powodem tego jest cena –
bezpośrednio jest dużo taniej, oraz zaufanie, które jest kluczowe przy podejmowaniu decyzji
o zatrudnieniu – nie są to osoby anonimowe. Natomiast pracowników anonimowych, np. z
pośrednictwa pracy, zatrudnia się co najwyżej do prostych prac, które nie niosą ze sobą
ryzyka strat.
Zaufanie gra podstawową rolę w zatrudnianiu pracowników (znajomi, rodzina, z

polecenia), rekomendacje są najważniejsze – to utrudnia państwu wkroczenie, ingerencję. W
małych miastach i wsiach osobiste relacje pomiędzy pracownikiem i pracodawcą są bardzo
istotne – osoby te znają się wzajemnie, nawet jeśli nie osobiście, to pośrednio. Aspekt ten
wpływa też dużym stopniu na zaufanie do pracownika. W małych środowiskach ludzie się
znają, łatwiej zatem znaleźć pracownika przez polecenie, łatwiej też wyegzekwować od niego
dobrą pracę – pracownik nie będzie się narażał na utratę reputacji, gdyż to w przyszłości
decyduje o kolejnym zatrudnieniu.
Podejście do zatrudnienia pracowników nierejestrowanych różni się w sposób istotny
w zależności od tego, kto jest pracodawcą. Osoby prywatne, zatrudniające wykonawców
krótkotrwałych, poszukują ich bezpośrednio po podjęciu decyzji o konieczności wykonania
pewnych prac. Z reguły wykonawca jest osoba poleconą, której umiejętności zostały
sprawdzone przez znajomych. Zatem termin podjęcia pracy zależy w dużej mierze od
dyspozycyjności pracownika.
Praca podejmowana jest najczęściej bezpośrednio po omówieniu z pracodawcą
warunków. W przypadku „quasi-firmy” szef wybiera pracowników dyspozycyjnych
natychmiast lub w określonym czasie. Jest to zwykle zatrudnienia zadaniowe – na okres
wykonania konkretnego dzieła. Zatrudnienie najczęściej na charakter umowy o dzieło, to
znaczy pracodawca i pracownik umawiają się na wykonanie konkretnej pracy za określoną z
góry opłatą.
„Quasi firmy”, czyli osoby prywatne działające de facto jak niezarejestrowana firma
(właściciel posiada zlecenie na wykonanie pewnej pracy i zatrudnia do tego celu
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pracowników), posiadają z reguły grono stałych współpracowników i kompletują ekipę
bezpośrednio przed rozpoczęciem realizacji zamówienia.
Generalnie zatrudnienie w sposób nierejestrowany umożliwia zatrudnienie kogoś z
dnia na dzień, bez procedur.
Pytani o sposób umawiania się do pracy, pracodawcy odpowiadają, że najczęściej
sytuacja jest jasna, od początku wiadomo, że jest to praca nierejestrowana i przedstawia się od
razu wynagrodzenie netto. Czasem jest zadawane pytanie retoryczne, czy pracownikowi
zależy na rejestracji, z góry jednak wiadomo, że będzie to praca nierejestrowana lub
częściowo

rejestrowana.

Czasami

występuje

częściowa

rejestracja

–

umowa

z

wynagrodzeniem na poziomie ustawowego minimum lub nieznacznie powyżej, a wypłata
znacznie wyższa. Często pracownicy sami chcą być zatrudniani bez rejestracji, gdyż np.
pobierają zasiłek lub emeryturę i nie chcą, by ZUS dowiedział się o ich pracy. Często również
(w przepadku małych podmiotów gospodarczych) pracodawca nie przedstawia pracownikowi
możliwości wyboru. Od początku jest jasne, jaki charakter będzie miała praca.
Zatrudniając pomoc domową pracodawcy nawet nie myślą o tym, że mogliby
zalegalizować jej pracę. Poza tym wszystkie zatrudniane osoby miały ubezpieczenie
zdrowotne jako osoby pobierające emeryturę, rentę jako osoby bezrobotne albo uczące się lub
też korzystające z ubezpieczenia współmałżonka.
Oczywistość zatrudniania pracowników sezonowych bez rejestracji wynika między
innymi z faktu, że w dużej części są to osoby bezrobotne, zarejestrowane w Urzędzie Pracy.
Pracownik taki nie chce wyrejestrować się z Urzędu dla krótkotrwałego zatrudnienia,
ponieważ jest to kłopotliwe, a jeśli posiada prawo do zasiłku – nie chce go utracić.
Fakt, że będzie to praca nierejestrowana, jest oczywisty dla obu stron – pracodawcy i
pracobiorcy.

Z

punktu

widzenia

pracowników

zatrudnienie

nierejestrowane

jest

korzystniejsze finansowo zarówno dla pracodawcy, jak i dla pracownika. Możliwości
rejestracji często też ogranicza krótkotrwałość zatrudnienia – często trwającego krócej niż
konieczne procedury administracyjne.
Podstawową troską pracowników zatrudniających się w sposób nierejestrowany jest
wiarygodność pracodawcy, czy będzie chciał i mógł wywiązać się z przyjętych wobec
pracownika zobowiązań finansowych. Najczęstszym sposobem radzenia sobie z pracodawcą
jest uzgodnienie formy (przede wszystkim częstotliwości) wypłacania wynagrodzenia.
Otrzymuje się płacę za konkretną pracę i najczęściej słowo jest dotrzymywane.
Wynagrodzenie nierejestrowane w zależności od typu działalności przedsiębiorcy,

charakteru pracy pracownika, długości trwania zatrudnienia definiowane bywa zarówno
270

według stawek godzinowych, dziennych, tygodniowych, miesięcznych, jak i prowizyjnych.
Przy zbiorze, pracach polowych – pracodawcy często umawiają się na wysokość stawki za
daną pracę w danym rejonie, nie ma samowoli wśród pracodawców. Podniesienie stawki
naraziłoby pracodawcę na społeczny ostracyzm – kontrola społeczna jest daleko posunięta.
Często zaufani pracownicy są dodatkowo wynagradzani w naturze (zakupy, płody rolne itp.).
Wynagrodzenie za dzień pracy, np. w gastronomii, handlu, gdzie czas pracy jest
niestandardowy, często do ostatniego klienta (od 30–50 zł za dzień), płacone było po
zakończeniu dniówki lub co tydzień.
W budownictwie pracownicy byli zatrudniani zadaniowo do wykonania konkretnych
prac. Przedmiotem „umowy” była najczęściej globalna kwota należności. W „quasi-frimach”:
stosowana jest stawka godzinowa płatna okresowo, np. tygodniowo, lub stawka zadaniowa –
określona suma za wykonanie określonej pracy. Wśród właścicieli małych podmiotów
gospodarczych przyznano, że oprócz wynagrodzenia pieniężnego pracownicy dostają
dodatkowo np. drugie śniadanie lub ciepły posiłek (w budownictwie, gastronomii).
W przypadku pomocy domowej i korepetytorów praktykowane są dwa sposoby
rozliczania: praca na godziny lub praca zadaniowa. W pierwszym przypadku pracownik ma
ustaloną stawkę godzinową i dostaje wynagrodzenie w zależności od czasu pracy. Praktykuje
się stawki godzinowe płatne od razu po zakończeniu pracy (np. korepetytor) lub stawki
godzinowe płatne po upływie tygodnia lub miesiąca (pomoc domowa). W drugim przypadku
pracownik ma określony zakres zadań i jest rozliczany za ich wykonanie. Pracownik ma
wtedy określoną pewną minimalna kwotę, którą dostaje niezależnie od zakresu wykonanej
pracy. W praktyce stosowane jest także rozliczenie tygodniowe lub miesięczne na życzenie
korepetytora oraz rozliczenie dodatkowe – za pracę nie objętą umową.
W przypadku pracy częściowo rejestrowanej sposób dzielenia wynagrodzenia na
rejestrowane i nierejestrowane jest proponowany przez pracodawcę. Są sytuacje, gdy
pracownik zatrudniony jest formalnie na pół etatu, a faktycznie pracuje co najmniej w
wymiarze czasu równym całemu etatowi i za pracę ponad pół etatu otrzymuje wynagrodzenie
nierejestrowane.
Inne firmy zatrudniają pracowników na cały etat z pensją równą najniższej kwocie
dopuszczalnej przez prawo, jednak faktycznie płacą pracownikowi więcej.
Generalnie w szarej strefie płaci się za pracę, za obecność, za konkretne dzieło, a nie
za dyspozycyjność czy gotowość do pracy. Pracownicy rzadko chorują – rzadko zatem
występuje konieczność urlopu czy zwolnienia. W jednym przypadku wspomniano w badaniu
o płatnym urlopie dla pracownika, który pracował od czterech lat u danego pracodawcy.
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Niektórzy pracodawcy mówili, że gdyby mieli nierejestrowanego pracownika, który pracuje
ponad pół roku w firmie, to udzieliliby mu płatnego urlopu.
Czas pracy pracownika zależy od branży, ale najczęściej definiowany jest zadaniowo.

Wobec zadaniowego charakteru zatrudnienia problem przerw w pracy – niedziel, świąt
urlopu, choroby itp. – nie istnieje dla pracodawcy. Wyjątek stanowią „quasi firmy”, w
których pracodawca akceptuje losową nieobecność, ale tylko jeśli chodzi o pracownika
sprawdzonego i dobrego fachowca.
Generalnie można powiedzieć, że zatrudnienie nierejestrowane charakteryzuje się
elastycznym czasem pracy, co jest niewątpliwym atutem. W praktyce polega to na tym, że
pracownik ma do wykonania pracę, za którą otrzyma umówione wynagrodzenie, a na
wykonanie tej pracy przewidziany jest określony czas. Natomiast nie jest już tak istotne, w
jakich godzinach i dniach wykonywana jest praca. Pracownik chce pracować jak najwięcej i
jak najszybciej, na ile mu czas i chęci pozwalają. Zatrudnienie w szarej strefie daje mu
również możliwość dostosowania pracy do swojego czasu, rodziny itp.
– W przypadku rolników i osób prowadzących „quasi firmy” pracowników zatrudnia
się na czas trwania prac polowych, na dany sezon, stawki godzinowe w danym sezonie i na
danym terenie zwykle są sztywne, pracuje się również w soboty, przy uwzględnieniu pogody.
– Opiekunkę do dziecka zatrudnia się na dłuższy okres czasu, zakłada się np., że
zostanie ona do momentu, gdy dziecko pójdzie do szkoły, często rodzina przywiązuje się do
osoby i zostaje ona dłużej lub przychodzi w dodatkowe dni, godziny pracy ustala się w
zależności od potrzeb, zwykle 5 dni w tygodniu do momentu powrotu rodzica z pracy, czasem
dłużej.
– Korepetytor – zatrudniany jest na cały rok szkolny lub na czas zaliczenia jakiegoś
egzaminu, elastyczny czas pracy – kilka godzin tygodniowo.
– W budownictwie pracuje się 6 dni w tygodniu, w soboty zwykle krócej, wolne
natomiast są zwykle niedziele, pracowników zatrudnia się na okres wykonania dzieła, pracuje
się tyle, ile wymaga ukończenie dzieła.
Pytani o warunki rozwiązania umowy pracodawcy uważają, ze ich sposoby
rozstawania się z pracownikami – wszystko jedno czy zatrudnianymi na czarno czy też
oficjalnie – nie odbiegają od ogólnie przyjętych norm. Sposób rozstania się z pracownikiem w
sytuacji niespełnienia wymagań nie jest określany – decyduje tu wyłącznie wywiązywanie się
z powierzonego zadania, zatem rozstanie się może nastąpić w wyniku utraty zaufania, bez
możliwości wypowiedzenia lub też poprzez porzucenie pracy z dnia na dzień przez
pracownika.
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W przypadku zatrudnienia nierejestrowanego pracodawca nie ustala z pracownikiem
szczególnych warunków rozstania, jeśli pracownik nie spełni jego oczekiwań. Dla obu stron
jest oczywiste, że jedynym elementem branym pod uwagę jest wywiązanie się z podjętego
zadania – w przeciwnym wypadku pracodawca rezygnuje z pracownika. „Quasi-firmy”
zazwyczaj wypłacają pracownikowi należne wynagrodzenie, ale rezygnują z jego usług na
przyszłość. Należy podkreślić jednak, że pracownicy sezonowi starają się wykonywać swoją
pracę solidnie, gdyż tylko dzięki renomie, jaką dzięki temu uzyskują mogą znaleźć kolejne
miejsce pracy.
Stosunek otoczenia do pracodawców zatrudniających w sposób nierejestrowany

jest przychylny, panuje powszechne przyzwolenie i zrozumienie, a nawet jest to społecznie
pochwalane, gdy pracodawcy zatrudniają emerytów, rencistów czy osoby ze środowisk
patologicznych. Są więc, w powszechnej opinii, społecznie pożyteczni, gdyż pomagają
osobom w trudnej sytuacji życiowej – dają pracę.
Zdaniem dyskutantów wszyscy prywatnie, jeśli mają takie potrzeby, zatrudniają
pracowników bez rejestracji – i ksiądz, i policjant, i sędzia. Tylko w sferze budżetowej nie
spotyka się zatrudnienia nierejestrowanego, w sferze prywatnej natomiast bardzo często. I jest
na to – zdaniem pytanych pracodawców – społeczne przyzwolenie.
Wobec powszechnego przekonania o zbyt wysokich kosztach pracy i niskich
dochodach i wobec ograniczonych możliwości podjęcia legalnie godziwej pracy –
zatrudnienie nierejestrowane nie jest rzeczą naganną, a raczej zdrowym objawem dbania o
własne interesy, zarówno ze strony pracownika, jak i pracodawcy.
Generalnie zatrudnienie „na czarno” w środowiskach, z których wywodzili się
uczestnicy dyskusji nie spotyka się z jakimś społecznym ostracyzmem, przeciwnie – wszyscy
podchodzą do tego zjawiska ze zrozumieniem. Zdaniem dyskutantów w sposób
nierejestrowany nie zatrudniają tylko urzędy państwowe, służba zdrowia, służby mundurowe.

6.2.4. Motywacje decyzji o nierejestrowaniu pracownika
6.2.4.1. Motyw finansowy

Podstawową

przyczyną

skłaniającą

do

zatrudniania

nierejestrowanego

jest

minimalizacja kosztów. Zdaniem uczestników dyskusji obciążenia płac w Polsce są za
wysokie. Chcą w ten sposób uniknąć podatków, składek na ZUS, NFZ i Fundusz Pracy. W
odczuciu pracodawców zatrudnienie nierejestrowane jest zdecydowanie tańsze, a przy tym –
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bardziej opłacalne finansowo dla pracownika, który zarabia więcej niż otrzymałby za taką
samą pracę wykonywaną legalnie. Większość osób pytanych uważa, że nie byłoby ich stać na
legalne zatrudnienie pracownika.
Zdaniem niektórych pracodawców nie chodzi tu tylko o wysokość składek, ale także o
to, ile po zapłaceniu podatków zostanie i czy to wystarczy na godne życie. Ich zdaniem
pracodawcy w krajach skandynawskich, mimo iż płacą wysokie podatki, nie buntują się, bo i
tak dużo zarabiają. Nie jest to więc tylko kwestia wysokości składek, ale wysokości dochodu,
który zostaje.
Pracownik decyduje się na zatrudnienie nierejestrowane przede wszystkim dlatego, że
chce pracować i zarabiać, żeby utrzymać siebie i rodzinę. Najczęściej innej możliwości
znalezienia pracy nie ma. Poza tym tego typu praca jest lepiej płatna niż praca legalna. Taki
rodzaj zatrudnienia jest również wygodny dla studentów, ze względu na elastyczność
pracodawcy, oraz dla rencistów czy bezrobotnych na zasiłku, którzy nie chcą stracić swoich
świadczeń rejestrując się.
Ogromne znaczenie ma maksymalizacja zysków. Pracownicy zdają sobie sprawę, że
pracując bez rejestracji zarobią więcej, unikając w ten sposób odprowadzania wszelkich
składek. Często osoby tłumaczą, że ich praca ma charakter dorywczy i przy zarejestrowaniu
działalności czy podpisaniu umowy z pracodawcą byłoby to nieopłacalne, np. korepetytorzy
czy gosposie. Kwestia ustawowej płacy minimalnej nie jest brana pod uwagę w kontekście
uzgadniania z pracodawcą wysokości wynagrodzenia. Żaden z pracowników nie chciałby
dostawać krajowej płacy minimalnej.
Pracownicy podejmujący sezonowe prace nierejestrowane z reguły posiadają
alternatywne źródło ubezpieczenia, dające prawo do świadczeń zdrowotnych: często
pracownik jest ubezpieczony w ramach ubezpieczenia małżonka lub zarejestrowany w KRUS
bądź pobiera zasiłek, np. dla bezrobotnych, posiada status rencisty lub studenta.
Często również zdarza się, że decydując się na pracę nierejestrowaną pracownik chce
zmniejszyć kwotę legalnych dochodów, aby nie stracić emerytury, zasiłku przedemerytalnego
lub zasiłku dla bezrobotnych, aby uzyskać dodatek mieszkaniowy lub otrzymać świadczenia
rodzinne. W przypadku „quasi-firm” mamy do czynienia przede wszystkim z motywem
finansowym, ale istotna jest również kwestia braku formalności, koniecznych w przypadku
rejestracji.
Pracownicy podejmujący nierejestrowane prace sezonowe wykazują zrozumienie dla
tego typu działań. Pracownicy deklarują, że gdyby sami znaleźli się na miejscu swoich
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pracodawców – np. poszukując wykonawców do przeprowadzenia remontu czy budowy
domu – również zatrudnialiby tańszych pracowników w sposób nierejestrowany.

6.2.4.2. Utrudnienia administracyjne

Wszystkie

przepisy

krępujące

pracodawcę

zniechęcają

do

zatrudnienia

rejestrowanego. Należą do nich zarówno procedury rejestracyjne, jak i wymagania formalne.
Czynnikiem motywującym do zatrudniania nierejestrowanego jest fakt, że pracownicy
zatrudniani są na krótkie okresy bądź sezonowo. Konieczność przeprowadzania
skomplikowanych (w odczuciu badanych) procedur administracyjnych w związku z
rejestracją,

a

później

wyrejestrowaniem

pracownika

odstręcza

pracodawców

od

podejmowania prób legalizacji zatrudnienia. Procedury rejestracyjne postrzegane są jako
niejasne i kłopotliwe, zwłaszcza dla gospodarstw domowych.
Znacznie bardziej od procedur rejestracyjnych, które są jednak rzeczą jednorazową,
pracodawcy prywatni obawiają się wymagań socjalnych. Ich zdaniem przygotowanie
zaplecza dla pracownika, np. pomieszczenia, w którym mógłby spożywać posiłki, jest prawie
niemożliwe z powodu braku miejsca, zwłaszcza w małej firmie. Jest to natomiast wymagane
w przypadku kontroli.
Nie tylko pracodawcy prywatni, ale także samorządy nie radzą sobie z ilością i ceną
wymaganych prawem pracy udogodnień dla pracowników. Urząd gminy czy miasta,
dysponując pieniędzmi na zatrudnienie bezrobotnych do prac porządkowych (np. koszenie
trawników, malowanie, odśnieżanie) musi zapewnić im kurs BHP, szkolenie, instruktarz,
sprawy socjalne itp. W rezultacie środki przeznaczone na wypłaty dla ludzi w większości
pochłaniają wszystkie te wymogi formalne. Okazuje się więc, że taniej jest wynająć firmę niż
samemu zatrudniać.
Czynnikiem motywującym do zatrudnienia nierejestrowanego są również nieustannie
zmieniające się przepisy obwiązujące pracodawców. Pracodawcy z branży budowlanej
wymieniali z kolei problem braku stabilności przepisów podatkowych w dłuższym okresie i w
związku z tym stworzenie przez państwo nierówności – jednym lepszych, a innym gorszych
warunków prowadzenia inwestycji w tej branży. Według dyskutantów do nierówności tych
przyczyniła się przede wszystkim likwidacja ulg podatkowych na budownictwo. Takie
poczucie nierówności nie sprzyja chęci bycia uczciwym wobec państwa. Dlatego pracodawcy
z tej branży postulują przywrócenie ulg budowlanych. Pozytywnie także oceniają pomysł
możliwości odliczania kosztów zatrudnienia pracownika w gospodarstwie domowym.
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Problemem może być również, w przypadku małych podmiotów gospodarczych,
konieczność archiwizowania przez długie lata dokumentów związanych z zatrudnieniem
rejestrowanym.
Praca nierejestrowana niesie ze sobą również uproszczone procedury zatrudnienia.
Jedynym elementem decydującym o zatrudnieniu i wynagrodzeniu jest wykonanie
umówionej pracy za ustalone wcześniej wynagrodzenie. Zaletą jest więc możliwość
uniknięcia takich problemów, jak: uzgadnianie wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, za
pracę w soboty i dni wolne, kwestii zwolnień lekarskich, urlopów oraz problemów
związanych z ustaniem stosunku pracy, zarówno od strony finansowej, jak i proceduralnej.
Konieczność znajomości prawa pracy i jego przestrzegania, wymagana zdaniem
pracodawców, przy legalizacji zatrudnienia np. gosposi niosłaby za sobą dodatkowe koszty
jak chociażby konieczność przestrzegania okresu wypowiedzenia, zwolnień chorobowych,
przestrzeganie przepisów BHP i ewentualność kontroli przez Sanepid. Poza tym legalizacja
zatrudnienia takiej osoby byłby niekorzystna dla atmosfery w domu – relacje rodzinne
zostałyby zastąpione przez stosunek pracodawca – pracownik.
Negatywne opinie o systemie emerytalnym również skłaniają badanych do
zatrudniania nierejestrowanego. Według badanych wysokość płaconych składek jest
niewspółmierna do emerytury. Dlatego preferują fundusze inwestycyjne jako metody
gromadzenia kapitału, zamiast ZUS.
Badani pracodawcy wskazywali również na dodatkowe korzyści płynące z
zatrudnienia w szarej strefie. Twierdzili, że pracownicy, których zatrudniają, mają wysokie
kwalifikacje, są bardziej przedsiębiorczy i bardziej dbają o swoja pracę, są solidni i
sprawdzeni, bo najczęściej z polecenia. Tacy pracownicy zdają sobie sprawę, że ich
zatrudnienie zależy wyłącznie od ich stosunku do pracy, a zatem starają się bardziej niż
zatrudnieni legalnie. Pracownicy bywają również bardziej wszechstronni.
Wpływ na wybór nierejestrowanego zatrudnienia ma również fakt, że potencjalny
pracownik ma niższe niż przeciętne szanse na zatrudnienie w sposób rejestrowany. Praca w
szarej strefie to często jedyna możliwość na zatrudnienie w przypadku osób długotrwale
bezrobotnych, byłych więźniów, studentów czy emerytów. Tacy pracownicy są ponadto
mniej roszczeniowi. Czas pracy w szarej strefie jest bardziej elastyczny, nie ma konieczności
ponoszenia dodatkowych kosztów, np. szkolenia, BHP, instruktarzu, szkolenia pracodawcy,
szkolenia pracownika.
Inną kwestią zniechęcającą małe firmy do zatrudniania rejestrowanego jest fakt, że
osoby zatrudnione oficjalnie i na stałe mają inne podejście do pracy niż ci brani do prac
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dorywczych na czarno. Szczególnie problemowa okazuje się roszczeniowość pracowników
zatrudnionych legalnie. Respondenci podali przykład przedsiębiorcy prowadzącego brygadę
robót leśnych, który zatrudniał pracowników legalnie. Ci z kolei, ledwie podpisali umowę, już
znajdowali powody do zwolnienia (rożne choroby u siebie, chore dzieci). W rezultacie, będąc
wykorzystywanym w swoim środowisku, musiał zrezygnować z zatrudniania. Zadłużając się
w bankach kupił maszyny zastępujące ludzi w pracy, oceniając, że to mu się bardziej opłaci.
Obecnie, bardzo zmechanizowany, pracuje sam z rodziną. Podobne problemy mieli inni
rolnicy chcący zarejestrować swoich pracowników.
Zdaniem pracodawców czynnikiem zachęcającym do zatrudnienia nierejestrowanego
jest również to, że pracownicy sami chcą pracować na czarno. Zaliczają do nich między
innymi

emerytów,

studentów,

zarejestrowanych

bezrobotnych,

którzy

posiadają

ubezpieczenie społeczne i nie chcą go stracić. Poza tym osoby pracujące na czarno mają
większe dochody.
Istotną rolę w generowaniu środków na nierejestrowane zatrudnienie odgrywa
nierejestrowany obrót gospodarczy, np. płatności za nierejestrowane usługi. Klienci – na ogół
osoby fizyczne – godzą się na zakup usług, które nie są rejestrowane, gdyż dzięki temu
uzyskują niższą cenę niż w przypadku usługi, za którą wystawiona jest faktura.
Ważną przesłanką uzasadniającą we własnych oczach (pracodawcy) sens i
prawomocność zatrudniania pracowników w sposób nierejestrowany jest przekonanie, że
ZUS (czy ogólnie system emerytalny) marnotrawi pieniądze ubezpieczonych.
Zatem główne korzyści zatrudnienia nierejestrowanego w odczuciu pracodawców, a
więc i motywacje, dla których pracodawcy nie rejestrują pracowników, to przede wszystkim:
– niższe koszty,
– uniknięcie czasochłonnych i skomplikowanych procedur administracyjnych,
– „czysta sytuacja” – płaca za wykonaną pracę,
– solidność pracownika,
– większe zadowolenie zatrudnianych,
– dyspozycyjność pracownika,
– brak kłopotów z pracownikami egzekwującymi prawa pracownicze (choroba, urlop,
nadgodziny itp.).
Generalnie można powiedzieć, że według opinii uczestników dyskusji to właśnie
koszty w decydujący sposób przesądzają o popularności zatrudniania pracowników bez
rejestracji. Koszty te wiążą się przede wszystkim ze składkami na ubezpieczenie społeczne.

277

Są więc wśród badanych tacy pracodawcy, którzy zdecydowanie nastawiają się na
korzystanie z pracy nierejestrowanej, ponieważ jakiekolwiek podwyższenie kosztów uznają
za nieopłacalne dla siebie. Dla innych – ważniejszy jest czynnik biurokratyczny, czyli
unikniecie procedur.

6.2.5. Przykłady minimalizacji ryzyka związanego z zatrudnieniem
nierejestrowanym
Postrzegane ryzyko, związane zatrudnianiem pracowników w sposób nierejestrowany
dotyczy przede wszystkim kontroli Państwowej Inspekcji Pracy oraz możliwości wypadku
przy pracy. Obie kwestie brane są przede wszystkim pod uwagę przez właścicieli
gospodarstw rolnych/ogrodniczych i przez osoby prowadzące „quasi-firmy” budowlane, czyli
przez pracodawców zatrudniających sezonowo większą liczbę osób, często pracujących z
użyciem niebezpiecznych maszyn.
Kontrola inspekcji pracy nie wydaje się dla pracodawców zagrożeniem realnym, gdyż
nie zetknęli się jeszcze z takim przypadkiem. Ich zdaniem kontrola taka może być
spowodowana jedynie donosem sąsiada lub niezadowolonego pracownika, jednak jest to mało
prawdopodobne. W małym środowisku taki donosiciel zostałby szybko zidentyfikowany, a to
spowodowałoby ostracyzm wobec tej osoby i poważne ograniczenie jej szans na zatrudnienie
w przyszłości. Poza tym pracodawcy są przekonani, że takimi kontrolami i ewentualnymi
mandatami mogą być zagrożone jedynie duże firmy, natomiast w małych miastach może
występować zjawisko swoistego porozumienia przedstawicieli instytucji kontrolującej i
kontrolowanej firmy.
Respondenci badania jakościowego nie słyszeli o przypadku otrzymania mandatu PIP
jako kary za zatrudnienie nierejestrowane. Niektórzy pracodawcy nie wiedzą o istnieniu
takich mandatów, inni wymieniali kwotę 5000 zł. Kwota ta jest postrzegana jako wysoka
jednak w połączeniu z przekonaniem o znikomym prawdopodobieństwie kontroli, jej
wysokość nie robi na pracodawcach dużego wrażenia. Zdaniem badanych znaczące
podwyższenie kwoty mandatu nie wpłynęłoby na zwiększenie chęci rejestrowania
pracowników. Spowodowałoby jedynie, że krąg zatrudnionych pracowników zawęziłby się
jeszcze bardziej do grona osób znajomych i zaufanych. Poza tym pracodawcy uważają, że
powinno się raczej myśleć w sposób nierestrykcyjny, czyli zaoferować coś pracodawcom, a
nie straszyć karami. Tym bardziej, że oni nie krzywdzą pracowników. Zdaniem drobnych
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przedsiębiorców sankcje uderzą przede wszystkim w pracowników. Pracodawcy albo
ograniczą zatrudnienie, albo zwiększą ceny swoich produktów czy usług
Mimo, że pracodawcy nie obawiają się kontroli, to jednak są do niej przygotowani.

6.2.5.1. Sposoby zabezpieczania się przed skutkami kontroli z Państwowej Inspekcji
Pracy/
Urzędu Pracy

W przypadku budowy – odpowiednio określany jest sposób budowy, np. system
gospodarczy. Jednocześnie uznaje się pracownika za członka rodziny lub udaje się, że dany
pracownik dopiero rozpoczął pracę.
Pracodawcy doskonale wiedzą, że mają siedem dni na zgłoszenie pracownika więc w
przypadku kontroli pracownicy mówią, że pracują od wczoraj, a pracodawcy obiecują
dostarczenie umowy, którą następnie spisuje się z datą wsteczną.
W przypadku pracowników prowadzących działalność gospodarczą, nie wykazujących
wszystkich dochodów, czy też pracowników na emeryturze lub rencie, którzy nie chcą tracić
świadczeń, zawiera się na wszelki wypadek jakąś umowę istniejącą fizycznie jedynie przez
okres wykonywania pracy, po jej wykonaniu pieniądze przekazywane są prosto do ręki, a
umowa jest niszczona;
Pracodawcy sezonowi w przypadku kontroli twierdziliby, że pracownicy stanowią
rodzinę lub bliskich znajomych, którzy świadczą usługi nieodpłatnie bądź pracują od wczoraj.
Jedna z pracodawczyń w sytuacji kontroli twierdziłaby nawet, że pracujący w jej domu
mężczyzna jest jej kochankiem.
Sposobem na kontrolę jest również posiadanie osoby, która prowadzi dokumentacje.
W razie kontroli wszytko można zrzucić na księgową, która będzie miała czas na dopełnienie
odpowiednich formalności
Niektórzy pracodawcy posunęliby się nawet do wręczenia łapówki inspektorom w
przypadku kontroli.
Innym sposobem na uniknięcie kontroli jest zatrudnianie pracowników bez rejestracji
w takich miejscach, w których nie można ich łatwo skontrolować, np. jako pracowników
świadczących usługi poza siedzibą firmy.
Wśród opinii pracodawców potwierdzających małe prawdopodobieństwo kontroli
instytucji państwowej znalazł się przykład, w którym PIP powiadomiona o zatrudnianiu w
firmie pracowników na czarno poinformowała o planowanej wizycie przedsiębiorstwo i w
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efekcie inspektorzy nie uzyskali żadnych dowodów na istnienie nielegalnych praktyk,
ponieważ w danym dniu nikogo w firmie nie było.

6.2.5.2. Sposoby zabezpieczania się przed ryzykiem wypadku w pracy

W porównaniu z kontrolą PIP, wypadek przy pracy wydaje się pracodawcom
możliwością dużo bardziej realną. Obawiają się oni przede wszystkim sankcji związanych z
brakiem ubezpieczenia pracownika. Kwestie dotyczące ewentualnych roszczeń finansowych,
w tym renty, nie są w zasadzie brane pod uwagę.
Pracodawcy zatrudniający do prac krótkotrwałych zabezpieczają się przed
możliwością powstania powodów do ewentualnych roszczeń ze strony pracowników z tytułu
wypadków przy pracy przez zatrudnianie tylko tych bezrobotnych, którzy są zarejestrowani w
UP i dzięki temu mają ubezpieczenie. Pracodawcy wręcz oświadczyli, że nigdy nie
zatrudniają niezarejestrowanych bezrobotnych. W razie wypadku jest on ubezpieczony i
zawsze wytłumaczy się w swoim interesie, bo inaczej nikt by go już więcej nie zatrudnił.
Podano przykład mężczyzny, który uległ wypadkowi w miejscu pracy, jednak pogotowie
wezwano do niego do domu, gdzie go natychmiast przewieziono. Znaleźli się nawet ludzie,
którzy zaświadczyli, że uległ wypadkowi na swoim podwórku. Wśród pracodawców panuje
więc przekonanie, że skoro państwo nie potrafi skontrolować bezrobotnego, dając mu
ubezpieczenie, to dlaczego oni (pracodawcy) mają nie oszukać państwa.
Innym sposobem na brak ubezpieczenia chorobowego jest zatrudnianie osób, które są
już ubezpieczone wspólnie z małżonkiem zatrudnionym legalnie;
Specyficzną grupą zatrudnianą w budownictwie są rolnicy lub osoby utrzymujące się
oficjalnie z uprawy roli, którzy są ubezpieczeni w KRUS-ie z tytułu posiadania ziemi,
natomiast pracując na budowie otrzymują wynagrodzenie do ręki, bez opodatkowania.
Wśród

pracodawców

sezonowych

można

zauważyć

dwie

postawy

wobec

ewentualności wypadku przy pracy:
– wypadek traktowany jest jako problem pracownika – w tym przypadku pracodawca
nie bierze pod uwagę zadośćuczynienia poszkodowanemu pracownikowi; podejście takie jest
charakterystyczne dla osób prywatnych zatrudniających pracownika do prac remontowych lub
budowlanych;
– wypadek jest uważany za problem pracodawcy, który bierze pod uwagę możliwość
zadośćuczynienia; postawa taka właściwa jest dla pracodawców zatrudniających sezonowo
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większa liczbę pracowników w budownictwie lub rolnictwie/ogrodnictwie oraz dla małych
podmiotów gospodarczych.
W sytuacji wypadku pracodawcy deklarują następujące rozwiązania:
– natychmiastowa rejestracja w ZUS jako osoby pracującej „od wczoraj”,
– pracownik zgłasza wypadek powstały w innych okolicznościach – w sytuacji jeśli
posiada alternatywne źródło ubezpieczenia,
– nieformalne pokrycie kosztów leczenia przez pracodawcę, wypłata odszkodowania.
Natomiast w przypadku śmiertelnego wypadku pracownika nierejestrowanego regułą
wśród niewielkich przedsiębiorstw jest wypisanie z wsteczną datą umowy o pracę. Wielu
pracodawców ma na wszelki wypadek podpisane z nierejestrowanymi pracownikami umowy,
w które – w razie jakiegokolwiek wypadku – wstawia się tylko odpowiednie daty.
Pracodawcy wiedzą, że mają 7 dni na zgłoszenie pracownika i zawsze to wykorzystują w
takich przypadkach.
Ewentualnie wybierany sposób postępowania zależy od wagi wydarzenia i od stopnia
wzajemnego zaufania pomiędzy pracodawcą i pracownikiem.
Sposobem na zminimalizowanie ryzyka wypadku przy pracy jest ograniczenie dostępu
nieprzeszkolonych pracowników do maszyn i sytuacji mogących stanowić źródło zagrożenia.
Pracodawcy, aby uniknąć wypadków, dbają również szczególnie o bezpieczeństwo,
sprzęt w pracy, trzeźwość pracowników.
Również pracownicy zatrudnieni bez rejestracji najbardziej obawiają się wypadku i
związanego z tym braku środków na leczenie, rehabilitację czy braku odszkodowania. Są
jednak zdania, ze powinno to uzgadniać się z pracodawcą, umawiając się na wyższe stawki
godzinowe czy większą zapłatę za wykonane dzieło. Często zdarza się jednak, że pracodawcy
sami, w takich przypadkach, wypłacają odszkodowanie, płacą za leczenie (często prywatne)
lub wcześniej zawierają umowę in blanco, umożliwiającą w razie wypadku wpisanie daty
poprzedzającej ten wypadek, tak aby pracownik mógł uzyskać wszelkie świadczenia.
Pracownicy wskazują również na brak zabezpieczenia emerytalnego czy rentowego na
przyszłość. Należy jednak podkreślić, że świadomość tego zagrożenia cechuje przede
wszystkim pracowników starszych lub mających na utrzymaniu rodziny. Generalnie panuje
jednak bardzo słabe zaufanie do instytucji ZUS-u, zwłaszcza wśród młodych pracowników.
Nie są oni przekonani, czy w ogóle otrzymaliby emerytury odprowadzając wszystkie składki.
Kolejną kwestią utrudniającą życie w dzisiejszych czasach w opinii pytanych
pracowników jest brak wiarygodności kredytowej i trudności w wzięciu kredytu w wyniku
pracy w szarej strefie.
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Pracownicy mający doświadczenia z pracą bez rejestracji, biorący udział w badaniach,
dobrze się orientują, co tracą lub czego nie mają, wybierając taki sposób zatrudnienia. Jednak,
jak to już zostało powiedziane, generalnie ZUS jest uznawany za instytucję nieuczciwą,
monopolistę pozbawiającego z przyzwoleniem państwa pracowników ich pieniędzy i wcale
nie gwarantujący zabezpieczenia finansowego na stare lata. Padły sugestie, żeby oszczędzać i
samemu opłacać składki w prywatnych firmach ubezpieczeniowych.
Zdaniem badanych dobra wola pracodawcy i pracownika pozwoliłaby na znalezienie
kompromisowego,

zadowalającego

obie

strony

rozwiązania.

Wyrażali

gotowość

ewentualnego zrekompensowania poszkodowanej osobie kosztów związanych z leczeniem
lub utratą zdrowia.
Powszechna świadomość zagrożeń związanych z zatrudnieniem nierejestrowanym w
bardzo ograniczonym zakresie mogłaby zmniejszyć skłonność pracodawców do zatrudniania
„na czarno”.

6.2.5.3. Zabezpieczanie własnych interesów przez pracodawców

Dostrzeganym przez pracodawców zagrożeniem jest również brak możliwości
roszczeń wobec pracownika, który wykonał prace niewłaściwie lub w ogóle nie wywiązał się
powierzonego zadania. Takim zagrożeniem dla działalności pracodawcy jest np. możliwość
porzucenia pracy przez pracownika nierejestrowanego bez żadnego okresu wypowiedzenia.
Pracodawcy z branży budowlanej z kolei odczuwają zagrożenie ze strony pracowników,
którzy zakładają konkurencyjne firmy.
Pracodawcy zabezpieczają się przed skutkami złego wykonania pracy czy zniszczenia
materiałów (szczególnie w budownictwie) poprzez spisanie umowy, w której figuruje zapis,
że pracodawca może dochodzić swoich praw finansowych (konkretna kwota), gdyby
pracownicy zniszczyli materiał czy nienależycie wykonali swoją pracę. Wtedy koszty byłyby
zarejestrowane i rozliczone przed fiskusem. Jeżeli pracodawca był zadowolony z
pracowników i wykonanej pracy, umowa lądowała w koszu.
Innym sposobem na zabezpieczanie swoich interesów przed nierzetelnymi
pracownikami jest ograniczenie wypłat wszelkiego rodzaju zaliczek na konto nie wykonanej
jeszcze pracy.
Inwestorzy częściej zawierali oficjalne umowy z wykonawcami budów czy remontów,
wtedy kiedy koszty remontów czy budowy można było odliczać od podatków.
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6.2.5.4. Ryzyko roszczeń ze strony pracownika

Wśród pracodawców panuje opinia, że ryzyko roszczeń ze strony pracownika jest
mało prawdopodobne z faktu wzajemnych powiązań rodzinno-towarzyskich (pracownicy i
pracodawcy poruszają się jednym małym środowisku). Pracownik dba o swoją reputację i
powierzoną pracę stara się wykonać solidnie, ponieważ od niej zależy jego przyszłe
zatrudnienie. Pracodawcy z wielkim trudem wyobrażali sobie, by np. pomoce
domowe/opiekunki do dzieci mogły występować z jakimiś roszczeniami. Podobnie osoba
podejmująca roszczenia wobec sezonowego pracodawcy narażałaby się na ostracyzm i
również ryzykowałaby redukcję swoich szans na zatrudnienie w przyszłości.
Dodatkowym czynnikiem minimalizującym prawdopodobieństwo roszczeń ze strony
pracownika niezarejestrowanego jest lęk przed sądem jako takim – przeciętny człowiek
obawia się wymiaru sprawiedliwości, a skomplikowana procedura sądowa jest dla niego zbyt
uciążliwa.
Przeprowadzenie szerokiej powszechnej kampanii informacyjnej, skierowanej do
nierejestrowanych pracowników, o możliwości zgłaszania roszczeń finansowych wobec
byłych pracodawców nie miałoby, zdaniem pracodawców sezonowych, istotnego wpływu na
poziom zagrożenia tego typu roszczeniami, a na pewno nie w małych środowiskach. Innego
zdania byli natomiast właściciele małych firm zatrudniający pracowników bez rejestracji. Ich
zdaniem pracownicy, którzy nie znają jeszcze tych możliwości, mogliby się nauczyć swoich
praw i wykorzystywać to w praktyce. Na przeszkodzie, zdaniem pracodawców, mogłyby
stanąć koszty sądowe oraz, w przypadku pracowników większych firm, obawa przed dobrą
obsługą prawną pracodawcy, wobec której pracownik będzie bezradny.
Pomimo wzajemnego zaufania właściciele małych podmiotów gospodarczych mogą
jednak spodziewać się różnego rodzaju problemów i roszczeń ze strony niezarejestrowanych
pracowników.
Generalnie jednak panuje przekonanie, że w każdej działalności jest jakieś ryzyko.
Zatrudnianie pracowników bez rejestracji nie jest w oczach pracodawców żadnym
przestępstwem, skoro obie strony na to się godzą i obie na tym korzystają

6.2.6. Luki w świadomości prawnej potencjalnych pracodawców
W rozumieniu pracodawców panuje przekonanie, że czym innym jest nielegalne
zatrudnianie pracowników w firmie, a czym innym zatrudnianie pomocy w gospodarstwie
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domowym. Pierwsze jest naganne i społecznie nieakceptowane, na drugie natomiast jest
społeczne przyzwolenie. Między innymi argument jest taki, że praca gosposi nie przynosi
dochodu pracodawcy. Poza tym żaden z pracodawców biorący udział w badaniu nie spotkał
się z negatywnymi reakcjami na zatrudnianie pomocy domowej bez rejestracji.
Istotną przeszkodą utrudniającą legalne zatrudnienie pomocy domowej jest brak
znajomości przepisów prawa pracy przez pracodawców. Wiele osób wyrażało wątpliwość czy
osoba fizyczna może w ogóle kogoś zatrudnić na etat. Nie mieli świadomości, że mogą być
pracodawcami. Sytuacja może być jeszcze bardziej skomplikowana, jeśli pracodawcą jest
osoba oficjalnie zarejestrowana jako bezrobotna
Pracodawcy zatrudniający pracowników do prac sezonowych nie zdają sobie w pełni
sprawy z listy kosztów i procedur administracyjnych, jakie musi ponosić pracodawca w
związku z legalnym zatrudnieniem. Mówiąc spontanicznie o uciążliwości biurokracji i
kosztach zatrudnienia, mają na myśli przede wszystkim ZUS, który zdaniem pracodawców
najbardziej podwyższa koszty pracy.
Pracodawcom brakuje również wiedzy o umowach na okres próbny czy na zastępstwo
dlatego przez niektórych pracodawców praca nierejestrowana traktowana jest jako okres
próbny przez zatrudnieniem pracownika na stałe w sposób rejestrowany. Praca
nierejestrowana oferowana jest również w sytuacji, gdy chodzi o zastępstwo, np. za
pracownicę, która jest w ciąży lub przebywa na urlopie macierzyńskim, a pracodawca nie ma
pewności, czy pracownica wróci do pracy, czy też nie.

6.2.7. Skłonność do zatrudniania rejestrowanego
Aby pracodawca chciał zarejestrować pracownika, podatki oraz obciążenia związane z
kosztami pracy musiałyby ulec zmniejszeniu o połowę, a także być zredukowane i
uproszczone formalności związane z rejestracją i wyrejestrowaniem pracownika. Natomiast w
przypadku pracowników zatrudnianych na bardzo krótkie okresy (jednym – kilka dni) i w
przypadku zatrudniania przez osoby prywatne, pracodawcy w ogóle nie biorą pod uwagę
możliwości legalizacji ich zatrudnienia. W takiej sytuacji alternatywą dla rejestracji
pracownika byłoby raczej podpisanie umowy z firmą świadcząca odpowiednie usługi, pod
warunkiem, że byłoby to opłacalne. W przypadku zatrudniania pomocy domowej większość
badanych byłaby skłonna zatrudnić ją legalnie, jednak wymagałoby to systemowych zmian,
obejmujących

zarówno

obniżenie

kosztów

pracy,

jak

i

uproszczenie

procedur

administracyjnych. Najskuteczniejszą zachętą byłaby redukcja lub likwidacja składki na ZUS.
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Pojawiały się postulaty likwidacji ZUS i zastąpienia obecnych składek obowiązkowym
indywidualnym ubezpieczeniem w prywatnych podmiotach. Jako mniej uciążliwe odbierane
są obciążenia podatkowe.
Generalnie pracodawcy nie są skłonni do ponoszenia jakichkolwiek kosztów za spokój
związany z rejestrowanym zatrudnieniem. Mogą więc płacić za pracownika wtedy, gdy ich
zarobki

wzrosną.

Obecnie

–

zdaniem

drobnych

przedsiębiorców

–

zatrudnienie

nierejestrowane opłaca się obu stronom. Pracodawca ponosi mniejsze koszty zatrudnienia,
pracownik otrzymuje wyższe wynagrodzenie netto.
Należy podkreślić, że obniżenie kosztów i minimalizacja formalności powinny
zachodzić jednocześnie. Realizacja tylko jednego z tych postulatów z pominięciem drugiego
nie spełnia oczekiwań pracodawców.
Według pracodawców państwo powinno przyjąć na siebie część ich dzisiejszych
obciążeń związanych z zatrudnieniem rejestrowanym. Obowiązkowe składki powinny ich
zdaniem zostać zmniejszone chociażby o składkę na Fundusz Pracy i Fundusz
Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.
Przychylne reakcje wśród badanych wzbudził pomysł wprowadzenia możliwości
odliczania kosztów zatrudnienia pomocy domowej od podstawy opodatkowania oraz
dobrowolne płacenie składki ZUS przez pracownika. Byłoby to dobre rozwiązanie, ale tylko
jako jeden z elementów całego systemu zmian zmierzających do ograniczenia „szarej strefy”.
Pracodawcy obawiają się mandatów instytucji finansowych, jednak uważają, że takich
kar łatwo uniknąć, a poza tym kwoty mandatów nie są istotne dla funkcjonowania firmy i nie
są w stanie skłonić ich do zarejestrowania pracowników. Kwota mandatu, która poważnie
skłoniłaby pracodawców do rozważenia zatrudnienie rejestrowanego jest trudna do
określenia. Sami pracodawcy mówią, że to zależy od charakteru działalności, rentowności itp.
Musiałaby to być jednak kwota, która mogłaby zachwiać funkcjonowaniem firmy, większa
niż koszty podatku, niż to co udało się zaoszczędzić.
Pracodawcy nie są przekonani do pomysłu specjalnych bonów, które pracownicy
podejmujący drobne prace na zlecenie otrzymywaliby od pracodawców i zanosili je do
instytucji publicznej, która potrącałaby składki oraz podatki i wypłacałaby gotówkę. W ich
opinii skomplikowałoby to tylko procedury, i w dalszym ciągu nie zmniejszałoby to kosztów
pracy. Poza tym pracownicy wolą dostać gotówkę od razu do ręki. Zdaniem badanych byłoby
to wygodne dla pracodawcy, ale zupełnie nie do przyjęcia dla pracowników. Generalnie
pracodawcy wymienili następujące plusy bonów:
– mniejsza biurokracja,
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– nie wystawia się faktur,
– nie trzeba zakładać działalności gospodarczej,
– akceptacja bonu pod warunkiem, że będzie zawierał tylko 19% podatek dochodowy,
– osoba pracująca dla kilku pracodawców może sobie te bony zbierać,
– większe poczucie bezpieczeństwa dla pracodawcy, skoro bon zawiera składki na
ubezpieczenie.
I minusy bonów:
– mniejsze dochody pracownika,
– kolejki w urzędzie po odbiór pieniędzy,
– formalności zostaną przerzucone z pracodawcy na pracownika,
– trudności ze znalezieniem osób do pracy, które zgodzą się na otrzymywanie bonów
zamiast pieniędzy,
– emeryci, studenci nie będą chcieli otrzymywać zapłaty w bonach,
– osoba, która ma już świadczenia, musiałaby drugi raz płacić składki,
– pracodawca mógłby nie mieć czasu, żeby kupić bony,
– produkcja bonów kosztuje,
– zakup bonu będzie dodatkowym kosztem dla pracodawcy.
Liczba i charakter postrzeganych zalet i wad bonów wskazuje, że ta forma rozliczeń
ma, zdaniem pracodawców, więcej wad.
Zdaniem drobnych przedsiębiorców państwo powinno zmienić obowiązujące przepisy,
aby stworzyć zachęty do zatrudnienia rejestrowanego. Stworzenie systemu, który sprawi, że
bardziej opłacalne będzie zatrudnianie rejestrowane jest jedyną receptą na zmniejszenia szarej
strefy. Obecne, zdaniem respondentów, działania państwa, które miały zmniejszyć szarą
strefę, przyczyniają się do jej zwiększenia. Jako przykłady podano wprowadzenie możliwości
korzystania przez osoby fizyczne z odpisów podatkowych z tytułu ulg budowlanych
wyłącznie w przypadku zakupu usług świadczonych przez firmy będące płatnikami VAT, a
następnie likwidacje ulgi remontowej i budowlanej, co zwiększa zakres szarej strefy w
budownictwie.
Pracownicy pytani o to, co musiałoby się zdarzyć, aby pracownik był bardziej skłonny
do podjęcia pracy w sposób rejestrowany, mówili, że trzeba by zmniejszyć koszty obciążające
płacę. Wtedy pracodawcom opłacałoby się zatrudniać pracowników, a pracownicy więcej by
zarobili do ręki. Zdaniem badanych tylko radykalne obniżenie składek na ubezpieczenie może
sprawić, że samodzielna działalność gospodarcza będzie bardziej konkurencyjna niż praca
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nielegalna. Najbardziej krytykowanym obciążeniem, w którego sens nie wierzą pracownicy,
jest składka na ZUS.
Mówiąc

o

ewentualnej

legalizacji

zatrudnienia,

pracownicy

podejmujący

nierejestrowane prace w budownictwie woleliby raczej zarejestrować swoją działalność
gospodarczą niż pracować w roli pracowników najemnych. Podstawowym motywem
ewentualnej decyzji o rejestracji działalności gospodarczej byłoby stwierdzenie jej
opłacalności oraz uproszczenie i minimalizacja procedur związanych z rejestracją i
wyrejestrowaniem pracowników.
Wprowadzenie obowiązku częstego zgłaszania się do urzędu pracy przez
pracowników tam zarejestrowanych lub przyjęcie innych tego typu restrykcji, zdaniem
niektórych pracowników w dużym stopniu utrudniłoby pracę nierejestrowaną. Z kolei inni
byli zdania, ze przy ich trybie pracy nie stanowiłoby to problemu.
Pracownicy, podobnie jak pracodawcy, nie są także zainteresowani wprowadzeniem
specjalnych bonów, gdyż uznają, że na pewno by im to niczego nie ułatwiło, a zarabialiby
mniej, bo część składek potrącałby ZUS, a ponieważ panuje powszechne bardzo niskie
zaufanie do tej instytucji, sami woleliby zadbać o swoją przyszłość.
Podstawową wadą tego rozwiązania jest, zdaniem pracodawców, utrzymanie wciąż
wysokich kosztów pracy. Minimalizacja procedur administracyjnych, pozytywnie oceniana,
nie idzie w parze ze zmniejszeniem obciążeń finansowych pracodawcy.
Wszelkie działania restrykcyjne pracownicy podejmujący prace nierejestrowaną
uważają za walkę ze skutkami a nie przyczynami tego stanu rzeczy. Restrykcje problemu nie
rozwiążą i zawsze jakieś możliwości ich obejścia lub zneutralizowania się znajdą. Pomysły
zaostrzenia przez państwo sankcji za nierejestrowane zatrudnienie są przez pracowników
odrzucane. Ich zdaniem państwo zamiast karać powinno tworzyć zachęty. Kary doprowadzić
mogłyby co najwyżej do wzrostu bezrobocia.
Uczestnicy dyskusji zapytani, z których uprawnień gwarantowanych prawem pracy
byliby najbardziej skłonni zrezygnować lub je ograniczyć w zamian za zarejestrowanie
zatrudnienia, mówili, że w ich przypadku najważniejsze byłoby zachowanie zasiłku
chorobowego, ale w większości przypadków nie chcą rezygnować z jakichkolwiek obecnie
przysługujących praw pracowniczych w zamian za legalizację zatrudnienia.
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6.2.8. Przypadki rejestracji pracy nielegalnej
Pracodawcy, szczególnie ci będący rolnikami lub posiadający ziemię, wykorzystują
możliwość zatrudnienia kogoś jako członka rodziny, dopisując go do ubezpieczenia w
KRUS-ie choć – zdaniem respondentów – jest to całkowicie nielegalne, bo w rzeczywistości
zatrudniony pracownik wykonuje np. roboty budowlane. Jest to rozwiązanie szczególnie
korzystne ze względu na dużą różnicę w wielkości składki między ubezpieczeniem w ZUS a
KRUS. Respondenci uznają to rozwiązanie za sposób na zalegalizowanie nielegalnego
zatrudnienia.
Szczególnego rodzaju wyjątek stanowią większe firmy budowlane, wymagające
formalnych dokumentów odbioru, ekspertyz, atestów czy zatwierdzeń do użytku. W takiej
sytuacji osoba (firma), która udziela tego typu poświadczeń, wynajmowana jest w sposób
legalny, ale wyłącznie w celu ich udzielenia (faktycznym wykonawcą jest osoba lub firma
nierejestrowana – jej przedstawiciel w pełni zdaje sobie sprawę ze swej roli, pobierając za
swe usługi odpowiednią opłatę, opłacalną dla obu stron transakcji.
Z podobną sytuacją mamy do czynienia podczas starania się o dofinansowanie czy
refundację, np. ze środków unijnych – do pracy zatrudniana jest w sposób legalny tylko jedna
osoba z odpowiednimi, koniecznymi do udokumentowania uprawnieniami, natomiast
pozostałe pracują nielegalnie.
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6.3. Pracownicy nierejestrowani
6.3.1. Uwagi na temat celu i metody badań
Celem badań było, przede wszystkim, uzyskanie odpowiedzi na pytania dotyczące:
– skali zjawiska pracy nierejestrowanej,
– charakteru pracy nierejestrowanej,
– przyczyn podejmowania pracy nierejestrowanej,
– możliwości ograniczenia rozmiarów zatrudnienia nierejestrowanego.
Wyniki badań miały również posłużyć do weryfikacji szczegółowych hipotez,
sformułowanych w projekcie badawczym.
Badanie zrealizowane zostało na ogólnopolskiej, losowej, reprezentatywnej próbie,
obejmującej 9038 osób w wieku 15 ukończonych lat i więcej.
Prezentowana niżej analiza wyników badań składa się z dwóch części. Pierwsza część
jej opiera się na wynikach wywiadów z 432 członkami gospodarstw domowych, którzy
zadeklarowali fakt wykonywania pracy nierejestrowanej w okresie ostatnich dwunastu
miesięcy przed przeprowadzeniem badania (maj 2006 r. – kwiecień 2007 r.). Ze względu na
to, że stanowią oni tylko 4,8% ogółu ankietowanych, trudno mówić o pełnej
reprezentatywności wyników tej części badań. W każdym jednak razie mają one walor badań
sondażowych lub penetracyjnych. Są więc metodologicznie zasadne, lecz ich wyniki winny
być traktowane z ostrożnością, jako hipotezy do dalszych badań, a nie ostateczne wnioski.
W drugiej części analizy przedstawiono wyniki analizy wywiadów z pozostałymi 8606
ankietowanymi. Ze względu na ich reprezentatywność, można uznać, że odzwierciedlają one
stan świadomości społecznej w odniesieniu do kluczowych, będących przedmiotem
niniejszego badania, zagadnień związanych ze zjawiskiem pracy nierejestrowanej w Polsce.
Generalnie można stwierdzić wysoką zbieżność opinii osób pracujących bez rejestracji
i

respondentów

niedziałających

na

tym

obszarze.

Można

więc

z

dużym

prawdopodobieństwem założyć, że odpowiedzi pierwszej grupy respondentów – mimo jej
małej liczebności co powoduje, że nie jest ona w pełni reprezentatywna – są także
wiarygodne.
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6.3.2. Pracownicy wykonujący pracę nierejestrowaną
6.3.2.1. Skala i charakter pracy nierejestrowanej

6.3.2.1.1. Skala pracy nierejestrowanej
Fakt wykonywania pracy nierejestrowanej w okresie ostatnich dwunastu miesięcy
przed przeprowadzeniem badania (maj 2006 r. – kwiecień 2007 r.) zadeklarowało 432 z
ogólnej liczby 9038 respondentów w wieku powyżej 15 lat, tj. 4,8% badanej zbiorowości. Nie
mniej istotną jest informacja, jaki odsetek osób w wieku produkcyjnym pracował w szarej
strefie. Osób w wieku produkcyjnym było w badanej populacji ogółem 7209 osób, z czego
412 osób – to jest 5,7% – pracowało w szarej strefie (por. tabela 1).
Tabela 1. Czy wykonywał(a) Pan(i) jakąkolwiek pracę nierejestrowaną
w okresie ostatnich 12 miesięcy?

Liczebność
%
Liczebność
%

Tak
Osoby w wieku 15 lat i więcej
432
4,8
Osoby w wieku produkcyjnym*
412
5,7

Nie

Ogółem

8606
95,2

9038
100,0

6797
94,3

7209
100,0

* kobiety w wieku 18–60 lat i mężczyźni w wieku 18–65 lat.

Zdecydowana większość, bo 357 osób spośród 432 osób deklarujących wykonywanie
pracy nierejestrowanej (82,7%), stwierdziła, że praca ta miała dla nich charakter regularny, to
znaczy wykonywana była co najmniej trzy razy w tygodniu. Fakt sporadycznego
wykonywania pracy nierejestrowanej zadeklarowało 221 osób, to jest nieco ponad połowa
(51,2%) ogółu zarobkujących w ten sposób osób. Można z tego wyciągnąć wniosek, że część
osób łączy wykonywanie głównej pracy nierejestrowanej z bardziej sporadycznym
świadczeniem innego rodzaju pracy nierejestrowanej.
Z 432 osób wykonujących pracę nierejestrowaną 60 osób (14%) przyznało, że w ich
gospodarstwach jeszcze jedna lub więcej osób pracowało w tym trybie. Tak więc, faktyczna
liczba pracowników nierejestrowanych jest większa niż wynikałoby to z bezpośrednich
deklaracji ankietowanych osób. Niemniej, w zdecydowanej większości przypadków (80,3%),
ankietowane osoby były jedynymi członkami gospodarstw domowych, którzy wykonywali
pracę nierejestrowaną. Tak więc nieuprawniona byłaby teza, iż fakt wykonywania przez
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określone osoby pracy nierejestrowanej oznacza, że członkowie ich gospodarstw domowych
są szczególnie predysponowani do tego rodzaju prac.
Strukturę gospodarstw domowych według liczby członków wykonujących pracę
nierejestrowaną przedstawia tabela 2.
Tabela 2. Gospodarstwa domowe, w których pracę nierejestrowaną wykonywała, oprócz
respondenta, jeszcze inna (inne) osoba (osoby)
Gospodarstwa domowe

Liczba osób
Brak danych/Odmowa odpowiedzi
1
2
4
5
Ogółem

Liczba
1
48
9
1
1
60

%
0,9
80,3
14,8
2,4
1,7
100,0

Przeciętny czas pracy wykonywanej przez osoby nierejestrowane był różny dla pracy
głównej i ewentualnych kolejnych prac. Odpowiednie dane przedstawiono w tabeli 3. Jak
widać, praca nierejestrowana jest dla większości wykonujących ją osób swoistym „etatem”, a
nie dorywczym zajęciem. Stanowi to potwierdzenie wcześniejszych deklaracji o regularności
pracy w szarej strefie.
Tabela 3. Przeciętny czas pracy nierejestrowanej
Liczba
pracowników
1. praca
2. praca
3. praca
4. praca
5. praca

416
57
16
8
5

Czas pracy
Godziny
576,46
230,07
142,67
96,48
130,02

Dni robocze
(1 dzień=8godz.)
72
29
18
12
16

6.3.2.1.2. Struktura rodzajowa pracy nierejestrowanej
Strukturę rodzajową pracy nierejestrowanej wykonywanej w sposób regularny
przedstawiono w tabeli 4, zaś wykonywanej sporadycznie w tabeli 5. Do prac
nierejestrowanych najczęściej wykonywanych w sposób regularny należały: usługi
budowlane i instalacyjne, prace ogrodniczo-rolne, handel, usługi gastronomiczne, opieka nad
dzieckiem lub starszą osobą, prace domowe (np. sprzątanie), usługi gastronomiczne i usługi
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transportowe. Jeżeli chodzi o sporadycznie wykonywane prace nierejestrowane, to najczęściej
były nimi również usługi budowlane i instalacyjne, prace ogrodniczo-rolne, handel i usługi
transportowe a także naprawa sprzętu elektrotechnicznego i korepetycje.
Trudno więc przypisywać określone prace zatrudnieniu regularnemu bądź
nieregularnemu. W zasadzie, większość rodzajów zajęć może być kontraktowanych jako
względnie trwałe lub sporadyczne.
Tabela 4. Rodzaje prac wykonywanych przez pracowników nierejestrowanych w okresie
ostatnich 12 miesięcy (prace regularne – co najmniej 3 dni w tygodniu)
Rodzaje prac
Usługi budowlane i instalacyjne
Prace ogrodniczo-rolne
Handel
Działalność produkcyjna
Opieka nad dzieckiem lub starszą osobą
Usługi gastronomiczne
Usługi transportowe – przewozy
Prace domowe (np. sprzątanie)
Przeglądy i naprawy samochodów oraz innych maszyn
Usługi krawieckie
Usługi transportowe – przeprowadzki
Ochrona i pilnowanie mienia
Usługi fryzjerskie i kosmetyczne
Korepetycje
Naprawa sprzętu elektrotechnicznego
Usługi lekarskie i pielęgniarskie
Usługi księgowe
Usługi turystyczne i hotelarskie
Inne prace

Liczebność
106
48
35
28
22
20
16
16
8
6
5
4
3
3
2
2
2
1
30

%
24,5
11,1
8,1
6,5
5,1
4,7
3,7
3,7
1,8
1,4
1,3
1,0
0,7
0,7
0,4
0,4
0,4
0,2
6,9

Tabela 5. Rodzaje prac wykonywanych przez pracowników nierejestrowanych w okresie
ostatnich 12 miesięcy (prace pozostałe)
Rodzaje prac
Prace ogrodniczo-rolne
Usługi budowlane i instalacyjne
Naprawa sprzętu elektrotechnicznego
Korepetycje
Handel
Działalność produkcyjna
Usługi transportowe – przewozy
Prace domowe (np. sprzątanie)
Przeglądy i naprawy samochodów oraz innych maszyn
Usługi księgowe
Doradztwo księgowe i prawne
Usługi transportowe – przeprowadzki
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Liczebność
46
44
14
12
10
10
9
8
7
6
6
5

%
10,6
10,3
3,3
2,7
2,4
2,4
2,1
1,9
1,5
1,3
1,5
1,1

Usługi turystyczne i hotelarskie
Usługi lekarskie i pielęgniarskie
Usługi gastronomiczne
Tłumaczenie
Usługi fryzjerskie i kosmetyczne
Usługi krawieckie
Ochrona i pilnowanie mienia
Opieka nad dzieckiem lub starszą osobą
Inne prace

5
4
4
4
3
3
3
2
16

1,2
1,0
1,0
0,8
0,8
0,8
0,8
0,6
3,6

6.3.2.1.3 Organizacja pracy nierejestrowanej
Osoby wykonujące pracę nierejestrowaną najczęściej poszukiwały jej samodzielnie
lub miały stałego pracodawcę. Znacznie rzadziej występowała sytuacja, gdy praca tych osób
była zorganizowana przez szefa, który rozliczał się z pracodawcą. Zdecydowanie najmniejszą
część badanej zbiorowości stanowili pracownicy, którzy część wynagrodzenia za pracę
wykonywaną w ramach formalnego stosunku pracy otrzymywali nieoficjalnie. Szczegółowe
dane przedstawia wykres 1.

Wykres 1. Jak przeważnie była zorganizowana wykonywana przez Pana(ią)
praca nierejestrowana?

4,1%

Brak danych/Odmowa odpowiedzi
N=5

1,0%

polegała na samodzielnym
wyszukiwaniu przez Pana (Panią)
pracodawców N=192
37,2%

44,4%

prace organizował Panu(i) szef,
który rozliczał się z pracodawcą
N=57
miał(a) Pan(i) jednego pracodawcę,
który nadzorował pracę N=161

za pracę wykonywaną w ramach
formalnego stosunku pracy, część
wynagrodzenia otrzymywał(a) Pan(i)
nieoficjalnie (na boku) N=18

13,3%

Wykres wyraźnie ilustruje, że praca nierejestrowana w Polsce ma zasadniczo dwojaki
charakter. Z jednej strony, osoby dysponujące czasem i poszukujące zarobku same penetrują
lokalny szary rynek pracy. Wiąże się to zapewne z działalnością sporadyczną na tym rynku. Z
drugiej strony, w szarej strefie działają firmy prowadzące nabór osób, które nie chcą lub nie
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mogą pracować w sektorze oficjalnym. Tak działa zapewne dobrze zorganizowany rynek
usług budowlanych, ogrodniczo-rolnych i transportowych. Za mało wiarygodne uznać należy
natomiast nieliczne deklaracje dotyczące pobierania nieoficjalnie części wynagrodzenia za
pracę wykonywaną w ramach formalnego stosunku pracy. Jest to, jak wiadomo z innych
źródeł, zjawisko nagminne. Można sądzić, że respondenci nie mówią na ten temat prawdy.
Być może nie chcą spowodować kłopotów swoim zarejestrowanym pracodawcom lub nie
uważają tej formy wynagrodzenia za przejaw działalności nierejestrowanej.
Głównym pracodawcą, jeżeli chodzi o pracowników nierejestrowanych, są
gospodarstwa domowe (por. tabela 6). Znalazło w nich zatrudnienie ok. 40% badanej
zbiorowości pracowników nierejestrowanych. O połowę mniejszy odsetek osób znalazł
zatrudnienie w firmach prywatnych lub spółdzielniach w innym systemie niż chałupniczy.
Pozostali pracownicy nierejestrowani znaleźli zatrudnienie w: gospodarstwach rolnych lub
ogrodniczych (ok.10%) oraz firmach prywatnych i spółdzielniach w systemie pracy
chałupniczej lub nakładczej (ok. 6%). Na własny rachunek pracowało ponad 5% osób
wykonujących pracę nierejestrowaną.
Tabela 6. Kto był pracodawcą, dla którego wykonywał(a) Pan(i) najważniejszą
(tj. tę która przyniosła największy dochód) pracę nierejestrowaną
w okresie ostatnich 12 miesięcy?
Pracodawcy
Osoba prywatna (gospodarstwo domowe)
Firma prywatna lub spółdzielnia w innym systemie niż chałupniczy
(nakładczy)
Gospodarstwo rolne/ogrodnicze
Firma prywatna lub spółdzielnia w systemie pracy chałupniczej
(nakładczej)
Pracowałem na własny rachunek
Firma państwowa
Brak danych
Ogółem

Liczebność
172

%
39,9

83
43

19,3
9,9

25
23
1
85
432

5,9
5,4
0,2
19,5
100,0

Powyższe dane potwierdzają dwoistość pracy nierejestrowanej. Z jednej strony –
występuje ona w formie usług dla gospodarstwa domowego, a więc jest świadczona w trybie
mało sformalizowanym; z drugiej strony – ma ona postać klasycznej pracy najemnej
wykonywanej dla firmy najmującej pracowników z szarego rynku pracy.
Przeprowadzone badanie dostarczyło, między innymi, wiedzy na temat trybu
podejmowania decyzji o wykonywaniu pracy nierejestrowanej (por. tabela 7). Okazuje się, że
niemal równie często był to: (a) wynik swobodnej decyzji pracownika, który bądź to
294

wychodził z taką inicjatywą, bądź mógł wybierać między pracą rejestrowaną i
nierejestrowaną, jak i (b) efekt niepozostawienia pracownikowi żadnej możliwości wyboru,
ponieważ oferta pracodawcy dotyczyła tylko pracy nierejestrowanej.
Tabela 7. Tryb, w jakim podjęta została decyzja o wykonywaniu pracy nierejestrowanej
lub częściowo nierejestrowanej
Tryb podejmowania decyzji
Własna inicjatywa pracownika, którą zaakceptował
pracodawca
Wybór między pracą rejestrowaną i nierejestrowaną,
umożliwiony przez pracodawcę
Brak możliwości wyboru, pracodawca bowiem zaoferował
tylko pracę nierejestrowaną
Ogółem

Liczebność

%

185

42,8

27

6,2

220
432

51,0
100,0

W tym kontekście istotna jest reakcja pracowników, którzy otrzymali wyłącznie ofertę
pracy nierejestrowanej (por. wykres 2). Okazuje się, że najwięcej z nich (44,9%) przyjęło ją
obojętnie, zaś zadowolonych było więcej niż niezadowolonych (odpowiednio 31,1% i
23,1%).
Te dane z kolei pokazują dwoistość szarego rynku pracy. Występuje na nim grupa
osób, dla których praca nierejestrowana jest po prostu sposobem na życie (bardziej lub mniej
akceptowanym, bardziej lub mniej wynikającym z własnego wyboru bądź konieczności) i
grupa osób, dla których jest to dokuczliwy przymus, konieczność. Jest to istotna konstatacja z
punktu widzenia konstruowania mechanizmów, które miałyby ograniczyć szarą strefę.
Rozwiązania, oferujące możliwości przejścia do sektora pracy rejestrowanej, zostaną
odrzucone przez pierwszą grupę osób, jeżeli nie zapewnią im istotnych korzyści. Natomiast
osoby należące do drugiej grupy chętnie zaakceptują proponowane rozwiązania.
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Wykres 2. Jak zareagował(a) Pan(i) na ofertę wyłącznie pracy
nierejestrowanej?

0,9%
23,1%
31,1%
Brak danych/Trudno powiedzieć
N=2
byłem (byłam) niezadowolony(a)
N=51
było mi to obojętne N=99
byłem (byłam) zadowolony(a) N=68

44,9%

6.3.2.1.4.

Dochody

i

sposób

wynagradzania

pracowników

nierejestrowanych
Praca nierejestrowana stanowiła dla ponad połowy wykonujących ją osób główne
źródło dochodu (por. tabela 8). Dla ok. 1/3 badanych praca nierejestrowana była dodatkowym
źródłem dochodu, uzupełniającym bądź to dochód z pracy rejestrowanej lub działalności
gospodarczej, bądź niezarobkowe źródło utrzymania (np. emeryturę, rentę, zasiłek dla
bezrobotnych, alimenty). Na stosunkowo niewielką skalę występowało zjawisko pracy
nierejestrowanej w formie otrzymywania części wynagrodzenia za pracę, wykonywaną w
ramach formalnego stosunku pracy, w sposób nieoficjalny (2% ogółu badanych), czemu, jak
wcześniej wspomniano, trudno dać wiarę.
Tabela 8. Charakter wykonywanej pracy nierejestrowanej
Czy praca nierejestrowana była dla Pana(i)?
Pracą, stanowiącą główne źródło dochodu
Pracą dodatkową do pracy rejestrowanej lub działalności gospodarczej
Pracą dodatkową, uzupełniającą niezarobkowe źródło utrzymania (np.
emerytura, renta, zasiłek dla bezrobotnych, alimenty)
Pracą, wykonywaną w ramach formalnego stosunku pracy, za którą część
wynagrodzenia otrzymuje Pan(i) w sposób nieoficjalny
Inne
Ogółem
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Liczebność
240
77

%
55,6
17,8

64

14,8

8
43
432

2,0
9,9
100,0

Jest to kolejne potwierdzenie sygnalizowanej wcześniej dwoistości szarego rynku
pracy. Dla większości osób wykonujących pracę nierejestrowaną stanowi ona główne źródło
dochodu, pozostałym osobom zapewnia dodatkowy dochód.
Najczęstszym sposobem wynagradzania za pracę nierejestrowaną jest stawka
godzinowa i zapłata za wykonanie zadania, zaś w dalszej kolejności: wynagrodzenie
miesięczne, stawka dzienna i wynagrodzenie tygodniowe. Szczegółowe dane przedstawiono
na wykresie 3. Stawka godzinowa i zapłata za wykonanie zadania zapewne częściej są
związane z pracą dorywczą, a pozostałe z pracą regularną w szarej strefie.

Wykres 3. W jaki sposób wypłacane było Panu (Pani) wynagrodzenie za
najważniejszą wykonaną w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy pracę
nierejestrowaną?

4,3%

0,1%
Brak danych/Trudno powiedzieć
N=0
stawka godzinowa N=156

25,9%

36,2%

stawka dzienna N=49
wynagrodzenie tygodniowe N=38
wynagrodzenie miesięczne N=59
za wykonanie zadania N=112

13,6%

w inny sposób N=18
8,7%

11,2%

Wysokość stawki za godzinę pracy nierejestrowanej, w zależności od tego, czy była to
praca główna (jedyna), czy kolejno podejmowana praca, przedstawiono w tabeli 9. Stawka ta
wynosiła, przeciętnie, od 7,30 zł do 10, 74 zł za godzinę pracy.
Tabela 9. Stawka za godzinę pracy nierejestrowanej
Liczba
pracowników
1 praca
2 praca
3 praca
4 praca
5 praca

425
55
16
8
5

Minimalna
1,00
3,00
4,00
3,00
5,00
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Stawka (zł)
Maksymalna
70,00
50,00
30,00
30,00
30,00

Przeciętna
9,09
10,74
8,08
7,30
8,63

6.3.2.1.5. Praca nierejestrowana a zabezpieczenie społeczne wykonujących ją osób
Osoby podejmujące pracę nierejestrowaną są, w ogromnej większości (89%
ankietowanych), w sytuacji, w której nie muszą się obawiać utraty prawa do świadczeń
zdrowotnych. Prawo to wynika najczęściej z: wykonywania także pracy rejestrowanej, która
zapewnia ubezpieczenie zdrowotne; statusu bezrobotnego zarejestrowanego w urzędzie pracy
lub zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego przez współmałżonka lub innego członka
rodziny. W przypadku pozostałych osób omawiane prawo przysługuje z tytułu ubezpieczenia
w KRUS lub zarejestrowania w ośrodku pomocy społecznej. Około 5% pytanych
odpowiedziało, że nie przywiązuje znaczenia do kwestii ubezpieczenia zdrowotnego i tyle
samo osób nie odpowiedziało na zadane pytanie. Szczegółowe dane na ten temat
przedstawiono na wykresie 4.
Wykres 4. W jaki sposób zabezpiecza sobie Pan(i) prawo do świadczeń
zdrowotnych?

4,7%
1,8%

Brak danych/Trudno powiedzieć
N=18

5,0%

25,9%
37,3%

wykonuję także pracę rejestrowaną,
która zapewnia mi ubezpieczenie
zdrowotne N=130
mój współmałżonek lub inny członek
rodziny zgłosił mnie do
ubezpieczenia zdrowotnego N=62
jestem ubezpieczony w KRUS N=27

jestem zarejestrowany jako
bezrobotny w urzędzie pracy N=91
jestem zarejestrowany przez
ośrodek pomocy społecznej N=6

7,6%

nie przywiązuję do tego znaczenia
N=16

17,7%

Znacznie większe ryzyko dla osób wykonujących pracę nierejestrowaną stanowi
niewystarczająca wysokość przyszłej emerytury. Środki na ten cel zabezpiecza sobie bowiem
tylko 58,4% ankietowanych, zaś 41,3% z nich nie podejmuje odpowiednich działań w tym
kierunku (0,3% ankietowanych nie udzieliło odpowiedzi). Z pierwszej grupy osób, 80% ma
zapewnioną emeryturę z tytułu wykonywania także pracy rejestrowanej, zaś pozostałe osoby
wykupiły polisę prywatnego ubezpieczenia emerytalnego lub założyły indywidualne konto
emerytalne bądź też zabezpieczają się poprzez oszczędności lokowane w różnych aktywach
finansowych i rzeczowych. Bardziej szczegółowe dane przedstawia wykres 5.
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Brak zabezpieczenia emerytalnego znacznej liczby osób jest jednym z głównych
zagrożeń wynikających z pracy w szarej strefie. Oznacza to bowiem konieczność obciążenia
finansów publicznych wydatkami związanymi z zapewnieniem minimalnej emerytury oraz
wydatkami z systemu pomocy społecznej.
Wykres 5. W jaki sposób zabezpiecza Pan(i) sobie środki na przyszłą
emeryturę?
Brak danych/Trudno powiedzieć
N=3

6,4% 1,5%
12,1%

będzie mi przysługiwała emerytura z
tytułu wykonywania pracy
rejestrowanej N=143

80,1%

wykupiłe(a)m sobie polisę
prywatnego ubezpieczenia
emerytalnego lub mam IKE
(Indywidualne Konto Emerytalne)
N=22
gromadzę i lokuję oszczędności w
różne aktywa finansowe i rzeczowe
N=11

6.3.2.2. Przyczyny podejmowania pracy nierejestrowanej

6.3.2.2.1 Ogólna charakterystyka przyczyn i ich ranga
Wśród przyczyn podejmowania pracy nierejestrowanej na pierwsze miejsce
zdecydowanie wysuwają się trudności w uzyskaniu pracy rejestrowanej (por. tabela 10). Na
ten właśnie fakt wskazało najwięcej respondentów (53,2%), którzy w okresie ostatniego roku
przed przeprowadzeniem badania wykonywali pracę nierejestrowaną. Na drugim miejscu
znalazły się przyczyny finansowe: niewystarczające dochody z zasiłków (27,4% wskazań),
wyższe wynagrodzenie za pracę nierejestrowaną (21,5%) oraz wysokie podatki (11,5%) i
składki ubezpieczenia społecznego (9,9%). W znacznej części przypadków decyzja o
podjęciu pracy nierejestrowanej wynikała z sytuacji rodzinnej lub życiowej, która nie
pozwalała na podjęcie pracy na podstawie sformalizowanej umowy (17%). Pewne znaczenie
miały także: brak kwalifikacji do wykonywania pracy rejestrowanej (10,6% wskazań) oraz
elastyczny charakter pracy nierejestrowanej, umożliwiający porzucenie pracy z dnia na dzień,
bez negatywnych konsekwencji (9,4%) oraz nie wiązanie się na stałe z miejscem pracy (8%).
Stosunkowo najrzadziej osobami podejmującymi pracę nierejestrowaną kierowała obawa, iż
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w przypadku wykonywania pracy rejestrowanej utraciłyby prawo do niektórych świadczeń
społecznych (3,2%).
Tabela 10. Jakie były przyczyny podejmowania przez Pana (Panią) pracy nierejestrowanej
w okresie ostatnich 12 miesięcy? (Proszę wybrać maksymalnie trzy odpowiedzi)
Przyczyny podejmowania pracy nierejestrowanej
Brak możliwości znalezienia pracy rejestrowanej
Niewystarczające dochody z zasiłków
Pracodawca proponował wyższe wynagrodzenie bez
rejestrowania umowy o pracę
Sytuacja rodzinna bądź życiowa nie pozwala na podjęcie
regularnej pracy na podstawie sformalizowanej umowy
Poziom podatków płaconych przez pracownika zniechęca do
rejestrowania dochodów
Brak kwalifikacji do pracy rejestrowanej
Poziom składki na ubezpieczenie społeczne (ZUS) potrącanej
z wynagrodzenia pracownika zniechęca do rejestracji
dochodów
Możliwość porzucenia pracy z dnia na dzień, bez
negatywnych konsekwencji
Niechęć wiązania się na stałe z miejscem pracy
Możliwość utraty niektórych świadczeń społecznych przy
podjęciu pracy rejestrowanej
Inne
Ogółem

Multi Respons
Liczebność
%
230
53,2
118
27,4
93

21,5

73

17,0

49
46

11,5
10,6

43

9,9

40
35

9,4
8,0

14
100
432

3,2
23,1
100,0

6.3.2.2.2 Sytuacja na rynku pracy
Teza, iż podstawową przyczyną podejmowania pracy nierejestrowanej są trudności w
znalezieniu pracy rejestrowanej odnosi się szczególnie do osób, dla których praca
nierejestrowana stanowi główne źródło dochodu. Zdecydowana większość z nich (70,7%)
stwierdziła, że w badanym okresie (maj 2006 r. – kwiecień 2007 r.) starała się o pracę
rejestrowaną (por. wykres 6).
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Wykres 6. Czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy starał(a) się Pan(i) o
zatrudnienie rejestrowane?

0,6%

28,7%
Brak danych/Odmowa odpowiedzi
N=1
Tak N=170
Nie N=69

70,7%

Jak wynika z wykresu 7, opinie tej grupy respondentów na temat szans znalezienia
pracy rejestrowanej na lokalnym rynku pracy są niemal równo podzielone między tych,
którzy oceniają je pozytywnie (jako bardzo duże, duże i średnie) i tych, którzy są w tym
względzie pesymistami (oceniają szanse jako małe i bardzo małe).
Wykres 7. Jak ocenia Pan(i) swoje szanse znalezienia rejestrowanego
zatrudnienia na lokalnym rynku pracy?

0,3% 5,6%

30,4%

16,9%

Brak danych/Trudno powiedzieć
N=1
bardzo duże N=13
duże N=41
średnie N=61
małe N=51

25,6%
21,2%
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bardzo małe N=73

6.3.2.2.3. Sytuacja materialna gospodarstw domowych
O znaczeniu dochodów z pracy nierejestrowanej dla sytuacji materialnej gospodarstw
domowych świadczy fakt, że dla niemal 2/3 gospodarstw domowych dochód osób
wykonujących taką pracę jest warunkiem zaspokojenia podstawowych potrzeb lub wręcz
egzystencji (por. wykres 8). Ten fakt nakazuje ostrożność w podejmowaniu działań,
zwłaszcza administracyjnego typu, których celem miałoby być ograniczenie skali zjawiska
pracy nierejestrowanej.
Wykres 8. Czy Pana(i) gospodarstwo domowe byłoby w stanie utrzymać
się bez dodatkowych dochodów z pracy nierejestrowanej?

14,0%

Brak danych/Trudno powiedzieć
N=2

0,4%
20,0%

tak, nie miałoby to odczuwalnego
wpływu na moją sytuację materialną
N=87
tak, ale z pewnymi wyrzeczeniami
N=74

17,2%

tak, ale wymagałoby to bardzo
dużych wyrzeczeń N=51
nie, dzięki pracy nierejestrowanej
wiążę koniec z końcem N=157

36,4%

nie - nawet z dochodami z pracy
nierejestrowanej stale się
zadłużamy N=60

11,9%

6.3.2.3. Możliwości ograniczenia skali zjawiska pracy nierejestrowanej

6.3.2.3.1. Wysokość wynagrodzenia a skłonność do pracy nierejestrowanej
Pracownicy wykonujący pracę nierejestrowaną byliby skłonni z niej zrezygnować na
rzecz pracy rejestrowanej, gdyby ta ostatnia była odpowiednio wynagradzana. Odsetek osób,
które byłyby skłonne zrezygnować z pracy nierejestrowanej w zależności od wysokości
miesięcznego wynagrodzenie netto za pracę rejestrowaną wynosił: w przypadku
wynagrodzenia do 1000 zł – 21, 2%, do 1200 zł – 30%, do 1500 zł – 50, 4%, do 2000 zł –
72,2% i do 3000 zł – 83,7%.
W związku z oczekiwaniami płacowymi istotne znaczenie ma skłonność osób
wykonujących pracę nierejestrowaną do zaakceptowania ewentualnego ograniczenia praw
pracowniczych, które umożliwiłyby obniżenie pozapłacowych kosztów pracy. Pozytywnej
odpowiedzi na ogólne pytanie dotyczące akceptacji tego typu ograniczeń udzieliło ok. 1/3
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ankietowanych (por. tabela 11). Stopień akceptacji dla ograniczenia konkretnych praw
pracowniczych przedstawia tabela 12.
Z odpowiedzi respondentów można wywnioskować, że stosunkowo największe
byłoby prawdopodobieństwo zaakceptowania:
– braku odpraw i nagród jubileuszowych,
– wydłużenia tygodnia pracy, oraz
– skrócenie okresu wypowiedzenia pracy.
Natomiast zdecydowanie najmniej akceptowane byłyby zmiany polegające na:
– obniżeniu wysokości zasiłku chorobowego,
– zrównaniu wynagrodzeń za nadgodziny i niedziele z wynagrodzeniami za normalny
czas pracy,
– nieuwzględnianiu stażu pracy przy określaniu wysokości emerytury, oraz
– pozbawieniu prawa do zasiłku za pierwsze 3 dni choroby.
Tabela 11. Czy był(a)by Pan(i) skłonny(a) zaakceptować jakiekolwiek ograniczenia
praw pracowniczych w zamian za zatrudnienie rejestrowane?
Wyszczególnienie
Brak danych/Trudno powiedzieć
Tak
Nie
Ogółem

Liczebność
2
141
289
432

%
0,5
32,7
66,8
100,0

Tabela 12. Stopień akceptacji dla ograniczenia poszczególnych praw pracowniczych

Wyszczególnienie
Krótszy urlop płatny (20 dni)
Niższy zasiłek chorobowy (w wysokości
50%, a nie 80% wynagrodzenia)
Pierwsze 3 dni choroby bez prawa do
zasiłku
Krótszy okres wypowiedzenia (7 dni, a nie
uzależniony od stażu pracy)
Brak odpraw i nagród jubileuszowych
Wynagrodzenie za nadgodziny i niedziele
jak za normalny czas pracy
Dłuższy tydzień pracy (48 godz.)
Zaliczenie okresu pracy do stażu
uprawniającego do emerytury lub renty,
ale bez wpływu na wysokość emerytury

Brak
danych

1

5

Ogółem

14,9

Stopień akceptacji*
2
3
4
%
14,4
27,5
30,0

-

13,2

100,0

2,8

29,2

19,8

23,2

17,2

7,9

100,0

1,6

20,4

15,9

32,3

20,0

9,8

100,0

0,2
1,4

19,6
23,5

17,2
22,5

27,5
15,2

17,6
18,8

18,0
18,5

100,0
100,0

2,3
-

38,0
22,0

24,1
16,6

17,0
23,6

10,3
19,7

8,3
18,1

100,0
100,0

2,4

33,8

20,3

22,6

11,2

9,7

100,0

* 1 – najsłabszy, 5 – najsilniejszy stopień akceptacji.
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Jedną z hipotez, poddanych weryfikacji w niniejszym badaniu, była skłonność do
rezygnacji z pracy nierejestrowanej na rzecz pracy rejestrowanej w zamian za niższy dochód
netto, ale z ubezpieczeniem ZUS. Zgodną z tą hipotezą reakcję zasygnalizowała nieco mniej
niż połowa (46%) respondentów (por. tabela 13). Tak więc, przeszło połowa pracujących bez
rejestracji jest zadowolona ze swojego statusu. „Wypchnięcie” tej grupy osób z szarej strefy
może być bardzo trudne.
Tabela 13. Czy był(a)by Pan(i) skłonny(a) zrezygnować z pracy nierejestrowanej, gdyby
zaproponowano Panu(i) niższy dochód netto za pracę rejestrowaną
(a więc z ubezpieczeniem ZUS)?
Wyszczególnienie
Brak danych/Trudno powiedzieć
Tak
Nie
Ogółem

Liczebność
3
199
230
432

%
0,8
46,0
53,2
100,0

Jeżeli chodzi o skalę możliwego do zaakceptowania przez ankietowanych
zmniejszenia dochodu netto za pracę rejestrowaną, w porównaniu z pracą nierejestrowaną, to
– jak wynika z odpowiedzi zdecydowanej większości (84,1%) ankietowanych – realnie biorąc
zawiera się ona w przedziale 5%–20%. Rozkład odpowiedzi tej grupy respondentów
przedstawiono w tabeli 14. Jak widać, najbardziej efektywne, w sensie spowodowania
przejścia z pracy nierejestrowanej do pracy rejestrowanej, byłoby zmniejszenie do 10%
różnicy między dochodem netto z tytułu wykonywania obu typów prac. Skłoniłoby ono do
tego typu zmiany ok. 38% respondentów. Znaczny pozytywny efekt, w postaci oczekiwanej
reakcji ok.1/4 respondentów, przyniosłoby także ukształtowanie różnicy między dochodami
netto na poziomie 20%.
Tabela 14. O ile procent niższy dochód netto był(a)by Pan(i) skłonny(a) zaakceptować?
Pomniejszenie dochodu (%)
5
10
15
20
Ogółem

Liczebność
22
75
22
48
167
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%
10,9
37,6
11,3
24,3
84,1

6.3.2.3.2. Świadomość ryzyka związanego z wykonywaniem pracy nierejestrowanej
Istotne znaczenie z punktu widzenia ewentualnych działań na rzecz ograniczenia skali
zjawiska pracy nierejestrowanej wydaje się mieć fakt, że mniej niż połowa (41%) osób
wykonujących tego typu pracę ma w związku z nią jakiekolwiek obawy. Obawy tych osób, w
kolejności wynikającej z uznania odpowiedniego ryzyka za zdecydowanie największe lub
raczej wysokie, dotyczyły:
– braku odszkodowania i renty w przypadku ewentualnego wypadku przy pracy
(81,1% wskazań),
– braku uprawnień do wyższych świadczeń związanych ze stażem pracy, takich jak
emerytura i renta z tytułu niezdolności do pracy (76,8% wskazań),
– kary wymierzonej przez Urząd Skarbowy (58,6% wskazań),
– utraty uprawnień do świadczeń socjalnych w przypadku ujawnienia większych
dochodów, takich jak świadczenia z pomocy społecznej, świadczenia rodzinne i dodatek
mieszkaniowy (46,8% wskazań).
Nasuwający się w związku z tym wniosek, iż jedną z metod oddziaływania na decyzje
osób podejmujących pracę nierejestrowaną mogłaby być częstsza informacja w środkach
masowego przekazu o ryzyku związanym z tego typu pracą, został zweryfikowany za pomocą
pytania o tej treści, skierowanego do osób faktycznie wykonujących pracę nierejestrowaną.
Za skutecznością tej metody opowiedziało się 20,6% ankietowanych, przy 78,1% odpowiedzi
negatywnych i 1,3% wstrzymujących się od odpowiedzi.
Z powyższych danych można wywnioskować, że postawy przeważającej część osób
pracujących w szarej strefie charakteryzuje brak wyobraźni lub lekkomyślność, które
powodują, że nie dostrzegają one zagrożeń związanych z tą formą pracy lub nie przywiązują
wagi. Osoby te mogą być mało wrażliwe na zachęty do „wychodzenia” z szarej strefy.

6.3.2.3.3. Świadomość prawna pracowników nierejestrowanych
W kontekście ryzyka, jakie ponoszą pracownicy wykonujący pracę nierejestrowaną,
ważne znaczenie ma świadomość przysługujących im z tego tytułu praw. Na pytanie
skierowane do respondentów wykonujących tego typu pracę w okresie ostatnich 12 miesięcy
przed przeprowadzeniem badania, czy mają świadomość, że mogą dochodzić na drodze
sądowej kwot pieniężnych od byłego pracodawcy, należnych z tytułu, na przykład,
nadgodzin, niewykorzystanego urlopu, odprawy lub odszkodowania w związku z wypadkiem,
twierdząco odpowiedziało 52,8%, przecząco 46,8%, zaś nie udzieliło odpowiedzi 0,4%
respondentów.
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Świadomość przysługujących praw nie jest równoznaczna z gotowością do
korzystania z nich. Tylko 35% pracowników nierejestrowanych, mających taką świadomość,
odpowiedziało twierdząco na pytanie, czy w sytuacji, gdyby czuli się oszukani przez
pracodawcę, byliby skłonni wystąpić na drogę postępowania sądowego. Przyczyny, z powodu
których 64,4% osób nie skorzystałoby z tej możliwości, ilustruje wykres 9. Przede wszystkim
uważają oni postępowanie sądowe za zbyt skomplikowane oraz obawiają się, że jego koszty
byłyby dla nich zbyt wysokie. W dalszej kolejności obawiają się konsekwencji ujawnienia
faktu zatrudnienia nierejestrowanego.
Wykres 9. Dlaczego w sytuacji, gdyby czuł(a) się Pan(i) oszukany(a) przez
pracodawcę nie był(a)by Pan(i) skłonny(a) wystąpić na drogę
postępowania sądowego?

3,3%
15,4%

50,4%

30,9%

Brak danych/Trudno powiedzieć
N=9
obawiam się konsekwencji
ujawnienia zatrudnienia
nierejestrowanego N=43
nie chcę ( nie jestem w stanie)
ponosić ewentualnych kosztów
postępowania sądowego N=86
jest to zbyt skomplikowane N=140

Sytuację prawną pracowników nierejestrowanych pogarsza fakt, że tylko część z nich
potrafiłaby dochodzić swoich praw pracowniczych. Na pytanie o umiejętność złożenia skargi
w Inspekcji Pracy lub odwołania się do Sądu Pracy „zdecydowanie tak i raczej tak”
odpowiedziało, odpowiednio, 61% i 60,2% ankietowanych, natomiast już tylko 34,3%
odpowiedziało w ten sposób na pytanie o umiejętność poinformowania mediów. Tylko 9%
ankietowanych odpowiedziało twierdząco na pytanie, czy potrafiliby w inny sposób
dochodzić swoich praw (50,3% odpowiedziało przecząco, zaś 40,6% uchyliło się od
odpowiedzi).
Te wyniki świadczą o bezradności dużej części osób pracujących bez rejestracji. Jak
widać, szara strefa zatrudnia, w znaczącej części, marginalne zasoby siły roboczej, których
aktywizacja w sektorze oficjalnym może być trudna.
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6.3.2.3.4. Administracyjne metody ograniczania zatrudnienia nierejestrowanego
Z odpowiedzi respondentów wynika, że bardzo niska byłaby skuteczność
administracyjnych metod ograniczania skali zjawiska pracy nierejestrowanej. Tylko 16,4%
respondentów uznało, że wprowadzenie obowiązku częstego zgłaszania się do urzędu pracy
miałoby wpływ na ich decyzje dotyczące podejmowania pracy nierejestrowanej (por. tabela 15).
Można jednak sądzić, że odpowiedzi te wynikają z oceny obecnego stanu rzeczy, a nie
świadomości ewentualnych przyszłych kłopotów. Należy je odczytywać głównie jako wyraz
przekonania o trwałej nieskuteczności egzekucji prawa w Polsce.
Najwięcej z tych osób (43,7%) wskazywało, że najbardziej kłopotliwa byłaby dla nich
konieczność zgłaszania się do urzędu pracy co tydzień lub częściej (4–5 razy w miesiącu)
(por. tabela 16).
Tabela 15. Czy wprowadzenie obowiązku częstego zgłaszania się do urzędu pracy
miałoby wpływ na podejmowanie przez Pana(Panią) pracy nierejestrowanej?
Wyszczególnienie
Brak danych/Trudno powiedzieć
Tak
Nie
Ogółem

Liczebność
5
71
356
432

%
1,2
16,4
82,5
100,0

Tabela 16. Jaka częstotliwość zgłaszania się do urzędu pracy byłaby
dla Pana(i) kłopotliwa?
Wyszczególnienie
Ogółem
Co tydzień i częściej, 4–5 razy w miesiącu
Raz w miesiącu i częściej, co 2 lub 3 tygodnie
Co 2 tygodnie i częściej, 2–3 razy w miesiącu
Codziennie i częściej
Nie wiem, trudno powiedzieć
Co 2 dni
Na wyrywki, im częściej tym lepiej

Liczebność
71
31
17
11
5
5
1
1

%
100,0
43,7
23,9
15,5
7,0
5,0
1,4
1,4

6.3.2.3.5. Zmiany instytucjonalne
Jest charakterystyczne, że mniej niż połowa osób wykonujących pracę nierejestrowaną
(42,6%) wie o istnieniu agencji pracy tymczasowej. Warto przy tym podkreślić, że duża część
ogółu osób wykonujących pracę nierejestrowaną (40,5%) wyraziła zainteresowanie
sformalizowaniem swojego zatrudnienia poprzez związanie się z taką agencją. Odpowiednie
dane przedstawiono w tabelach 17 i 18.
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Uzasadniony wydaje się więc wniosek dotyczący potrzeby lepszej informacji o
działalności agencji pracy tymczasowej i stworzenia korzystnych warunków dla ich rozwoju.
Tabela 17. Czy słyszał(a) Pan(i) o agencji pracy tymczasowej?
Wyszczególnienie
Tak
Nie
Ogółem

Liczebność
184
248
432

%
42,6
57,4
100,0

Tabela 18. Czy był(a)by Pan(i) zainteresowany(a) sformalizowaniem swego zatrudnienia
poprzez związanie się z agencją pracy tymczasowej?
Wyszczególnienie
Brak danych/Trudno powiedzieć
Tak
Nie
Ogółem

Liczebność
4
175
253
432

%
0,9
40,5
58,6
100,0

Możliwości wprowadzenia zmian instytucjonalno-organizacyjnych na rynku pracy
dotyczyło także pytanie, w którym chodziło o zbadanie stopnia akceptacji pracowników
nierejestrowanych dla specjalnych bonów, jako formy rozliczeń za wykonanie drobnych prac.
Bony te byłyby następnie przekazywane instytucji publicznej, która potrącałaby składki i
podatki i wypłacałaby gotówkę. Zainteresowanie taką formą rozliczeń wyraziła znaczna
część, bo 38,5% respondentów. Pozostałe osoby zdecydowanie preferowały wypłaty
gotówkowe (por. tabela 19 i wykres 10).
Tabela 19. Czy był(a)by Pan(i) zainteresowany(a) formę rozliczeń za swoją pracę w
postaci bonów, które zanosiłoby się do instytucji publicznej a ta potrącałaby składki
oraz podatki i wypłacałaby gotówkę?
Wyszczególnienie
Brak danych/Trudno powiedzieć
Tak
Nie
Ogółem

Liczebność
4
166
262
432

308

%
0,8
38,5
60,6
100,0

Wykres 10. Dlaczego nie był(a)by Pan(i) zainteresowany(a) bonami, jako
formą rozliczeń za swoją pracę?
4,0%
2,1%

0,5%

Brak danych/Trudno powiedzieć
N=1
wolę dostać gotówkę do ręki N=245
jestem zainteresowany wyłącznie
pracą nierejestrowaną N=6
inne N=11

93,4%

Z

przeprowadzonego

badania

wynika

więc

celowość

wprowadzania

i

upowszechniania zmian instytucjonalnych, ukierunkowanych na ograniczanie skali zjawiska
pracy nierejestrowanej. Relatywnie duża część osób wykonujących ten typ pracy dostrzega
bowiem w tych rozwiązaniach szansę „wyjścia” z szarej strefy i uzyskiwania legalnych
dochodów.

6.3.3. Opinie o pracy nierejestrowanej
6.3.3.1. Charakterystyka pracy nierejestrowanej

6.3.3.1.1. Struktura rodzajowa pracy nierejestrowanej
Opinie respondentów potwierdzają informacje uzyskane od osób wykonujących pracę
nierejestrowaną, iż najczęstszym rodzajem tej pracy są usługi budowlano-instalacyjne. Bardzo
często wykonywane są również: opieka nad dzieckiem lub starszą osobą, prace ogrodniczorolne, prace domowe (np. sprzątanie) a w dalszej kolejności korepetycje i handel.
Szczegółowe dane na ten temat zawiera tabela 20.
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Tabela 20. Jakiego rodzaju prace nierejestrowane są, Pana(i) zdaniem, najczęściej
wykonywane w Pana(i) regionie?
Rodzaje prac
Brak danych/trudno powiedzieć
Usługi budowlane i instalacyjne
Opieka nad dzieckiem lub starszą osobą
Prace ogrodniczo-rolne
Prace domowe (np. sprzątanie)
Korepetycje
Handel
Usługi krawieckie
Przeglądy i naprawy samochodów oraz innych maszyn
Usługi transportowe – przewozy
Usługi fryzjerskie i kosmetyczne
Naprawa sprzętu elektrotechnicznego
Usługi gastronomiczne
Działalność produkcyjna
Usługi transportowe – przeprowadzki
Tłumaczenie
Usługi lekarskie i pielęgniarskie
Usługi księgowe
Ochrona i pilnowanie mienia
Doradztwo księgowe i prawne
Usługi turystyczne i hotelarskie
Inne prace
Ogółem

Multi Respons
Liczebność
280
5689
4103
3912
3472
2652
2405
1526
1299
1027
923
763
729
579
542
461
413
339
334
139
111
88
8606

%
3,3
66,1
47,7
45,5
40,3
30,8
28,0
17,7
15,1
11,9
10,7
8,9
8,5
6,7
6,3
5,4
4,8
3,9
3,9
1,6
1,3
1,0
100,0

6.3.3.1.2. Organizacja pracy nierejestrowanej
W opinii respondentów, pracę nierejestrowaną wykonują najczęściej osoby, dla
których jest ona głównym źródłem utrzymania oraz osoby utrzymujące się z niezarobkowych
źródeł utrzymania (np. emerytura, renta, zasiłek dla bezrobotnych, alimenty), traktujące pracę
nierejestrowaną jako źródło uzupełniających dochodów (por. tabela 21). Znaczna jest także
liczba osób, dla których praca nierejestrowana jest pracą dodatkową do pracy rejestrowanej
lub działalności gospodarczej. Rzadziej praca nierejestrowana przybiera formę pobierania
części wynagrodzenia w sposób nieoficjalny, w ramach formalnego stosunku pracy. Jak
widać, skala tego zjawiska jest jednak większa (co wydaje się zgodne z prawdą), niż
wynikałoby to z wcześniej prezentowanych deklaracji osób wykonujących pracę
nierejestrowaną. Główną przyczyną może być to, że osoby wyrażające swoją opinię na ten
temat nie obawiają się dekonspiracji firmy.
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Tabela 21. Kto, Pana(i) zdaniem, wykonuje najczęściej pracę nierejestrowaną?
(Proszę wskazać maksymalnie trzy odpowiedzi)
Wyszczególnienie
Brak danych/trudno powiedzieć
Osoby, dla których praca ta stanowi główne źródło dochodu
Osoby utrzymujące się z niezarobkowych źródeł utrzymania (np.
emerytura, renta, zasiłek dla bezrobotnych, alimenty)
Osoby, dla których jest to praca dodatkowa do pracy rejestrowanej lub
działalności gospodarczej
Osoby pozostające w ramach formalnego stosunku pracy, które część
wynagrodzenia otrzymują w sposób nieoficjalny (bokiem)
Inne osoby
Ogółem

Multi Respons
Liczebność
%
198
2,3
6189
71,9
6155

71,5

4058

47,2

2222
146
8606

25,8
1,7
100,0

Pracodawcami dla osób wykonujących pracę nierejestrowaną są najczęściej, według
opinii badanych, gospodarstwa domowe oraz gospodarstwa rolne i ogrodnicze (por. tabela
22). Kolejnym, co do rangi, pracodawcą są firmy prywatne lub spółdzielnie, zarówno
działające w systemie chałupniczym, jak i w systemie innym niż chałupniczy. Z nieco
mniejszą częstotliwością wskazywano na pracę na własny rachunek jako formę pracy
rejestrowanej. Marginalna jest rola firm państwowych jako pracodawców osób wykonujących
pracę nierejestrowaną.
Tabela 22. Kto, według Pana(i), jest najczęściej pracodawcą dla osób wykonujących
pracę nierejestrowaną w Pana(i) regionie?
Pracodawcy
Brak danych/Trudno powiedzieć
Osoba prywatna (gospodarstwo domowe)
Gospodarstwo rolne/ogrodnicze
Firma prywatna lub spółdzielnia w systemie pracy chałupniczej
Firma prywatna lub spółdzielnia w innym systemie niż chałupniczy
(nakładczy)
Firma państwowa
Jest to praca na własny rachunek
Ogółem

Multi Respons
Liczebność
143
6388
4673
2562
2702
107
2008
8606

%
1,7
74,2
54,3
29,8
31,4
1,2
23,3
100,0

Jeżeli chodzi o tryb podejmowania decyzji o wykonywaniu pracy nierejestrowanej
(por. wykres 11), to znamienne jest, że znacznie więcej ankietowanych (58,4%) uważa, że
pracownik nie ma wyboru, gdyż potencjalny pracodawca oferuje tylko pracę nierejestrowaną,
niż tych, których zdaniem inicjatywa wychodzi od samego zainteresowanego, zaś pracodawca
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jedynie ją akceptuje (24,8%) lub, którzy uważają, że pracownicy podejmujący pracę
nierejestrowaną mają możliwość wyboru między tą formą pracy i pracą rejestrowaną (13,6%).
Wykres 11 .Tryb podejmowania decyzji o wykonywaniu pracy
nierejestrowanej

3,1%

24,8%

58,4%
13,6%

Brak danych/Trudno powiedzieć
N=270
w rezultacie własnej inicjatywy,
którą akceptuje pracodawca
N=2136
mając możliwość wyboru między
pracą rejestrowaną i
nierejestrowaną N=1175
nie mając możliwości wyboru,
bowiem pracodawca oferuje tylko
pracę nierejestrowaną N=5026

Jeżeli chodzi o organizację pracy nierejestrowanej, to najczęstszą jest opinia, że sami
zainteresowani pracownicy poszukują pracodawców lub też mają oni jednego pracodawcę,
który nadzoruje ich pracę (por. wykres 12). Rzadziej występuje sytuacja, gdy praca
nierejestrowana ma formę nieoficjalnego pobierania części wynagrodzenia w ramach
formalnego stosunku pracy (warto jednak podkreślić, że w opinii badanych skala tego
zjawiska jest znacznie większa niż wynikałoby to z wcześniej prezentowanych deklaracji
osób wykonujących pracę nierejestrowaną, co wydaje się być zgodne z prawdą) lub jest
organizowana przez szefa, który rozlicza się z pracodawcą.
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Wykres 12. Jak przeważnie jest zorganizowana praca osób podejmujących
pracę nierejestrowaną?

12,4%

Brak danych/Trudno powiedzieć
N=456

5,3%

polega na samodzielnym
wyszukiwaniu przez nich
pracodawców N=3653
prace organizuje im szef, który
rozlicza się z pracodawcą N=926
42,5%

29,1%

mają jednego pracodawcę, który
nadzoruje ich pracę N=2503

pracę wykonują w ramach
formalnego stosunku pracy, część
wynagrodzenia otrzymują
nieoficjalnie (na boku) N=1069

10,8%

6.3.3.2. Przyczyny podejmowania pracy nierejestrowanej

6.3.3.2.1. Ogólna charakterystyka i ranga przyczyn
Respondenci pytani o opinię na temat przyczyn podejmowania pracy nierejestrowanej
wskazywali, przede wszystkim, na dwie niemal równorzędne co do znaczenia okoliczności:
niewystarczające dochody z zasiłków oraz brak możliwości znalezienia pracy rejestrowanej.
Odsetek wskazań, iż przyczyny te były zdecydowanie najważniejsze lub raczej ważne
wyniósł, odpowiednio, 89,2% i 82%. Bardzo istotny wpływ na decyzję o podjęciu pracy
nierejestrowanej miały również: wysoki poziom składki na ubezpieczenie społeczne (72,1%
wskazań, iż była to przyczyna zdecydowanie najważniejsza lub raczej ważna) oraz wyższe
wynagrodzenie proponowane przez pracodawcę za pracę nierejestrowaną (68,9%). Dalsze
miejsca zajmowały (w kolejności rang): wysoki poziom podatków płaconych przez
pracownika (66,5%); sytuacja rodzinna bądź życiowa niepozwalająca na podjęcie regularnej
pracy na podstawie sformalizowanej umowy (58,5%), obawa przed utratą niektórych
świadczeń socjalnych w przypadku podjęcia pracy rejestrowanej (52,7%), brak kwalifikacji
do pracy rejestrowanej (48,2%), możliwość porzucenia pracy z dnia na dzień, bez
negatywnych konsekwencji (20,8%) i niechęć wiązania się na stałe z miejscem pracy
(17,7%).
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6.3.3.2.2. Sytuacja na rynku pracy
Znaczenie czynnika braku możliwości znalezienia pracy rejestrowanej, w przypadku
osób wykonujących pracę nierejestrowaną jako pracę główną, znalazło dodatkowe
potwierdzenie w odpowiedziach na pytania dotyczących poszukiwania pracy rejestrowanej
(por. wykres 13) i sytuacji na lokalnym rynku pracy (por wykres 14).
Zdaniem około połowy respondentów, osoby wykonujące pracę nierejestrowaną jako
pracę główną poszukują zazwyczaj pracy rejestrowanej, podczas gdy przeciwnego zdania jest
tylko ¼ badanej zbiorowości (por. wykres 13). Trzeba jednocześnie zauważyć, że w opinii
respondentów preferencje dla pracy rejestrowanej nie są tak silne, jak wynikałoby to z
odpowiedzi osób, które wykonywały pracę nierejestrowaną w okresie ostatniego roku przed
podjęciem badania (por. wykresy 6 i 13). Niemniej, potwierdza się teza, że duża, być może
nawet przeważająca, część populacji osób wykonujących pracę nierejestrowaną czyni tak nie
z własnego wyboru, lecz z konieczności. Może to oznaczać, że poprawa sytuacji na rynku
pracy oraz ewentualne działania na rzecz skłonienia pracowników nierejestrowanych do
formalizacji swojego zatrudnienia mogą odnieść pożądany skutek.
Wykres 13. Czy osoby wykonujące pracę nierejestrowaną jako pracę
główną poszukują zazwyczaj pracy rejestrowanej?

25,7%

49,0%

Tak N=4213
Nie N=2180
Nie wiem N=2213

25,3%

Jeżeli chodzi o szanse znalezienia pracy rejestrowanej na lokalnym rynku przez osoby,
dla których praca nierejestrowana jest pracą główną, to ponad połowa respondentów (54,2%)
ocenia je negatywnie (szanse od małych, poprzez bardzo małe do żadnych), zaś pozostała
część respondentów (poza 1,3% niezdecydowanych) pozytywnie (szanse od bardzo dużych,
poprzez duże do średnich). Szczegółowe dane przedstawiono na wykresie 14. Rozkład
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odpowiedzi jest bardzo zbliżony do tego, jaki charakteryzował wcześniej omówioną grupę
respondentów, którzy wykonywali pracę nierejestrowaną w okresie ostatnich dwunastu
miesięcy przed badaniem.
Wykres 14 . Jakie, na ogół, szanse znalezienia pracy rejestrowanej na
lokalnym rynku pracy miałyby osoby wykonujące pracę nierejestrowaną
jako pracę główną?
1,3%
5,8%

1,3%
8,6%

Brak danych/Trudno powiedzieć
N=115
bardzo duże N=112

18,6%

duże N=739
średnie N=2973
34,5%

małe N=2566
bardzo małe N=1603
żadne N=497

29,8%

6.3.3.2.3. Sytuacja materialna gospodarstw domowych
O ile podstawową przyczyną podejmowania pracy nierejestrowanej, w przypadku
osób, dla których jest ona pracą główną, są trudności znalezienia pracy rejestrowanej, to w
przypadku osób, dla których praca nierejestrowana jest źródłem dodatkowego dochodu,
przyczyną tą wydają się być względy finansowe. W opinii połowy respondentów dodatkowy
dochód z pracy nierejestrowanej warunkuje wręcz możliwość utrzymania się (egzystencji)
uzyskujących go osób, a według następnej jednej czwartej respondentów chroni te osoby
przed koniecznością ponoszenia bardzo dużych wyrzeczeń (por. wykres 15). Tak więc, w
opinii ¾ ankietowanych praca nierejestrowana zapewnia wykonującym ją osobom dodatkowy
dochód niezbędny do zaspokojenia podstawowych potrzeb.
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Wykres 15 .Czy większość osób osiągających dochód z pracy
nierejestrowanej, która jest dla nich pracą dodatkową, byłaby w stanie
utrzymać się bez tych dodatkowych dochodów?
2,5%
10,7%

Brak danych/Trudno powiedzieć
N=213

3,4%
19,4%

tak, nie miałoby to odczuwalnego
wpływu na ich sytuację materialną
N=294
tak, ale z pewnymi wyrzeczeniami
N=1673
tak, ale wymagałoby to od nich
bardzo dużych wyrzeczeń N=2124

39,3%

nie, dzięki pracy nierejestrowanej
wiążą one koniec z końcem N=3381
24,7%

nie - nawet z dochodami z pracy
nierejestrowanej stale się zadłużają
N=921

6.3.3.3. Możliwości ograniczenia skali zjawiska pracy nierejestrowanej

6.6.3.3.1. Wysokość wynagrodzenia a skłonność do podejmowania pracy nierejestrowanej
Nieco ponad 1/4 ankietowanych (26,3%) jest zdania, że pracownicy nierejestrowani
byliby skłonni podjąć wyżej wynagradzaną pracę rejestrowaną, kosztem ograniczenia zakresu
ochrony socjalnej (por. tabela 23).
Tabela 23. Czy, Pana(i) zdaniem, na rezygnację z wykonywania pracy nierejestrowanej i
podejmowanie pracy rejestrowanej wpłynęłaby możliwość uzyskania wyższego
wynagrodzenia netto za pracę rejestrowaną, ale kosztem ograniczenia zakresu ochrony
socjalnej pracowników?
Wyszczególnienie
Tak
Nie
Nie wiem
Ogółem

Liczebność
2263
3576
2767
8606

%
26,3
41,6
32,1
100,0

Według osób, które wyraziły pozytywną opinię na temat możliwości ograniczenia
skali zatrudnienia nierejestrowanego poprzez podniesienie wynagrodzenia za pracę
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rejestrowaną, ale kosztem ograniczenia uprawnień pracowniczych, ze stosunkowo największą
akceptacją mogłoby spotkać się:
– skrócenie okresu wypowiedzenia pracy (do 7 dni),
– skrócenie okresu płatnego urlopu (do 20 dni)
– brak odpraw i nagród jubileuszowych,
– obniżenie wysokości zasiłku chorobowego za pierwsze 3 dni choroby.
Natomiast trudniejsze do zaakceptowania byłyby następujące zmiany:
– uniezależnienie wysokości emerytury lub renty od stażu pracy,
– wynagradzanie za nadgodziny i niedziele jak za normalny czas pracy,
– zmniejszenie zasiłku chorobowego (np. z 80% do 50% wynagrodzenia),
– wydłużenia tygodnia pracy (do 48 godz.).
Szczegółowe dane dotyczące opinii na temat stopnia akceptacji zmian wymienionych
wyżej uprawnień pracowniczych zawiera tabela 24.
Tabela 24. Ograniczenie których uprawnień pracowniczych byłoby, Pana(i) zdaniem,
do zaakceptowania?
Wyszczególnienie
Krótszy urlop płatny (20 dni)
Niższy zasiłek chorobowy (50%, a nie
80% wynagrodzenia)
Pierwsze 3 dni choroby bez prawa do
zasiłku
Krótszy okres wypowiedzenia
(7 dni, a nie uzależniony od stażu
pracy)
Brak odpraw i nagród jubileuszowych
Wynagrodzenie za nadgodziny i za
niedziele jak za normalny czas pracy
Dłuższy tydzień pracy (48 godz.)
Zaliczenie okresu pracy do stażu
uprawniającego do emerytury lub
renty, ale bez wpływu na wysokość
emerytury

Brak
danych

1
18,2

Stopień akceptacji*
2
3
4
%
19,8
27,1
23,0

0,6

11,2

100,0

0,7

28,4

25,2

24,7

14,9

6,1

100,0

0,8

28,0

21,8

24,2

15,7

9,5

100,0

1,0
1,1

18,8
29,8

17,7
17,1

23,4
22,2

22,1
17,6

16,8
12,2

100,0
100,0

0,9
0,9

37,5
33,3

21,7
21,8

19,1
22,6

12,6
15,1

8,3
6,3

100,0
100,0

1,2

34,6

21,5

23,7

10,9

8,1

100,0

5

Ogółem

*1 – najsłabszy stopień akceptacji; 5 – najsilniejszy stopień akceptacji.

Podobnie jak w przypadku poprzedniego pytania, osoby ankietowane są, w
zdecydowanej większości, sceptyczne, jeżeli chodzi o skłonność pracowników do rezygnacji
z pracy nierejestrowanej gdyby zaproponowano im niższy dochód netto za pracę
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rejestrowaną, ale z ubezpieczeniem ZUS. Tylko nieco ponad 1/4 z nich (26,5%) jest zdania,
że pracownicy nierejestrowani zaakceptowaliby taką propozycję (por. tabela 25).
Tabela 25. Czy uważa Pan(i) że pracownicy byliby skłonni zrezygnować z pracy
nierejestrowanej, gdyby zaproponowano im niższy dochód netto za pracę rejestrowaną
(a więc z ubezpieczeniem ZUS)?
Wyszczególnienie
Brak danych/Trudno powiedzieć
Tak
Nie
Ogółem

Liczebność
181
2281
6144
8606

%
2,1
26,5
71,4
100,0

Opinie ankietowanych co do skali możliwej do zaakceptowania przez pracowników
nierejestrowanych obniżki dochodu netto, w zamian za pracę rejestrowaną z ubezpieczeniem
ZUS, przedstawia tabela 26. Z zamieszczonych w niej danych wynika, że najbardziej realny
poziom obniżki dochodu netto to 10% i 20%, za czym opowiedziało się łącznie 53,7%
ankietowanych. Po około 10% ankietowanych wskazało na obniżkę dochodu rzędu 15% oraz 5%.
Tabela 26. O ile procent niższy dochód netto byliby, zdaniem Pana(i), skłonni
zaakceptować pracownicy nierejestrowani?
Obniżka dochodu (%)
10
20
15
5
30
25
50
2
8
40
3
7
35
12
6
19
22
1
4
45
11
21

Liczebność
720
505
232
219
121
50
38
23
21
19
16
8
8
6
4
4
4
3
3
3
2
2
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%
31,5
22,2
10,2
9,6
5,3
2,2
1,6
1,0
0,9
0,8
0,7
0,4
0,3
0,3
0,2
0,2
0,2
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1

33
60
75
9
38
80
Brak danych/Trudno powiedzieć
Ogółem

2
2
2
1
1
1
262
2281

0,1
0,1
0,1
0,0
0,0
0,0
11,5
100,0

Z tej części analizy wypływa więc ogólny wniosek, że stopień akceptacji przez
pracowników nierejestrowanych obu powyższych propozycji dotyczących zmiany relacji
między dochodem netto z pracy rejestrowanej i dochodem z pracy nierejestrowanej byłby,
najprawdopodobniej, relatywnie niski. Świadczyłoby to także o ograniczonej skuteczności
tego rodzaju działań z punktu widzenia ograniczenia skali zjawiska pracy nierejestrowanej.

6.3.3.3.2. Świadomość ryzyka związanego z wykonywaniem pracy nierejestrowanej
Osoby ankietowane dość powszechnie wyrażają opinię, że z pracą nierejestrowaną są
związane określone zagrożenia dla wykonujących ją osób. Takiego zdania jest ponad 80%
respondentów (por. tabela 27).
Tabela 27. Czy praca nierejestrowana niesie ze sobą jakieś zagrożenia
dla wykonujących ją osób?
Wyszczególnienie
Brak danych/Trudno powiedzieć
Tak
Nie
Ogółem

Liczebność
42
6902
1662
8606

%
0,5
80,2
19,3
100,0

Jednocześnie, jak wynika z tabeli 28, większość z nich oceniła jako bardzo wysoki lub
wysoki poziom największego ryzyka, jakim jest:
– brak odszkodowania i renty w przypadku wypadku przy pracy,
– brak uprawnień do wyższych świadczeń związanych ze stażem pracy (emerytura,
renta z tytułu niezdolności do pracy),
– utrata uprawnień do świadczeń socjalnych w przypadku ujawnienia większych
dochodów (np. uprawnień do świadczeń z pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych,
dodatku mieszkaniowego),
– kara wymierzona przez Urząd Skarbowy.
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Tabela 28. Jakie są Pana(i) zdaniem największe zagrożenia?

Rodzaje zagrożeń
Brak odszkodowania i renty w przypadku
ewentualnego wypadku przy pracy
Brak uprawnień do wyższych świadczeń
związanych ze stażem pracy (emerytura, renta z
tytułu niezdolności do pracy)
Utrata uprawnień do świadczeń socjalnych w
przypadku ujawnienia większych dochodów
(np. uprawnień do świadczeń z pomocy
społecznej, świadczeń rodzinnych, dodatku
mieszkaniowego)
Kara wymierzona przez Urząd Skarbowy)

Stopień zagrożenia*

Brak
danych

1

2

3

4

5

Ogółem

0,1

77,6

19,9

%
2,0

0,2

0,1

100,0

0,1

65,3

27,8

5,7

0,8

0,3

100,0

0,4

46,1

34,2

14,6

4,0

0,7

100.0

0,8

32,1

29,8

20,8

11,5

5,2

100,0

*Stopień zagrożenia: 1 – zdecydowanie największe; 2 – raczej wysokie; 3 – średnie; 4 – raczej niskie; 5 –
zdecydowanie niskie.

Zdaniem prawie połowy ankietowanych (46,8%), upowszechnienie informacji o tych
zagrożeniach mogłoby skłonić zainteresowane osoby do podejmowania pracy rejestrowanej
(por. tabela 29).
Tabela 29. Czy, Pana(i) zdaniem, upowszechnienie informacji o tych zagrożeniach
mogłoby skłonić zainteresowane osoby do podejmowania pracy rejestrowanej?
Wyszczególnienie
Brak danych/Trudno powiedzieć
Tak
Nie
Ogółem

Liczebność
123
3227
3552
6902

%
1,8
46,8
51,5
100,0

Wydaje się, że badana grupa respondentów przecenia racjonalność podejmowania
decyzji przez zatrudnionych w szarej strefie. Ich kalkulacje są, w świetle wcześniej
przytoczonych danych, bardziej krótkookresowe i spontaniczne niż sądzą osoby postronne.

6.3.3.3.3. Administracyjne metody ograniczania zatrudnienia nierejestrowanego
Zdecydowana większość respondentów (76,7%) jest sceptyczna co do skuteczności
administracyjnej

metody

ograniczania

zatrudnienia

nierejestrowanego,

w

formie

wprowadzenie obowiązku częstego zgłaszania się do urzędu pracy osób zarejestrowanych tam
jako bezrobotne (por. tabela 30).
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Tabela 30. Czy wprowadzenie obowiązku częstego zgłaszania się do urzędu pracy
przez osoby tam zarejestrowane miałoby wpływ na podejmowanie
przez nie pracy nierejestrowanej?
Wyszczególnienie
Brak danych/Trudno powiedzieć
Tak
Nie
Ogółem

Liczebność
144
1859
6603
8606

%
1,7
21,6
76,7
100,0

Opinie tej części respondentów, którzy wypowiedzieli się za skutecznością powyższej
formy ograniczania zatrudnienia nierejestrowanego, co do częstotliwości zgłaszania się do
urzędu pracy przedstawia wykres 16. Jak widać, najwięcej respondentów (39,3%) uważa, że
skutecznym byłby obowiązek zgłaszania się co tydzień lub częściej (4–5 razy w miesiącu).
Znaczna część osób jest zdania, że wystarczyłaby mniejsza częstotliwość zgłaszania się w
urzędzie: co 2 tygodnie lub częściej (2–3 razy w miesiącu) lub raz w miesiącu lub częściej (co
2–3 tygodnie). Tak uważa, odpowiednio, 24,5% i 19,2% respondentów.
Wykres 16. Jaka częstotliwość zgłaszania się do urzędu pracy czyniłaby
kłopotliwym wykonywanie pracy nierejestrowanej?
8,5%
0,1%

4,4% 1,5%

Codziennie i częściej N=82

2,4%

Co 2 dni N=28

19,2%
39,3%

Co tydzień i częściej, 4-5 razy w
miesiącu N=725
Co 2 tygodnie i częściej, 2-3 razy w
miesiącu N=452
Raz w miesiącu i częściej, co 2 lub
3 tygodnie N=355
Raz na 3 miesiące i częściej N=45
Na wyrywki, im częściej tym lepiej
N=2
Nie wiem, trudno powiedzieć N=157

24,5%

6.3.3.3.4. Zmiany instytucjonalne
Pewną szansę na skłonienie pracowników nierejestrowanych do sformalizowania
swojego zatrudnienia stwarza działalność agencji pracy tymczasowej. Jednakże, według
ankietowanych, tylko 1/4 pracowników nierejestrowanych wie o istnieniu tej instytucji (por.
tabela 31). Zdaniem dużej części badanych (ok. 40%), rozwój agencji pracy tymczasowej i
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lepsza informacja o ich działalności przyczyniłyby się do ograniczenia zatrudnienia
nierejestrowanego na rzecz formalnego zatrudnienia (por. wykres 17).
Tabela 31. Czy, według Pana(i), osoby wykonujące pracę nierejestrowaną wiedzą o
istnieniu agencji pracy tymczasowej?
Wyszczególnienie
Brak danych/Trudno powiedzieć
Tak
Nie
Ogółem

Liczebność
388
2221
5997
8606

%
4,5
25,8
69,7
100,0

Wykres 17. Czy upowszechnienie instytucji agencji pracy tymczasowej i
lepsza informacja o ich działalności wpłynęłaby na sformalizowanie
zatrudnienia osób wykonujących pracę nierejestrowaną?

36,8%

39,7%
Tak N=3419
Nie N=2021
Nie wiem N=3166

23,5%

Ze znacznie mniejszym poparciem pracowników nierejestrowanych spotkałaby się,
zdaniem respondentów, propozycja wprowadzenia, wzorem niektórych krajów europejskich,
specjalnych bonów jako formy rozliczenia za wykonaną pracę. Bony te pracownicy
zanosiliby do instytucji publicznej, a ta potrącałaby składki oraz podatki i wypłacałaby im
gotówkę. Tylko 1/4 ankietowanych oceniła, że propozycja ta zostałaby zaakceptowana przez
pracowników nierejestrowanych (por. tabela 32)
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Tabela 32. Czy w Polsce przyjęłaby się forma rozliczeń za drobne prace w postaci
specjalnych bonów, które pracownicy zanosiliby do instytucji publicznej a ta
potrącałaby składki oraz podatki i wypłacałaby im gotówkę?
Wyszczególnienie
Tak
Nie
Nie wiem
Ogółem

Liczebność
2146
3781
2679
8606

%
24,9
43,9
31,1
100,0

Przyczyny, z powodu których większość ankietowanych uważa, że w Polsce nie
przyjęłaby się forma specjalnych bonów jako sposobu rozliczeń między pracodawcami i
pracownikami wykonującymi drobne prace, ilustruje wykres 18. Pomijając osoby, które nie
udzieliły konkretnej odpowiedzi, najwięcej osób (40,5%) wskazywało na preferencje
pracowników dla wypłaty wynagrodzenia w gotówce. Znacznie rzadziej wymieniano
zainteresowanie pracowników i pracodawców wyłącznie pracą nierejestrowaną (2,5%).
Wykres 18. Dlaczego w Polsce nie przyjęłyby się specjalne bony, jako
forma rozliczeń między pracodawcami i pracownikami wykonującymi
drobne prace?
0,8%
2,5%
Brak danych/Trudno powiedzieć
N=4834
pracownicy wolą dostać gotówkę do
ręki N=3487

40,5%
56,2%

pracownicy i pracodawcy są
zainteresowani wyłącznie pracą
nierejestrowaną N=218
z innych powodów N=67

***
Zjawisko zatrudniania osób bez rejestracji spotyka się, generalnie biorąc, z
przyzwoleniem społecznym. Wyjątkiem od tej reguły jest pogląd prawie 2/3 (63%) ogółu
respondentów – członków gospodarstw domowych, iż są osoby, którym szczególnie nie
wypada zatrudniać osób nierejestrowanych. Dotyczy to: osób sprawujących funkcje
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publiczne, przede wszystkim polityków (74% wskazań), sędziów, prokuratorów i policjantów
(68% wskazań) i samorządowców (58% wskazań); osób bardzo bogatych (58% wskazań);
oraz duchownych (55% wskazań).
Kształtowanie bardziej krytycznego stosunku opinii społecznej do zjawiska
zatrudniania osób nierejestrowanych może, głównie poprzez wpływ na postawy
pracodawców, być jednym z czynników ograniczającym rozmiary szarej strefy.

6.3.4. Podsumowanie i wnioski
1. Fakt wykonywania pracy nierejestrowanej w okresie ostatnich dwunastu miesięcy
przed przeprowadzeniem badania (maj 2006 r. – kwiecień 2007 r.) zadeklarowało 432 z
ogólnej liczby 9038 respondentów w wieku powyżej 15 lat, tj. 4,8% badanej zbiorowości.
Wyższy był wskaźnik pracowników nierejestrowanych wśród osób w wieku produkcyjnym.
W badanej populacji było 7209 osób w wieku produkcyjnym, z czego 412 osób – to jest 5,7%
– przyznało, że pracowało w szarej strefie. Rzeczywisty stan zatrudnienia nierejestrowanego
był jednak z pewnością wyższy, z dwóch co najmniej względów. Po pierwsze, nie wszyscy
wykonujący pracę nierejestrowaną przyznają się do tego faktu, z obawy przed
konsekwencjami jego ujawnienia. Po drugie, jak wynika z deklaracji ankietowanych osób, w
części gospodarstw domowych pracę nierejestrowaną wykonywała więcej niż jedna osoba.
2. Najczęściej wykonywane były następujące rodzaje prac nierejestrowanych: usługi
budowlano-instalacyjne, prace ogrodniczo-rolne, handel, prace domowe (np. sprzątanie),
opieka nad dzieckiem lub starszą osobą i korepetycje.
3. Pracownicy nierejestrowani najczęściej poszukiwali pracy samodzielnie lub mieli
stałego pracodawcę
4. Głównymi pracodawcami dla osób wykonujących pracę nierejestrowaną były
gospodarstwa domowe, a następnie gospodarstwa rolne i ogrodnicze oraz firmy prywatne i
spółdzielnie
5. Pracownicy nierejestrowani twierdzą, że podjęcie przez nich pracy nierejestrowanej
było niemal równie często wynikiem ich swobodnej decyzji, jak oferty pracodawcy nie
pozostawiającej potencjalnemu pracownikowi możliwości wyboru. Natomiast według opinii
pozostałych respondentów, podejmowanie pracy nierejestrowanej wynika znacznie częściej z
powodu oferty pracodawcy nie pozostawiającej możliwości wyboru, niż z własnej inicjatywy
potencjalnych pracowników.
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6. Najważniejszymi przyczynami podejmowania pracy nierejestrowanej są: (a)
trudności w uzyskaniu pracy rejestrowanej, (b) niewystarczające dochody, (c) trudna sytuacja
rodzinna lub życiowa, (d) wysokie podatki i składki ubezpieczenia społecznego, (e) obawa
przed utrata niektórych świadczeń socjalnych w przypadku podjęcia pracy rejestrowanej oraz
(f)

elastyczny

charakter

stosunków

pracy

między

pracodawcą

i

pracownikiem

nierejestrowanym.
7. Dochód z pracy nierejestrowanej stanowi, dla większości osób wykonujących taką
pracę, główne źródło dochodu. Liczna jest także grupa osób utrzymujących się z
niezarobkowych źródeł (emerytury, renty, zasiłku z tytułu bezrobocia, zasiłku pomocy
społecznej, alimentów, zasiłków przedemerytalnych i innych), dla których praca
nierejestrowana jest dodatkowym źródłem dochodów.
8. Dodatkowy dochód z pracy nierejestrowanej warunkuje możliwości utrzymania się
(egzystencji) większości wykonujących ją osób lub co najmniej chroni je przed koniecznością
ponoszenia dużych wyrzeczeń. Według 2/3 ogółu pracowników nierejestrowanych i 3/4
pozostałych ankietowanych członków gospodarstw domowych, praca nierejestrowana
zapewnia dodatkowy dochód niezbędny dla zaspokojenia podstawowych potrzeb gospodarstw
domowych.
9. Najczęstszym sposobem wynagradzania za pracę nierejestrowaną jest stawka
godzinowa i zapłata za wykonanie zadania.
10. Przeciętna stawka za godzinę pracy nierejestrowanej mieści się w przedziale 7,30
zł – 10,70 zł.
11. Osoby wykonujące pracę nierejestrowaną mają, w ogromnej większości,
zapewnione prawo do świadczeń zdrowotnych. Wynika to najczęściej z: (a) wykonywania
także pracy rejestrowanej, która zapewnia ubezpieczenie zdrowotne; statusu bezrobotnego
zarejestrowanego w urzędzie pracy; lub (b) zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego przez
współmałżonka lub innego członka rodziny.
12. Znacznie większe ryzyko dla osób wykonujących pracę nierejestrowaną stanowi
niewystarczająca wysokość przyszłej emerytury. Środki na ten cel zabezpiecza sobie bowiem
tylko 58,4% tych osób.
13. Pracownicy wykonujący pracę nierejestrowaną byliby gotowi z niej zrezygnować
na rzecz pracy rejestrowanej, gdyby ta ostatnia była odpowiednio wynagradzana.
Deklarowana skłonność do rezygnacji zależy od wysokości przeciętnego miesięcznego
wynagrodzenia netto za pracę rejestrowaną. Na przykład, gdyby ta ostatnia wynosiła 1500 zł,
z pracy nierejestrowanej skłonnych byłoby zrezygnować 50,4% wykonujących ją osób.
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14. Skłonność do zaakceptowania pewnego ograniczenia praw pracowniczych, dzięki
czemu możliwe byłoby obniżenie pozapłacowych kosztów pracy i podniesienie
wynagrodzenia netto za pracę rejestrowaną, wyraziła 1/3 pracowników nierejestrowanych.
Nieco niżej (na 26%) ocenia tę skłonność pozostała grupa ankietowanych członków
gospodarstw domowych.
15. Z większą akceptacją pracowników nierejestrowanych (46% ankietowanych)
spotkała się propozycja ustalenia dochodu netto z tytułu pracy rejestrowanej na poziomie
niższym niż za pracę nierejestrowaną, ale pod warunkiem, że ta pierwsza gwarantowałaby
ubezpieczenie społeczne (ZUS). Skala możliwego do zaakceptowania zmniejszenia dochodu
netto za pracę rejestrowaną wynosi, zdaniem ankietowanych, 5%–20%. Bardziej sceptyczną
opinię na ten temat mają pozostali respondenci – członkowie gospodarstw domowych.
Uważają oni, że powyższa propozycja spotkałaby się z akceptacją 26,5% osób wykonujących
pracę nierejestrowaną.
16. Metodą oddziaływania na decyzje osób podejmujących pracę nierejestrowaną
mogłaby być częstsza informacja w środkach masowego przekazu o ryzykach związanych z
tego typu pracą. Obawy związane z pracą nierejestrowaną ma bowiem mniej niż połowa
(41%) osób wykonujących tego typu pracę. Wniosek ten znajduje dodatkowe potwierdzenie
w opinii 80% pozostałych respondentów, którzy uważają, że z pracą nierejestrowaną wiążą
się pewne zagrożenia dla wykonujących ją osób. Są to, przede wszystkim: (a) brak
odszkodowań i renty w razie wypadku przy pracy, oraz (b) brak uprawnień do wyższych
świadczeń związanych ze stażem pracy (emerytura, renta z tytułu niezdolności do pracy).
17. Na zmniejszenie skali zatrudnienia nierejestrowanego mogłoby wpłynąć
podniesienie świadomości prawnej pracowników nierejestrowanych. Około połowy (46,8%) z
nich nie wie, że może dochodzić na drodze sądowej kwot pieniężnych od byłego pracodawcy
należnych z tytułu, na przykład, nadgodzin, niewykorzystanego urlopu, odprawy lub
odszkodowania w związku z wypadkiem. Ponadto, prawie 2/3 z osób mających taką
świadomość nie byłaby skłonna wystąpić na drogę postępowania sądowego, przede
wszystkim dlatego, że uważają postępowanie sądowe za zbyt skomplikowane oraz obawiają
się jego kosztów. W dalszej kolejności obawiają się konsekwencji ujawnienia faktu
zatrudnienia nierejestrowanego.
18. Z odpowiedzi respondentów można wnioskować o niskiej skuteczności
ewentualnych

prób

zmniejszenia

zatrudnienia

nierejestrowanego

metodami

administracyjnymi. Na przykład obowiązek częstego zgłaszania się do urzędu pracy
zniechęciłby tylko 16,4% pracowników nierejestrowanych do kontynuowania tej formy
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pracy. Tylko nieco wyższy (21,6%) byłby ten odsetek według opinii pozostałych
respondentów.
19. Istnieje potrzeba lepszej informacji o działalności agencji pracy tymczasowej i
stworzenia korzystnych warunków dla ich rozwoju. Mniej niż połowa osób wykonujących
pracę nierejestrowaną (42,6%) wie o istnieniu tej instytucji. Warto przy tym podkreślić, że
duża

część

ogółu

osób

wykonujących

pracę

nierejestrowaną

(40,6%)

wyraziła

zainteresowanie sformalizowaniem swojego zatrudnienia poprzez związanie się z taką
agencją.
20. Warto także rozważyć możliwość wprowadzenia specjalnych bonów, jako formy
rozliczeń między pracodawcami i pracownikami za wykonanie drobnych prac. Bony te
byłyby następnie przekazywane instytucji publicznej, która potrącałaby składki i podatki i
wypłacałaby gotówkę. Zainteresowanie taką formą rozliczeń wyraziła znaczna część, bo
38,5% pracowników nierejestrowanych.
21. Na zakończenie warto podkreślić, że z przeprowadzonej analizy wynika wniosek o
potrzebie systemowych działań na rzecz ograniczenia zatrudnienia w szarej strefie. Stosowane
wybiórczo, proponowane działania nie przyniosłyby większego efektu.
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6.4. Gospodarstwa domowe jako pracodawcy
6.4.1. Uwagi na temat celu i metody badań
Szara strefa gospodarowania, bo tak zwykle określane jest wytwarzanie dóbr i
świadczenie usług legalnych bez rejestracji a zatem i bez opodatkowania, przenika cały
system ekonomiczny. Kluczowym jednak podmiotem, który decyduje o skali tego zjawiska w
danym kraju, jest gospodarstwo domowe. Ono bowiem „deleguje” swoich pracowników do
pracy w przedsiębiorstwach nierejestrowanych zamiast w oficjalnych, samo wytwarza dobra i
usługi bez rejestracji na sprzedaż, jeśli uzna, że jest to najkorzystniejsza forma działania,
wreszcie tworzy popyt na towary z szarej strefy. A zatem strategie gospodarstw domowych w
dużej mierze decydują o rozmiarach gospodarki nierejestrowanej. Stąd tak istotna rola badań
w tym obszarze, jeśli chcemy zrozumieć mechanizm tworzenia szarej strefy i w konsekwencji
określić politykę państwa wobec tego problemu.
Gospodarstwa domowe mają swoje strategie. Liczą koszty uczestnictwa w sektorze
nierejestrowanym i jednocześnie korzyści stąd płynące. Rezultat tego „rachunku” zostaje
jeszcze przefiltrowany przez system wartości gospodarstwa domowego, jego „moralność
podatkową”, czyli relację do państwa i w rezultacie podjęta jest decyzja o partycypacji w
gospodarce nierejestrowanej lub nie, w takiej czy innej roli.
Wszelkie badania nad szarą strefą są z perspektywy metodologicznej bardzo trudne,
jak wszystkie dotyczące działań ludzi o charakterze pozaprawnym. Dlatego możliwe są tu
dwa podejścia – można badać gospodarkę nierejestrowaną pośrednio bądź bezpośrednio. W
przypadku badań pośrednich zakładamy, że działania w szarej strefie zostawiają ślad w
gospodarce oficjalnej, na przykład w sferze obiegu pieniądza, ponieważ transakcje są
opłacane gotówką. I badając owe ślady wyciągamy wnioski dotyczące samej szarej strefy.
Natomiast badania bezpośrednie polegają na pytaniu wprost o działania na analizowanym
obszarze odpowiednio dobranych respondentów. Oba rodzaje badań mają swoje zalety i
wady. Zaletą badań pośrednich jest ich wiarygodność, wadą pośredni charakter
wnioskowania. Musimy przyjmować tu określone założenia (na przykład o szybkości obiegu
pieniądza w szarej strefie), które wcale nie muszą być prawdziwe. Z kolei badania
bezpośrednie pozwalają unikać niepewnych założeń, ale wątpliwa jest wiarygodność
odpowiedzi. Lekarstwem na słabości wspomnianych metod jest kompleksowość badań,
stosowanie jednoczesne obu sposobów analizy.
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Prezentowane badanie jest adresowane do gospodarstw domowych występujących w
roli pracodawców dla osób działających w szarej strefie. A zatem tych, które zatrudniają bez
rejestracji osoby do sprzątania, opieki nad dziećmi, reperacji i temu podobnych prac. Celem
badań było uzyskanie odpowiedzi na pytania dotyczące:
– skali zjawiska korzystania z pracy osób nierejestrowanych przez gospodarstwa
domowe,
– charakteru pracy nierejestrowanej wykonywanej na rzecz gospodarstw domowych,
– przyczyn zatrudnienia nierejestrowanego w gospodarstwach domowych,
– możliwości

ograniczenia

rozmiarów

nierejestrowanego

zatrudnienia

w

gospodarstwach domowych.
Chcieliśmy więc dowiedzieć się, jaka część gospodarstw domowych korzysta z pracy
nierejestrowanej, w odniesieniu do jakich dóbr i usług, dlaczego nie sięgają one po podmioty
działające legalnie i co należy zrobić, by zarejestrowały swoich pracowników i ewentualnie
zapłaciły podatki i ubezpieczenia.
Badanie miało charakter bezpośredni. Zbudowany został zamknięty kwestionariusz
ankiety, który skierowano do 9038 głów gospodarstw domowych, które zostały dobrane
losowo tworząc próbę reprezentatywną. Uzyskano szeroki rozrzut cech gospodarstw w
wymiarze

przestrzennym

(województwa,

relacje

wieś–miasta

różnej

wielkości),

dochodowym, a także wykształcenia, grupy społeczno-zawodowej i wieku głowy
gospodarstwa domowego.
Budowa formularza była jednak specyficzna. Zdając sobie sprawę z faktu, że bardzo
wielu respondentów odmówi przyznania się do zatrudnienia bez rejestracji, tych, którzy na
początku kwestionariusza stwierdzili, że nie przyjmowali pracowników do zajęć w
gospodarstwie domowym z szarej strefy (w ogóle nie przyjmowali bądź zatrudniali legalnie),
poproszono o zaprezentowanie swojej opinii o pracy nierejestrowanej. Przy czym prośbę o
opinie ujęto w te same pytania, które skierowano do osób przyznających się do zatrudniania
pracowników z szarej strefy. Dzięki temu uzyskano porównywalność informacji z obu źródeł.
Budując tak kwestionariusz przyjęto, że wobec powszechności pracy nierejestrowanej prawie
każdy ma wiedzę o tej kwestii – z własnych wcześniejszych doświadczeń, doświadczeń
bliskich, opinii wymienianych ze znajomymi. Każdy więc może być źródłem wiedzy o
badanym fenomenie. Konsekwencją takiej struktury kwestionariusza jest struktura
prezentowanego raportu. Najpierw prezentujemy opinie respondentów, którzy przyznali się
do zatrudnienia nierejestrowanego w trakcie ostatnich 12 miesięcy, a potem pozostałych,
wylosowanych respondentów. Daje to podstawę również do porównań opinii osób
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bezpośrednio zatrudniających bez rejestracji i opinii krążących wśród ludzi, może
stereotypowych, wyrażanych przez stałych respondentów.
Zasygnalizowane wyżej obawy okazały się uzasadnione. Spośród wylosowanych do
próby 9038 gospodarstw zaledwie 151 zadeklarowało korzystanie z usług nierejestrowanych,
a więc tylko 1,67% badanej populacji. Mimo zatem reprezentatywności wylosowanej próby
trudno mówić o reprezentatywności badania. Nie przekreśla to jednak jego użyteczności.
Badanie należy potraktować jako sondaż i wnioski stąd wynikające uznać za hipotezy do
dalszych badań, a nie jako ostateczne wnioski. Takie badania, mające charakter penetracyjny
wobec słabo dotąd poznanych obszarów, są metodologicznie uzasadnione, byle tylko
ostrożnie traktować ich rezultat.
Natomiast reprezentatywny charakter mają badania opinii osób niedeklarujących
zatrudnienia nierejestrowanych pracowników. Tu jednak jest kwestia, przynajmniej w świetle
deklaracji respondenta, braku niedawnych, osobistych doświadczeń. Rozległość szarej strefy,
wynikającej choćby z badań GUS, pozwala uznać jednak uzyskane opinie za istotnie
wiarygodne. W sumie więc, choć prezentujemy badanie niereprezentatywne w sensie
statystycznym, to jednak posiadające istotny walor poznawczy.

6.4.2. Gospodarstwa domowe zatrudniające osoby nierejestrowane
w okresie maj 2006 r. – kwiecień 2007 r.
6.4.2.1. Skala zjawiska zatrudnienia nierejestrowanego

Szacowanie skali pracy nierejestrowanej jest jednym z podstawowych problemów na
rozważanym obszarze. Stanowi bowiem przesłankę do traktowania szarej strefy jako zjawiska
ważnego, zarówno z perspektywy tworzenia PKB, jak i dochodów podatkowych budżetu.
W przypadku metod bezpośrednich szacowania pracy nierejestrowanej, jak w przedstawionym
badaniu, kluczowe kwestie metodologiczne wiążą się z reprezentatywnością próby i
prawdomównością respondentów. Jak wspomniano, próba nie jest reprezentatywna, a do
mówienia nieprawdy może skłaniać kategoryczność zadanego pytania i ścisłe osadzenie, w
końcu działalności pozaprawnej, w nieodległym czasie. Nie pytamy bowiem o jakieś kontakty
z szarą strefą w bliżej nieokreślonym momencie, ale o nierejestrowane zatrudnienia w
ostatnim roku wraz z całym szeregiem szczegółów. Uzyskane deklaracje dotyczące skali
nierejestrowanego zatrudnienia należy wiec traktować jako mocno zaniżone.
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Choć zastosowane podejście ma i swoje zalety. Skoro bowiem respondent tak zaufał
ankieterom, ze przyznał się do działalności pozaprawnej, to można wtedy liczyć na szczere
informacje dotyczące charakteru, form i przyczyn nierejestrowanego zatrudnienia. Mamy
więc w badaniu wywiady niereprezentatywne pod względem liczby, ale rzetelne w treści.
W naszym badaniu, jak wspomniano, fakt korzystania z pracy nierejestrowanej w
okresie ostatnich dwunastu miesięcy (maj 2006 – kwiecień 2007) zadeklarowało 151 z
ogólnej liczby 9038 respondentów – głów gospodarstw domowych. Stanowili oni 1,67%
badanej zbiorowości.
Wydaje się, że wskaźnik ten określa dolną granicę skali badanego zjawiska. Hipotezę
co do jego górnej granicy można oprzeć na odpowiedzi respondentów, iż w badanym okresie
4% z nich korzystało z pracy osób spoza swojego gospodarstwa domowego. Biorąc pod
uwagę ten fakt oraz zrozumiałą ostrożność respondentów w deklarowaniu korzystania z pracy
nierejestrowanej, można sądzić, że rzeczywista skala badanego zjawiska w okresie ostatnich
dwunastu miesięcy mieściła się w przedziale 1,7%–4,0% ogółu gospodarstw domowych.
Wielkość ta, nawet zakładając prawdziwość górnego przedziału, wydaje się niska.
Niemniej należy pamiętać, ze pytanie dotyczy ostatnich 12 miesięcy, a więc okresu względnie
krótkiego. Tymczasem praca nierejestrowana to głównie zajęcia domowe, jak reperacje,
remonty, korepetycje, porady lekarskie, rzadko systematycznych, jak opieka na osobami
starszymi. Dlatego też w krótkim okresie obserwacji prawdopodobieństwo zatrudniania
pracownika z szarej strefy maleje.
Powyższy domysł potwierdza fakt, że zdecydowana większość gospodarstw
domowych zatrudniała w badanym okresie jedną osobę nierejestrowaną, jednak co trzecie z
nich zatrudniało 2 osoby, co szóste – 3 osoby, co dziesiąte – 4 osoby i co trzynaste – 5 osób.
Jednocześnie przeciętny roczny czas pracy osób, które były zatrudnione jako jedyne
lub wykonywały najważniejszą pracę spośród osób nierejestrowanych zatrudnionych w
gospodarstwach domowych, wyniósł 247 godz. (31 dni roboczych, przyjmując 8-godzinny
dzień pracy). Czas pracy kolejnych osób wykonujących pracę nierejestrowaną był krótszy i
wynosił od 156 godz. (20 dni roboczych) w przypadku drugiego zatrudnionego do 65 godz. (8
dni roboczych) w przypadku piątego zatrudnionego. Powyższe dane należy traktować z
ostrożnością, albowiem pytanie dotyczące czasu pracy wymagało od respondenta cofnięcia
się pamięcią do kolejnych miesięcy badanego okresu.
A zatem pracę nierejestrowaną, w świetle opinii tych, którzy przyznali się do
korzystania z tej formy zatrudnienia, wykonywały głównie pojedyncze osoby w stosunkowo
krótkim okresie. Należy bowiem założyć, że w szarej strefie pracuje się dłużej niż 8 godzin
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dziennie, a więc średnio pierwszy zatrudniony pracowałby 20 dni (przy 12 godzinnym dniu
pracy). Jest to więc, przede wszystkim, bieżąca pomoc w konkretnych, pojawiających się
sprawach, a nie długotrwałe poważne kontrakty na wykonanie dużych prac. Ma to istotne
znaczenie dla budowania systemów ograniczających szarą strefę i legalizujących tę
działalność.

6.4.2.2. Struktura zatrudnienia nierejestrowanego

Gospodarstwa domowe, które w okresie ostatniego roku korzystały z pracy osób
nierejestrowanych, zatrudniały je najczęściej do wykonywania prac ogrodniczo-rolnych i
usług budowlano-instalacyjnych, a w następnej kolejności do wykonywania prac domowych
(np. sprzątanie) i opieki nad dzieckiem lub starszą osobą. Szczegółowe dane przedstawiono w
tabeli 1.
Tabela 1. Charakter pracy wykonywanej przez osoby nierejestrowane
Rodzaj pracy
Prace ogrodniczo-rolne
Usługi budowlane i instalacyjne
Prace domowe (np. sprzątanie)
Opieka nad dzieckiem lub starszą osobą
Przeglądy i naprawy samochodów oraz innych maszyn
Usługi transportowe – przewozy
Naprawa sprzętu elektrotechnicznego
Korepetycje
Usługi krawieckie
Handel
Usługi gastronomiczne
Ochrona i pilnowanie mienia
Inne prace
Ogółem

Multi Respons
Liczebność
105
71
34
24
5
4
3
3
2
1
1
1
6
151

%
69,3
46,9
22,7
15,8
3,2
2,5
1,7
2,3
1,1
0,7
0,6
0,4
4,2
100,0

Jak widać, potwierdziły się domniemania dotyczące charakteru pracy, a wynikające z
deklarowanej wcześniej liczby przepracowanych godzin. Mamy tu do czynienia z pracami
dorywczymi wykonywanymi jednorazowo bądź od czasu do czasu. Wyjątek stanowi opieka
nad dzieckiem lub starszą osobą, w przypadku której między stronami może zaistnieć
nieformalna umowa o pracę. Oznacza to, że sposoby ograniczenia szarej strefy muszą tu być
inne niż w przypadku prac domowych. Kluczowe znaczenie w przypadku opieki ma zaufanie
do osoby zatrudnionej i nastawienie na długą współpracę. Oferta ze strony sektora
rejestrowanego musi więc uwzględniać te kryteria.
332

6.4.2.3. Jakość rezultatów pracy osób nierejestrowanych

Istotnej wiedzy o mechanizmach funkcjonowania szarej strefy dostarcza odpowiedź na
pytanie dotyczące jakości wykonywania zadań przez pracowników nierejestrowanych.
Jak się okazuje, jedną z charakterystycznych cech zatrudnienia nierejestrowanego w
gospodarstwach domowych jest pozytywna opinia pracodawców (głów gospodarstw
domowych) o jakości rezultatów pracy osób wykonujących pracę nierejestrowaną. Niemal 3/4
(73,1%) respondentów, którzy zatrudniali w badanym okresie osoby nierejestrowane, było
zadowolonych bądź nawet bardzo zadowolonych z jakości wykonanych przez nich prac; jako
przeciętną jakość oceniła 1/5 respondentów; zaś tylko co dwudziesty (4,9%) respondent był
niezadowolony bądź bardzo niezadowolony z jakości efektów pracy (wykres 1).
Można sądzić, że działa tu skutecznie mechanizm rynkowy, który efektywnie
eliminuje osoby nieudolne lub nieuczciwe. Znaczyłoby to, że „szary rynek” jest przejrzysty, z
dobrą informacją i oferując rozwiązania inne, w pełni legalne, trzeba o tym pamiętać.
Wykres 1. Jaka jest Pana(i) ocena jakości wykonnia zadań przez
pracowników nierejestrowanych?
1,2%
3,7%

20,5%

1,6%

29,9%

Brak danych/Trudno powiedzieć
N=2
jestem na ogół bardzo
zadowolony(a) N=45
jestem na ogół zadowolony(a) N=65
ocveniam jako przeciętną N=31
jestem niezadowolony(a) N=6
jestem bardzo niezadowolony(a)
N=2

43,2%

6.4.2.4. Ocena ryzyka związanego z zatrudnieniem nierejestrowanym

Stosunkowo niewielka część, bo tylko 1/4 respondentów, którzy w okresie ostatniego
roku zatrudniali osoby nierejestrowane, odpowiedziała twierdząco na pytanie, czy mają jakieś
obawy związane z tą formą zatrudnienia. Potwierdzałoby to tezę o dobrym funkcjonowaniu
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rynku na tym obszarze, wynikającą, między innymi, ze wspomnianej wcześniej pozytywnej
oceny jakości efektów pracy osób wykonujących prace nierejestrowane. Spory muszą być
rozwiązywane bądź w sposób zwyczajowy (co pokazuje dalej odpowiedź na pytanie o brak
problemów prawnych), bądź jednostki nierzetelne są eliminowane ze świadczenia usług.
W tej grupie respondentów stosunkowo największe obawy budzi ryzyko
odpowiedzialności z tytułu wypadku przy pracy (2/3 respondentów ocenia je jako
zdecydowanie największe lub raczej wysokie). Znaczne obawy są także związane z: ryzykiem
niemożności wyegzekwowania odszkodowania od pracownika w razie zniszczenia mienia lub
kradzieży (44% odpowiedzi wskazujących, że jest to zdecydowanie największe lub raczej
wysokie ryzyko), ryzykiem poniesienia finansowej kary za nierejestrowane zatrudnienie
(34%) oraz ryzykiem ewentualnych roszczeń pracownika na drodze sądowej z tytułu, na
przykład, braku urlopu, pracy w nadgodzinach lub w niedziele (32%). Zdecydowanie
najmniejsze obawy respondentów budzi możliwość negatywnej reakcji ich środowiska lub
opinii publicznej na fakt zatrudniania osób nierejestrowanych (tylko 9,5% respondentów
ocenia je jako raczej wysokie), co potwierdza kulturowe uwarunkowania tej formy pracy.
Szczegółowe dane przestawiono w tabeli 2.
Tabela 2. Czego się Pan(i) obawia i w jakim stopniu?
Stopień ryzyka*

Finansowa kara za
nierejestrowane zatrudnienie
Odpowiedzialność wobec
pracownika za skutki wypadku
przy pracy
Ewentualne roszczenia
pracownika na drodze sądowej
(z tytułu braku urlopu, pracy
w nadgodzinach lub w niedzielę
itp.)
Niemożność wyegzekwowania
odszkodowania od pracownika,
na przykład w razie zniszczenie
mienia lub kradzieży
Negatywna reakcja swojego
środowiska lub opinii publicznej
Inne

1

2

3

4

5

Liczebność
%
Liczebność

4
10,2
10

9
23,5
15

10
27,6
7

6
15,2
5

2
4,3

%
Liczebność

27,8
2

38,9
10

18,0
1

12,0
12

%
Liczebność

4,5
6

27,0
10

3,4
8

33,0
9

%
Liczebność
%
Liczebność
%

17,1

26,5
4
9,5

20,7
3
8,9

23,1
12
32,3

3
8,0

1

1,7

1
1,7
35
92,0

Trudno
powiedzie
ć
7
19,3
1

Ogółem

3,2
11

100,0
38

30,4
5

100,0
38

12,7
18
47,7

100,0
38
100,0
38
100,0

38
100,0
38

* 1 – zdecydowanie największe ryzyko, 2 – raczej wysokie ryzyko, 3 – średnie ryzyko, 4 – raczej niskie ryzyko,
5 – zdecydowanie niskie ryzyko.
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W odpowiedzi na pytanie dotyczące występowania sporów prawnych między
pracodawcami i pracobiorcami, na tle warunków pracy i płac, respondenci zatrudniający w
badanym okresie osoby nierejestrowane stwierdzili, że takie spory w ogóle nie miały miejsca.
Ten bezkonfliktowy obraz stosunków pracy w szarej strefie nie znajduje jednak potwierdzenia
w przedstawionej w dalszej części opracowania opinii drugiej grupy respondentów – głów
gospodarstw domowych, niekorzystających z pracy osób nierejestrowanych.

6.4.2.5. Przyczyny nierejestrowania zatrudnianych osób

Podstawowe znaczenie, nie tylko z punktu widzenia diagnozy faktycznego stanu, ale
również możliwych działań na rzecz ograniczenia rozmiarów szarej strefy, ma kwestia
przyczyn nierejestrowania zatrudnianych osób przez pracodawców (głowy gospodarstw
domowych).
W odpowiedzi na pytanie dotyczące tej kwestii respondenci najczęściej wskazywali na
chęć uniknięcia zobowiązań wobec ZUS, zarówno finansowych (składka ubezpieczeń
społecznych), jak i administracyjnych (formalności związane z rejestracją pracownika,
comiesięczne rozliczenia z tytułu składki ubezpieczeniowej). Inne przyczyny o istotnym
znaczeniu, to koszty pracy rejestrowanej, takie jak koszt urlopu pracownika, wynagrodzenie
za dni zwolnienia lekarskiego obciążające pracodawcę oraz konieczność płacenia wyższego
wynagrodzenia za nadgodziny lub pracę w niedzielę. Pracodawcy preferują zatrudnienie
nierejestrowane także ze względu na korzystną dla nich elastyczność relacji z pracownikami,
wynikającą, ogólnie biorąc, z braku konieczności przestrzegania szczegółowych przepisów
prawa pracy, w tym z możliwości natychmiastowego zwolnienia pracownika. Bardziej
szczegółowe dane na ten temat przedstawiono w tabeli 3.
Tabela 3. Z jakich głównie powodów zatrudniał(a) Pan(i) osoby nierejstrowane?
Wyszczególnienie
Nie opłacam składki ubezpieczenia społecznego (ZUS)
Nie muszę załatwiać formalności związanych z rejestracją
zatrudnianego pracownika w ZUS
Nie muszę co miesiąc rozliczać się z ZUS i urzędem skarbowym
Nie ponoszę kosztów urlopu pracownika
Nie muszę płacić wynagrodzenia za dni zwolnienia lekarskiego,
obciążającego pracodawcę
Mogę zwolnić pracownika z dnia na dzień
Nie muszę znać i przestrzegać szczegółowych przepisów prawa
pracy
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Multi Respons
Liczebność
%
52
34,1
48

31,8

39
25

25,9
16,4

24
24

15,6
16,1

22

14,3

Nie muszę płacić wyższego wynagrodzenia za nadgodziny lub
pracę w niedzielę
Nie muszę ponosić kosztów wynajęcia osoby do obsługi spraw
kadrowo-księgowych
Nie ponoszę kosztów pracowniczych badań lekarskich i
zapewnienia odpowiednich warunków BHP
Nie obowiązuje mnie przestrzeganie przepisów prawnych
dotyczących czasu pracy i czasu odpoczynku pracowników
Inne
Brak danych/Trudno powiedzieć
Ogółem

18

12,0

16

10,5

12

7,8

10
87
2
151

6,6
57,7
1,2
100,0

Generalnie uzyskane informacje potwierdzają tezy zawarte w literaturze przedmiotu.
Praca nierejestrowana jest tańsza, elastyczniejsza, bez mitręgi biurokratycznej.
Na skłonność do zatrudniania osób nierejestrowanych w gospodarstwach domowych
mogą mieć również wpływ dwa wcześniej omówione czynniki, a mianowicie: pozytywna
ocena jakości ich pracy oraz niewielkie, w odczuciu pracodawców – głów gospodarstw
domowych, ryzyko związane z tą formą zatrudnienia.
Wszystkie wymienione wyżej przyczyny mogą wyjaśniać to, że tylko 14,8%
respondentów zatrudniających osoby nierejestrowane próbowało przedtem pozyskać do
oferowanej pracy pracowników rejestrowanych. Oznacza to, że „szara strefa” jest mocno
zakorzeniona w świadomości ludzi. Pewne zadania po prostu realizuje się w ten sposób, bez
poszukiwania rozwiązań legalnych. Bardzo utrudnia to wszelkie próby ograniczenia zakresu
pracy nierejestrowanej.
Stosunkowo

nieliczni

pracodawcy,

którzy

podejmowali

próby

pozyskania

pracowników rejestrowanych, wskazywali przede wszystkim na brak odpowiadających ich
oczekiwaniom pracowników zainteresowanych pracą rejestrowaną oraz niesatysfakcjonujące
potencjalnych pracowników warunki płacowe, jako przyczyny niepowodzenia tych prób (por.
wykres 2).
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Wykres 2. Co było przyczyną trudności w pozyskaniu pracownika
rejestrowanego?

23,2%

nie satysfakcjonujące dla
potencjalnych pracowników
proponowane przeze mnie warunki
płacowe N=6
trudności z dotarciem z informacją
do potencjalnych pracowników N=3

23,5%

10,6%

brak pracowników spełniających
moje oczekiwania,
zainteresowanych pracą
rejestrowaną N=10
inne N=6

42,6%

6.4.2.6. Możliwości ograniczenia skali zatrudnienia nierejestrowanego
 Obniżenie kosztów zatrudnienia rejestrowanego

Odpowiedzi respondentów wskazują, że niewielka część z nich (17,3%) byłaby
skłonna ograniczyć zatrudnienie nierejestrowane na rzecz rejestrowanego, gdyby nie
spowodowało to znacznego wzrostu kosztów pracy (wynagrodzenie plus składka
ubezpieczenia społecznego). Wyrażali oni najczęściej gotowość wydatkowania na
wynagrodzenie pracownika rejestrowanego kwoty wyższej o 10%–20% w porównaniu z
wynagrodzeniem pracownika nierejestrowanego. Odpowiednie dane przedstawiono na
wykresie 3 i w tabeli 4.
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Wykres 3. Czy był(a)by Pan(i) skłonny(a) przeznaczyć wyższą kwotę na
zatrudnienie pracownika rejestrowanego (wynagrodzenie i składka
ubezpieczenia społecznego)? %

0,4%
17,3%

Trudno powiedzieć N=1
Tak N=27
Nie N=123

82,2%

Tabela 4. O ile wyższą kwotę (procentowo) skłonny(a) był(a)by Pan(i) przeznaczyć na
zatrudnienie pracownika rejestrowanego?
Kwota (w %)
10
15
20
30
50
5
3
40
Ogółem

Liczebność
5
5
5
4
3
3
1
1
27

%
20,5
18,5
17,9
14,8
10,8
10,1
3,3
2,8
100,0

Znacznie bardziej skuteczną metodą oddziaływania byłaby, jak można wywnioskować
z odpowiedzi respondentów, możliwość odliczenia kosztów zatrudnienia od podstawy
opodatkowania ich dochodów (por. wykres 4). Gotowość rezygnacji z zatrudnienia
nierejestrowanego na rzecz rejestrowanego w takim przypadku wyraziło 36% z nich
(zdecydowanie pozytywnie zareagowałoby 12%, zaś prawdopodobnie pozytywnie 23%
respondentów).
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Wykres 4. Czy możliwość odliczenia kosztów zatrudnienia stałego
pracownika w gospodarstwie domowym od podstawy opodatkowania
skłoniłaby Pana (Panią) do zatrudnienia osób w sposób rejestrowany?

4,9%
12,0%
28,5%
Trudno powiedzieć N=7
zdecydowanie tak N=18
raczej tak N=35
raczej nie N=48
zdecydowanie nie N=43

23,0%

31,5%

 Podniesienie wysokości kary finansowej

Podniesienie

wysokości

kary

finansowej

nakładanej

na

pracodawców

nierejestrujących zatrudnianych pracowników nie spowodowałoby istotnego ograniczenia
skali omawianego zjawiska. Takie posunięcie odniosłoby zamierzony skutek według 28,4%
pracodawców. Jednocześnie wskazywali oni, że warunkiem skuteczności byłaby znaczna
dotkliwość kary – najczęściej wskazywana wysokość kary to 1000 zł (23,9% respondentów),
jednak według znacznej części respondentów (19,5%) skuteczną byłaby dopiero kara w
wysokości 5000 zł, a nawet 10 000 zł (15,2% respondentów). Odpowiednie dane
przedstawiono na wykresie 5 i w tabeli 5.
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Wykres 5. Czy wyższa kara finansowa zniechęciłaby Pana (Panią) do
zatrudniania pracowników w sposób nierejestrowany?

3,2%

28,4%
Trudno powiedzieć N=5
Tak N=43
Nie N=103

68,3%

Tabela 5. Jak wysoka kara finansowa zniechęciłaby Pana (Panią) do zatrudniania
pracowników w sposób nierejestrowany?
Wysokość kary (zł)
1 000
5 000
10 000
2 000
100
200
500
50 000
20 000
Trudno powiedzieć
Ogółem

Liczebność
10
8
7
3
3
3
3
2
1
3
43

%
23,9
19,5
15,2
7,8
7,2
7,0
5,9
3,7
1,6
8,3
100,0

 Rola agencji pracy tymczasowej

Do instytucjonalnych rozwiązań, które mogłyby być pomocne w ograniczeniu skali
zjawiska pracy nierejestrowanej wykonywanej w gospodarstwach domowych, można zaliczyć
rozwój agencji pracy tymczasowej. Wykorzystaniu tej szansy stoi na przeszkodzie, między
innymi, brak odpowiedniej informacji. Tylko nieco ponad 1/3 (36,5%) respondentów-głów
gospodarstw domowych korzystających z pracy osób nierejestrowanych stwierdziła, że
słyszała o istnieniu takiej instytucji.
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Najważniejsze warunki, jakie – według respondentów zatrudniających osoby
nierejestrowane – powinny spełnić agencje pracy tymczasowej, to: koszt zatrudnienia
zbliżony

do

kosztu

zatrudnienia

pracownika

nierejestrowanego,

bardzo

szybkie

przedstawienie kandydata do pracy oraz gwarancje kwalifikacji pracownika (por. tabela 6).
Istotne znaczenie mają także możliwość wyboru spośród potencjalnych kandydatów do pracy
i gwarancja pokrycia ewentualnych szkód wyrządzonych przez pracownika. W dalszej
kolejności respondenci oczekiwaliby od agencji pracy tymczasowej szybkiego zaoferowania
zastępcy w razie choroby pracownika i umożliwienia łatwiejszego rozstania się z
pracownikiem, bez konieczności osobistej rozmowy.
Tabela 6. Jakie przede wszystkim warunki powinna spełnić oferta agencji pracy
tymczasowej, aby była ona dla Pana(i) atrakcyjna?
Multi Respons
Liczebność
%

Wyszczególnienie
Koszt zatrudnienia porównywalny z zatrudnieniem pracownika
nierejestrowanego

73

48,4

Bardzo szybkie przedstawienie kandydata proponowanego do pracy

67

44,2

Gwarancje kwalifikacji pracownika
Możliwość wyboru spośród potencjalnych kandydatów do pracy
Pokrycie ewentualnych szkód wyrządzonych przez pracownika

62
46
33

40,7
30,3
22,0

Natychmiastowe zaoferowanie zastępcy w razie choroby pracownika

20

12,9

16

10,3

4
25
151

2,9
16,2
100,0

Możliwość łatwiejszego rozstania się z pracownikiem, bez
konieczności osobistej rozmowy
Inne
Trudno powiedzieć
Ogółem

Potencjalne zapotrzebowanie pracodawców na usługi agencji pracy tymczasowej jest
zróżnicowane

w

zależności

od

rodzaju

pracy

(por.

tabela

7).

Największe

prawdopodobieństwo ograniczenia rozmiarów pracy nierejestrowanej, dzięki działalności
agencji pracy tymczasowej, występuje w przypadku takich prac, jak: usługi transportowe,
usługi turystyczne i hotelarskie, usługi gastronomiczne, usługi krawieckie, tłumaczenia i
działalność produkcyjna. Natomiast najmniej respondentów skorzystałoby z pośrednictwa tej
instytucji przy zatrudnianiu osób do opieki nad dzieckiem lub starszą osobą, przy korzystaniu
z usług lekarskich i pielęgniarskich oraz zatrudnianiu osób do wykonywania prac domowych,
np. sprzątania. Wydaje się, że decyduje o tym czynnik zaufania do osób, którym powierza się
wykonanie wymienionych wyżej prac.
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Tabela 7. Do jakich prac nie zatrudnił(a)by Pan(i) pracowników skierowanych przez
agencję, mimo spełnienia przez nią wymienionych wyżej warunków?
Rodzaj pracy
Opieka nad dzieckiem lub starszą osobą
Usługi lekarskie i pielęgniarskie
Prace domowe (np. sprzątanie)
Prace ogrodniczo-rolne
Usługi budowlane i instalacyjne
Usługi księgowe
Doradztwo księgowe i prawne
Przeglądy i naprawy samochodów oraz innych maszyn
Korepetycje
Handel
Działalność produkcyjna
Naprawa sprzętu elektrotechnicznego
Ochrona i pilnowanie mienia
Usługi transportowe – przewozy
Usługi fryzjerskie i kosmetyczne
Tłumaczenie
Usługi gastronomiczne
Usługi krawieckie
Usługi turystyczne i hotelarskie
Usługi transportowe – przeprowadzki
Inne prace
Trudno powiedzieć
Ogółem

Multi Respons
Liczebność
47
39
34
29
26
25
24
23
17
16
15
13
11
9
9
9
8
8
5
2
9
15
151

%
30,9
25,7
22,5
19,5
17,4
16,6
15,9
15,1
11,2
10,7
10,0
8,7
7,6
6,0
6,2
5,7
5,1
5,5
3,2
1,1
5,8
10,1
100,0

 Specjalne bony, jako instrument formalizacji zatrudnienia w gospodarstwach domowych

Jeszcze bardziej problematycznie, w świetle odpowiedzi respondentów, przedstawia
się – praktykowana w niektórych krajach europejskich – możliwość formalizacji pracy
nierejestrowanej wykonywanej w gospodarstwach domowych poprzez wprowadzenie
specjalnych bonów, którymi pracodawcy „płaciliby” pracownikom za wykonane przez nich
prace. Pracownicy zanosiliby bony do instytucji publicznej, która potrącałaby składki oraz
podatki i wypłacałaby gotówkę. Zdecydowanie pozytywnie odniosło się do tej propozycji
19,5% respondentów, zaś dalsze 18,3% uzależniło swoje poparcie dla tego rozwiązania od
możliwości odliczenia kwoty, na jaką opiewałby bon, od podstawy opodatkowania.
Natomiast przeciwko takiemu rozwiązaniu wypowiedziało się 60,7% pracodawców–głów
gospodarstw domowych, przy czym większość z nich (ok. 2/3) z powodu preferencji dla
wypłat gotówkowych, zaś pozostali z powodu niechęci do zmiany formy zatrudnienia z
nierejestrowanego na rejestrowane (por. wykres 6).
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Wykres 6. Czy by(a)by Pan(i) osobiście zainteresowany(a) przyjęciem
specjalnych bonów, jako formy rozliczeń z zatrudnianymi pracownikami?
%

1,6%
22,8%

19,5%

Trudno powiedzieć N=3

zdecydowanie tak N=29

18,3%

tak - pod warunkiem, że kwota na
jaką opiewa bon byłaby odliczana
od podstawy opodatkowania N=28
nie - bo chcę płacić tylko gotówką
N=57
nie - bo nie mam zamiaru
zatrudniać pracowników w sposób
rejestrowany N=34

37,9%

Generalnym wnioskiem, który można sformułować na podstawie opinii respondentów,
jest to, że główną przyczyną nierejestrowania pracy są nie tyle koszty (choć przy polskich
stawkach ZUS i to jest istotne) co elastyczność i brak biurokracji w szarej strefie. Przy
pracach dorywczych nikt nie ma ochoty załatwiać masy spraw przy zatrudnieniu pracownika
na kilka dni. A jak to wynika z ankiety, takie właśnie prace tu dominują. Ponadto rynek działa
skutecznie i zewnętrzne regulacje nie są konieczne. Szansą ograniczania szarej strefy mogą
być agencje pracy tymczasowej, ale muszą działać elastycznie, z niskimi kosztami i z
gwarancjami jakości. Wówczas tylko mogą skutecznie konkurować z wolnym rynkiem usług.
Niezbędna jest też ich szeroka popularyzacja, bo w świadomości ludzi tkwi przekonanie, że
do takich prac najmuje się ludzi bez rejestracji.
Nieco inaczej wygląda ta kwestia w odniesieniu do usług wykonywanych w dłuższym
czasie, a charakterze specjalistycznym (usługi opiekuńcze). Tu potrzebne są instytucje
gwarantujące kompetencje i odpowiedzialność Mogą to być, na przykład, agencje
pielęgniarek. Niemniej instytucje te musiałyby posiadać specyficzny status ekonomiczny,
ograniczający narzuty na koszty pracy. A to jest trudne, bo potencjalnie prowadzi do różnych
nadużyć.
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6.4.3. Opinie o zatrudnieniu nierejestrowanym w gospodarstwach
domowych
6.4.3.1. Skala zjawiska zatrudnienia nierejestrowanego

Na pytanie, czy kiedykolwiek zatrudniali w sposób nierejestrowany osoby spoza
swojego gospodarstwa domowego, skierowane do 8887 respondentów-głów gospodarstw
domowych, którzy w okresie ostatnich 12 miesięcy przed przeprowadzeniem badania nie
korzystali z pracy osób nierejestrowanych, twierdząco odpowiedziało 581 (6,5%)
respondentów. Pewne wyobrażenie o skali badanego zjawiska wynika także z tego, że 15,8%
respondentów stwierdziło, że mają znajomych, którzy w okresie ostatnich dwunastu miesięcy
zatrudniali osobę spoza swojego gospodarstwa domowego. A zatem, jeżeli wydłużymy
horyzont pytania poza 1 rok, jak w pierwszej części ankiety, górna granica progu
określającego udział gospodarstw korzystających z pracy nierejestrowanej rośnie do prawie
7%. Liczba ta wydaje się dość prawdopodobna, bo deklaracja dotycząca działania
pozaprawnego nie jest tu tak zdecydowana, jak wcześniej. Niemniej można sądzić, że i tak ta
wielkość jest w pewnym stopniu zaniżona.

6.4.3.2. Struktura zatrudnienia nierejestrowanego

W opinii respondentów, pracownicy nierejestrowani są najczęściej zatrudniani do
wykonywania w gospodarstwach domowych usług budowlanych i instalacyjnych, opieki nad
dzieckiem lub starszą osobą, prac ogrodniczo-rolnych oraz prac domowych, np. sprzątania
(por. tabela 8).
Tabela 8. Do wykonania jakich prac, Pana(i) zdaniem, gospodarstwa domowe
najczęściej zatrudniają pracowników nierejetrowanych?
Rodzaj pracy
Usługi budowlane i instalacyjne
Opieka nad dzieckiem lub starszą osobą
Prace ogrodniczo-rolne
Prace domowe (np. sprzątanie)
Korepetycje
Handel
Usługi krawieckie
Przeglądy i naprawy samochodów oraz innych maszyn
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Multi Respons
Liczebność
6086
5105
4600
4382
3032
2120
2039
1561

%
68,5
57,4
51,8
49,3
34,1
23,9
22,9
17,6

Usługi transportowe – przewozy
Usługi fryzjerskie i kosmetyczne
Usługi gastronomiczne
Naprawa sprzętu elektrotechnicznego
Usługi transportowe – przeprowadzki
Działalność produkcyjna
Usługi lekarskie i pielęgniarskie
Tłumaczenie
Usługi księgowe
Ochrona i pilnowanie mienia
Doradztwo księgowe i prawne
Usługi turystyczne i hotelarskie
Inne prace
Trudno powiedzieć
Ogółem

1357
1269
1156
1150
912
748
698
649
642
499
276
161
116
258
8887

15,3
14,3
13,0
12,9
10,3
8,4
7,9
7,3
7,2
5,6
3,1
1,8
1,3
2,9
100,0

Opinie respondentów pokrywają się więc generalnie z opiniami zatrudniających,
wyrażonymi w pierwszej części ankiety. Obserwujemy tu jedynie większe rozproszenie
wykonywanych prac. Prawdopodobnie wynika to z ogólniejszego charakteru pytania.

6.4.3.3. Jakość rezultatów pracy osób nierejestrowanych

Badana grupa respondentów ma pozytywną opinię o jakości wykonywania zadań
przez pracowników nierejestrowanych (por. wykres 7). Bardzo dobrze bądź dobrze ocenia
jakość łącznie 2/3 respondentów, ponad 1/4 uznaje ją za przeciętną, zaś tylko 2,6% za
niezadowalającą bądź złą. Tym samym potwierdza się opinia wyrażona przez głowy
gospodarstw domowych, korzystających z tej formy pracy w okresie ostatniego roku. Można
jednocześnie zauważyć, że w omawianej grupie respondentów występuje pewne przesunięcie
częstotliwości odpowiedzi – z oceny bardzo dobrej na rzecz oceny dobrej i przeciętnej.
Jednocześnie, rzadziej wskazuje się na przypadki złej lub bardzo złej jakości wykonania
zadań przez pracowników nierejestrowanych.
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Wykres 7. Jaka jest jakość wykonywania zadań przez pracowników
nierejestrowanych?
0,6%
2,0%

5,1%
9,5%

26,3%
Trudno powiedzieć N=451
na ogół bardzo dobra N=843
na ogół dobra N=5027
na ogół przeciętna N=2339
niezadowalająca N=174
zła N=52

56,6%

6.4.3.4. Stosunki pracy

Z odpowiedzi respondentów na pytanie dotyczące występowania sporów prawnych
między pracodawcami i pracobiorcami na tle warunków pracy i płac wynika, że na 8867
pytanych o takich sporach słyszało 1246 osób, tj. 14% całej zbiorowości. Według tej części
respondentów, spory prawne były niemal równie często rozstrzygane na korzyść pracodawcy,
jak na korzyść pracownika oraz polubownie (por. wykres 8).
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Wykres 8. Na czyją korzyść został rozstrzygnięty spór prawny między
pracodawcą i pracownikiem wykonującym pracę nierejestrowaną?

7,9%

29,1%

31,6%

Trudno powiedzieć N=98
na korzyść pracodawcy N=394
na niekorzyść pracodawcy N=392
w sposób polubowny N=362

31,4%

Warto zauważyć, że w świetle tych opinii charakter stosunków pracy w szarej strefie
nie jawi się już tak bezkonfliktowo, jak wynikałoby to z prezentowanego wcześniej
stanowiska osób bezpośrednio zainteresowanych, to jest głów gospodarstw domowych,
zatrudniających pracowników nierejestrowanych.

6.4.3.5. Przyczyny nierejestrowania zatrudnianych osób

Jeżeli chodzi o przyczyny zatrudniania przez gospodarstwa domowe osób
nierejestrowanych, to zdecydowanie najczęściej wskazuje się na unikanie obowiązku
opłacania składek ubezpieczenia społecznego, a także innych zobowiązań wobec ZUS, takich
jak formalności związane z rejestracją zatrudnionego pracownika i comiesięczne rozliczenia z
tytułu składek (por. tabela 9). Korzyści finansowe z zatrudnienia nierejestrowanego, oprócz
nieuiszczania składki ubezpieczenia społecznego i podatku, wynikają także z nieponoszenia
następujących kosztów (w kolejności ich rang):
– wynagrodzeń za dni zwolnienia lekarskiego, obciążających pracodawcę,
– kosztów urlopu pracownika,
– wyższych wynagrodzeń za nadgodziny lub pracę w niedzielę,
– kosztów pracowniczych badań lekarskich i zapewnienia odpowiednich warunków
BHP,
– ewentualnych kosztów wynajęcia osoby do obsługi spraw kadrowo-księgowych.
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Nierejestrowanie zatrudnianych osób, oprócz korzyści finansowych, zwalnia
pracodawcę od uciążliwego obowiązku poznawania i przestrzegania szczegółowych
przepisów prawa pracy, w tym dotyczących czasu pracy i czasu odpoczynku pracowników.
Tabela 9. Z jakich głównie powodów, Pana(i) zdaniem, zatrudnia się osoby
nierejestrowane do wykonywania regularnych prac w gospodarstwach domowych?
Wyszczególnienie
Nie opłaca się za nie składek ubezpieczenia społecznego (ZUS)
Nie ma konieczności rozliczania się co miesiąc z ZUS i urzędem
skarbowym
Nie płaci się im wynagrodzenia za dni zwolnienia lekarskiego,
obciążającego pracodawcę
Nie ma konieczności załatwiania formalności związanych z rejestracją
zatrudnianego pracownika w ZUS
Nie ma konieczności ponoszenia kosztów urlopu pracownika
Nie ma konieczności płacenia im wyższego wynagrodzenia za
nadgodziny lub pracę w niedzielę
Nie ponosi się kosztów pracowniczych badań lekarskich i zapewnienia
odpowiednich warunków BHP
Nie jest konieczne ponoszenie kosztów wynajęcia osoby do obsługi
spraw kadrowo-księgowych
Nie ma obowiązku przestrzegania przepisów prawnych dotyczących
czasu pracy i czasu odpoczynku pracowników
Nie ma obowiązku poznawania i przestrzegania szczegółowych
przepisów prawa pracy
Inne
Trudno powiedzieć
Ogółem

Multi Respons
Liczebność
%
7615
85,7
4045

45,5

3811

42,9

3768
3464

42,4
39,0

2291

25,8

1700

19,1

1540

17,3

1319

14,8

1009
390
237
8887

11,4
4,4
2,7
100,0

Powyższa opinia na temat przyczyn zatrudniania osób nierejestrowanych jest
zasadniczo zgodna z wcześniej zaprezentowanymi odpowiedziami grupy respondentów,
którzy w okresie ostatniego roku korzystali z pracy osób nierejestrowanych.

6.4.3.6. Możliwości ograniczenia skali zatrudnienia nierejestrowanego
 Obniżenie kosztów zatrudnienia rejestrowanego

Omawiana grupa respondentów jest bardzo sceptyczna, co do możliwości zmiany
formy zatrudnienia w gospodarstwach domowych z nierejestrowanego na rejestrowane,
wówczas gdyby pociągnęło to za sobą tylko niewielki wzrost kosztów zatrudnienia. Taka
zmiana przyniosłaby oczekiwany efekt w opinii tylko 10,2% respondentów. W przypadku tej
grupy ankietowanych sceptycyzm jest jeszcze wyraźniejszy niż wyrażony przez wcześniej
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analizowaną grupę respondentów, zatrudniających osoby nierejestrowane. Pozytywnie
wypowiedziało się bowiem w tej kwestii 17,3% respondentów z tej drugiej grupy.
Stawia to pod znakiem zapytania skuteczność ewentualnego oddziaływania na rzecz
ograniczenia szarej strefy poprzez, na przykład, obniżenie składki ubezpieczenia społecznego.
Jednocześnie raz jeszcze wskazuje to na kulturowe zakorzenienie szarej strefy w Polsce.
Natomiast prawie połowa (45,5%) respondentów jest zdania, że skutecznym środkiem
ograniczenia zatrudnienia nierejestrowanego w gospodarstwach domowych byłaby możliwość
odliczenia kosztów tego zatrudnienia od podstawy opodatkowania (por. wykres 9).
Wykres 9. Czy Pana(i) zdaniem możliwość odliczenia kosztów zatrudnienia
stałego pracownika w gospodarstwie domowym od podstawy
opodatkowania skłoniłaby pracodawców do zatrudnienia osób w sposób
rejestrowany, w miejsce zatrudnienia nierejestrowanego?

5,5%

49,0%
45,5%

Trudno powiedzieć N=493
Tak N=4040
Nie N=4355

 Podniesienie wysokości kary finansowej

Dość skutecznym środkiem ograniczania szarej strefy byłoby, w opinii respondentów,
podwyższenie finansowej kary z tytułu zatrudniania pracowników w sposób nierejestrowany
(por. wykres 10). Działanie takie przyniosłoby zamierzony efekt według 37,6%
ankietowanych

(przeciwnego

zdania

jest

60,3%

respondentów,

2,1%

nie

jest

zdecydowanych). Warto przypomnieć, że w poprzednio omawianej grupie respondentów
(pracodawców zatrudniających osoby nierejestrowane) wskaźnik pozytywnych odpowiedzi
wyniósł 28,4%.
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Wykres 10. Czy, Pana(i) zdaniem, wyższa kara finansowa zniechęciłaby do
zatrudniania pracowników nierejestrowanych?

2,1%

37,6%
Trudno powiedzieć N=185
Tak N=3342
Nie N=5360
60,3%

Osoby, które uznają kary finansowe za skuteczny instrument ograniczania
zatrudnienia w szarej strefie, wskazują najczęściej, że kara powinna wynieść 5 000 zł lub
10 000 zł (odpowiednio 21,2% i 15,2% ogółu respondentów). Najczęściej wysuwane
propozycje dotyczące wysokości kar przedstawiono w tabeli 10.
Tabela 10. Jak wysoka kara finansowa zniechęciłaby do zatrudniania pracowników
w sposób nierejestrowany?
Wysokość kary (zł)
Trudno powiedzieć
500
1 000
2 000
3 000
5 000
10 000
20 000
30 000
50 000
inne
Ogółem

Liczebność
539
132
325
218
132
709
509
142
43
146
447
3342

%
16,1
3,9
9,7
6,5
4,0
21,2
15,2
4,3
1,3
4,4
13,4
100,0

 Świadomość ryzyka związanego z zatrudnieniem nierejestrowanym

Zdecydowana większość respondentów (70,9%) dostrzega ryzyko związane z
zatrudnieniem osób do wykonywania pracy nierejestrowanej. Znamienna jest duża
rozbieżność opinii w powyższej kwestii między tą grupą respondentów i grupą
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ankietowanych, zatrudniających w okresie ostatniego roku osoby nierejestrowane. Jak wynika
bowiem z wcześniejszej analizy, jakiekolwiek obawy wyrażała tylko 1/4 tych ostatnich, to
jest prawie trzykrotnie mniej.
Jeżeli chodzi o rangę poszczególnych rodzajów ryzyka, to – jak wskazują dane tabeli
11 – za największe uważa się odpowiedzialność za skutki ewentualnego wypadku przy pracy
(83,3% respondentów ocenia je jako zdecydowanie największe lub raczej wysokie), zaś za
najmniejsze negatywną reakcję najbliższego środowiska (15,2%).W omawianej kwestii opinie
obu grup respondentów są w zasadzie zgodne.
Tabela 11. Co, Pana(i) zdaniem, stanowi największe ryzyko w związku z zatrudnieniem
osób do pracy nierejestrowanej?
Trudno
powiedzieć
1
Finansowa kara za nierejestrowane Liczebność
74
1869
zatrudnienie
%
1,2
29,7
Odpowiedzialność wobec
Liczebność
22
3405
pracownika za skutki wypadku
przy pracy
%
0,3
54,0
Ewentualne roszczenia pracownika Liczebność
40
1279
na drodze sądowej (z tytułu braku
urlopu, pracy w nadgodzinach lub
w niedzielę itp.)
%
0,6
20,3
Niemożności wyegzekwowania
Liczebność
39
1529
odszkodowania od pracownika, na
przykład w razie zniszczenie
mienia lub kradzieży
%
0,6
24,3
Negatywna reakcja swojego
Liczebność
47
426
środowiska lub opinii publicznej
%
0,7
6,8
Inne
Liczebność
8926
26
%
98,8
0,3

Stopień ryzyka*
2
3
4
2124 1246 721
33,7 19,8 11,4
1846 588
298

5
267
4,2
142

29,3
1651

9,3
1472

4,7
1182

2,2
675

100,0
6301

26,2
2043

23,4
1457

18,8
909

10,7
322

100,0
6301

32,4
530
8,4
40
0,4

23,1
1156
18,3
21
0,2

14,4 5,1
1863 2279
29,6 36,2
6
19
0,1
0,2

100,0
6301
100,0
9038
100,0

Ogółem
6301
100,0
6301

* 1 – zdecydowanie największe ryzyko, 2 – raczej wysokie ryzyko, 3 – średnie ryzyko, 4 – raczej niskie ryzyko,
5 – zdecydowanie niskie ryzyko.

 Rola agencji pracy tymczasowej

O istnieniu agencji pracy tymczasowej wie tylko 29% ankietowanych. Potwierdza się
więc spostrzeżenie, sformułowane poprzednio na podstawie odpowiedzi grupy respondentów
zatrudniających osoby nierejestrowane, o niedostatecznej informacji na temat działalności
agencji pracy tymczasowej.
Respondenci oczekiwaliby od agencji pracy tymczasowej spełnienia określonych
warunków, aby móc uznać ich ofertę za atrakcyjną (por. tabela 12). Należą do nich przede
wszystkim:
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– zagwarantowanie pracowników o odpowiednich kwalifikacjach,
– bardzo szybkie przedstawienie kandydata do pracy,
– niski koszt usługi, aby koszt zatrudnienia był porównywalny z zatrudnieniem
pracownika nierejestrowanego,
– zapewnienie możliwości wyboru spośród potencjalnych kandydatów do pracy.
Inne oczekiwania respondentów dotyczą: zapewnienia natychmiastowego zastępstwa
w razie choroby pracownika, pokrycia ewentualnych szkód wyrządzonych przez pracownika
oraz możliwości łatwiejszego (bez konieczności osobistej rozmowy) rozstania się z
pracownikiem.
Tabela 12. Jakie warunki powinna spełniać, Pana(i) zdaniem, oferta agencji pracy
tymczasowej, aby była ona atrakcyjna dla pracodawców?
Wyszczególnienie
Gwarancje kwalifikacji pracownika
Bardzo szybkie przedstawienie kandydata proponowanego do
pracy
Koszt zatrudnienia porównywalny z zatrudnieniem pracownika
nierejestrowanego
Możliwość wyboru spośród potencjalnych kandydatów do pracy
Natychmiastowe zaoferowanie zastępcy w razie choroby
pracownika
Pokrycie ewentualnych szkód wyrządzonych przez pracownika
Możliwość łatwiejszego rozstania się z pracownikiem, bez
konieczności osobistej rozmowy
Inne
Trudno powiedzieć
Ogółem

Multi Respons
Liczebność
%
3949
44,4
3643

41,0

3267
2964

36,8
33,4

2076
1631

23,4
18,4

884
62
1713
8887

10,0
0,7
19,3
100,0

Z porównania powyższych opinii z odpowiedziami respondentów, którzy rzeczywiście
zatrudniali osoby nierejestrowane, wynika, przede wszystkim, zasadnicza zgodność rang
oczekiwanych korzyści z działalności agencji pracy tymczasowej. Warto jednak zauważyć, że
ci ostatni stosunkowo częściej wskazywali na znaczenie: niskiego, porównywalnego z
zatrudnieniem osoby nierejestrowanej, kosztu zatrudnienia pracownika za pośrednictwem
agencji oraz możliwości pokrycia przez agencję ewentualnych szkód wyrządzonych przez
pracownika.
Jednakże, nawet w przypadku spełnienia przez agencje pracy tymczasowej
powyższych warunków, nie można oczekiwać, że wpłynęłoby to na radykalne zmniejszenie
rozmiarów zatrudnienia nierejestrowanego w gospodarstwach domowych. Z opinii
respondentów wynika, iż w formie nierejstrowanej nadal najczęściej byłyby wykonywane tak
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potrzebne w gospodarstwach domowych prace, jak: usługi budowlano-montażowe, opieka
nad dzieckiem lub starszą osobą, prace domowe (np. sprzątanie), prace ogrodniczo-rolne oraz
korepetycje. Szczegółowe dane na ten temat zawiera tabela 13.
Tabela 13. Czy może Pan(i) wskazać prace (usługi), które mimo rozwoju agencji pracy
tymczasowej i spełnienia przez nie wymienionych wyżej warunków, wykonywane byłyby
nadal w formie nierejestrowanej?

Usługi budowlane i instalacyjne
Opieka nad dzieckiem lub starszą osobą
Prace domowe (np. sprzątanie)
Prace ogrodniczo-rolne
Korepetycje
Handel
Usługi krawieckie
Przeglądy i naprawy samochodów oraz innych maszyn
Usługi transportowe – przewozy
Usługi fryzjerskie i kosmetyczne
Usługi gastronomiczne
Naprawa sprzętu elektrotechnicznego
Usługi transportowe – przeprowadzki
Tłumaczenie
Usługi lekarskie i pielęgniarskie
Usługi księgowe
Działalność produkcyjna
Ochrona i pilnowanie mienia
Doradztwo księgowe i prawne
Usługi turystyczne i hotelarskie
Inne prace
Trudno powiedzieć
Ogółem

Multi Respons
Liczebność
4868
3980
3709
3363
2759
1997
1359
1059
895
809
648
621
588
553
521
466
430
308
199
116
69
581
8887

%
54,8
44,8
41,7
37,8
31,1
22,5
15,3
11,9
10,1
9,1
7,3
7,0
6,6
6,2
5,9
5,2
4,8
3,5
2,2
1,3
0,8
6,5
100,0

 Specjalne bony jako instrument formalizacji zatrudnienia w gospodarstwach domowych

W świetle opinii respondentów, nie może liczyć na zbyt przychylne przyjęcie w
Polsce – stosowana w niektórych krajach – forma rozliczeń między pracodawcami i
pracownikami wykonującymi drobne prace, polegająca na wykorzystaniu specjalnych bonów,
które pracownicy zanosiliby do specjalnej instytucji państwowej. Instytucja ta – po potrąceniu
składek i podatków – wypłacałaby pracownikom pieniądze. Brak zainteresowania takim
rozwiązaniem wyraziło 2/3 respondentów, zaś za jego przyjęciem opowiedziało się 30%
badanych, z tego prawie połowa pod warunkiem, że kwota, na jaka opiewałby bon, byłaby
zwolniona od opodatkowania (por. wykres 11). Jak wynika z wcześniejszej analizy, bardzo
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podobnie wypowiedzieli się w tej kwestii pracodawcy–głowy gospodarstw domowych, którzy
w okresie maj 2006 r. – kwiecień 2007 r. zatrudniali pracowników nierejestrowanych.

Wykres 11. Czy, według Pana(i), przyjęłyby się w Polsce forma rozliczeń
między pracodawcami i pracownikami wykonującymi drobne prace przy
pomocy specjalnych bonów?
Trudno powiedzieć N=312
11,7%

3,5%
16,2%

tak N=1444

tak - pod warunkiem, że kwota na
jaką opiewa bon byłaby odliczana
od podstawy opodatkowania
N=1243
nie - bo pracownicy i pracodawcy
zdecydowanie preferują gotówkę
N=4847

14,0%

54,5%

nie - bo pracodawcy nie mają
zamiaru zatrudniać pracowników w
sposób rejestrowany N=1041

***
Zjawisko nierejestrowanego zatrudnienia w gospodarstwach domowych spotyka się,
generalnie biorąc, z przyzwoleniem społecznym. Świadczy o tym, wspomniany już wcześniej,
fakt,

że

respondenci

(głowy

gospodarstw

domowych)

bardzo

nisko

oceniają

prawdopodobieństwo negatywnej reakcji swojego środowiska lub opinii publicznej na fakt
zatrudniania osób nierejestrowanych. Wyjątkiem od tej reguły jest pogląd prawie 2/3 ogółu
respondentów (63,5%), iż są osoby, którym szczególnie nie wypada zatrudniać osób
nierejestrowanych. Dotyczy to: osób sprawujących funkcje publiczne, przede wszystkim
polityków (74% wskazań), sędziów, prokuratorów i policjantów (68% wskazań) oraz
samorządowców (58% wskazań); osób bardzo bogatych (58% wskazań) oraz duchownych
(54% wskazań).
Kształtowanie bardziej krytycznego stosunku opinii społecznej do zjawiska
zatrudniania osób nierejestrowanych może, poprzez wpływ na postawy pracodawców, być
jednym z czynników ograniczających rozmiary szarej strefy.
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6.4.4. Podsumowanie i wnioski
1. Informacje dotyczące liczby gospodarstw domowych, zatrudniających osoby
nierejestrowane mają z konieczności orientacyjny charakter i dają tylko bardzo przybliżony
obraz skali badanego zjawiska. Wynika to z dwóch, co najmniej, przyczyn. Pierwszą jest
zrozumiała obawa pracodawców przed ujawnieniem faktu korzystania z pracy osób
nierejestrowanych; drugą – bardzo duża różnorodność rodzajów prac nierejestrowanych,
zarówno jeżeli chodzi o ich rodzaj, jak i czas trwania/intensywność.
2. Wyniki badań pozwalają przypuszczać, że z pracy osób nierejestrowanych korzystało
w okresie maj 2006 r. – kwiecień 2007 r. ok. 2%–4% ogółu gospodarstw domowych. Skala
zjawiska jest większa, jeżeli przyjąć dłuższy niż roczny okres czasu. Można wnioskować, że w
ogóle z pracy osób nierejestrowanych korzystało ok. 6,5% gospodarstw domowych.
3. Gama rodzajów prac, do wykonania których gospodarstwa domowe zatrudniają
osoby nierejestrowane, jest szeroka. Do prac najczęściej wykonywanych w tym trybie należą:
usługi budowlane i instalacyjne, opieka nad dzieckiem lub starszą osobą, prace ogrodniczorolne, prace domowe (np. sprzątanie) i korepetycje.
4. Jedną z charakterystycznych cech zjawiska zatrudnienia nierejestrowanego w
gospodarstwach domowych jest wysoka ocena jakości wykonywanych w tym trybie prac. W
tym względzie doświadczenia osób, które zatrudniały osoby nierejestrowane w swoich
gospodarstwach w okresie ostatnich 12 miesięcy przed przeprowadzeniem niniejszych badań,
są zgodne z opinią pozostałych respondentów. Wysoka ocena jakości efektów pracy
nierejestrowanej wydaje się przeczyć potocznej opinii w tej kwestii. Może ona także sprzyjać
trwałości zjawiska pracy nierejestrowanej w gospodarstwach domowych i ograniczać
skuteczność środków podejmowanych dla ograniczenia skali tego zjawiska.
5. O trwałości zjawiska nierejestrowanego zatrudnienia w gospodarstwach domowych
może świadczyć także to, że stosunkowo niewielka część pracodawców podejmuje w ogóle
próbę pozyskania pracowników rejestrowanych przed zleceniem zadań pracownikom
nierejestrowanym (adekwatne wydaje się tu określenie „gospodarka równoległa”).
6. Przeprowadzone badania ankietowe dostarczają określonej wiedzy na temat
przyczyn nierejestrowanego zatrudnienia w gospodarstwach domowych, natomiast z
pewnością nie dają pełnej diagnozy zjawiska 94. Wynika to ze specyfiki tych badań, która

94

Szersze ujęcie tej problematyki zawiera, na przykład, opracowanie M. Kabaja pt. Praca

nierejestrowana we współczesnej literaturze ekonomicznej, stanowiące część niniejszego projektu badawczego.
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polega na tym, że adresatem pytań i źródłem informacji są pracodawcy–głowy gospodarstw
domowych.
7. Z punktu widzenia pracodawców, zjawisko zatrudnienia osób nierejestrowanych w
gospodarstwach domowych ma swoje źródło przede wszystkim w korzyściach finansowych
oraz

możliwości

uniknięcia

kłopotliwych

procedur

administracyjno-prawnych,

towarzyszących zatrudnieniu rejestrowanemu.
8. Na pierwszym miejscu, jeżeli chodzi o przyczyny zatrudnienia nierejestrowanego,
wymieniane są relacje pracodawców z ZUS-em. Chodzi przede wszystkim o korzyści
finansowe wynikające z nieopłacenia części składki ubezpieczenia społecznego obciążającej
pracodawcę, jak również o uniknięcie obowiązku załatwienia formalności towarzyszących
rejestracji zatrudnianego pracownika i obowiązku comiesięcznych rozliczeń z ZUS-em (i
urzędem skarbowym).
9. Z innych korzyści finansowych należy wymienić (występują niewielkie różnice w
ich randze, jeśli porównać opinię ogółu głów gospodarstw domowych i grupy respondentów,
którzy zatrudniali w ostatnim roku pracowników nierejstrowanych): (a) brak obowiązku
wypłacania wynagrodzenia za dni zwolnienia lekarskiego, obciążającego pracodawcę; (b) nie
ponoszenie kosztów urlopu pracownika; (c) brak obowiązku wypłacania wyższego
wynagrodzenia za nadgodziny lub pracę w niedzielę; (d) nieponoszenie kosztów
pracowniczych badań lekarskich i zapewnienia odpowiednich warunków BHP; oraz (e)
uniknięcie ewentualnych kosztów wynajęcia osoby do obsługi spraw kadrowo-księgowych.
10. Zatrudnienie nierejestrowane, oprócz zapewnienia korzyści finansowych, zwalnia
także pracodawcę z obowiązku znajomości i przestrzegania szeregu przepisów prawa pracy,
w tym dotyczących czasu pracy i czasu odpoczynku pracownika.
11. Do czynników sprzyjających zjawisku zatrudnienia osób nierejestrowanych można
także zaliczyć wysoką, w ocenie zdecydowanej większości respondentów, jakość efektów
pracy wykonywanej przez te osoby.
12. Z odpowiedzi respondentów zatrudniających osoby nierejestrowane na pytanie
dotyczące występowania sporów prawnych na tle warunków pracy i płacy wyłania się
bezkonfliktowy obraz stosunków pracy w szarej strefie.
13. Kwestia stosunków pracy w szarej strefie wydaje się jednak być bardziej złożona.
Przemawia za tym opinia respondentów niekorzystających w okresie ostatniego roku z pracy
osób nierejestrowanych, z której wynika, że w rzeczywistości dochodziło do sporów
prawnych

między

pracodawcami

i

zatrudnianymi
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przez

nich

pracownikami

nierejestrowanymi. Z opinii tej jednocześnie wynika, że spory te były niemal równie często
rozstrzygane na korzyść pracodawcy, jak na korzyść pracownika lub polubownie.
14. Skuteczne przeciwdziałanie rozszerzaniu się szarej strefy wymaga gruntownej
wiedzy o przyczynach jej powstawania i mechanizmach funkcjonowania. Badania ankietowe
przeprowadzone w gospodarstwach domowych dostarczają określonej wiedzy na ten temat,
natomiast z pewnością nie dają pełnej diagnozy zjawiska. Formułowane na ich podstawie
wnioski nie wyczerpują więc listy działań, jakie należałoby podjąć w celu ograniczania
rozmiarów szarej strefy.
15. Ze

względu

na

wielostronne

uwarunkowania

zjawiska

zatrudnienia

nierejestrowanego w gospodarstwach domowych, przeciwdziałanie powinno opierać się na
zestawie środków obejmujących: oddziaływanie na ekonomiczne motywacje, lepszą
informację i zmiany instytucjonalne
16. Ekonomiczne motywacje skłaniające do zatrudniania osób nierejestrowanych
wynikają z wysokich obciążeń fiskalnych (tzw. klina podatkowego) towarzyszących
zatrudnieniu rejestrowanemu, w postaci składki ubezpieczenia społecznego i podatków.
Trzeba zaznaczyć, że wielkość klina podatkowego, a zatem również korzyści z unikania
płacenia składek i podatków, stanowią zachętę do wchodzenia w szarą strefę zarówno dla
pracodawców, jak i dla pracobiorców.
17. Ograniczeniu

rozmiarów

zatrudnienia

nierejestrowanego

mogłoby

służyć

zmniejszenie tych obciążeń fiskalnych. Z przeprowadzonych badań można wyciągnąć
wniosek, że wprowadzenie możliwości odliczenia wydatków na zatrudnienie pracowników od
podstawy opodatkowania mogłoby być bardziej skuteczne niż obniżenie wysokości składki
ubezpieczenia społecznego. Powyższa sugestia może mieć także znaczenie w przypadku
wyboru pośredniego rozwiązania, polegającego na połączeniu ulg w wysokości obu tych
rodzajów obciążeń,
18. Ważną rolę w ograniczaniu skali zatrudnienia nierejestrowanego może odegrać
lepsza informacja, skierowana do pracodawców, pracobiorców i szerszej opinii publicznej. W
przypadku pracodawców chodzi przede wszystkim o uświadomienie ryzyka związanego z
zatrudnianiem osób nierejestrowanych. Pewien wpływ na postawy pracodawców może mieć
także kształtowanie bardziej krytycznego stosunku opinii społecznej do zjawiska zatrudniania
osób nierejestrowanych. W przypadku pracobiorców chodzi przede wszystkim o pełniejszą
świadomość skutków pracy nierejestrowanej dla poziomu bieżącej ochrony socjalnej i
zabezpieczenia społecznego w przyszłości (emerytura, renta).
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19. Z przeprowadzonych badań wynikają również pewne wnioski, co do możliwości
wprowadzenia pewnych zmian instytucjonalnych w obszarze rynku pracy, w celu
zmniejszenia skali zjawiska zatrudnienia nierejestrowanego. Chodzi mianowicie o rozwój
agencji pracy tymczasowej oraz wprowadzenie specjalnych bonów, jako formy rozliczeń
między pracodawcami i pracownikami, wykonującymi drobne prace.
20. Głównym ograniczeniem, jeżeli chodzi o wykorzystanie możliwości ograniczenia
skali zjawiska zatrudnienia nierejestrowanego za pośrednictwem instytucji agencji pracy
tymczasowej, jest brak wystarczającej informacji o ich istnieniu. Z przeprowadzonych badań
wynika więc oczywisty postulat lepszej informacji, jak również dostosowania działalności
agencji pracy tymczasowej do konkretnych oczekiwań potencjalnych pracodawców–głów
gospodarstw domowych. Trzeba przy tym uwzględnić fakt, że gotowość respondentów do
korzystania z usług omawianej instytucji jest zróżnicowana w zależności od typu
poszukiwanych pracowników. Oprócz rodzajów prac, w przypadku których pośrednictwo
agencji pracy tymczasowej może być skutecznym środkiem ograniczania zatrudnienia
nierejestrowanego (np. usługi turystyczne i hotelarskie, doradztwo księgowe i prawne, usługi
księgowe, ochrona i pilnowanie mienia), są również takie prace, na które popyt w niewielkim
stopniu może być zaspokojony przez omawianą instytucję, np. usługi budowlano-montażowe,
opieka nad dzieckiem lub starszą osobą, prace domowe (np. sprzątanie), prace ogrodniczorolne i korepetycje. W przypadku tych ostatnich decydujące znaczenie może mieć (a)
powszechność korzystania z pracy nierejestrowanej i skala osiąganych dzięki temu korzyści,
oraz (b) czynnik zaufania w stosunku do osób, którym powierza się wykonywanie usług.
21. Z

umiarkowanym

przyjęciem

respondentów

spotkała

się

propozycja

wprowadzenia specjalnych bonów, jako formy rozliczeń między pracodawcami i
pracownikami wykonującymi drobne prace na rzecz gospodarstw domowych. Mimo że
większość respondentów nie wyraziła zainteresowania takim rozwiązaniem, pozytywna
reakcja około 1/3 respondentów (z tego około połowy pod warunkiem możliwości odliczenia
od podstawy opodatkowania kwoty, na jaką opiewałby bon) może świadczyć o zasadności
szczegółowej analizy celowości tego rozwiązania.
22. Na zakończenie warto podkreślić, że z przeprowadzonej analizy wynika wniosek o
potrzebie systemowych działań na rzecz ograniczenia zatrudnienia w szarej strefie. Stosowane
wybiórczo, proponowane działania nie przyniosłyby większego efektu.
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6.5.

Zatrudnienie

nierejestrowane

w

podmiotach

gospodarczych
– wyniki badań
6.5.1. Wprowadzenie
Celem opracowania jest przedstawienie wyników badań przeprowadzonych wśród 905
pracodawców z małych przedsiębiorstw (zatrudniających od 0 do 49 pracowników). W toku
badania uwiarygodnieniu poddano następujące hipotezy badawcze:
– do korzystania z pracy nierejestrowanej skłania pracodawców zła sytuacja finansowa
przedsiębiorstwa i chęć jej poprawy, poprzez obniżenie kosztów pracy i kwoty płaconych
podatków, innymi słowy – im mniej stabilna jest sytuacja finansowa przedsiębiorstwa, tym
silniejsza tendencja do korzystania z nierejestrowanej pracy najemnej;
– im wyższy udział kosztów pracy w kosztach działalności gospodarczej tym większa
skłonność pracodawców do zatrudniania pracowników wykonujących pracę nierejestrowaną
i/lub uzupełniania wynagrodzeń pracowników zatrudnionych legalnie wynagrodzeniami
nierejestrowanymi;
– stanowiska pracy, na których zatrudnieni są pracownicy wykonujący pracę
nierejestrowaną przeważnie charakteryzują się: dużym wkładem pracy fizycznej, niskim
nasyceniem technologicznym i niskimi wymaganiami kwalifikacyjnymi (nie wymagają
uprawnień zawodowych);
– do korzystania z pracy nierejestrowanej skłania pracodawców chęć uniknięcia
kłopotliwych

procedur

administracyjnych

związanych z

zatrudnieniem pracownika

(rejestracja pracowników i przekazywanie składek do ZUS);
– do korzystania z pracy nierejestrowanej skłaniają pracodawców niskie szanse
legalnego

zatrudnienia

potencjalnego

pracownika

(osoby

zagrożone

wykluczeniem

społecznym: byli więźniowie, długotrwale bezrobotni, osoby niezaradne życiowo);
– przekonanie pracodawców o bezradności osób wykonujących nierejestrowaną pracę
najemną w przypadku sporów dotyczących tej pracy stanowi okoliczność zachęcającą do
proponowania tej formy zatrudnienia.
Opracowanie składa się z czterech części.
W

części

pierwszej

przedstawione

zostały

wyniki

badania

ankietowego

przeprowadzonego wśród pracodawców z małych przedsiębiorstw, obejmujące analizę ich
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postaw, ocen i opinii formułowanych w odniesieniu do pracy nierejestrowanej świadczonej w
całej gospodarce w ogóle, a w sektorze małych przedsiębiorstw w szczególności.
Część druga poświęcona została analizie wyników badania pracodawców, którzy
zatrudniali pracowników nierejestrowanych w ciągu roku poprzedzającego badanie oraz
pracodawców wypłacających pracownikom rejestrowanym częściowo nierejestrowane
wynagrodzenie.
W części trzeciej podjęto próbę odpowiedzi na pytanie, czy agencje pracy
tymczasowej stanowią alternatywę dla pracowników nierejestrowanych?
W części czwartej zawarte zostały wnioski z badań przeprowadzonych wśród
pracodawców z małych przedsiębiorstw.

6.5.2. Pracodawcy z małych przedsiębiorstw o pracy nierejestrowanej
w polskiej gospodarce
Badania ankietowe przeprowadzone wśród pracodawców z małych przedsiębiorstw,
analizując ich postawy, oceny i opinie formułowane w odniesieniu do pracy nierejestrowanej
świadczonej w całej gospodarce w ogóle, a w sektorze małych przedsiębiorstw w
szczególności. Badaniem objęto zbiorowość 905 pracodawców. Analizę przeprowadzono
biorąc pod uwagę cechy badanych przedsiębiorstw oraz właściwości ich otoczenia:
Rodzaj działalności. Wyodrębniono 3 grupy przedsiębiorstw według rodzaju

działalności identyfikowanego za pomocą sekcji Polskiej Klasyfikacji Gospodarczej:
– działające w sekcjach od A do F (A – rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo, B –
rybołowstwo, C – górnictwo, D – przetwórstwo przemysłowe, E – wytwarzanie i
zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, wodę, F – budownictwo);
– działające w sekcji G (handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów
samochodów, motocykli oraz artykułów użytku osobistego i domowego – w skrócie handel)
oraz
– działające w sekcjach od H do O (H – hotele i restauracje, I – transport,
gospodarka magazynowa i łączność, J – pośrednictwo finansowe, K – obsługa nieruchomości,
wynajem i usługi związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, L – administracja
publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe ubezpieczenie społeczne i powszechne
ubezpieczenie zdrowotne, M – edukacja, N – ochrona zdrowia i pomoc społeczna, O –
działalność usługowa komunalna, społeczna i indywidualna, pozostała, w skrócie – pozostałe
usługi).
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Wielkość miejscowości, w której znajduje się główna siedziba firmy.

Wyodrębniono pięć grup:
– wieś,
– miasto liczące do 19 999 mieszkańców,
– miasto liczące od 20 tys. do 49 999 mieszkańców,
– miasto liczące od 50 tys. do 99 999 mieszkańców,
– miasto liczące od 100 tys. do 499 999 mieszkańców,
– miasto liczące więcej niż 500 tys. mieszkańców.
Wiek przedsiębiorstwa. Wyodrębniono trzy grupy:

– założone przed 1990 rokiem,
– założone między 1990 r. a 1999 r.
– założone po 1999 r.
Wielkość przedsiębiorstwa. Wyodrębniono dwie grupy:

– mikropodmioty, w których pracuje do 9 osób,
– przedsiębiorstwa, w których pracowało od 10 do 49 osób.
Przeciętne wynagrodzenie w przedsiębiorstwie. Wyodrębniono trzy grupy:

– firmy, w których średnie wynagrodzenie kształtowało się poniżej płacy minimalnej
obowiązującej w momencie badania,
– przedsiębiorstwa w których przeciętne wynagrodzenie kształtowało się między płacą
minimalną a przeciętnym wynagrodzeniem w kraju w II kwartale 2007 r.,
– firmy, w których przeciętne wynagrodzenie kształtowało się powyżej przeciętnego
wynagrodzenia w kraju w II kwartale 2007 r.
Sytuacja ekonomiczna przedsiębiorstwa. Z punktu widzenia tego kryterium

wyodrębniono pięć grup przedsiębiorstw:
– z sytuacją bardzo dobrą, tzn. firma przynosi zyski i daje dobre perspektywy na
przyszłość;
– z sytuacją dobrą, tzn. firma przynosi zyski;
– z sytuacją przeciętną, tzn. firma nie rozwija się, ale też nie przynosi strat;
– z sytuacją pogarszającą się, tzn. firma zaczyna przynosić straty;
– na skraju przepaści (bankructwa).
Poziom rozwoju społeczno-gospodarczego województwa, mierzony wielkością

PKB na jednego mieszkańca w 2004 r. Wyodrębniono trzy grupy przedsiębiorstw:
– grupa I – firmy zlokalizowane w województwach o najwyższym poziomie rozwoju
(przekraczającym 100% średniego w kraju): mazowieckie, śląskie, wielkopolskie, dolnośląskie;
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– grupa II – przedsiębiorstwa mające swą siedzibę w województwach o średnim
poziomie rozwoju (od 80 do 100% średniego w kraju): pomorskie, zachodniopomorskie,
łódzkie, lubuskie, kujawsko-pomorskie, opolskie, małopolskie,
– grupa III – przedsiębiorstwa zlokalizowane w województwach najsłabiej
rozwiniętych (poniżej 80% średniego w kraju): warmińsko-mazurskie, świętokrzyskie,
lubelskie, podkarpackie, podlaskie 95.
Sytuacja na rynku pracy mierzona poziomem stopy bezrobocia w województwie w

IV kwartale 2006 r. Wyodrębniono trzy grupy przedsiębiorstw:
– grupa A – przedsiębiorstwa mające swą siedzibę w województwach o najniższej
stopie bezrobocia (83–95% średniej krajowej): łódzkie, pomorskie, podlaskie, wielkopolskie,
mazowieckie;
– grupa B – przedsiębiorstwa mające swą siedzibę w województwach o średniej stopie
bezrobocia (95,1–105% średniej krajowej): lubuskie, małopolskie, śląskie, lubelskie,
podkarpackie, opolskie;
– grupa C – przedsiębiorstwa mające swą siedzibę w województwach o najwyższej
stopie bezrobocia (105,1–127%): warmińsko-mazurskie, dolnośląskie, zachodniopomorskie,
kujawsko-pomorskie, świętokrzyskie 96.
Odrębnym przekrojem badawczym były analizy zróżnicowania postaw, ocen i opinii
formułowanych w odniesieniu do pracy nierejestrowanej świadczonej w całej gospodarce w
ogóle, a w sektorze małych przedsiębiorstw w szczególności, dwóch grup pracodawców: (1)
tych, którzy zadeklarowali zatrudniania pracowników nierejestrowanych oraz (2) tych, którzy
stwierdzili, iż pracowników nierejestrowych nie zatrudniają.

6.5.2.1. Praca nierejestrowana w małych przedsiębiorstwach w opiniach pracodawców

6.5.2.1.1. Ocena skali zjawiska pracy nierejestrowanej
Do respondentów skierowano pytanie o to, czy ich zdaniem w małych
przedsiębiorstwach

w

Polsce

są

wykonywane

jakieś

prace

przez

pracowników

nierejestrowanych. Tego typu pytanie pozwala na sformułowanie opinii zobiektywizowanej, o
charakterze obojętnym dla samego respondenta, który ma możliwość wypowiedzenia się „o

95

Źródło: Produkt Krajowy Brutto rachunki regionalne 2004, GUS, Katowice 2006,
http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PUBL_pkb_rachunki_regionalne_2004.pdf s. 111; dostęp 15 września
2007 r.).
96
Źródło: Aktywność ekonomiczna ludności Polski IV kwartał 2006, GUS, Warszawa 2007.
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innych” a nie „o sobie”. Tym samym nie budzi podejrzeń co do intencji badacza i
ewentualnych negatywnych skutków swojej wypowiedzi.
Większość (656 spośród 905, czyli 72,5%) badanych pracodawców uważało, iż w
małych przedsiębiorstwach w Polsce są wykonywane jakieś prace przez pracowników
nierejestrowanych, jedynie 14,8% była przeciwnego zdania, a 12,7% nie miało na ten temat
wyrobionej opinii (tabela 1).
Tabela 1. Rozkład odpowiedzi na pytanie „czy w małych przedsiębiorstwach w Polsce są
wykonywane jakieś prace przez pracowników nierejestrowanych?” (w %, N=905)
Respondenci ogółem
Z tego według:
Rodzaju działalności
sekcje A–F (rolnictwo+przemysł+budownictwo)
sekcja G (handel)
sekcje H–O (pozostałe usługi)
Wielkości miejscowości, w której znajduje się główna siedziba firmy
wieś
miasto liczące do 19 999 mieszkańców
miasto liczące od 20 tys. do 49 999 mieszkańców
miasto liczące od 50 tys. do 99 999 mieszkańców
miasto liczące od 100 tys. do 499 999 mieszkańców
miasto liczące więcej niż 500 tys. mieszkańców
Wieku przedsiębiorstwa
założone przed 1990
założone między 1990 a 1999
założone po 1999
Wielkości przedsiębiorstwa
do 9 osób
10–49 osób
Przeciętnego wynagrodzenia w przedsiębiorstwie
poniżej płacy minimalnej
między płacą minimalną a przeciętnym wynagrodzeniem w II kw.
2007
powyżej przeciętnego wynagrodzenia w II kw. 2007
Sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa
bardzo dobra
dobra
przeciętna
pogarszająca się
na skraju przepaści (bankructwa)
Poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego województwa
mierzony PKB per capita w 2004 r. a)
grupa I
grupa II
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Tak
72,5

Nie
14,8

Nie wiem,

76,3
65,2
76,1

9,1
21,3
12,9

14,6
13,4
11,0

69,8
83,2
81,9
72,6
78,9
54,2

13,4
7,9
10,3
11,6
12,0
28,5

16,9
8,9
7,8
15,8
9,1
17,3

80,5
74,5
71,4

9,7
12,5
16,9

9,7
13,0
11,7

72,3
76,5

14,8
14,7

12,9
8,8

85,9

7,8

6,3

71,4

17,1

11,5

82,6

8,7

8,7

82,6
74,8
69,3
69,5
80,0

6,5
12,8
18,4
13,6
0,0

10,9
12,5
12,3
16,9
20,0

76,0
65,6

14,7
17,4

9,4
17,1

12,7

grupa III
Stopy bezrobocia w województwie w IV kw 2006b)
grupa A
grupa B
grupa C
Zatrudniania pracowników nierejestrowanych
zatrudniający
niezatrudniający

78,5

9,4

12,1

68,0
80,4
69,2

17,9
9,8
16,5

14,1
9,8
14,3

97,1
71,5

0,0
15,4

2,9
13,1

a) Grupa I – województwa o najwyższym poziomie rozwoju: mazowieckie, śląskie, wielkopolskie, dolnośląskie,
grupa II – województwa o średnim poziomie rozwoju: pomorskie, zachodniopomorskie, łódzkie, lubuskie,
kujawsko-pomorskie, opolskie, małopolskie, grupa III – województwa najsłabiej rozwinięte: warmińskomazurskie, świętokrzyskie, lubelskie, podkarpackie, podlaskie.
b) Grupa A – województwa o najniższej stopie bezrobocia: łódzkie, pomorskie, podlaskie, wielkopolskie,
mazowieckie; grupa B – województwa o średniej stopie bezrobocia: lubuskie, małopolskie, śląskie, lubelskie,
podkarpackie, opolskie; grupa C – województwa o najwyższej stopie bezrobocia: warmińsko-mazurskie,
dolnośląskie, zachodniopomorskie, kujawsko-pomorskie, świętokrzyskie.

Analiza danych zawartych w tabeli 1 pozwala na sformułowanie wniosku, iż opinia o
zatrudnianiu

w

małych

przedsiębiorstwach

pracowników

nierejestrowanych

jest

zróżnicowana w zależności od:
– Wielkości miejscowości, w której znajduje się główna siedziba firmy: znacznie
częściej uważali tak pracodawcy z małych miast (83,2% pracodawców z miast liczących do
20 tys. mieszkańców i 81,9% pracodawców z miast liczących od 20 tys. do 50 tys.
mieszkańców) niż z miast największych (54,2%);
– Wieku przedsiębiorstwa: częściej uważali tak pracodawcy z firm stosunkowo
„starych” – założonych przez 1990 r. (80,5%) niż z przedsiębiorstw stosunkowo „młodych” –
założonych po 1999 r. (71,4%);
– Sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa: najczęściej uważali, iż w małych
przedsiębiorstwach są wykonywane jakieś prace przez pracowników nierejestrowanych
pracodawcy z firm o najlepszej sytuacji ekonomicznej (82,6%);
– Poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego województwa, na terenie którego ma
siedzibę firma: najczęściej uważali tak pracodawcy mający siedzibę na obszarze województw
stosunkowo najmniej rozwiniętych, a więc najuboższych (78,5%);
– Sytuacji na rynku pracy w województwie, na terenie którego ma siedzibę firma:
najczęściej deklaracje taką składali pracodawcy z województw o przeciętnej stopie
bezrobocia (80,4%). Pracodawcy z województw o najniższej i najwyższej stopie bezrobocia
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znacznie rzadziej uważali, iż w małych przedsiębiorstwach są wykonywane jakieś prace przez
pracowników nierejestrowanych (odpowiednio: 68% oraz 69,2%).
Jak z tego wynika – największy zakres postrzegania zatrudnienia nierejestrowanego w
małych przedsiębiorstwach występuje w małych miejscowościach, na obszarach o
stosunkowo niskim poziomie rozwoju społeczno-gospodarczego, czyli najuboższych. Można
z tego wnosić, iż tam zjawisko pracy nierejestrowanej występuje z największym nasileniem i
jednocześnie – biorąc pod uwagę czynniki środowiskowe – jest najbardziej dostrzegalne.
Charakterystyczne jest przy tym, iż zjawisko to częściej podkreślają firmy „stare” oraz
znajdujące się w dobrej i bardzo dobrej kondycji ekonomicznej. Deklaracje te odzwierciedlają
stosunek pracodawców z tych firm do nieuczciwych praktyk konkurentów, wykorzystujących
nierejestrowane zatrudnienie do obniżenia kosztów działalności i poprawy w ten sposób
pozycji (zwłaszcza pozycji cenowej) na rynkach produktów.
Dość oczywiste jest, iż znacznie częściej uważali, że w małych przedsiębiorstwach są
wykonywane jakieś prace przez pracowników nierejestrowanych pracodawcy deklarujący, iż
sami takich pracowników zatrudniają (97,1%), niż ci, którzy niezatrudniają (71,5%).
Znikomy

wpływ

na

opinię

pracodawców

o

wykonywaniu

w

małych

przedsiębiorstwach prac przez pracowników nierejstrowanych miał natomiast rodzaj
działalności prowadzonej w firmie (choć tu odnotować należy, iż stosunkowo najrzadziej
uważali tak pracodawcy działający w handlu: 65,2%) oraz wielkość przedsiębiorstwa (w
mikropodmiotach uważało tak 72,3% pracodawców, w firmach zatrudniających od 10 do 49
osób – 76,5% pracodawców).
Dalszej analizie poddano zbiorowość 656 respondentów uznających, iż w małych
przedsiębiorstwach w Polsce są wykonywane jakieś prace przez pracowników nierejestrowanych.

6.5.2.1.2. Rodzaje prac wykonywanych przez pracowników nierejestrowanych

Respondenci uznający, iż w małych przedsiębiorstwach w Polsce są wykonywane
jakieś prace przez pracowników nierejestrowanych, zostali poproszeni o wskazanie co
najwyżej 5 rodzajów tych prac i uszeregowanie ich zgodnie z częstotliwością występowania.
Utworzył się w ten sposób pewien ranking rodzajów prac wykonywanych przez pracowników
nierejestrowanych. Respondenci najczęściej wymieniali:
– na pierwszym miejscu usługi budowlane i instalacyjne (52,4%),
– na drugim przegląd i naprawę samochodów oraz innych maszyn (26,7%),
– na trzecim i czwartym prace domowe (np. sprzątanie) (odpowiednio: 16,3% i 18,9%),
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– zaś na piątym miejscu opiekę nad dzieckiem lub starszą osobą (19,2%) (tabela 2).
Tabela 2. Rodzaje prac wykonywanych przez pracowników nierejetrowanych
najczęściej wymieniane przez respondentów (N = 656)
Rodzaj prac

I

II
Przegląd i
naprawa
samochodów
oraz innych
maszyn

Kolejność wskazania
III

IV

V

Prace domowe
(np. sprzątanie)

Prace domowe
(np. sprzątanie)

Opieka nad
dzieckiem lub
starszą osobą

Rodzaj prac 1.

Usługi
budowlane i
instalacyjne

Liczba (%)
wskazań

344 (52,4%)

175 (26,7%)

107 (16,3%)

111 (16,9%)

126 (19,2%)

Rodzaj prac 2.

Handel

Tłumaczenia

Korepetycje

Opieka nad
dzieckiem lub
starszą osobą

Prace
ogrodniczorolne

Liczba (%)
wskazań

204 (31,1%)

75 (11,4%)

92 (14,0%)

108 (16,5%)

107 (16,3%)

Rodzaj prac 3.

Prace domowe
(np. sprzątanie)

Usługi
transportowe –
przewozy

Opieka nad
dzieckiem lub
starszą osobą

Korepetycje

Prace domowe
(np. sprzątanie)

Liczba (%)
wskazań

26 (4%)

54 (8,2)

62 (9,5%)

81 (12,3%)

70 (10,7)

Zwraca uwagę wysoka częstotliwość wyborów respondentów rodzajów prac
nierejestrowanych wykorzystywanych w gospodarstwach domowych (prace domowe np.
sprzątanie, opieka nas dzieckiem lub osobą starszą, korepetycje). Potwierdza to analiza
wszystkich (2981) wskazań dokonanych przez respondentów przy ustalani rankingu pięciu
rodzajów prac najczęściej – ich zdaniem – wykonywanych przez pracowników
nierejestrowanych (tabela 3). Jakkolwiek najczęściej wskazywano usługi budowlane i
instalacyjne (wskazało je 401 respondentów, czyli 61,1% badanej subpopulacji), to na trzech

kolejnych miejscach pod względem częstotliwości wyborów dokonywanych przez
respondentów znalazły się prace generowane wyłącznie w gospodarstwach domowych:
– opieka nad dzieckiem lub starszą osobą (na ten rodzaj prac wskazało 350
respondentów, czyli 53,4% badanej subpopulacji);
– prace domowe (np. sprzątanie) (329; 50,2%);
– korepetycje (254; 38,7%).
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Tabela 1.3. Wskazania respondentów w zakresie pięciu rodzajów prac najczęściej
wykonywanych przez pracowników (N = 656)
L.p.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Rodzaje prac

Liczba

Usługi budowlane i instalacyjne
Opieka nad dzieckiem lub starszą osobą
Prace domowe (np. sprzątanie)
Korepetycje
Handel
Przegląd i naprawa samochodów orz innych maszyn
Prace ogrodniczo-rolne
Tłumaczenia
Usługi krawieckie
Usługi transportowe – przewozy
Usługi transportowe – przeprowadzki, przeładunki
Usługi gastronomiczne
Usługi fryzjerskie i kosmetyczne
Naprawa sprzętu elektrotechnicznego
Ochrona i pilnowanie mienia
Usługi księgowe
Usługi lekarskie i pielęgniarskie
Działalność produkcyjna
Usługi turystyczne i hotelarskie
Doradztwo księgowe i prawne
Inne

401
350
329
254
237
229
195
122
108
104
100
100
83
62
60
59
57
54
39
33
5

%
respondentó
w
61,1
53,4
50,2
38,7
36,1
34,9
29,7
18,6
16,5
15,9
15,2
15,2
12,7
9,5
9,1
9,0
8,7
8,2
5,9
5,0
0,8

6.4.2.1.3. Główne przyczyny zatrudniania przez pracodawców
nierejestrowanych pracowników
656 respondentów, którzy uznali, iż w małych przedsiębiorstwach w Polsce są
wykonywane jakieś prace przez pracowników nierejestrowanych, zapytano o główne powody
zatrudniania przez pracodawców nierejestrowanych pracowników. Poproszono ich o
wskazanie co najwyżej pięciu powodów, uznawanych za najważniejsze i uszeregowanie je
zgodnie z kryterium ważności. Rozkład odpowiedzi na to pytanie jednoznacznie wskazuje, iż
– zdaniem pracodawców z małych przedsiębiorstw – zasadniczym powodem zatrudniania
pracowników nierejestrowanych jest to, iż – w przypadku takiego zatrudnienia – nie muszą
oni opłacać składek ZUS. Powód ten 93% respondentów umieściło na pierwszym miejscy w
swoistym rankingu przyczyn zatrudniania pracowników nierejstrowanych (tabela 4). Na
drugim miejscu w rankingu najczęściej podkreślano brak kosztów związanych z pobytem
nierejestrowanego pracownika na zwolnieniu lekarskim (41,3%), na trzecim – brak kosztów z
tytułu urlopów nierejestrowanych pracowników (25,5%), na czwartym – możliwość
zwolnienia pracownika nierejestrowanego z dnia na dzień, bez wypłacania odprawy (11,6%),
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zaś na piątym – to, iż pracodawcy nie tracą czasu na comiesięczne rozliczenia z ZUS i
urzędem skarbowym (9%).
Tabela 4. Główne powody zatrudniania przez pracodawców nierejestrowanych
pracowników najczęściej wymieniane przez respondentów (N = 656)
Powody
główne

I

Powód 1.

nie muszą opłacać
składek ZUS za
pracowników
nierejestrowanyc
h

Liczba (%)
wskazań

610 (93,0%)

Kolejność wskazania
II
III
IV
nie ponoszą
kosztów
mogą go
nie ponoszą
związanych z
zwolnić z dnia
pobytem
kosztów
na dzień, bez
pracownika na
urlopów
wypłacenia
zwolnieniu
odprawy
lekarskim
271 (41,3%)

167 (25,5%)

V
nie tracą czasu
na
comiesięczne
rozliczenia z
ZUS i urzędem
skarbowym

76 (11,6%)

59 (9,0%)

Powód 2.

Nie ponoszą
kosztów
związanych z
pobytem
pracownika na
zwolnieniu
lekarskim

Mogą go
zwolnić z dnia
na dzień, bez
wypłacenia
odprawy

Mogą go
zwolnić z dnia
na dzień, bez
wypłacenia
odprawy

Nie tracą czasu
na
comiesięczne
rozliczenia z
ZUS i urzędem
skarbowym

Nie muszą
przestrzegać
przepisów
kodeksu pracy
mówiących o
czasie pracy i
czasie
przeznaczonym
na odpoczynek
pracownika

Liczba (%)
wskazań

9 (1,4%)

89 (13,6%)

114 (17,4%)

70 (10,7%)

54 (8,2%)

Nie tracą czasu na
comiesięczne
rozliczenia z ZUS i
urzędem
skarbowym

Nie ponoszą
kosztów
urlopów

Nie tracą czasu
na
comiesięczne
rozliczenia z
ZUS i urzędem
skarbowym

9 (1,4%)

65 (9,9%)

74 (11,3%)

Powód 3.

Liczba (%)
wskazań

Nie muszą
wypłacać
wyższej stawki
pracownikowi
za pracę w
niedziele i
święta i za
nadgodziny
64 (9,8%)

Mogą go
zwolnić z dnia
na dzień, bez
wypłacenia
odprawy
44 (6,7%)

Analizując liczbę i strukturę wszystkich wskazań głównych powodów zatrudniania
przez pracodawców nierejestrowanych pracowników, również zauważyć można, iż dominacja
istnienia obciążeń określonymi składkami z tytułu ubezpieczeń społecznych pracowników
jest wyraźna. Inaczej mówiąc – przyczyna ta jest wskazywana w pierwszej kolejności,
jakkolwiek nie jest jedyna, o czym świadczą dane zawarte w tabela 5.
Badani pracodawcy z małych przedsiębiorstw w procesie tworzenia rankingu pięciu
głównych powodów zatrudniania przez pracodawców nierejestrowanych pracowników
dokonali łącznie 2640 wskazań. W 638 przypadkach uznano, iż tym najważniejszym
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powodem jest brak obowiązków płacenia składek z tytułu ubezpieczeń społecznych
nierestrowanych pracowników (wybór ten pojawił się u 97,3% badanej subpopulacji).

Tabela 5. Wskazania respondentów w zakresie pięciu głównych powodów zatrudniania
przez pracodawców nierejestrowanych pracowników (N = 656)
L. p.
1
2
3

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Powód główny

638
331

%
respondentó
w
97,3
50,5

329

50,2

268
265

40,9
40,4

158

24,1

145

22,1

141

21,5

112

17,1

105

16,0

68
66
14

10,4
10,1
2,1

Liczba

Nie muszą opłacać składek ZUS za pracowników nierejestrowanych
Mogą go zwolnić z dnia na dzień, bez wypłacenia odprawy
Nie ponoszą kosztów związanych z pobytem pracownika na zwolnieniu
lekarskim
Nie ponoszą kosztów urlopów
Nie tracą czasu na comiesięczne rozliczenia z ZUS i urzędem skarbowym
Nie muszą wypłacać wyższej stawki pracownikowi za pracę w niedziele i
święta i za nadgodziny
Nie muszą przestrzegać przepisów Kodeksu pracy mówiących o czasie pracy i
czasie przeznaczonym na odpoczynek pracownika
Nie muszą ponosić kosztów odprawy emerytalnej, rentowej albo pośmiertnej
oraz z tytułu rozwiązania stosunku pracy
Za długie procedury administracyjne związane z rejestracja pracowników
Nie mogą znaleźć pracowników chętnych do pracy rejestrowanej na tym
stanowisku na oferowanych przez nich warunkach
Nie ponoszą kosztów za pracownicze badania lekarskie
Nie ponoszą kosztów szkoleń obowiązkowych np. BHP
Inne

Kolejnymi – najczęściej wskazywanymi głównymi przyczynami zatrudniania przez
pracodawców nierejestrowanych pracowników było:
– możliwość zwolnienia ich z dnia na dzień, bez wypłacenia odpraw (przyczynę tę
wskazało 331 respondentów, czyli 50,5% badanej subpopulacji)
– brak kosztów związanych z ich pobytem na zwolnieniu lekarskim (329; 50,2%)
– brak kosztów ich urlopów (268; 40,9%) oraz
– zyskanie czasu zaoszczędzonego na pozbyciu się obowiązku comiesięcznych
rozliczeniach z ZUS i z urzędem skarbowym (265; 40,4%).
Pozostałe powody wymieniane w tab. 5 wskazywane były znacznie rzadziej.
Wśród ”innych” niż wymienione w kwestionariuszu ankietowym powodów
zatrudnienia przez pracodawców nierejestrowanych pracowników wskazywano na takie, jak:
– brak pewności, że pracownik spełni oczekiwania;
– możliwość płacenia wyższego wynagrodzenia bez konieczności odprowadzania
podatków;
– możliwość nieformalnego „wypróbowania” pracowników.
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Podsumowując, w opinii pracodawców główne powody zatrudniania pracowników
nierejestrowanych to wysokie koszty pracy, potrzeba zapewnienia ilościowej (numerycznej)
elastyczności zatrudnienia w firmie oraz istnienie rozwiniętych procedur administracyjnych
związanych z najmem pracowników. A zatem – z punktu widzenia pracodawców – korzyścią
największą „szarej gospodarki” jest niewątpliwie obniżenie kosztów pracy tak płacowych, jak
i pozapłacowych. W złej sytuacji finansowej firm, w przypadku okresowej bądź trwałej
dekoniunktury w obsługiwanych przez nie segmentach rynków produktów, nierejestrowane
zatrudnienie może być istotnym czynnikiem obniżki kosztów działalności i zwiększenia w ten
sposób konkurencyjności na rynkach. Trzeba wyraźnie powiedzieć, iż w warunkach
wymaganych prawem tych miejsc pracy mogłoby w ogóle nie być – ich istnienie
wykluczyłby rachunek kosztów w firmie.
Należy również podkreślić, iż ten sposób angażowania pracowników daje możliwość
bardziej elastycznego dostosowywania wielkości zatrudnienia do potrzeb wyznaczanych na
rynkach produktów, z pominięciem narzucanych prawem pracy tzw. kosztów transakcyjnych
i skomplikowanych na ogół procedur związanych z naborem oraz zwalnianiem pracowników.
Angażowanie pracowników nierejestrowanych może stanowić również rodzaj wstępnej
selekcji kandydatów do pracy, których okres nieformalnej aktywności w firmie jest czasem
wykorzystywanym na ocenę przydatności do pracy na stałe.

6.4.2.1.4. Korzyści pracy nierejestrowanej dla pracowników
Dociekania badaczy doprowadziły do sformułowania zespołu skutków pracy
nierejestrowanej, rozpatrywanych z punktu widzenia różnych aspektów życia społeczno-gospodarczego. Na ogół akcentuje się zasadniczą odmienność efektów funkcjonowania
„szarej gospodarki” oferującej zatrudnienie w „szarej strefie” rynku pracy w skali
mikroekonomicznej i w skali makroekonomicznej, a w ramach obu tych skal – z punktu
widzenia krótkiego i długiego okresu (por. np. Kabaj, 2004, Kryńska 2004, Świątkowski,
2003, Mróz, 2002, Grabowski, 1998, Gasińska, 1995). Wyniki dotychczasowych badań
pozwoliły na identyfikację korzyści pracy nierejestrowej dla pracobiorcy.
– Jest ona źródłem dodatkowych lub podstawowych środków utrzymania, stwarzając
możliwość uzyskiwania w ogóle lub zwiększania dochodów netto. W istocie istnienie „szarej
gospodarki” ogranicza sferę ubóstwa, zwłaszcza w okresach pogarszania się koniunktury
gospodarczej, a w niektórych grupach nierejestrowanych pracujących (zwłaszcza tych, dla
których praca taka jest dodatkową) stwarza możliwość poprawy standardu życia poprzez
zwiększenie konsumpcji i stopnia zaspokojenia potrzeb własnych oraz rodziny.
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– Stwarza szansę na podjęcie pracy i choćby nieformalne pozbycie się statusu
bezrobotnego, co z kolei (niezależnie od braku formalizacji tego stanu) pozwala na
ograniczenie rozmiarów społecznych patologii, tak silnie związanych z występowaniem
bezrobocia. Innymi słowy praca nierejestrowana prowadzi do neutralizacji skutków
bezrobocia tak w sferze materialnej, jak i społecznej i psychicznej.
– Praca nierejestrowana stanowi ochronę przed utratą kwalifikacji (w przypadku, gdy
podejmuje je osoba pozbawiona pracy) lub/i szansę na zdobycie nowych kwalifikacji i
umiejętności zawodowych (niezależnie od formalnego statusu osoby podejmującej
zatrudnienie nierejestrowane).
– Jest formą integracji osób bezrobotnych ze zbiorowością pracujących, dającą
możliwość nawiązania kontaktów z pracodawcami i innymi pracownikami, także w celu
ewentualnego nawiązania stałego stosunku pracy.
Jest źródłem pozyskania kapitału własnego (w drodze jego tzw. pierwotnej
akumulacji) dla osób nierejestrowanych pracujących na własny rachunek, co prowadzić może
do legalizacji działalności gospodarczej w przyszłości.
Nie ulega wątpliwości, iż pracujący nierejestrowani narażeni są również na liczne
niekorzyści.
– W krótkim okresie jest to przede wszystkim pozbawienie (a przynajmniej znaczące
ograniczenie)

zabezpieczenia

socjalnego

w

postaci

ubezpieczenia

zdrowotnego

i

poszczególnych elementów ubezpieczenia społecznego. Rodzi to zagrożenie poczucia
bezpieczeństwa socjalnego samych nierejestrowanych pracujących i ich rodzin. W długim
okresie – jeżeli nie zapewnią sobie dodatkowego ubezpieczenia – mogą być pozbawieni
prawa do emerytury lub ich emerytura wyliczona na podstawie składek od minimalnego
dopuszczalnego dochodu może się okazać niewystarczająca do zaspokojenia podstawowych
potrzeb. Podobnie – pracujący nierejestrowany może nie mieć w ogóle prawa do renty
inwalidzkiej (z powodu trudności z wyegzekwowaniem) lub niski będzie jej wymiar, jeśli
ulegnie wypadkowi.
– Osoby

świadczące

pracę

nierejestrowaną

robią

to

przy

braku

ochrony

gwarantowanej przez system prawa pracy i stosunków przemysłowych. Nie przysługują im
płatne urlopy, nie są szkoleni na koszt firmy, nie należy im się wynagrodzenie za nadgodziny,
nie przysługuje im odzież ochronna, nie korzystają z funduszu socjalnego i innych
przywilejów pracowniczych, nie partycypują również w procesie podejmowania decyzji w
podmiotach gospodarczych.
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– Ponieważ – jak wiadomo z dociekań koncepcji dualnego rynku pracy Doeringera i
Piore’a – w tzw. drugim segmencie rynku pracy (gdzie oferowana jest praca nierejestrowana)
cechy miejsc pracy (złe lub dobre) kumulują się, a nie kompensują – w tym przypadku do
niekorzyści wymienianych wcześniej, dołącza się niestabilność zatrudnienia, ze względu na
silne uzależnienie od koniunktury rynkowej i oraz niekorzystne na ogół warunki pracy.
Najlepiej – tak pozytywne jak i negatywne – skutki podejmowania i świadczenia pracy
nierejestrowanej znają pracodawcy. W pełni zdając sobie sprawę z ambiwalentności skutków
(respondenci poddani badaniu byli bardzo podzieleni w kwestii korzyści pracy
nierejestrowanej dla zatrudnionych w ten sposób pracowników), choć – co wyraźnie należy
podkreślić – nieco więcej z nich korzyści nie dostrzegało (300 czyli 45,7% badanej
populacji). Na istnienie korzyści pracy nierejestrowanej dla zatrudnionych w ten sposób
pracowników wskazywało 264, czyli 40,2% respondentów, zaś wyrobionego zdania na ten
temat nie miały 92 osoby, to jest 14% badanej zbiorowości (tabela 6).
Tabela 6. Rozkład odpowiedzi na pytanie „czy wykonywanie pracy nierejestrowanej
przynosi korzyści zatrudnionemu w ten sposób pracownikowi?” (w %, N = 656)

Respondenci ogółem
Z tego według:
Rodzaju działalności
sekcje A–F (rolnictwo+przemysł+budownictwo)
sekcja G (handel)
sekcje H–O (pozostałe usługi)
Wielkości miejscowości, w której znajduje się główna
siedziba firmy
wieś
miasto liczące do 19 999 mieszkańców
miasto liczące od 20 tys. do 49 999 mieszkańców
miasto liczące od 50 tys. do 99 999 mieszkańców
miasto liczące od 100 tys. do 499 999 mieszkańców
miasto liczące więcej niż 500 tys. mieszkańców
Wieku przedsiębiorstwa
założone przed 1990
założone między 1990 a 1999
założone po 1999
Wielkości przedsiębiorstwa
do 9 osób
10–49 osób
Przeciętnego wynagrodzenia w przedsiębiorstwie
poniżej płacy minimalnej
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Tak

Nie

40,2

45,7

Nie wiem,
trudno
powiedzieć
14,0

39,5
39,2
41,4

44,9
49,7
43,4

15,6
11,1
15,2

38,3
28,6
36,8
43,5
41,4
51,5

48,3
56,0
50,5
36,2
47,1
33,0

13,3
15,5
12,6
20,3
11,5
15,5

35,2
39,0
43,6

52,7
46,2
42,8

12,1
14,7
13,6

40,0
46,2

45,7
46,2

14,3
7,7

30,9

50,9

18,2

między płacą minimalną a przeciętnym wynagrodzeniem w II
kw 2007
Powyżej przeciętnego wynagrodzenia w II kw. 2007
Sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa
bardzo dobra
dobra
przeciętna
pogarszająca się
na skraju przepaści (bankructwa)
Poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego województwa
mierzony PKB per capita w 2004 r. a)
grupa I
grupa II
grupa III
Stopy bezrobocia w województwie w IV kw. 2006b)
grupa A
grupa B
grupa C
Zatrudniania pracowników nierejestrowanych
zatrudniający
niezatrudniający

41,6

46,2

12,2

47,4

31,6

21,1

55,3
39,5
37,5
43,9
25,0

34,2
46,2
47,3
46,3
50,0

10,5
14,4
15,2
9,8
25,0

38,6
48,4
29,1

44,9
39,5
59,8

16,5
12,1
11,1

42,0
37,4
41,9

40,8
48,8
49,0

17,3
13,8
9,0

61,8
39,1

29,4
46,6

8,8
14,3

a) Grupa I – województwa o najwyższym poziomie rozwoju: mazowieckie, śląskie, wielkopolskie, dolnośląskie,
Grupa II – województwa o średnim poziomie rozwoju: pomorskie, zachodniopomorskie, łódzkie, lubuskie,
kujawsko-pomorskie, opolskie, małopolskie, Grupa III – województwa najsłabiej rozwinięte: warmińskomazurskie, świętokrzyskie, lubelskie, podkarpackie, podlaskie.
b) Grupa A – województwa o najniższej stopie bezrobocia: łódzkie, pomorskie, podlaskie, wielkopolskie,
mazowieckie; Grupa B – województwa o średniej stopie bezrobocia: lubuskie, małopolskie, śląskie, lubelskie,
podkarpackie, opolskie; Grupa C – województwa o najwyższej stopie bezrobocia: warmińsko-mazurskie,
dolnośląskie, zachodniopomorskie, kujawsko-pomorskie, świętokrzyskie.

Opinia co do korzyści wykonywania pracy nierejestrowanej dla zatrudnionego w ten
sposób pracownika jest zróżnicowania w zależności od:
– Wielkości miejscowości, w której znajduje się główna siedziba firmy. W tym
przypadku obserwuje się wyraźną prawidłowość: im większe jest miasto, tym opinie o
korzyściach pracy nierejestrowanej dla zatrudnionego tak pracownika formułowane są
częściej (najczęściej w wielkich miastach liczących więcej niż 500 tys. mieszkańców: 51,5%;
najrzadziej natomiast w miastach najmniejszych, liczących do 20 tys. mieszkańców: 28,6%).
– Wielkości przedsiębiorstwa. Częściej istnienie korzyści dla niezarejestrowanych
pracowników deklarowali pracodawcy z firm zatrudniających od 10 do 48 osób (46,2%) niż z
mikropodmiotów (40%).
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– Wieku przedsiębiorstwa. Im przedsiębiorstwo było młodsze, tym częściej
pracodawcy deklarowali, iż praca nierejestrowana przynosi korzyści tak zatrudnionym
pracownikom (w firmach założonych po 1999 r. uważało tak 43,6% respondentów, w firmach
założonych przed 1990 r. 35,2%).
– Przeciętnego wynagrodzenia w przedsiębiorstwie. Im było one wyższe, tym
częściej pracodawcy deklarowali, iż praca nierejestrowana przynosi korzyści tak
zatrudnionym pracownikom (47,4% w firmach z przeciętnym wynagrodzeniem wyższym niż
w kraju i 30,9% w firmach z przeciętnym wynagrodzeniem niższym niż płaca minimalna).
Należy zwrócić uwagę na dwa dość zaskakujące wyniki badania:
– najczęściej uważali, iż praca nierejestrowana przynosi korzyści tak zatrudnionym
pracownikom pracodawcy z przedsiębiorstw znajdujących się w bardzo dobrej sytuacji
ekonomicznej (55,3%), oraz
– najrzadziej korzyści dla pracowników nierejestrowanych dostrzegali pracodawcy z
przedsiębiorstw

zlokalizowanych

na

obszarze

województw

stosunkowo

najmniej

rozwiniętych gospodarczo (29,1%).
Z natury rzeczy częściej uważali tak pracodawcy deklarujący zatrudnianie
pracowników nierejestrowanych (61,8%) niż niezatrudniający (39,1%).
Opinii co do korzyści pracy nierejestrowanej dla zatrudnionych pracowników nie
różnicuje natomiast istotnie rodzaj działalności prowadzonej w przedsiębiorstwie i sytuacja na
regionalnym rynku pracy na obszarze, na którym zlokalizowana jest główna siedziba firmy.
Badani pracodawcy dostrzegający korzyści wykonywania pracy nierejestrowanej dla
zatrudnionych w ten sposób pracowników poproszeni zostali o identyfikację pozytywów.
Okazało się, iż za dominujące uznali oni wszelkiego typu korzyści materialne. Zwraca uwagę,
iż respondenci najczęściej opowiadali się za uzyskiwanie przez nierejstrowanego pracownika
dodatkowego dochodu do pobieranego zasiłku dla bezrobotnych (na korzyść tę wskazało aż
81,1% respondentów dostrzegających korzyści z pracy nierejestrowanej dla pracowników)
(tabela 7). Zdaje się to potwierdzać hipotezę o dużej skali współistnienia dwóch rodzajów
aktywności na rynku pracy: rejestracji i pobierania zasiłku dla bezrobotnego oraz pracy w
„szarej strefie” gospodarki. Do innych najczęściej wybieranych przez respondentów korzyści
wykonywania pracy nierejestrowanej dla zatrudnionych w ten sposób pracowników należały:
wyższy dochód netto (70,8% respondentów), możliwość pobierania świadczeń społecznych i
posiadania dodatkowego dochodu (65,5%) oraz uchylenie się od obowiązku podatkowego
(64,4%).
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Tabela 1.7. Korzyści wykonywania pracy nierejestrowanej dla zatrudnionych w ten
sposób pracowników (N = 264)
Korzyści
Dodatkowy dochód do pobieranego zasiłku dla bezrobotnych
Wyższy dochód netto
Może pobierać niektóre świadczenia społeczne i mieć dodatkowy dochód
Nie płaci podatków
Nie musi rozliczać się z urzędem skarbowym
Nie płaci składek ZUS
Możliwość porzucenia pracy z dnia na dzień bez negatywnych konsekwencji
Daje możliwość pogodzenia wykonywanej pracy zawodowej z sytuacją rodzinną
Nie musi wiązać się na stałe z miejscem pracy
Wyższe szanse na zatrudnienie
Inne

Liczba
214
187
173
170
159
146
115
110
107
96
3

%
81,1
70,8
65,5
64,4
60,2
55,3
43,6
41,7
40,5
36,4
1,1

W opinii większości pracodawców z małych przedsiębiorstw gotowość do
wykonywania pracy nierejestrowanej nie zwiększa szans na zatrudnienie (korzyść tę wybrało
36,4% respondentów dostrzegających pozytywy świadczenia pracy nierejestrowanej). To
ważna obserwacja, ponieważ wynika z niej, iż „szara strefa” nie jest postrzegana przez
pracodawców jako ewentualna forma, pozwalająca na przejście do legalnego zatrudnienia

6.5.2.1.5. Zatrudnianie pracowników nierejestrowanych a pozycja
społeczno-zawodowa pracodawcy
Pracodawców z małych przedsiębiorstw poproszono o wyrażenia opinii na temat, czy
są osoby, którym nie wypada zatrudniać nierejestrowanych pracowników. Większość
respondentów, tj. 413 (63%) badanych dostrzegających „szarą strefę”, była zdania, iż takie
osoby są, 156 respondentów (23,8%) osób takich nie dostrzegało, zaś 87 (13,3%) nie miało na
ten temat wyrobionego zdania (wykres 1).
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Wykres 1. Rozkład odpowiedzi na pytanie „czy są jakieś osoby, którym nie wypada
zatrudniać nierejestrowanych pracowników?” (w %, N = 656)

13,3

23,8
63,0

tak

Zdaniem

respondentów

nie

najbardziej

trudno powiedzieć

nie

wypada

zatrudniać

pracowników

nierejestrowanych osobom wykonującym zawody kojarzące się z istnieniem sprawiedliwości
i bezpieczeństwa, czyli sędziom, prokuratorom i policjantom – grupę tę zidentyfikowało
76,8% osób uznających, iż istnieją osoby, którym czynić tak nie wypada. Zbliżony odsetek
badanej subpopulacji (75,8%) wybrał polityków. Pozostałe zidentyfikowane przez badanych
pracodawców grupy, które nie powinny zatrudniać pracowników nierejestrowanych to
samorządowcy, duchowni i bardzo bogaci przedsiębiorcy (tabela 8).
Tabela 8. Osoby, którym nie wypada zatrudniać pracowników nierejestrowanych (N = 413)
Wyszczególnienie
Sędziom, prokuratorom, policjantom
Politykom
Samorządowcom
Duchownym
Bardzo bogatym przedsiębiorcom
Innym osobom

Liczba respondentów,
którzy wybrali daną grupę
osób
317
313
264
237
216
107

% liczby respondentów
dostrzegających istnienie
tych osób
76,8
75,8
63,9
57,4
52,3
25,9

Odpowiedzi na tak postawione pytanie były silnie zróżnicowane, stąd dość duża liczba
odpowiedzi została zakwalifikowana jako „inne”. Warto zatem do nich sięgnąć, albowiem
wskazuje się w nich wyjątkowo często na lekarzy i – ogólnie – „pracowników służby

zdrowia”, jako tych, którym nie wypada zatrudniać pracowników nierejestrowanych. Wybór
ten nie dziwi, ponieważ zawody związane z opieką medyczną są obdarzane dużym zaufaniem
społecznym.
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Niezmiernie pocieszające jest, iż wśród innych wyborów respondentów w odniesieniu
do osób, którym nie wypada zatrudniać pracowników nierejestrowanych dość często padały
wypowiedzi,

warte

przytoczenia

dosłownego:

„nikomu

nie

wypada”,

„wszystkim

prowadzącym działalność”, „wszystkim pracodawcom”, „wszystkim nie wypada, tak nie
powinno być”, i – na koniec – „wszystkim uczciwym”.

6.4.2.1.6. Zapobieganie zatrudnianiu pracowników nierejestrowych
Pracodawcy z małych przedsiębiorstw wydają się najbardziej kompetentną zbiorowością
w zakresie identyfikacji rozwiązań mających na celu wyeliminowanie zatrudniania
pracowników nierejestrowanych. Wśród 656 respondentów uważających, iż w zjawisko to
istnieje, aż 568 (86,6%) uważało, iż można coś zrobić, aby pracodawcy nie chcieli zatrudniać
pracowników nierejestrowanych. Przeciwnego zdania było jedynie 58 (8,8%) respondentów,
zaś wyrobionej opinii nie miało 30 (4,6%) badanej zbiorowości (wykres 2).
Wykres 2. Rozkład odpowiedzi na pytanie „czy można byłoby coś zrobić, aby
pracodawcy nie chcieli zatrudniać pracowników nierejestrowanych?” (w %, N = 656)

4,6

8,8

86,6

tak

nie

trudno powiedzieć

Respondentów, którzy mieli zdanie na temat tego, co zrobić, aby pracodawcy nie
chcieli zatrudniać pracowników nierejestrowanych poproszono o określenie trzech
najważniejszych ich zdaniem działań, które przyczyniłyby się do tego. Na pierwszym miejscu
respondenci najczęściej wskazywali zmniejszenie podatków (działanie takie wskazało 374,
czyli 65,8% badanej subpopulacji), na drugim miejscu najczęściej wskazywano obniżenie
składek ZUS (348; 61,3%), zaś na trzecim – uproszczenie rozliczeń z ZUS (tabela 9).
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Tabela 9. Działania na rzecz wyeliminowania skłonności pracodawców
do zatrudniania pracowników nierejestrowanych najczęściej wymieniane
przez respondentów (N = 568)
Działania

Kolejność wskazania
II

I

Działanie 1.

Zmniejszenie podatków

Obniżenie składek ZUS

Liczba (%) wskazań
Działanie 2.
Liczba (%) wskazań

374 (65,8%)
Obniżenie składek ZUS
149 (26,2%)
Pojawienie się wysokich
kar finansowych
17 (3,0%)

348 (61,3%)
Mniejsza biurokracja
55 (9,7%)
Uproszczenie rozliczeń z
ZUS
48 (8,5%)

Działanie 3.
Liczba (%) wskazań

III
Uproszczenie rozliczeń
z ZUS
143 (25,2%)
Mniejsza biurokracja
134 (23,6%)
Mniejsze koszty
rejestracji pracowników
80 (14,1%)

Definiując trzy najważniejsze działania prowadzące do wyeliminowania skłonności
pracodawców do zatrudniania pracowników nierejestrowanych badani respondenci dokonali
łącznie 1594 wskazań. Analiza ich częstotliwości prowadzi do wniosku, iż najczęściej
wskazywano obniżenie składek ZUS (wskazało je 91,7% respondentów), następnie
zmniejszenie podatków (79%), mniejszą biurokrację (35,9%) oraz uproszczenie rozliczeń
z ZUS (35,4%). Najrzadziej wskazywano konieczność usprawnienia czy wzmocnienia

wszelkich kontroli (tabela 10). Wśród działań zakwalifikowanych jako „inne” pracodawcy
wskazywali np. „polepszenie koniunktury małych firm”, „państwo nie powinno przeszkadzać

w rozwoju działalności”, „należy zmienić kodeks pracy”, „elastyczniejsze zasady zawierania
umów o pracę” i – „zmienić mentalność Polaków”.
Tabela 10. Liczba wskazań respondentów w zakresie trzech działań
na rzecz wyeliminowania skłonności pracodawców do zatrudniania
pracowników nierejestrowanych (N = 568)
L.p.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Działanie
Obniżenie składek ZUS
Zmniejszenie podatków
Mniejsza biurokracja
Uproszczenie rozliczeń z ZUS
Niższe koszty rejestracji pracowników
Pojawienie się wysokich kar finansowych
Pozbawienie pewnych uprawnień związanych z prowadzeniem
działalności
Usprawnienie i wzrost liczby kontroli przeprowadzanych przez
instytucje kontrolujące
Dokładniejsze kontrole Urzędów Skarbowych
Inne
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Liczba
521
449
204
201
100
52
24
18
13
12

% respondentów
91,7
79,0
35,9
35,4
17,6
9,2
4,2
3,2
2,3
2,1

Wyniki analiz preferencji respondentów co do działań prowadzących do sytuacji, w
której pracodawcy nie będą chcieli zatrudniać pracowników nierejestrowanych wymagają
pewnego komentarza.
Nie ulega wątpliwości, iż istotną barierą rozwoju działalności gospodarczej i
czynnikiem ograniczającym popyt na pracę rejestrowaną (legalną) w Polsce są wysokie
koszty pracy. Najogólniej rzecz ujmując, koszty pracy to wydatki, które ponosi organizacja na
zatrudnienie i rozwój personelu. Można je podzielić na dwie podstawowe grupy: koszty
płacowe i koszty pozapłacowe. Grupa pierwsza obejmuje wynagrodzenia i świadczenia
bezpośrednie dla pracowników, zaś grupa druga świadczenia pośrednie dla pracowników i ich
rodzin (w tym między innymi ubezpieczenia społeczne, bezpieczeństwo i higienę pracy,
niektóre świadczenia socjalne, opiekę medyczną itp.) oraz koszty zarządzania personelem.
Szczególnie dokuczliwe dla pracodawców są właśnie wysokie koszty pozapłacowe.
Podstawowym problemem w obszarze kosztów pracy w Polsce jest istnienie
zamkniętego koła związków: wysokie koszty pozapłacowe pracy prowadzą do ograniczania
popytu na pracę i dezaktywizacji zawodowej zasobów pracy, korzystających ze względnie
dostępnego systemy świadczeń z zabezpieczenia społecznego, co wzmaga zapotrzebowanie
tegoż systemu na środki, prowadzące do wzrostu pozapłacowych kosztów pracy. Koło zostaje
zamknięte.
Z punktu widzenia potrzeb pracodawców dotyczących zmniejszania pozapłacowych
kosztów pracy obniżenie składek na ubezpieczenia społeczne wydaje się rozwiązaniem
najbardziej oczywistym. Skutkowałoby bowiem obniżeniem ogólnych kosztów pracy, bez
zmian w wynagrodzeniach brutto i netto. Jak wynika jednak ze szczegółowych analiz
rozwiązanie takie obciążone byłoby poważnymi wadami (Bukowski i inni, 2005,5. 305):
– wysokim kosztem fiskalnym każdej istotnej redukcji obciążeń wobec niemożności
wprowadzenia progresji w składkach,
– spodziewanym do 2010 r. utrzymywaniem się znacznego deficytu Funduszu
Ubezpieczeń Społecznych.
Wysokie koszty pracy sprzyjają rozwojowi szarej strefy. Obniżka kosztów pracy,
zwłaszcza elementów pozapłacowych, byłaby ważna zatem zarówno dla wzrostu popytu na
pracę, jak i ograniczania rozmiarów szarej strefy. Dla obniżenia pozapłacowych kosztów
pracy potrzebne są więc przedsięwzięcia i reformy ubezpieczeń społecznych. W 2007 r.
podjęto konkretne działania na rzecz zmniejszania kosztów pracy poprzez obniżenie
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wysokości składki na ubezpieczenie rentowe wynoszącej 13% podstawy wymiaru 97, z czego
6,5% płacił pracownik i 6,5% płacił pracodawca. W I etapie – od 1 lipca – składka rentowa w
części, którą płaci pracownik spadła o 3 punkty procentowe. W II etapie – od 1 stycznia 2008
– składak ta znów spadnie – o 4 pp. (2 pp. pracownicy i 2 pp. pracodawcy) 98. Po tych
obniżkach pracownicy będą płacić składkę w wysokości 1,5% wymiaru, zaś pracodawcy –
4,5%. W sumie dzięki redukcji składki wzrosną pensje pracowników, zaś pracodawców nieco
mniej ma kosztować ich zatrudnienie. Stwarza to warunki do – z jednej strony – powstawania
nowych miejsc pracy, a z drugiej – zmniejszenia rozmiarów pracy nierejestrowanej.
O ile zatem liczne wskazania respondentów na konieczność obniżenia składek ZUS
jako

działania

służące

zniechęceniu

pracodawców

do

zatrudniania

pracowników

nierejestrowanych wydają się w pełni zasadne, to równie nieomal liczne wskazania na
potrzebę zmniejszania podatków zdają się słabiej umocowane w polskiej rzeczywistości
gospodarczej. Dotyczy to w szczególności podatku dochodowego, którego stawki w
momencie badania były następujące:
– od osób fizycznych (PIT) – 19%, 30%, 40% uzyskanego przychodu 99, a od osób
fizycznych prowadzących nierolniczą działalność gospodarczą – 19%;
– od osób prawnych i przedsiębiorców (CIT) 19% uzyskanego przychodu 100.
Ocenić można, iż:
– stawka podatku dochodowego dla osób (tak fizycznych, jak i prawnych)
prowadzących działalność gospodarczą jest niska (liniowa 19%) i nie wpływa na zwiększanie
pracy nierejestrowanej;
– stawki podatku dochodowego od przychodu osób fizycznych (PIT) są stosunkowo
wysokie, co wpływa niewątpliwie na skłonność do podejmowania pracy nierejestrowanej, ale
nie na zatrudnianie pracowników nierejestrowanych;
– bardzo wysokie są składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne
i fundusze pozaubezpieczeniowe, to one szczególnie zwiększają skłonność do oferowania i
97

Dla pracowników najemnych podstawą wymiaru składek jest przychód z tytułu zatrudnienia, zaś dla
osób prowadzących działalność gospodarczą i osób współpracujących podstawą wymiaru składek jest
zadeklarowana kwota, nie niższa od 60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w poprzednim kwartale. Ta
grupa osób jest zobowiązana do wnoszenia składki od minimalnej podstawy niezależnie od wielkości
uzyskiwanego przychodu.
98
Na mocy Ustawy z 15 czerwca 2007 o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz
niektórych innych ustaw (Dz. U. 2007 Nr 115 poz. 792).
99
Ustawa z 16 listopada 2006 o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o
zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 217, poz. 1588).
100
Ustawa z 15 lutego 1992 o podatku dochodowym od osób prawnych, stan prawny na 01.04.2007
(Ministerstwo Finansów http://www.mf.gov.pl/index.php?const=3&dzial=134&wysw=4&sub=sub1, stan
09.05.2007).
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podejmowania pracy nierejestrowanej; dotyczy to tak pracy najemnej, jak i podejmowanej na
własny rachunek.
Czyli to głównie obciążenia na rzecz ZUS i inne o charakterze „parapodatkowym”
sprzyjają nierejestrowanemu zatrudnieniu, nie zaś obciążenia podatkowe, na które
wskazywali respondenci. W tym przypadku zapewne jednak nastąpiło zjawisko połączenia
wszelkich obciążeń finansowych pracodawców i respondenci wypowiadali się raczej na temat
tzw. „klina podatkowego”, obejmującego różnicę między wydatkami pracodawcy na pensję
pracownika (uwzględniającą wszelkie obciążenia podatkowe: np. podatek dochodowy,
składki na ubezpieczenia) a faktycznie otrzymywanym przez niego wynagrodzeniem. To
właśnie wysokość „klina podatkowego”, czyli udział podatków i składek w całkowitym
koszcie pracy istotnie determinuje zapotrzebowanie na pracowników (a przynajmniej to w
pełni legalne).
Eksperci zwracają uwagę, iż do postulatu zmniejszania obciążeń podatkowych
(zwłaszcza w Polsce, gdzie podatki dochodowe od osób prowadzących działalność
gospodarczą są stosunkowo niskie, aczkolwiek bardzo skomplikowane) należy podchodzić z
pewnym dystansem, gdyż w większości państw narzekanie przez prywatnych przedsiębiorców
na wysokość podatków jest w tzw. „dobrym tonie” (zob. Matusiak, 2006, s. 283).

6.4.2.2. Odpowiedzialność z tytułu zatrudniania pracowników nierejestrowanych

Spośród 905 badanych pracodawców z małych przedsiębiorstw tylko jeden
zadeklarował, iż został ukarany za zatrudnienie nierejestrowanego pracownika. Formą kary
było – jak to określił sam respondent – „legalne zatrudnienie pracownika”.
Również tylko jeden respondent zadeklarował, iż zatrudniony przez niego
nierejestrowany pracownik dochodził swych praw – złożył mianowicie pozew do sądu. Spór
ten został rozstrzygnięty polubownie.
Wszystkich respondentów zapytano, czy znają konsekwencje, jakie może ponieść
pracodawca zatrudniający nierejestrowanego pracownika w przypadku, gdy pracownik ten
ulegnie wypadkowi podczas wykonywania pracy (np. po przegraniu sprawy w sądzie).
Większość badanych pracodawców – 462, czyli 51% deklarowała, iż konsekwencje te zna,
nie zna ich 337 pracodawców (37,2%), zaś 106 (11,7%) nie wypowiedziało się jednoznacznie
na ten temat (tabela 11).
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Tabela 11. Rozkład odpowiedzi na pytanie „czy zna Pan(i) konsekwencje, jakie może
ponosić pracodawca w przypadku, gdy pracownik nierejestrowany ulegnie wypadkowi
podczas wykonywania pracy (np. po przegraniu sprawy w sądzie)?” (w %, N = 905)

Respondenci ogółem
Z tego według:
Rodzaju działalności
sekcje A–F (rolnictwo+przemysł+budownictwo)
sekcja G (handel)
sekcje H–O (pozostałe usługi)
Wielkości miejscowości, w której znajduje się główna
siedziba firmy
wieś
miasto liczące do 19 999 mieszkańców
miasto liczące od 20 tys. do 49 999 mieszkańców
miasto liczące od 50 tys. do 99 999 mieszkańców
miasto liczące od 100 tys. do 499 999 mieszkańców
miasto liczące więcej niż 500 tys. mieszkańców
Wieku przedsiębiorstwa
założone przed 1990
założone między 1990 a 1999
założone po 1999
Wielkości przedsiębiorstwa
do 9 osób
10–49 osób
Przeciętnego wynagrodzenia w przedsiębiorstwie
poniżej płacy minimalnej
między płacą minimalną a przeciętnym wynagrodzeniem w
II kw. 2007
Powyżej przeciętnego wynagrodzenia w II kw. 2007
Sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa
bardzo dobra
dobra
przeciętna
pogarszająca się
na skraju przepaści (bankructwa)
Poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego
województwa mierzony PKB per capita w 2004 r. a)
grupa I
grupa II
grupa III
Stopy bezrobocia w województwie w IV kw. 2006b)
grupa A
grupa B
grupa C
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Tak

Nie

51,0

37,2

Nie wiem,
trudno
powiedzieć
11,7

59,8
46,2
49,9

27,4
43,6
37,8

12,8
10,2
12,3

44,2
56,4
52,6
45,3
65,3
37,4

36,0
31,7
39,7
32,6
29,3
53,1

19,8
11,9
7,8
22,1
5,4
9,5

61,1
53,3
49,1

24,8
34,7
40,6

14,2
12,0
10,3

50,4
67,6

37,7
26,5

11,9
5,9

70,3

23,4

6,3

52,9

36,4

10,8

43,5

47,8

8,7

47,8
52,5
50,9
49,2
40,0

41,3
35,0
38,6
39,0
60,0

10,9
12,5
10,5
11,9
,0

48,1
48,8
64,4

40,1
36,8
30,2

11,8
14,4
5,4

48,8
53,3
51,8

37,6
34,6
40,2

13,6
12,1
8,0

Zatrudniania pracowników nierejestrowanych
zatrudniający
niezatrudniający

71,4
50,2

14,3
38,2

14,3
11,6

a) Grupa I – województwa o najwyższym poziomie rozwoju: mazowieckie, śląskie, wielkopolskie, dolnośląskie,
grupa II – województwa o średnim poziomie rozwoju: pomorskie, zachodniopomorskie, łódzkie, lubuskie,
kujawsko-pomorskie, opolskie, małopolskie, grupa III – województwa najsłabiej rozwinięte: warmińskomazurskie, świętokrzyskie, lubelskie, podkarpackie, podlaskie.
b) Grupa A – województwa o najniższej stopie bezrobocia: łódzkie, pomorskie, podlaskie, wielkopolskie,
mazowieckie; grupa B – województwa o średniej stopie bezrobocia: lubuskie, małopolskie, śląskie, lubelskie,
podkarpackie, opolskie; grupa C – województwa o najwyższej stopie bezrobocia: warmińsko-mazurskie,
dolnośląskie, zachodniopomorskie, kujawsko-pomorskie, świętokrzyskie.

Jak wynika z tabeli 11, znajomość konsekwencji ponoszonych przez pracodawcę w
przypadku, gdy pracownik nierejestrowany ulegnie wypadkowi podczas wykonywania pracy,
jest większe wśród pracodawców:
– prowadzących działalność w rolnictwie przemyśle i budownictwie (59,8%) niż w
innych dziedzinach (46,2% w handlu, 49,9% w pozostałych usługach);
– z firm starszych – założonych przed 1990 r. (61,1%) niż młodszych (53,3%
założonych w latach dziewięćdziesiątych, 49,1% założonych po 1999 r.).
– w firmach większych, zatrudniających od 10 do 49 osób (67,6%) niż w
mikropodmiotach (50,4%).
– w przedsiębiorstwach o wynagrodzeniu przeciętnym bardzo niskim (niższym niż
płaca minimalna 70,3%) niż stosunkowo wyższym (między płacą minimalną a przeciętnym
wynagrodzeniu w kraju: 52,9%; powyżej przeciętnego wynagrodzenia w kraju: 43,5%).
– w województwach najsłabiej rozwiniętych (z grupy III – 64,4%) niż o wyższym
poziomie rozwoju społeczno-gospodarczego (z grupy I – 48,1%; z grupy II – 48,8%).
– deklarujący

zatrudnianie

pracowników

nierejestrowanych

(71,4%)

niż

niezatrudniający ich (50,2%).
Pozostałe cechy przedsiębiorstw i ich otocznia nie różnicowały istotnie deklarowanej
przez respondentów znajomości konsekwencji ponoszonych przez pracodawcę w przypadku,
gdy pracownik nierejestrowany ulegnie wypadkowi podczas wykonywania pracy. Trzeba
jedynie zwrócić uwagę na zaskakująco rzadkie deklaracje tego typu od respondentów z firm
mających siedzibę w wielkich miastach (37,4%).
Respondentów, którzy deklarowali znajomość konsekwencji ponoszonych przez
pracodawców w przypadku, gdy pracownik nierejestrowany ulegnie wypadkowi podczas
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wykonywania pracy poproszono o wskazanie konkretnych skutków. Najbardziej znaną
konsekwencją okazało się pokrywanie innych kosztów związanych z ujawnieniem
zatrudnienia nierejestrowanego w wyniku wypadku, któremu uległ ten pracownik (np. zaległe
składki ZUS). Znajomość jej deklarowało 332 respondentów, czyli 71,9% pracodawców
znających konsekwencje i 36,7% całej zbiorowości badanych pracodawców. Niewiele mniej
osób wiedziało o wypłaceniu dożywotniej renty pracownikowi, który doznał trwałego
uszczerbku na zdrowiu (304, czyli – odpowiednio – 65,8% i 33,6%). Stosunkowo najmniej
respondentów wiedziało o wypłaceniu jednorazowego odszkodowania (tabela 12).
Tabela 12. Znane respondentom konsekwencje, jakie może ponosić pracodawca
w przypadku, gdy pracownik nierejestrowany ulegnie wypadkowi
podczas wykonywania pracy (N = 462)
Konsekwencje
Pokrywanie innych kosztów związanych z ujawnieniem zatrudnienia
nierejestrowanego w wyniku wypadku, któremu uległ ten pracownik (np.
zaległe składki ZUS)
Wypłacenie dożywotniej renty pracownikowi, który doznał trwałego uszczerbku
na zdrowiu
Wypłacenie renty rodzinnej z powodu śmierci pracownika
Finansowanie pracownikowi równowartości wynagrodzenia należnego przez
cały okres zwolnienia lekarskiego
Wypłacenie jednorazowego odszkodowania
Inne

Liczba

%

332

71,9

304

65,8

279

60,4

249

53,9

103
23

22,3
5,0

Wśród wypowiedzi zakwalifikowanych jako inne najwięcej dotyczyło wszelkiego
rodzaju kar finansowych. Pojedynczy respondenci zwracali uwagę na takie konsekwencje, jak
„firma traci dobry wizerunek” oraz utratę koncesji i zamknięcie zakładu.
Stosunkowo niewielu badanych pracodawców z małych przedsiębiorstw słyszało
kiedykolwiek o przypadku dochodzenia swoich praw przez pracownika zatrudnionego w
sposób nierejestrowany lub z częściowo nierejestrowanym wynagrodzeniem. Respondentów
takich było 238 (26,3% wszystkich badanych). Nie słyszało o takim przypadku 623
respondentów (68,8%), zaś nie wypowiedziało się w tym zakresie 44 (4,9%) (tabela 13)
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Tabela 13. Rozkład odpowiedzi na pytanie „czy słyszał(a) Pan(i) kiedykolwiek
o przypadku dochodzenia swoich praw przez pracownika zatrudnionego w sposób
nierejestrowany lub z częściowo nierejestrowanym wynagrodzeniem?” (w %, N = 905)

Respondenci ogółem
Z tego według:
Rodzaju działalności
sekcje A–F (rolnictwo+przemysł+budownictwo)
sekcja G (handel)
sekcje (pozostałe usługi)
Wielkości miejscowości, w której znajduje się główna
siedziba firmy
wieś
miasto liczące do 19 999 mieszkańców
miasto liczące od 20 tys. do 49 999 mieszkańców
miasto liczące od 50 tys. do 99 999 mieszkańców
miasto liczące od 100 tys. do 499 999 mieszkańców
miasto liczące więcej niż 500 tys. mieszkańców
Wieku przedsiębiorstwa
założone przed 1990
założone między 1990 a 1999
założone po 1999
Wielkości przedsiębiorstwa
do 9 osób
10–49 osób
Przeciętnego wynagrodzenia w przedsiębiorstwie
poniżej płacy minimalnej
między płacą minimalną a przeciętnym wynagrodzeniem w
II kw. 2007
powyżej przeciętnego wynagrodzenia w II kw. 2007
Sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa
bardzo dobra
dobra
przeciętna
pogarszająca się
na skraju przepaści (bankructwa)
Poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego
województwa mierzony PKB per capita w 2004 r. a)
grupa I
grupa II
grupa III
Stopy bezrobocia w województwie w IV kw. 2006b)
grupa A
grupa B
grupa C
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Tak

Nie

26,3

68,8

Nie wiem,
trudno
powiedzieć
4,9

27,4
21,0
29,9

68,0
73,8
65,4

4,6
5,2
4,7

26,7
33,7
33,6
20,0
28,5
17,3

66,9
61,4
65,5
71,6
67,8
77,1

6,4
5,0
0,9
8,4
3,7
5,6

25,7
31,4
22,3

70,8
63,8
72,3

3,5
4,8
5,4

26,2
29,4

69,0
64,7

4,8
5,9

34,4

62,5

3,1

28,8

66,8

4,5

8,7

82,6

8,7

32,6
25,5
26,2
30,5
40,0

60,9
69,8
69,8
61,0
40,0

6,5
4,8
3,9
8,5
20,0

26,0
24,7
30,9

70,0
70,0
63,1

4,1
5,3
6,0

21,9
32,4
25,4

71,5
63,4
71,9

6,7
4,2
2,7

Zatrudniania pracowników nierejestrowanych
zatrudniający
niezatrudniający

25,7
26,3

74,3
68,6

,0
5,1

a) Grupa I – województwa o najwyższym poziomie rozwoju: mazowieckie, śląskie, wielkopolskie, dolnośląskie,
grupa II – województwa o średnim poziomie rozwoju: pomorskie, zachodniopomorskie, łódzkie, lubuskie,
kujawsko-pomorskie, opolskie, małopolskie, grupa III – województwa najsłabiej rozwinięte: warmińskomazurskie, świętokrzyskie, lubelskie, podkarpackie, podlaskie.
b) Grupa A – województwa o najniższej stopie bezrobocia: łódzkie, pomorskie, podlaskie, wielkopolskie,
mazowieckie; grupa B – województwa o średniej stopie bezrobocia: lubuskie, małopolskie, śląskie, lubelskie,
podkarpackie, opolskie; grupa C – województwa o najwyższej stopie bezrobocia: warmińsko-mazurskie,
dolnośląskie, zachodniopomorskie, kujawsko-pomorskie, świętokrzyskie.

Stosunkowo najczęściej słyszeli o przypadku dochodzenia swoich praw przez
pracownika zatrudnionego w sposób nierejestrowany lub z częściowo nierejestrowanym
wynagrodzeniem pracodawcy z przedsiębiorstw:
– mających swą siedzibę w małych miastach (33,7% w miastach do 20 tys.
mieszkańców i 33,6% w miastach liczących od 10 tys. do 50 tys. mieszkańców; najrzadziej w
wielkich miastach: 17,3%);
– ze stosunkowo niskim przeciętnym wynagrodzeniem (34,4% z przedsiębiorstw z
wynagrodzeniem poniżej płacy minimalnej, a tylko 8,7% z firm z wynagrodzeniem powyżej
przeciętnego w kraju);
– znajdujący się w złej sytuacji ekonomicznej (40% z firm na skraju bankructwa i
30,5% z pogarszającą się sytuacja ekonomiczną) oraz znajdujących się w bardzo dobrej
sytuacji ekonomicznej (32,6%);
– zlokalizowanych w województwach o stosunkowo niskim poziomie rozwoju
społeczno-gospodarczego (30,9% z grupy III);
– zlokalizowanych w województwach o przeciętnej sytuacji na rynku pracy (32,4% z
grupy B).
Najczęściej znanym przypadkiem dochodzenia swoich praw przez pracownika
zatrudnionego w sposób nierejestrowany lub z częściowo nierejestrowanym wynagrodzeniem
okazało się doniesienie tegoż pracownika do organów kontrolujących legalność zatrudnienia
(132 pracodawców, czyli 55,5% znających tego typu przypadki i 14,6% całej zbiorowości
badanych). Połowa subpopulacji badanych, znających przypadki dochodzenia swoich praw
przez nierejstrowanych pracowników, słyszała o zemście zwolnionych pracowników, a ponad
40% o wytoczeniu sprawy sądowej. Stosunkowo najrzadziej słyszano o doniesieniach do
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organów kontrolujących legalność zatrudnienia składanych przez pracowników rejestrowanych
(legalnych) (32,4%) czy przez osoby z najbliższego otoczenia (28,6%) (tabela 14).
Tabela 14. Znane respondentom przypadki dochodzenia swoich praw
przez pracownika zatrudnionego w sposób nierejestrowany lub z częściowo
nierejestrowanym wynagrodzeniem (N = 238)
Przypadki dochodzenia praw pracowników nierejestrowanych
Doniesienie przez pracownika/pracowników zatrudnionych w sposób
nierejestrowany lub częściowo rejestrowany do organów kontrolujących
legalność zatrudnienia
Zemsta zwolnionego pracownika
Wytoczenie sprawy sądowej przez pracowników oszukanych przez pracodawcę,
którzy byli zatrudnieni w sposób nierejestrowany lub częściowo nierejestrowany
a byli informowani przez pracodawcę, że są pracownikami rejestrowanymi
Wytoczenie przez pracownika/pracowników zatrudnionych w sposób
nierejstrowany lub częściowo rejestrowany sprawy sądowej
Doniesienie przez pracownika/pracowników rejestrowanych do organów
kontrolujących legalność zatrudnienia
Doniesienie przez osobę z najbliższego otoczenia (sąsiad, właściciel
konkurencyjnej firmy itp.) do organów kontrolujących legalność zatrudnienia
Inne

Liczba

%

132

55,5

119

50,0

105

44,1

99

41,6

77

32,4

68

28,6

10

4,2

Inne, nie sklasyfikowane przypadki dochodzenia swoich praw przez pracownika
zatrudnionego w sposób nierejestrowany lub z częściowo nierejestrowanym wynagrodzeniem
miały różnorodny i jednostkowy charakter, dla przykładu: „program TV „Sprawa dla

reportera”, „rodzina robiła awantury właścicielowi firmy”, czy „szantaż”, „wypadek”.
Badania wykazały istnienie dychotomicznego podziału pracodawców z małych
przedsiębiorstw z punktu widzenia wyrażania przez nich obaw z tytułu negatywnych
konsekwencji wynikających z zatrudnienia pracownika nierejestrowanego. Odczuwanie
obawy zadeklarowało 415, czyli 45,9% respondentów, brak takiej obawy wyraziło 445
(49,2%) badanych, zaś 45 (5,0%) nie miało na ten temat wyrobionej opinii (tabela 15).
Tabela 15. Rozkład odpowiedzi na pytanie „czy boi się Pan(i) negatywnych
konsekwencji wynikających z zatrudniania pracownika nierejestrowanego?”
(w %, N = 905)

Respondenci ogółem
Z tego według:
Rodzaju działalności
sekcje A–F (rolnictwo+przemysł+budownictwo)
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Tak

Nie

45,9

49,2

Nie wiem,
trudno
powiedzieć
5,0

49,8

47,0

3,2

sekcja G (handel)
sekcje H–O (pozostałe usługi)
Wielkości miejscowości, w której znajduje się główna
siedziba firmy
wieś
miasto liczące do 19 999 mieszkańców
miasto liczące od 20 tys. do 49 999 mieszkańców
miasto liczące od 50 tys. do 99 999 mieszkańców
miasto liczące od 100 tys. do 499 999 mieszkańców
miasto liczące więcej niż 500 tys. mieszkańców
Wieku przedsiębiorstwa
założone przed 1990
założone między 1990 a 1999
założone po 1999
Wielkości przedsiębiorstwa
do 9 osób
10–49 osób
Przeciętnego wynagrodzenia w przedsiębiorstwie
poniżej płacy minimalnej
między płacą minimalną a przeciętnym wynagrodzeniem w
II Q 2007
powyżej przeciętnego wynagrodzenia w II Q 2007
Sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa
bardzo dobra
dobra
przeciętna
pogarszająca się
na skraju przepaści (bankructwa)
Poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego
województwa mierzony PKB per capita w 2004 r. a)
grupa I
grupa II
grupa III
Stopy bezrobocia w województwie w IV Q 2006b)
grupa A
grupa B
grupa C
Zatrudniania pracowników nierejestrowanych
zatrudniający
niezatrudniający

41,6
47,0

51,5
48,6

6,9
4,5

52,3
60,4
58,6
40,0
42,1
31,3

44,2
36,6
36,2
47,4
55,8
61,5

3,5
3,0
5,2
12,6
2,1
7,3

55,8
45,4
45,7

40,7
50,0
48,3

3,5
4,6
6,0

45,9
44,1

49,0
52,9

5,1
2,9

62,5

35,9

1,6

47,7

46,9

5,4

17,4

82,6

,0

45,7
48,5
43,3
44,1
20,0

45,7
48,0
51,2
45,8
80,0

8,7
3,5
5,5
10,2
,0

46,2
42,6
52,3

48,6
52,4
43,6

5,3
5,0
4,0

42,4
47,7
49,1

52,0
48,7
45,1

5,6
3,6
5,8

77,1
44,6

22,9
50,2

,0
5,2

a) Grupa I – województwa o najwyższym poziomie rozwoju: mazowieckie, śląskie, wielkopolskie, dolnośląskie,
grupa II – województwa o średnim poziomie rozwoju: pomorskie, zachodniopomorskie, łódzkie, lubuskie,
kujawsko-pomorskie, opolskie, małopolskie, grupa III – województwa najsłabiej rozwinięte: warmińskomazurskie, świętokrzyskie, lubelskie, podkarpackie, podlaskie.
b) Grupa A – województwa o najniższej stopie bezrobocia: łódzkie, pomorskie, podlaskie, wielkopolskie,
mazowieckie; grupa B – województwa o średniej stopie bezrobocia: lubuskie, małopolskie, śląskie, lubelskie,
podkarpackie, opolskie; grupa C – województwa o najwyższej stopie bezrobocia: warmińsko-mazurskie,
dolnośląskie, zachodniopomorskie, kujawsko-pomorskie, świętokrzyskie.
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Analiza danych zawarty w tabeli 15 pokazuje wyraźnie, iż obawę co do negatywnych
konsekwencji wynikających z zatrudniania pracownika nierejestrowanego znacznie częściej
wyrażali pracodawcy:
– z firm mających siedzibę główną w małych miastach (60,4% z miast do 20 tys.
mieszkańców i 58,6% z miast od 20 tys. do 50 tys. mieszkańców) i wsi (52,3%) niż z
przedsiębiorstw zlokalizowanych w dużych miastach (31,3%);
– z przedsiębiorstw „starych”, założonych przed 1990 r. (55,8%) niż firm młodszych
(45,4% z firm założonych w latach dziewięćdziesiątych i 45,7% z przedsiębiorstw założonych
po 1999 r.);
– z firm o najniższym przeciętnym wynagrodzeniu – poniżej płacy minimalnej
(62,5%) niż z przedsiębiorstw o stosunkowo najwyższym wynagrodzeniu przeciętnym –
powyżej analogicznego w kraju (17,4%).
Obawę tę znacznie częściej wyrażali również pracodawcy deklarujący zatrudnianie
pracowników nierejestrowanych (77,1%) niż niezatrudniający takich pracowników (44,6%).
Pozostałe cechy przedsiębiorstw i ich otocznia nie różnicowały istotnie poczucia
obawy respondentów co do negatywnych konsekwencji wynikających z zatrudniania
pracownika nierejestrowanego. Trzeba jednak wskazać, iż stosunkowo częściej obawy te
deklarowali respondenci z firm, których siedziby znajdują się w województwach o
stosunkowo niskim poziomie rozwoju społeczno-gospodarczego (w grupie III było to 53,3%)
oraz w województwach o stosunkowo wysokiej stopie bezrobocia (w grupie C – 49,1%).
Subpopulację respondentów, którzy wyrażają obawy z tytułu negatywnych
konsekwencji wynikających z zatrudnienia pracownika nierejestrowanego poproszono o
wskazanie trzech skutków, których najbardziej się obawiają. Jak wykazały badania, na
pierwszym miejscu pracodawcy najczęściej wymieniali obawy związane z koniecznością
wypłacania dożywotniej renty pracownikowi, który doznał trwałego uszczerbku na zdrowiu
(31,8% wyrażających obawy), na drugim – konieczność wypłacania renty rodzinnej z powodu
śmierci pracownika (24,6%), zaś na trzecim – kary wyznaczonej przez urząd skarbowy
(18,8%) (tabela 16).
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Tabela 16. Negatywne konsekwencje wynikające z zatrudniania pracownika
nierejestrowanego, których najbardziej obawiają się respondenci (N = 415)
Konsekwencje

Konsekwencja 1.

Liczba (%) wskazań

I
Konieczność
wypłacania dożywotniej
renty pracownikowi,
który doznał trwałego
uszczerbku na zdrowiu
132 (31,8%)

Konsekwencja 2.

Konieczność wypłacenia
jednorazowego
odszkodowania
pracownikowi

Liczba (%) wskazań

116 (28,0%)

Konsekwencja 3.

Wysokość mandatu PIP

Liczba (%) wskazań

40 (9,6%)

Kolejność wskazania
II

III

Konieczność
wypłacania renty
rodzinnej z powodu
śmierci pracownika

Kary wyznaczonej
przez urząd skarbowy

102 (24,6%)
Konieczność wypłacania
dożywotniej renty
pracownikowi, który
doznał trwałego
uszczerbku na zdrowiu
80 (19,3%)
Sądowych i finansowych
roszczeń byłego
pracownika
58 (14,0%)

78 (18,9%)
Konieczność
pokrywania innych
kosztów związanych z
ujawnieniem
zatrudnienia
69 (16,6%)
Sądowych i
finansowych roszczeń
byłego pracownika
60 (14,5%)

Respondenci określając trzy główne negatywne konsekwencje wynikające z
zatrudniania pracownika nierejestrowanego, których najbardziej się obawiają, dokonali
łącznie 1127 wskazań. Pozwoliło to na ustalenie pewnego rodzaju „rankingu obaw”. Wynika
z niego, iż pracodawcy z małych przedsiębiorstw, którzy obawiają się negatywnych
konsekwencji zatrudniania nierejestrowanego pracownika najczęściej obawy te łączą z
koniecznością wypłacania dożywotniej renty pracownikowi, który doznał trwałego
uszczerbku na zdrowiu (konsekwencje te wskazało 221 respondentów, czyli 53,3% badanej
subpopulacji) oraz konieczności wypłacania renty rodzinnej z powodu śmierci pracownika
(179, czyli 43,1% badanej subpopulacji). Stosunkowo najrzadziej zaś obawiają się
konieczności finansowania pracownikowi równowartości wynagrodzenia należnego przez
cały okres zwolnienia lekarskiego (32, czyli 7,7% badanych) (tabela 17).
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Tabela 17. Wskazania respondentów obawiających się negatywnych konsekwencji
wynikających z zatrudniania pracownika nierejestrowanego (N=415)
L.p.
Konsekwencje
1 Konieczność wypłacania dożywotniej renty pracownikowi, który doznał
trwałego uszczerbku na zdrowiu
2 Konieczność wypłacania renty rodzinnej z powodu śmierci pracownika
3 Sądowych i finansowych roszczeń byłego pracownika
4 Konieczność pokrywania innych kosztów związanych z ujawnieniem
zatrudnienia
5 Kary wyznaczonej przez urząd skarbowy
6 Konieczność wypłacenia jednorazowego odszkodowania pracownikowi
7 Wysokość mandatu PIP
8 Konieczność finansowania pracownikowi równowartości wynagrodzenia
należnego przez cały okres zwolnienia lekarskiego
9 Inne

Liczba

%

221

53,3

179
151

43,1
36,4

149

35,9

144
129
113

34,7
31,1
27,2

32

7,7

9

2,2

Respondenci obawiali się również między innymi (przypadki nie sklasyfikowane):
„utraty reputacji firmy”, „odebrania koncesji”, „wyrzutów sumienia”, wyrządzenia krzywdy

pracownikowi”.
Przypomnijmy, iż obaw przed negatywnymi konsekwencjami wynikającymi z
zatrudniania pracownika nierejestrowanego nie odczuwało 445 respondentów, czyli prawie
połowa (dokładnie 49,2%) badanej zbiorowości. Brak obaw uzasadniali najczęściej (414
osób, czyli 93%) tym, iż nie zatrudniają i nie zamierzają zatrudniać pracowników
nierejestrowanych. Pozostali twierdzili, iż nie zatrudniają „całkowicie nierejestrowanych”
(jak to określili) pracowników (9 osób), jeżeli zatrudniają takich pracowników, to na krótko
(2 osoby), 3 osoby stwierdziły wyraźnie: „nie wierzę w możliwość udowodnienia

nierejestrowanego zatrudnienia”, a jedna osoba: „w mojej branży kontrola jest utrudniona”.

6.5.1.3. Wynagrodzenie minimalne a zatrudnienie nierejestrowane

Wynagrodzenie minimalne jest kategorią tak społeczną, jak i ekonomiczną. Społeczny
jej wymiar zawiera się w zmniejszaniu rozpiętości dochodowych i ochronie pracowników
najemnych. Wymiar ekonomiczny to przede wszystkim wpływ na tzw. usztywnienie płac od
dołu, ograniczające elastyczność podaży i popytu na pracę, a tym samym – procesy
dostosowawcze na rynku pracy. Wyniki badań empirycznych nie dostarczają podstaw do
jednoznacznych ocen wpływu wynagrodzenia minimalnego na sytuację na rynku pracy i
zachowania pracodawców i pracobiorców. Jeżeli poziom wynagrodzenia minimalnego jest
stosunkowo niski, to w istocie nie ma on wpływu na zatrudnienie. W przypadku zmian
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poziomu, największe implikacje zauważyć można w szczególnych grupach zasobów pracy,
takich jak np. osoby młode 101.
W Polsce wysokość minimalnego wynagrodzenia regulowana jest ustawowo 102, a
ustalana jest corocznie przez Komisję Trójstronną d.s. Społeczno-Gospodarczych lub rząd,
jeżeli Komisja nie jest w stanie określić jej w wymaganym terminie. Mechanizm tego
ustalania w pierwotnej wersji przewidywał, iż wzrost minimalnego wynagrodzenia
następował w każdym roku i nie mógł być niższy niż wskaźnik inflacji. W 2005 r.
znowelizowano przepisy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę 103. W wyniku zmian, do
dotychczasowego obligatoryjnego wzrostu minimalnego wynagrodzenia o prognozę inflacji,
dodano 2/3 realnego przyrostu PKB, do czasu osiągnięcia 50% relacji między
wynagrodzeniem minimalnym a przeciętnym w gospodarce narodowej. Czyli mechanizm
płacy minimalnej przewidywał jej wzrost szybszy niż inflacja 104.
Wpływ płacy minimalnej na pracę nierejestrowną jest osłabiony poprzez możliwość
jej obniżania. W latach 2003–2005 pracodawcy mieli możliwość ustalania pracownikom
wynagrodzenia niższego od ustalonego minimum, jednak nie niższego niż:
– 80% wysokości minimalnego wynagrodzenia – w pierwszym roku pracy,
– 90% wysokości minimalnego wynagrodzenia – w drugim roku pracy.
Subminimum wprowadzono na okres wchodzenia na rynek pracy roczników wyżu
demograficznego, w celu zachęcenia pracodawców do zatrudniania ludzi młodych. Od 2006 r.
dopuszczono bezterminowo możliwość ustalenia wysokości wynagrodzenia pracownika
poniżej obowiązującego minimum, przy czym maksymalne obniżenie wynagrodzenia nie
może być większe niż 20%. Czyli płaca minimalna nie jest całkiem sztywna.
W grudniu 2005 r. wynagrodzenie w wysokości nieprzekraczającej minimalnego
otrzymywało 221,3 tys. osób 105 (3% ogółu pracujących w podmiotach zatrudniających 10
osób i więcej), wynagrodzenie na poziomie dopuszczonego subminimum otrzymywało 34,7
tys. osób (MPiPS 2006).
Uważa się, iż zjawisko „usztywnienia płac od dołu” związane z istnieniem płacy
minimalnej ma pewien wpływ na zainteresowanie pracą nierejestrowaną w sensie skłonności
101

Omówienie wyników badań dotyczących wpływu wynagrodzenia minimalnego na sytuację na rynku
pracy znajduje się w: Bukowski (red.) 2005.
102
Ustawa z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę
103
Ustawa z dnia 1 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o wynagrodzeniu minimalnym (Dz. U. Nr 157, poz.
1314).
104
Relacja minimalnego wynagrodzenia do przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej
wynosiła w 2005 r. 35,7% (w 2004 r. 36%).
105
Z tego 24,9 tys. osób w granicach 90%–<100% minimalnego wynagrodzenia oraz 9,8 tys. osób
80%– <90% minimalnego wynagrodzenia.
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do jej oferowania i świadczenia. Hipotezę tę poddano weryfikacji w omawianym badaniu,
analizując opinie pracodawców z małych przedsiębiorstw w dwóch obszarach:
– wpływu wynagrodzenia minimalnego 106 na skalę zatrudnienia nierejestrowanego na
lokalnym rynku pracy,
– wpływu wynagrodzenia minimalnego na podejmowanie decyzji o zatrudnieniu
nierejestrowanym w ich firmach.
Pracodawcy mieli – w pierwszej kolejności – możliwość wypowiedzenia swej opinii o
wpływie wynagrodzenia minimalnego na otoczenie (a więc zobiektywizowanej o charakterze
obojętnym dla samego respondenta, który miał możliwość wypowiedzenia się „o innych” a
nie „o sobie”), a następnie opinii o wpływie płacy minimalnej na ich własne decyzje
zatrudnieniowe. Okazało się, że oceny te są mocno rozbieżne.
Prawie połowa spośród 905 badanych pracodawców z małych przedsiębiorstw – 424
osoby (46,9% badanej populacji) stwierdziła, iż wysokość płacy minimalnej nie ma żadnego
wpływu na skalę zatrudnienia nierejestrowanego na lokalnym rynku pracy. Wpływ ten
dostrzegało 297 respondentów (32,8%), zaś wyrobionego zdania na ten temat nie posiadało
184 (20,3%) badanej zbiorowości (tabela 18). Jak z tego widać – jedynie ok. 1/3
pracodawców z małych przedsiębiorstw dostrzega jakikolwiek wpływ wysokości płacy
minimalnej na skalę zatrudnienia nierejstrowanego na lokalnym rynku pracy.
Tabela 1.18. Rozkład odpowiedzi na pytanie „czy Pan(i) zdaniem wysokość płacy
minimalnej ma jakikolwiek wpływ na skalę zatrudnienia nierejestrowanego na lokalnym
rynku pracy?” (w %, N = 905)

Respondenci ogółem
Z tego według:
Rodzaju działalności
sekcje A–F (rolnictwo+przemysł+budownictwo)
sekcja G (handel)
sekcje H–O (pozostałe usługi)
Wielkości miejscowości, w której znajduje się główna
siedziba firmy
wieś
miasto liczące do 19 999 mieszkańców
miasto liczące od 20 tys. do 49 999 mieszkańców

106

Tak

Nie

32,8

46,9

Nie wiem,
trudno
powiedzieć
20,3

32,0
32,5
33,6

45,7
48,9
45,9

22,4
18,7
20,5

29,7
44,6
33,6

51,2
42,6
52,6

19,2
12,9
13,8

W momencie badania wysokość wynagrodzenia minimalnego kształtowała się na poziomie 936 zł
brutto, czyli 5,32 zł za godzinę.
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miasto liczące od 50 tys. do 99 999 mieszkańców
miasto liczące od 100 tys. do 499 999 mieszkańców
miasto liczące więcej niż 500 tys. mieszkańców
Wieku przedsiębiorstwa
założone przed 1990
założone między 1990 a 1999
założone po 1999
Wielkości przedsiębiorstwa
do 9 osób
10–49 osób
Przeciętnego wynagrodzenia w przedsiębiorstwie
poniżej płacy minimalnej
między płacą minimalną a przeciętnym wynagrodzeniem
w II kw. 2007
powyżej przeciętnego wynagrodzenia w II Q 2007
Sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa
bardzo dobra
dobra
przeciętna
pogarszająca się
na skraju przepaści (bankructwa)
Poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego
województwa mierzony PKB per capita w 2004 r. a)
grupa I
grupa II
grupa III
Stopy bezrobocia w województwie w IV kw. 2006b)
grupa A
grupa B
grupa C
Zatrudniania pracowników nierejestrowanych
zatrudniający
niezatrudniający

24,2
38,8
25,1

40,0
47,9
43,6

35,8
13,2
31,3

31,9
35,5
32,6

48,7
44,6
49,4

19,5
19,9
18,0

32,7
35,3

46,8
47,1

20,4
17,6

43,8

40,6

15,6

30,8

50,1

19,1

34,8

52,2

13,0

39,1
32,3
33,3
33,9
40,0

34,8
50,0
45,4
37,3
40,0

26,1
17,8
21,3
28,8
20,0

36,3
27,4
35,6

45,0
49,4
46,3

18,8
23,2
18,1

29,3
37,9
31,7

43,2
45,8
54,5

27,5
16,3
13,8

45,7
32,3

45,7
46,9

8,6
20,8

a) Grupa I – województwa o najwyższym poziomie rozwoju: mazowieckie, śląskie, wielkopolskie, dolnośląskie;
grupa II – województwa o średnim poziomie rozwoju: pomorskie, zachodniopomorskie, łódzkie, lubuskie,
kujawsko-pomorskie, opolskie, małopolskie; grupa III – województwa najsłabiej rozwinięte: warmińskomazurskie, świętokrzyskie, lubelskie, podkarpackie, podlaskie.
b) Grupa A – województwa o najniższej stopie bezrobocia: łódzkie, pomorskie, podlaskie, wielkopolskie,
mazowieckie; grupa B – województwa o średniej stopie bezrobocia: lubuskie, małopolskie, śląskie, lubelskie,
podkarpackie, opolskie; grupa C – województwa o najwyższej stopie bezrobocia: warmińsko-mazurskie,
dolnośląskie, zachodniopomorskie, kujawsko-pomorskie, świętokrzyskie.

Opinii o istnieniu wpływu wynagrodzenia minimalnego na skalę zatrudnienia
nierejestrowanego na lokalnym rynku pracy nie różnicowały istotnie takie cechy
przedsiębiorstw, jak rodzaj działalności, wiek i sytuacja ekonomiczna. Jedyną cechą firmy,
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która w pewnym stopniu różnicowała opinię respondentów, była wysokość przeciętnego
wynagrodzenia w przedsiębiorstwach: respondenci z firm, w których wynagrodzenie to było
stosunkowo niskie (niższe niż obowiązująca płaca minimalna) częściej deklarowali istnienie
wpływu wysokości płacy minimalnej na skalę zatrudnienia nierejestrowanego na lokalnym
rynku pracy (43,8%) niż respondenci z przedsiębiorstw, w których przeciętne wynagrodzenie
kształtowało się między płacą minimalną a przeciętnym w kraju (30,8%) oraz respondenci z
firm, w których przeciętne wynagrodzenie kształtowało się powyżej analogicznego w kraju
(34,8%).
Wpływ wysokości płacy minimalnej na skalę zatrudnienia na lokalnym rynku pracy
częściej dostrzegali pracodawcy z firm zatrudniających pracowników nierejestrowanych
(45,7%) niż niezatrudniający takich osób (32,3%).
Subpopulację pracodawców oceniających, iż istnieje jakikolwiek wpływ wysokości
płacy minimalnej na skalę zatrudnienia nierejestrowanego na lokalnym rynku pracy (297
osób) poproszono o określenie rodzaju i zakresu tego wpływu. Wyniki badań prowadzą do
następujących wniosków (por. tabela 19):
– większość (54,2%) badanej subpopulacji uznała, iż wpływ ten jest istotny;
– najbardziej istotne dla lokalnego rynku pracy, zdaniem badanych pracodawców, ma
zwiększenie płacy minimalnej, które może powodować zmniejszenie liczby osób
zatrudnionych w sposób rejestrowany (uważało tak 55,6% respondentów) oraz zwiększenie
liczby osób zatrudnianych za minimalne wynagrodzenie przy dotychczasowej łącznej liczbie
pracowników rejestrowanych (43,8%);
– słabszy był natomiast wpływ zmniejszenia płacy minimalnej na zatrudnienie
rejestrowane na lokalnym rynku pracy – zmniejszenie to mogłoby prowadzić do wzrostu
liczby osób zatrudnionych w sposób rejestrowany zdaniem 41,8% respondentów.
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Tabela 19. Rodzaj i zakres wpływu wysokości płacy minimalnej na skalę zatrudnienia
nierejestrowanego na lokalnym rynku pracy (w %, N = 297)
Rodzaj wpływu
Zmniejszenie płacy minimalnej spowoduje
– zwiększenie się liczby osób zatrudnionych
w sposób rejestrowany
Zmniejszenie płacy minimalnej spowoduje
zwiększenie się liczby osób zatrudnionych w
sposób rejestrowany oraz
– obniżenie wynagrodzenia dotychczasowym
pracownikom zarabiającym na poziomie
minimalnym i
– płacenie pozostałej części wynagrodzenia w
sposób nierejestrowany
Zwiększenie płacy minimalnej spowoduje
– zmniejszenie liczby osób zatrudnianych w
sposób rejestrowany
Zwiększenie płacy minimalnej spowoduje
– zwiększenie liczby osób zatrudnianych za
minimalne wynagrodzenie przy
dotychczasowej łącznej liczbie pracowników
rejestrowanych
Wysokość płacy minimalnej nie ma istotnego
wpływu na skalę zatrudnienia na lokalnym
rynku pracy

ZdecydoZdecydoRaczej tak Raczej nie
wanie tak
wanie nie
Tak
Nie
19,2
22,6
22,2
28,6
41,8
9,1

28,6

36,4

20,9

55,6

16,5

13,1

10,4

34,0
32,0

22,6

43,8
10,1

18,5

47,1

35,4

11,8

7,4

50,8
27,3

20,2

Nie wiem,
trudno
powiedzieć

7,7
25,9

30,3
17,8

29,3

27,9

24,9

17,8

54,2

O ile – jak wynika z dotychczasowych analiz – około 1/3 pracodawców z małych
przedsiębiorstw dostrzegała jakikolwiek wpływ wysokości płacy minimalnej na skalę
zatrudnienia nierejestrowanego na lokalnym rynku pracy, o tyle niemal w ogóle nie widziała
go w swoich firmach. Na pytanie, czy wysokość płacy minimalnej ma jakikolwiek wpływ na
podejmowanie decyzji o zatrudnieniu nierejestrowanym we własnej firmie, aż 751
respondentów (83%) odpowiedziało przecząco. Istnienie takiego wpływu zadeklarowało 55
respondentów (6,1%), zaś nie wypowiedziało się 99, czyli 10,9% (tabela 20).
Tabela 1.20. Rozkład odpowiedzi na pytanie „czy Pan(i) zdaniem wysokość płacy
minimalnej ma jakikolwiek wpływ na podejmowanie decyzji o zatrudnieniu
nierejestrowanym w Pana(i) firmie?” (w %, N = 905)

Respondenci ogółem
Z tego według:
Rodzaju działalności
sekcje A–F (rolnictwo+przemysł+budownictwo)
sekcja G (handel)
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Tak

Nie

6,1

83,0

Nie wiem,
trudno
powiedzieć
10,9

9,1
4,6

78,1
86,6

12,8
8,9

sekcje H–O (pozostałe usługi)
Wielkości miejscowości, w której znajduje się główna siedziba firmy
wieś
miasto liczące do 19 999 mieszkańców
miasto liczące od 20 tys. do 49 999 mieszkańców
miasto liczące od 50 tys. do 99 999 mieszkańców
miasto liczące od 100 tys. do 499 999 mieszkańców
miasto liczące więcej niż 500 tys. mieszkańców
Wieku przedsiębiorstwa
założone przed 1990
założone między 1990 a 1999
założone po 1999
Wielkości przedsiębiorstwa
do 9 osób
10–49 osób
Przeciętnego wynagrodzenia w przedsiębiorstwie
poniżej płacy minimalnej
między płacą minimalną a przeciętnym wynagrodzeniem w II kw.
2007
powyżej przeciętnego wynagrodzenia w II kw. 2007
Sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa
bardzo dobra
dobra
przeciętna
pogarszająca się
na skraju przepaści (bankructwa)
Poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego województwa
mierzony PKB per capita w 2004 r. a)
grupa I
grupa II
grupa III
Stopy bezrobocia w województwie w IV kw. 2006b)
grupa A
grupa B
grupa C
Zatrudniania pracowników nierejestrowanych
zatrudniający
niezatrudniający

5,5

82,9

11,5

6,4
10,9
6,9
5,3
5,0
4,5

84,3
80,2
83,6
75,8
89,3
78,2

9,3
8,9
9,5
18,9
5,8
17,3

7,1
5,4
6,9

82,3
84,7
82,6

10,6
9,9
10,6

6,1
5,9

83,0
82,4

10,9
11,8

6,3

87,5

6,3

5,8

85,7

8,5

0,0

87,0

13,0

15,2
4,8
5,8
6,8
40,0

71,7
84,0
84,0
79,7
60,0

13,0
11,3
10,2
13,6
0,0

7,7
4,4
5,4

81,5
82,9
87,2

10,8
12,6
7,4

6,9
5,9
4,9

79,7
85,3
85,3

13,3
8,8
9,8

20,0
5,5

74,3
83,3

5,7
11,1

a) Grupa I – województwa o najwyższym poziomie rozwoju: mazowieckie, śląskie,
wielkopolskie, dolnośląskie; grupa II – województwa o średnim poziomie rozwoju: pomorskie,
zachodniopomorskie, łódzkie, lubuskie, kujawsko-pomorskie, opolskie, małopolskie; grupa III –
województwa najsłabiej rozwinięte: warmińsko-mazurskie, świętokrzyskie, lubelskie, podkarpackie,
podlaskie.
b) Grupa A – województwa o najniższej stopie bezrobocia: łódzkie, pomorskie, podlaskie,
wielkopolskie, mazowieckie; grupa B – województwa o średniej stopie bezrobocia: lubuskie,
małopolskie, śląskie, lubelskie, podkarpackie, opolskie; grupa C – województwa o najwyższej stopie
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bezrobocia:

warmińsko-mazurskie,

dolnośląskie,

zachodniopomorskie,

kujawsko-pomorskie,

świętokrzyskie.

W tym przypadku daje się zauważyć istnienie pewnych prawidłowości w zakresie
formułowania przez respondentów-pracodawców opinii o istnieniu wpływu wysokości płacy
minimalnej na podejmowanie decyzji o zatrudnieniu nierejestrowanym w ich firmach. Opinię
taką częściej wypowiadali pracodawcy:
– z przedsiębiorstw działających w rolnictwie, przemyśle i budownictwie (9,1%, a
więc prawie co dziesiąty) niż w handlu (4,6%) i pozostałych usługach (5,5%);
– z firm mających swą główną siedzibę w małych miastach liczących do 20 tys.
mieszkańców (10,9%); jest to wyraźna prawidłowość – im większe miasto, w którym
zlokalizowane jest przedsiębiorstwo, tym rzadziej pracodawcy deklarowali istnienie tego
wpływu – deklarowało go już tylko 4,5% pracodawców z wielkich miast; również niewielu
pracodawców z przedsiębiorstw zlokalizowanych na wsi dostrzegało wpływ wysokości płacy
minimalnej na podejmowanie decyzji o zatrudnieniu nierejestrowanym w ich firmach (6,4%);
– z przedsiębiorstw stosunkowo „starych”, założonych przed 1999 r. (7,1%) niż z firm
założonych w latach dziewięćdziesiątych (5,4%) i „młodych” – założonych po 1999 r. (6,9%);
– z firm o bardzo dobrej sytuacji ekonomicznej (15,2%) i będących na skraju
bankructwa (40%) niż znajdujących się w innych sytuacjach ekonomicznych;
– zlokalizowanych w województwach o stosunkowo wysokim poziomie rozwoju
społeczno-gospodarczego (7,7%) niż o poziomie przeciętnym (4,4%) i stosunkowo niskim
(5,4%);
– zlokalizowanych w województwach o stosunkowo niskim poziomie bezrobocia
(6,9%) niż poziomie przeciętnym (5,9%) i poziomie wysokim (4,9%).
Należy zwrócić uwagę, iż żaden z pracodawców z przedsiębiorstw o stosunkowo
wysokim poziomie przeciętnego wynagrodzenia (wyższego niż analogiczny w kraju) nie
dostrzegał wpływu wysokości płacy minimalnej na podejmowanie decyzji o zatrudnieniu
nierejestrowanym w swojej firmie.
Zwraca również uwagę, iż jedynie 1/5 respondentów, którzy zatrudniali pracowników
nierejestrowanych, deklarowała, iż miał na to pływ poziom płacy minimalnej. Jakkolwiek
deklaracje o istnieniu wpływu wysokości płacy minimalnej na podejmowanie decyzji o
zatrudnieniu nierejestrowanym pracodawcy ci składali znacznie częściej niż respondenci
niezatrudniający takich pracowników (odpowiednio: 20% i 5,5%), to można uznać, iż
rzeczywisty wpływ płacy minimalnej na zatrudnienie nie był znaczący.
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Spośród 55 osób, które dostrzegały istnienie jakiegokolwiek wpływu wysokości płacy
minimalnej na podejmowanie decyzji o zatrudnieniu nierejestrowanym w ich firmach 26
(47,3%) oceniło go jako duży, 24 (43,6%) jako średni, zaś pozostali nie mieli wyrobionego
zdania na ten temat.
Subpopulacja respondentów uznających, iż istnieje wpływ wysokości płacy
minimalnej na podejmowanie decyzji o zatrudnieniu nierejestrowanym w ich firmach,
określiła rodzaj tego wpływu. Najwięcej pracodawców uważało, iż zmniejszenie płacy
minimalnej pozwoli im na zatrudnienie dodatkowych pracowników – możliwość tę wybrało
22 respondentów (40% badanej subpopulacji). Po około 1/3 badanych uznało, iż:
– wzrost płacy minimalnej spowoduje, że zaczną zatrudniać pracowników
nierejestrowanych;
– wzrost płacy minimalnej zmusi do wypłacania części wynagrodzenia pracownikom
rejestrowanym jako nierejestrowanego;
– zmniejszenie płacy minimalnej spowoduje, że zaczną zatrudniać pracowników
rejestrowanych;
– zmniejszenie

płacy

minimalnej

ograniczy

konieczność

wypłacania

części

wynagrodzenia w sposób nierejestrowany (tabela 21).
Tabela 21. Rodzaj wpływu wysokości płacy minimalnej na podejmowanie decyzji
o zatrudnieniu nierejestrowanym w firmach (N = 55)
Rodzaj wpływu
Zmniejszenie płacy minimalnej pozwoli mi na zatrudnienie dodatkowych
pracowników
Wzrost płacy minimalnej spowoduje, że zacznę zatrudniać pracowników
nierejestrowanych
Wzrost płacy minimalnej zmusi mnie do wypłacania części wynagrodzenia
pracownikom rejestrowanym jako nierejestrowanego
Zmniejszenie płacy minimalnej spowoduje, że zacznę zatrudniać pracowników
rejestrowanych
Zmniejszenie płacy minimalnej ograniczy konieczność wypłacania części
wynagrodzenia w sposób nierejestrowany
Zmniejszenie płacy minimalnej spowoduje, że zatrudnię część pracowników
nierejestrowanych legalnie
Wzrost płacy minimalnej zmusi mnie do zwolnienia niektórych pracowników
Wzrost płacy minimalnej spowoduje, że zwiększę liczbę pracowników
nierejestrowanych
Inne

Liczba

%

22

40,0

18

32,7

18

32,7

18

32,7

18

32,7

16

29,1

15

27,3

10

18,2

1

1,8

Uzyskane wyniki są zgodne z powszechnymi odczuciami dotyczącymi wpływu zmian
wynagrodzenia minimalnego na zatrudnienie w przedsiębiorstwach, choć nie należałoby ich
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uogólniać ze względu na niską liczebność subpopulacji respondentów deklarujących istnienie
tego wpływu w ich firmach.

6.5.1.4. Postawy pracodawców wobec zatrudnienia pracowników

Respondentom – pracodawcom z małych przedsiębiorstw przedstawiono osiem
stwierdzeń dotyczących zatrudnienia, z którymi mogli się zgodzić (w pełni lub raczej) lub nie
zgodzić (również w pełni lub raczej). Rozkład odpowiedzi respondentów przedstawia tabela 22.
Tabela 22. Stosunek respondentów do stwierdzeń dotyczących zatrudnienia (w %, N = 905)

Stwierdzenie
Ustna umowa o pracę z pracownikiem jest dla
mnie tak samo ważna, jak umowa zawarta na
piśmie
Pisemna umowa o pracę to zbyteczna
formalność – najważniejsze jest to, żeby
pracodawca dotrzymał danego słowa
Każda zmiana dotycząca zakresu obowiązków
powinna zostać uwzględniona w formalnej
umowie o pracę
Każda zmiana dotycząca wysokości
wynagrodzenia powinna zostać uwzględniona w
formalnej umowie o pracę
Każda zmiana dotycząca czasu pracy powinna
zostać uwzględniona w formalnej umowie o
pracę
Nie ma nic niewłaściwego w tym, że
pracodawca wypłaca wynagrodzenia wyższe niż
w umowie w celu uniknięcia podatków i
opłacania składek ubezpieczeniowych
Ominięcie przepisów dotyczących zatrudnienia
jest usprawiedliwione, jeśli zyskują na tym obie
strony i pracodawca i pracownik
Lojalność wobec pracodawcy jest ważniejsza
niż przestrzeganie przepisów

Raczej
się
zgadza
m
Zgoda
21,2
21,7

Zdecydowanie się
zgadzam

Raczej się
Zdecydonie
wanie się
zgadzam nie zgadzam
Brak zgody
21,8
32,7

42,9
7,5

54,5
12,9

32,6

20,4
47,3

76,7
35,8

9,9

83,1
51,9

7,0

88,1
9,8

84,6
31,9

30,1
31,0

26,5

2,9
2,3
2,2
2,7

8,7
31,8

62,9
17,9

25,6

2,7

29,3
61,2

19,6

7,7

2,9
12,7

22,5

7,0

2,8
9,7

38,8

7,5

4,6
14,6

36,1

45,9

44,1

Nie wiem,
trudno
powiedzieć

34,3

23,6
57,9

10,6
16,5

Pięć stwierdzeń dotyczyło umów o pracę. Respondenci w większości (76,7%)
uznawali, iż pisemna umowa o pracę nie jest zbyteczną formalnością, dla 20,4% umowa taka
jest zbyteczna, a najważniejsze jest, by pracodawca dotrzymał danego słowa. Jest ciekawe, iż
– przy tak wysokim uznaniu rangi i znaczenia pisemnej umowy o pracę – aż 42,9%
respondentów uznawało ustną umowę o pracę z pracownikiem za tak samo ważną jak umowa
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zawarta na piśmie. Należy jednak dodać, iż większy odsetek badanej populacji (54,5%) ze
stwierdzeniem tym się nie zgodził.
Duże znaczenie, jakie nadają pracodawcy małych przedsiębiorstw formalnym
umowom o pracę, widać w niemal powszechnej akceptacji potrzeby uwzględniania w niej
wszelkich zmian dotyczących: zakresu obowiązków (uważało tak 83,1% respondentów),
wysokości wynagrodzenia (88,1%) czy czasu pracy (84,6%).
I w końcu – pracodawcy w większości nie zgodzili się z omijaniem przepisów
dotyczących zatrudnienia (nawet, gdyby było to usprawiedliwione korzyściami tak dla
pracodawców, jak i dla pracowników) (62,9%) oraz nie zaakceptowali stwierdzenia, iż
lojalność wobec pracodawcy jest ważniejsza niż przestrzeganie przepisów (57,9%).
Analiza wyników badania w zakresie postaw pracodawców wobec zatrudniania
pracowników wskazuje na poszanowanie przez nich prawa pracy i istniejących przepisów. To
dość optymistyczna konstatacja, przecząca szeroko rozpowszechnianym tzw. sądom
obiegowym i panującym wszechobecnie stereotypom..

6.5.2. Praca nierejestrowana w opiniach pracodawców zatrudniających w
tej formie pracowników oraz wypłacających pracownikom rejestrowanym
częściowo nierejestrowane wynagrodzenie za pracę
W tej części opracowania dokonano analizy wyników badania pracodawców z małych
przedsiębiorstw, którzy zatrudniali pracowników nierejestrowanych w roku poprzedzającym
badanie oraz pracodawców wypłacających pracownikom rejestrowanym częściowo
nierejestrowane wynagrodzenie. Przedstawione w nim zostały ich opinie dotyczące:
– skali i sposobów zatrudniania pracowników nierejstrowanych, przyczyn oraz
konsekwencji tego zjawiska, które w ich ocenie mogą mieć największe znaczenie dla
pracodawców;
– skali i sposobów zatrudniania pracowników rejestrowanych z częściowo
nierejestrowanym wynagrodzeniem, a także – zgodnie z poprzednimi elementami badania –
przyczyn i konsekwencji tego zjawiska, które w decydujący sposób oddziałują na postawy
pracodawców w tej dziedzinie (np. poziom wynagrodzeń czy płacy minimalnej, praca
tymczasowa oraz sezonowość zmian w zatrudnieniu).
W opracowaniu zajęto się również charakterystyką struktury pracy nierejstrowanej i
pracy wynagradzanej w sposób częściowo nierejstrowany, wynikającą z zaprezentowanych w
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wywiadach kwestionariuszowych stanowisk respondentów. Przyjrzano się również wybranym
czynnikom, które – w świetle postawionych hipotez badawczych – mogą mieć znaczenie dla
rozszerzania lub ograniczania wykorzystywania tych sposobów niezgodnego z prawem
zatrudniania pracowników w praktyce polskich przedsiębiorstw.
Z uwagi na to, że zaledwie 35 przedstawicieli badanych podmiotów zadeklarowało
stosowanie pracy nierejestrowanej i 26 – stosowanie wobec pracowników rejestrowanych
formy wynagrodzenia częściowo nierejestrowanego, z wielką ostrożnością należałoby
podchodzić do możliwości formułowania uogólnień, dotyczących wskazanych zagadnień.
Dlatego też w kilku przypadkach odwołano się do innych, wcześniejszych badań, które
mogłyby potwierdzić wnioski o występowaniu badanego zjawiska w szerszym zakresie w
działalności podmiotów gospodarczych w Polsce.

6.5.2.1. Praca nierejestrowana w opiniach pracodawców

6.5.2.1.1. Skala i struktura pracy nierejestrowanej
W przeprowadzonym badaniu ogółem uczestniczyło 905 pracodawców, a czego tylko
35 zadeklarowało, że w okresie ostatnich 12 miesięcy zatrudniało pracowników w sposób
nierejestrowany. Był to zatem znikomy odsetek (3,9%) badanych. W porównaniu zatem z

szacunkową skalą nierejestrowanego zatrudnienia, jaka wystąpiła w analizach GUS, odsetek
ten należałoby określić jako zdecydowanie nieadekwatny do sytuacji, która może występować
miejsce w całej gospodarce 107. Można w związku z tym uznać, że główną przyczyną tego
zjawiska są obawy przed wykryciem nielegalnego zatrudnienia, co wywołuje ograniczoną
skłonność pracodawców do wypowiadania poglądów zgodnych z rzeczywistością. Tym
bardziej jest to możliwe, że prawie cała badana populacja zgodziła się z tym, że w małych
przedsiębiorstwach w Polsce pewne rodzaje prac są wykonywane przez pracowników
nierejestrowanych. Tylko jeden spośród badanych miał co do tego wątpliwości.
Łącznie w badanych przedsiębiorstwach zatrudnionych w sposób nierejestrowany było
80 pracowników. Stanowili oni około 2,2% wszystkich zatrudnionych w badanych firmach.
Większość pracodawców zatrudniała po 1 pracowniku nierejestrowanym (18 podmiotów).
Tylko w 8 firmach pracowało po dwóch pracowników nierejstrowanych, a w czterech
107

Szacunki sporządzone wówczas wskazywały na pozostawanie w sferze zatrudnienia
nierejestrowanego ponad 1,3 mln osób oraz korzystanie z tego rodzaju zatrudnienia przez ponad milion
gospodarstw domowych. W porównaniu z poprzednimi badaniami (1995 r. i 1998 r.) była to liczba pracujących,
jak i gospodarstw domowych mniejsza odpowiednio o około 8% i prawie 30% (Praca, 2005, s. 11).
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pojedynczych – było od 5 do 10 zatrudnionych w ten sposób. W 11 przypadkach pracownicy ci
wykonywali usługi budowlane i instalacyjne, a w siedmiu – pracowali w handlu (tabela 23).
Tabela 23. Rodzaje wykonywanej przez pracowników nierejestrowanych pracy
Rodzaj wykonywanej pracy
Handel
usługi budowlane i instalacyjne
usługi transportowe – przewozy
usługi księgowe
prace domowe (np. sprzątanie)
prace ogrodniczo-rolne
działalność produkcyjna
inne prace
Odmowa podania
Ogółem

Liczba podmiotów
7
11
2
3
2
4
4
1
1
35

Pozostałe rodzaje prac wykonywane były znacznie rzadziej, przy czym po cztery
odpowiedzi wskazały na prace ogrodniczo-rolne oraz działalność produkcyjną. Ma to
niewątpliwy związek z deklarowanymi przez pracodawców sekcjami, w których prowadzą
oni działalność gospodarczą, chociaż w tym przypadku mieliśmy do czynienia ze znacznie
mniejszą dywersyfikacją odpowiedzi (tab. 24).
Tabela 24. Struktura badanych pracodawców według sekcji gospodarki narodowej
Sekcja

Liczba podmiotów

sekcje A + B: Rolnictwo, łowiectwo, leśnictwo; rybołówstwo
sekcja D: Przetwórstwo przemysłowe
sekcja F: Budownictwo
sekcja G: Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodów, motocykli
oraz artykułów użytku osobistego
sekcja H: Hotele i restauracje
sekcja I: Transport, gospodarka magazynowa i łączność
sekcja K: Obsługa nieruchomości, wynajem i usługi związane z prowadzeniem
działalności gospodarczej
sekcja O: Działalność usługowa komunalna, społeczna i indywidualna, pozostałe
Ogółem

Jak

wynika

z

danych

przedstawionych

w

tabeli,

najczęściej

5
6
8
8
2
1
3
2
35

pracownicy

nierejestrowani zatrudniani byli w sekcjach budownictwo oraz handel hurtowy i detaliczny.
Zdecydowanie rzadziej korzystali z tej formy zatrudniania pracodawcy w sekcji przetwórstwo
przemysłowe oraz rolnictwo, łowiectwo, leśnictwo i rybołówstwo. Pozostałe sekcje były
reprezentowane przez ankietowanych w sposób jednostkowy. Znalazły w tym przypadku
potwierdzenie dotychczasowe obserwacje, które wskazywały na koncentrowanie się zjawiska
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nielegalnego zatrudnienia właśnie w tych dziedzinach działalności gospodarczej 108. Wskazuje
na tego typu strukturę zatrudnienia pracowników nierejestrowanych analiza wyników badań
przeprowadzonych przez GUS w latach 1995, 1998 oraz 2004, gdzie ponad ¼ wszystkich
zatrudnionych „na czarno” stanowili ci, którzy wykonywali prace remontowe oraz usługi
budowlano-instalacyjne (Praca, 1996, Praca 1999, Praca 2005)
Te typy działalności gospodarczej, w której pracownicy zatrudniani są niezgodnie z
prawem, znalazły również potwierdzenie w wypowiedziach samych pracodawców,
odnoszących się do ich opinii o kierunkach wykorzystania przez polskich pracodawców pracy
nierejestrowanej w ogóle. Z wyjątkiem jednego respondenta wszyscy potwierdzili
występowanie tego rodzaju praktyk. Wskazywali przy tym głównie na budownictwo oraz
handel, jako dziedziny zdominowane przez pracowników nierejstrowanych (odpowiednio 31 i
12 deklaracji) w skali całej gospodarki narodowej 109. Największa liczba firm była
zlokalizowana na południu Polski (wykres 3). Aż 12 respondentów zatrudniających
pracowników

nierejestrowanych

prowadziło

swoją

działalność

w

województwach:

dolnośląskim i śląskim (po 6 odnotowanych przypadków. Pięciu z nich prowadziło firmy w
województwie wielkopolskim, a czterech – w małopolskim. Pozostałe przypadki
wykorzystywanie pracy nierejestrowanej przez badaną grupę ankietowanych zlokalizowane
były w pojedynczych przypadkach w pozostałych województwach, przy czym najmniejsza
ich liczba wystąpiła na obszarach następujących województw: opolskiego, podkarpackiego i
lubelskiego.

108

Por. H. Sobocka-Szczapa (red.), I. Poliwczak, Wyniki analiza materiałów źródłowych z wybranych
instytucji, IPiSS, Warszawa 2007. Porównanie dotyczy danych udostępnionych przez MPiPS, za lata 2003–
2006.
109
Z uwagi na to, że respondenci mieli możliwość wybrania pięciu odpowiedzi, ich liczba nie sumuje
się do 35.
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Wykres 3. Badane firmy według położenia geograficznego
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6

5
2
1

2
2
4

6
1
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Dolnośląskie

Kujawsko-pomorskie

Lubelskie

Lubuskie

Małopolskie

Mazowieckie

Opolskie

Podkarpackie

Śląskie

Warmińsko-mazurskie

Wielkopolskie

Zachodniopomorskie

Koncentracja pracy nierejestrowanej na południu kraju może mieć związek z
poziomem aktywności ekonomicznej podmiotów gospodarczych oraz częstotliwością
występowania firm z sektora małych przedsiębiorstw i mikropodmiotów. Jak wykazały
badania przeprowadzone w 2005 r., dotyczące działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorstw,
największa ich liczba zlokalizowana była wówczas w województwach: mazowieckim i
śląskim (odpowiednio 17% i 13%), a najmniejsza – opolskim i podlaskim (po 2%)
(Działalność, 2006, s. 3). Może to zatem stanowić przesłankę tego rodzaju zróżnicowania
przestrzennego, przy czym na uwagę zasługuje mniejsze, w porównaniu z innymi obszarami,
wykorzystywanie pracy nierejestrowanej przez pracodawców w województwie mazowieckim.
Powyższe uwagi znalazły również odzwierciedlenie w strukturze badanych
podmiotów według liczby zatrudnionych. Zdecydowana większość z nich reprezentowała
kategorię mikropodmiotów (33 badanych). Jedynie dwóch zatrudniało od 10 do 49
pracowników, a więc było podmiotami małymi. W związku z tym przywołane wcześniej
badanie GUS może być potraktowane, jako w pełni uzasadniające zróżnicowanie lokalizacji
przestrzennej analizowanych firm.
Ponadto wykorzystywanie pracy nierejestrowanej wystepowało przede wszystkim na
wsiach i w dużych aglomeracjach miejskich (wykres 4). Odpowiednio 11 i 16 firm było
zlokalizowanych na takich obszarach. Może to mieć związek z charakterem rynku pracy oraz
dostępnością odpowiednio wykwalifikowanych kadr. Uważa się bowiem, że sytuacja na
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rynku pracy, a przede wszystkim brak legalnej pracy, czyli pracowników o odpowiednich
kwalifikacjach, stanowi jedną z głównych ekonomicznych przyczyn występowania w
gospodarce szarej strefy, które – jak się wydaje – dotyczą również zatrudnienia
nierejstrowanego (Gołębiowski, 2007, s. 3).
Wykres 4. Lokalizacja badanych firm według wielkości miejscowości

11
16

1
7

wieś

miasto do 19 999 mieszkańców

miasto od 20 000 do 99 999 mieszkańców

miasto 100 000 i więcej mieszkańców

Dominującą formą organizacyjno prawną prowadzonej działalności – zgodnie z
deklaracjami respondentów zatrudniających pracowników nierejestrowanych – było
przedsiębiorstwo osoby fizycznej (30 wskazań). Tylko 3 z nich działały jako spółki cywilne i
po 1 – spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz gospodarstwo rolne. Ponadto 21 z nich
charakteryzowało się działalnością o zasięgu lokalnym, 6 – określiło go jako regionalny, 7 –
jako krajowy, a 1 – jako krajowy i międzynarodowy. Kondycja ekonomiczna większości firm
była dobra i przeciętna (odpowiednio 17 i 15 deklaracji). W takiej ocenie brano pod uwagę
przede wszystkim koniunkturę gospodarczą, wypracowane dochody, płynność finansową i
popyt rynkowy. Ocena ta może mieć charakter subiektywny, świadczy jednak o tym, że
podmioty o bardzo dobrej kondycji ekonomicznej, a także pogarszającej się – w znacznie
mniejszym stopniu korzystają z nielegalnych form zatrudnienia.
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6.5.2.1.2. Powody zatrudniania pracowników w formie nierejestrowanej
Opinie pracodawców dotyczące podstawowych motywów zatrudniania pracowników
„na czarno” zbadane zostały w wywiadach kwestionariuszowych w sposób zarówno ogólny,
jak i zindywidualizowany. W części badania dotyczącej powszechnie występujących wśród
przedstawicieli firm powodów zatrudniania pracowników, oczekiwano przede wszystkim
wypowiedzi, które umożliwiłyby sformułowanie generalnych wniosków i rekomendacji,
odnoszących się do możliwości ograniczenia stosowania niezgodnego z prawem zatrudniania
pracowników. Natomiast w części dotyczącej indywidualnych przesłanek zatrudniania osób w
tej formie, konieczne było podanie subiektywnych przyczyn zatrudnienia nierejestrowanego
na konkretnych stanowiskach. Jak wykazały badania, podział ten był dość istotny, gdyż
pracodawcy de facto stosujący zatrudnienie pracowników „na czarno”, w sposób dość
zróżnicowany potraktowali ten problem.
W części dotyczącej powszechnie występujących wśród pracodawców opinii o
przyczynach pracy nierejestrowanej, jako podstawowy powód tego sposobu zatrudniania
pracowników był podawany brak konieczności płacenia składek na ubezpieczenie społeczne
(ZUS). Wybrało tę możliwość 33 respondentów. Zwracano jednak uwagę również na takie
kwestie, jak:
– możliwość zwolnienia pracownika bez konieczności ponoszenia kosztów odprawy
(16 odpowiedzi),
– brak konieczności comiesięcznych rozliczeń z ZUS i urzędem skarbowym (14
odpowiedzi),
– brak konieczności ponoszenia kosztów urlopów (14 odpowiedzi),
– brak konieczności ponoszenia kosztów zwolnień lekarskich pracowników (12
odpowiedzi).
Pozostałe warianty odpowiedzi były wybierane w sposób jednostkowy, przy czym
tylko 2 respondentów nie potrafiło doprecyzować głównej przyczyny tego zjawiska 110. Tak
więc dla pracodawców zatrudniających pracowników nierejestrowanych najważniejszym
powodem takiego sposobu ich wykorzystania jest obniżenie kosztów pracy. Mają jednak
również znaczenie sprawy proceduralne, umożliwiające zatrudnienie pracownika, których
załatwienie zabiera zbyt dużo czasu. Zdecydowanie mniejsze znaczenie ma w tym przypadku
sytuacja na rynku pracy, w wyniku której nie mogą znaleźć pracowników na oferowane przez

110

Ponieważ respondenci mogli wybrać pięć powodów, odpowiedzi nie sumują się do 35.
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nich miejsce pracy. Wydaje się zatem, że zaprezentowana struktura wypowiedzi nie odbiega
od tej, na którą wskazuje cała populacja badanych pracodawców, co zresztą wydaje się
wpływać na kierunki działań organizacji ich zrzeszających.
Struktura odpowiedzi potwierdza wyniki wcześniej przeprowadzonych badań,
dotyczących wielkości obciążeń, które ponoszone są przez polskich pracodawców
(Grabowski 1998) 111. Na dodatkowe podkreślenie zasługuje również to, że wskaźniki,
określające parametry rozpoczęcia działalności gospodarczej w Polsce, różnią się znacznie od
tych, które obserwowane były w państwach OECD, Europie, a także Azji Centralnej
(Gołębiowski 2007, s. 4). Zbadano w tym przypadku trzy elementy, a mianowicie: liczbę
wymaganych do zarejestrowania działalności gospodarczej procedur, średni czas (w dniach)
niezbędny do wypełnienia procedur założycielskich oraz koszt rejestracji działalności
gospodarczej (jako odsetek PNB na osobę). W pierwszym przypadku wskaźnik dla Polski był
większy od 0,6 do 3,8 w porównaniu odpowiednio z krajami Europy i Azji Centralnej oraz
państw OECD (wyniósł średnio 10 procedur). W drugim – był również wyższy i osiągnął
poziom 31 dni, co oznaczało, że zakładanie działalności gospodarczej trwało o 18,4 dnia
dłużej niż w krajach OECD i o 1 dzień dłużej niż w pozostałych badanych krajach. W ocenie
trzeciego wskaźnika różnice były jeszcze znaczniejsze, koszt rejestracji firmy w Polsce był
wyższy o 16,1 pkt. proc. od analogicznego, ponoszonego w państwach OECD i o 7,3 pkt.
proc. – od tego samego wskaźnika w pozostałych analizowanych krajach, czyli
zlokalizowanych w Europie i Azji Centralnej. Zatem kosztochłonność i trudności
proceduralne odgrywają w Polsce zasadnicze znaczenie w podejmowaniu działalności
gospodarczej. Jednocześnie, zjawiska te mogą przekładać się na skalę zatrudnienia
nierejestrowanego, gdyż – jak wskazali respondenci – w dalszym funkcjonowaniu firm
również te dwa czynniki odgrywają najważniejszą rolę.
Deklaracje pracodawców, które były efektem analizy ich ogólnego stanowiska wobec
pracy nierejestrowanej, różniły się od indywidualnych wskazań powodów zatrudnienia „na
czarno” pracowników w ich firmach na określonych stanowiskach. W tym bowiem przypadku
zwracali oni szczególną uwagę na:
– sezonowość prowadzonej działalności gospodarczej (8 wskazań),
– brak możliwości znalezienia odpowiednich pracowników oraz chęć sprawdzenia
przydatności pracownika do wykonywania zadań na danym stanowisku pracy (po 5 wskazań),
111

Badania ankietowe zostały przeprowadzone w Polsce w 2003 r. na próbie 271 małych

przedsiębiorstw.
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– poprawę koniunktury rynkowej na wyroby firmy oraz zatrudnienie na zastępstwo
(po 4 wskazania).
Ponadto 9 badanych nie umiało określić powodów tego rodzaju postępowania. A więc
w mikroskali, tam gdzie przede wszystkim ważny jest rachunek ekonomiczny, badani
pracodawcy w mniejszym stopniu zwracali uwagę na kwestie związane z kosztami pracy, a w
większym – na konieczność wykonania przez firmę zadań. Wydaje się to dość istotne z
punktu widzenia konieczności realizowania postulatów organizacji pracodawców, które
zwracają jedynie uwagę na rozwiązania systemowe, zapominając często o bardziej
„przyziemnych” problemach swoich członków.
Istotne znaczenie indywidualnych powodów zatrudnienia pracownika w formie
nierejestrowanej, a przede wszystkim sytuacji na rynku pracy, znalazło odzwierciedlenie w
opiniach przedstawicieli firm, odnoszących się zarówno do okresu poszukiwania pracownika
na oferowane stanowisko pracy, jak do czasu podejmowania decyzji o tym zatrudnieniu.
Aż 10 pracodawców (a więc około 1/3 populacji badanych) poszukiwało pracownika
na oferowane przez siebie miejsce pracy około miesiąca lub dłużej. Nieco więcej (14
przedstawicieli firm) miało problem z zapełnieniem stanowisk pracy od 1 do 2 tygodni.
Natomiast tylko 4 podmioty dysponowały własną bazą danych o pracownikach, w związku z
tym nie miały problemu ze ich znalezieniem, a jeden – złożył w tym celu zapotrzebowanie do
powiatowego urzędu pracy, przy czym nie wiadomo, z jakim efektem. Wydaje się w związku
z tym, że braki kadrowe oraz trudności w ich wypełnieniu mogą stanowić jedną z
podstawowych przesłanek rozszerzania skali zatrudnienia nierejestrowanego. Wydłużenie
okresu poszukiwania pracownika jest bowiem głównie niekorzystne dla zgodnego z
preferencjami pracodawców funkcjonowania firmy.
Podobny charakter może mieć analiza stanowiska pracodawców, odnosząca się do
czasu decydowania się na zatrudnienie pracownika nierejestrowanego. Aż 28 respondentów
określiło go, jako bardzo krótki (kilka dni – 17 badanych, decyzja podjęta od razu – 11
badanych). Tylko w jednym przypadku podjęcie decyzji zajęło miesiąc, a w dwóch – od 1 do
2 tygodni. Ponadto 4 respondentów nie potrafiło odpowiedzieć na zadane pytanie.
Na charakter zatrudnienia pracowników nierejestrowanych, związany istotnie z
potrzebami firmy, wskazuje ponadto analiza stanowiska respondentów, odnoszącego się do
okresu trwania takiego zatrudnienia. Ponad połowa przedstawicieli firm zadeklarowała, że
praca nie trwała dłużej niż miesiąc (21 podmiotów). Mamy w związku z tym do czynienia w
większości firm z zatrudnieniem dorywczym, które z założenia nie wiąże pracodawcy i
pracownika żadną umową. Jest ona traktowana, jako cecha charakterystyczna dla „szarej
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strefy” (Sobocka – Szczapa, 2003, s. 133). Tylko w 4 firmach czas pracy pracowników
nierejestrowanych był dłuższy niż 6 miesięcy, przy czym w trzech wyniósł 12 miesięcy i
więcej (wykres 5).
Wykres 5. Liczba firm w podziale na czas zatrudnienia pracowników nierejestrowanych
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od 1 do 3 miesięcy

Zatem stabilizacja pracowników zatrudnianych w tej formie jest raczej – zdaniem
pracodawców – niemożliwa. Są oni bowiem najczęściej wynajmowani do wykonywania
konkretnych zadań (11 odpowiedzi), na kilka godzin (11) lub 1 dzień (2). Do sporadycznych
raczej należy zaliczyć takie sytuacje, w których pracownik wykonywał swoje obowiązki
przez pełny wymiar godzin pracy (11 wskazań). Taka struktura odpowiedzi może świadczyć o
charakterze prowadzonej przez firmy działalności, która została już wcześniej wskazana, jak i
o rodzajach wykonywanych pracy. Jeśli bowiem wziąć pod uwagę to, że dominujące
znaczenie pracy nierejestrowanej obserwujemy w rolnictwie, budownictwie i handlu, to
procesy tam przebiegające mogą mieć związek z sezonowością, koncentracją prac itp.
Jak wynika z przedstawionych uwag, indywidualne korzyści dla firm, mające związek
z prowadzeniem przez nie działań statutowych, a wynikające z zatrudnienia pracownika
nierejestrowanego, wydają się w tym przypadku mieć oczywiste znaczenie. Tym bardziej, że
decyzja o zatrudnieniu w większości przypadków była podejmowana kolektywnie (26
odpowiedzi). Może to oznaczać, że jej podjęcie było wymuszane przez sytuację na rynku.
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Przyjrzyjmy się teraz opiniom pracodawców o korzyściach z analizowanej formy
zatrudnienia, jakie może ona przynieść zatrudnianym w ten sposób pracownikom.

6.5.2.1.3. Opinie pracodawców o korzyściach dla pracowników z pracy nierejestrowanej
Praca nierejestrowana – zdaniem pracodawców – w szczególnych warunkach jest dla
nich korzystna. Dość powszechnie również pracodawcy uważali, że praca nierejestrowana jest
korzystna także dla zatrudnianego w taki sposób pracownika (21 wskazań). Tylko 10
pracodawców przyznało, że korzyści leżą raczej po ich stronie aniżeli po stronie pracującego.
Należy jednocześnie podkreślić, że w 8 firmach sami pracownicy wybrali nierejestrowaną
formę zatrudnienia, co może stanowić czynnik wspomagający opinie pracodawców.
Wskazane przez pracodawców korzyści dla pracowników dotyczyły najczęściej 112:
– możliwości otrzymywania dodatkowego dochodu do pobieranych świadczeń
(łącznie 29 wskazań), przy czym wybierano w tym przypadku zarówno świadczenia socjalne,
jak i zasiłek dla bezrobotnych,
– możliwości otrzymywania wyższego dochodu netto (16 wskazań),
– braku konieczności płacenia podatków (13 wskazań),
– brak konieczności rozliczania się z urzędem skarbowym (11 wskazań),
– zwiększenia możliwości pogodzenia pracy z sytuacją rodzinną (11 wskazań),
– brak konieczności opłacania składek ZUS (10 wskazań),
– większych szans na znalezienie pracy (10 wskazań),
– możliwości porzucenia pracy bez konsekwencji (10 wskazań),
– brak konieczności wiązania się na stałe z miejscem pracy (7 wskazań).
Spośród zadeklarowanych korzyści, tylko jedna wydaje się być istotna wyłącznie z
punktu widzenia pracodawcy, a mianowicie – brak konieczności opłacania składek na
ubezpieczenie społeczne. O ile korzyść ta dla pracodawcy wydaje się mieć niepodważalne
znaczenie z punktu widzenia możliwości obniżenia kosztów pracy, o tyle dla pracownika
czynnik ten może mieć znaczenie z punktu widzenia otrzymywania w przyszłości świadczeń
emerytalnych. Zatem prawie 1/3 wskazań pracodawców może mieć charakter wyłącznie
subiektywny, nie uwzględniający potrzeb pracowników. Istotne wydaje się przy tym, że w
większości przypadków kwestie finansowe znalazły odzwierciedlenie w przyczynach

112

Z uwagi na to, że respondenci mogli wybrać więcej niż jedną odpowiedź, nie sumują się one do 35.
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podejmowania

pracy

nierejestrowanej,

deklarowanych

przez

pracowników 113.

Nie

dominowały jednak wśród nich, te które miały związek z ubezpieczeniem społecznym, co
może oznaczać, że pracownicy rzadko nie zdają sobie sprawy z konieczności zabezpieczenia
swojej przyszłości („świadczenia na starość”). Mimo to, zdecydowanie częściej ważne dla
nich jest osiąganie w chwili obecnej korzyści materialnych, które polegają na otrzymywaniu
połączonych świadczeń z budżetu państwa i z pracy. Jest to jednak proceder niezgodny z
obowiązującymi przepisami, który naraża Skarb Państwa na określone straty, podobnie jak
całość finansowania zatrudnienia nierejestrowanego.
Opinie

pracodawców

dotyczące

korzyści

z

zatrudnienia

nierejestrowanego

pracowników, obserwowanych zarówno po stronie popytowej, jak podażowej rynku pracy,
wpłynęły na doprecyzowanie głównych determinant, mogących przyczynić się do
ograniczenia zjawiska pracy nierejestrowanej w działaniach polskich firm.

6.5.2.1.4. Determinanty ograniczające zatrudnienia nierejestrowane
Przedstawiciele firm, w których pracownicy zatrudniani byli na przestrzeni ostatniego
roku

„na

czarno”

zadeklarowali

podczas

badania,

że

czynnikami

szczególnie

przyczyniającymi się do ograniczenia skali zatrudnienia nierejestrowanego są: obniżenie
kosztów pracy oraz zmniejszenie występującej w Polsce biurokracji. Struktura uzyskanych
odpowiedzi była następująca 114:
– 27 respondentów zwróciło uwagę na wymóg zmniejszenia biurokracji,
– 27 respondentów było zdania, że niezbędne wydaje się obniżenie składek ZUS,
– 20 pracodawców uznało, że najważniejszą rolę odgrywa w tej dziedzinie
zmniejszenie podatków,
– 19 z nich przede wszystkim uprościłoby rozliczenia z ZUS,
– 11 ankietowanych uwzględniło w swoich propozycjach obniżenie kosztów
początkowego zatrudnienia pracownika, czyli np. kosztów badań lekarskich, szkoleń bhp,
odzieży ochronnej),
– 9 ankietowanych było zdania, że konieczne są różnego rodzaju sankcje (3 –
pojawienie się wysokich kar finansowych, 6 – pozbawienie pewnych praw do prowadzenia
113

Decyzje pracowników były uzasadniane przede wszystkim pobieraniem zasiłku dla bezrobotnych
lub świadczenia przedemerytalnego (6 deklaracje), a także otrzymywaniem świadczeń z pomocy społecznej (3),
wyższego dochodu (2) oraz brakiem konieczności płacenia składek ZUS (2). Z uwagi na to, że respondenci mieli
możliwość wybrania więcej niż jednej przyczyny, odpowiedzi nie sumują się do 8. Wszystkie te odpowiedzi
należało zaliczyć do przyczyn ekonomicznych zatrudnienia nierejestrowanego (Gołębiowski, 2007, s. 3.)
114
Respondenci mogli wybierać wiele odpowiedzi, a zatem nie sumują się one do 35.
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działalności gospodarczej), przy czym w większości byli oni zdania, że tylko bardzo wysokie
kary są w stanie zmniejszyć zainteresowanie zatrudnieniem nierejestrowanym,
– 6 przedstawicieli firm wskazało na konieczność usprawnienia kontroli przez
instytucje do tego upoważnione.
Pozostałe odpowiedzi miały charakter jednostkowy i zwracały uwagę m.in. na
ograniczoną liczbę pracowników o określonych kwalifikacjach na rynku pracy, obniżenie
wymagań co do warunków pracy oraz poprawę sytuacji na rynku.
Niewielkie zatem znaczenie dla ograniczenia stosowania pracy nierejestrowanej mają
sankcje nakładane na pracodawców, chociaż nie wiadomo, czy wynika to z tego, że wysokość
nakładanych kar finansowych jest zbyt niska, czy też wpływa na to sporadyczność kontroli
przeprowadzanych przez upoważnione do tego instytucje. Powtórnie pojawił się problem zbyt
skomplikowanych procedur zatrudniania legalnego pracowników – o czym wspomniano już
wcześniej – co może oznaczać istotność tego zagadnienia dla ograniczenia skali
wykorzystywania w polskich firmach zatrudnionych „na czarno”.
Można w związku z tym uznać, że w obecnej sytuacji prawnej praca nierejestrowana
przynosi

firmom

raczej

korzyści,

a

ograniczenie

skali

jej

stosowania

wymaga

kompleksowych rozwiązań prawnych i organizacyjnych.

6.5.2.1.5. Wynagrodzenie pracowników nierejestrowanych
Z uwagi na to, że podstawowe znaczenie dla pracodawców mają koszty pracy,
interesujące wydaje się być ich stanowisko odnoszące się do kwestii wynagradzania
pracowników nierejestrowanych. W momencie badania koszty zatrudnienia pracownika
wynosiły 936 zł na miesiąc, czyli 5,32 zł za godzinę, co obejmowało płacę minimalną oraz
składkę na ubezpieczenie społeczne. Wydaje się zatem, że oferowane pracownikowi
nierejestrowanemu wynagrodzenie powinno być niższe lub porównywalne, jeśli podstawową
przesłanką dla pracodawcy miałoby być ograniczenie kosztów pracy.
Przeprowadzone badania nie potwierdzają tego rodzaju stanowiska pracodawców.
Jedynie bowiem w 10 firmach zatrudnieni „na czarno” otrzymywali stawki godzinowe niższe
niż wskazane powyżej (od 4 zł do 6 zł za godzinę). W większości zatem firm wynagrodzenia
tych pracowników były wyższe od minimalnego, przy czym w 6 podmiotach kształtowały się
w granicach od 10 zł do 15 zł za godzinę, a w dwóch – osiągały poziom 20 zł lub 30 zł za
godzinę. Można w związku z tym wnioskować o większym znaczeniu tych powodów pracy
nierejestrowanej, które mają zasadniczy wpływ na realizowanie przez podmiot zadań, aniżeli
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tylko i wyłącznie motywów kosztowych. Znaczenie może mieć w tym przypadku również
ograniczony dostęp do określonych kwalifikacji na lokalnych rynkach pracy, a więc brak
możliwości zatrudnienia odpowiedniego pracownika. Jeszcze raz zatem potwierdza się
dominacja determinant indywidualnie występujących w firmach, a dopiero później – ogólnie
deklarowanych przyczyn zatrudnienia nierejestrowanego.
Potwierdza te spostrzeżenia analiza odpowiedzi, jakich udzielili respondenci na
pytanie odnoszące się do znaczenia płacy minimalnej dla skali zatrudnienia nierejestrowanego
na lokalnym rynku pracy oraz tego, że zmiana jej poziomu może spowodować zwiększenie
zatrudnienia „na czarno”. W pierwszej kwestii opinie ankietowanych były podzielone.
Dokładnie połowa wypowiedziała się pozytywnie i połowa – negatywnie. Tylko trzech
przedstawicieli firm nie umiało określić swojego stanowiska. Świadczy to o braku istotnej
korelacji między poziomem płacy minimalnej a potrzebami firm, odnoszącymi się do liczby
pracowników zatrudnianych nielegalnie. O braku zależności świadczy też struktura
wypowiedzi na drugie pytanie, tylko 8 badanych odpowiedziało twierdząco (w tym 6 –
zdecydowanie tak). Jeszcze mniejsza była populacja tych, którzy pozytywnie odpowiedzieli
na to, czy zmniejszenie płacy minimalnej spowoduje zwiększenie się liczby osób
zatrudnianych w sposób rejestrowany, przy jednoczesnym obniżeniu wynagrodzenia
dotychczasowym pracownikom zarabiającym na poziomie minimum i płacenie pozostałej
części wynagrodzenia bez rejestracji (7 wskazań, w tym 3 – zdecydowanie tak). Podobna
liczba respondentów zaakceptowała możliwość wpływu zwiększenia płacy minimalnej na
problem zatrudnienia nierejstrowanego (odpowiednio 11 wskazań, w tym 5 zdecydowanie tak
i 8 wskazań, w tym 3 – zdecydowanie tak). Brak wpływu płacy minimalnej na skłonność
pracodawców do zatrudniania pracowników w sposób nierejestrowany znalazł również
odzwierciedlenie w bezpośrednich wypowiedziach ankietowanych, gdzie zdecydowana ich
większość nie widziała tego rodzaju zależności (27 deklaracji).
Do podobnych wniosków sprowadza się analiza wypowiedzi respondentów,
odnoszących się do wpływu płacy minimalnej na decyzje o zatrudnieniu pracowników
nierejestrowanych w poszczególnych firmach. Tylko 7 przedstawicieli firm zaakceptowało
taką możliwość, przy czym jedynie 4 określiło ten wpływ, jako duży.
Wszyscy ci, którzy uważali, że występuje związek między poziomem płacy
minimalnej a skalą zatrudnienia nierejestrowanego w ich firmach (7 wskazań), podkreślali
przy tym, że jej wzrost spowoduje przede wszystkim zwiększenie liczby tej kategorii
pracowników, a zmniejszenie – wzrost liczby pracowników rejestrowanych. Z uwagi jednak
na to, że populacja pracodawców akceptująca analizowaną zależność była znikoma, wydaje
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się, że wniosków nie można uogólniać na całą populację. Bardziej istotny jest – jak się
wydaje – brak tej zależności.
Pracownicy zatrudniani przez pracodawców w sposób niezgodny z prawem
otrzymywali najczęściej wyłącznie pieniężne wynagrodzenie (31 odpowiedzi). Tylko w 4
przypadkach zastosowano mieszane formy wynagradzania, a mianowicie materialne i
pozamaterialne, przy czym wśród tych ostatnich było zagwarantowanie pracownikowi posiłku
(2 deklaracje), napojów (4), płodów rolnych (1) oraz telefonu (1). Potwierdza się w ten
sposób motywacyjny charakter zatrudnienia, a mianowicie otrzymywanie wyższego
wynagrodzenia, jako przesłanka podejmowania pracy nierejestrowanej przez pracowników.
Czas zatrudnienia pracowników nierejestrowanych oraz charakter wykonywanej przez
nich pracy (dorywcza) wpłynęły na ukształtowanie się struktury odpowiedzi uzyskanych na
pytanie o formy ich wynagradzania. Pracodawcy najczęściej stosowali stawkę wynagrodzenia
za czas pracy (miesięczna, tygodniowa, dzienna). Stosowała tę formę większość
pracodawców,

którzy

wcześniej

zadeklarowali,

że

zatrudniali

pracowników

nierejestrowanych przez okres nie dłuższy niż miesiąc (20 deklaracji) 115. Ponadto 15 firm
przyjęło wynagrodzenie zadaniowe, co oznacza, że bardzo często pracownicy zatrudniani
dorywczo wykonywali określone czynności. Inne formy wynagradzania pracowników
wykorzystywane były przez firmy znacznie rzadziej. Akord wystąpił w czterech firmach, a
prowizja, akord połączony z jakością oraz stawka godzinowa w pojedynczych podmiotach116.
Jednocześnie najpopularniejszym sposobem wypłaty pensji był taki, który wiązał się z
uzgodnioną przez pracodawcę z pracownikiem stawką za czas pracy. Aż w 28 firmach
wynagrodzenie było wypłacane po upłynięciu określonego czasu pracy, przy czym raz w
tygodniu płaciło 12 pracodawców, a raz w miesiącu – dziesięciu. Ponadto w 17 firmach
pracodawcy płacili za wykonanie konkretnego zadania. Oznacza to, że w kilku podmiotach
stosowane były zróżnicowane sposoby wynagradzania.
Jedną z ciekawszych kwestii, które powinny być poruszone w badaniu jest to, skąd
pracodawcy czerpią środki na wynagrodzenia wypłacane pracownikom nierejestrowanym.
Według uzyskanych odpowiedzi, większość ankietowanych wypłacała wynagrodzenia z
wcześniej opodatkowanego dochodu (27 odpowiedzi). Tylko 5 respondentów wskazało na
wykorzystywanie w tym celu nieewidencjonowanego przychodu firmy, a pojedynczy uznali,
że z jej przychodu lub z zysku. Tylko jeden pracodawca nie chciał podać informacji w tej
dziedzinie. Można zatem uznać, że w przypadku większości pracodawców zachowania
115
116

Do miesiąca zatrudniało pracowników nierejestrowanych 21 firm.
Odpowiedzi nie sumują się do 35, ponieważ respondenci mieli możliwość wielokrotnego wyboru.
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niezgodne z prawem, polegające na zatrudnianiu nielegalnym pracowników, nie wywołują
dalszych konsekwencji, w postaci uzyskiwania przez firmy nierejestrowanych dochodów.
Należałoby jednak podkreślić, że konsekwencje tych zachowań mają dość istotny wymiar dla
finansów publicznych, wynagrodzenia nie są bowiem przedmiotem opodatkowania
podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

6.5.2.1.6. Konsekwencje zatrudnienia nierejestrowanego
W zaprezentowanych rozważaniach zajęto się już problemem czynników mogących
przyczynić się do ograniczenia skali pracy nierejestrowanej. Pojawiło się przy tym
stwierdzenie, że obecna sytuacja prawna raczej sprzyja zatrudnianiu pracowników
dorywczych, dlatego że pracodawcy widzą i wykorzystują wiele elementów sprzyjających, a
nie napotykają w zasadzie żadnych barier utrudniających zatrudnienie nierejestrowane.
Świadczą o tym wyniki badań dokumentów, sporządzanych przez Ministerstwo Pracy i
Polityki Społecznej oraz Państwową Inspekcję Pracy, a także dane statystyczne udostępnione
przez Ministerstwo Finansów i Główną Komendę Straży Granicznej. Przeprowadzane
kontrole mają bowiem – jak z nich wynika – charakter sporadyczny, a w przypadku PIP – do
połowy 2007 r. w ogóle nie były przeprowadzane. Pracodawcy czują się zatem bezkarni.
Odczucie to znalazło to odzwierciedlenie w przeprowadzonych badaniach, w których
zapytano przedstawicieli firm o to, czy kiedykolwiek byli ukarani za zatrudnienie pracownika
nierejestrowanego. Wszyscy ankietowani odpowiedzieli w tym przypadku negatywnie 117.
Podobna sytuacja wystąpiła w odniesieniu do kwestii, czy pracownik zatrudniony w sposób
nierejestrowany dochodził swoich praw. Sposób zatrudnienia również nie przyczynił się w
ogóle do zmiany postaw otoczenia wobec pracodawców. Wszyscy respondenci uznali, że nie
obserwują w związku z zatrudnianiem pracowników nierejestrowanych dezaprobaty z tej
strony. Ma to zapewne związek z występującym powszechnie społecznym przyzwoleniem dla
tego rodzaju postępowania, mieszczącym się w ramach czynników psychologicznych,
określających skalę szarej strefy, ale także przyczyniającym się do wykorzystywania przez
pracodawców zatrudnienia nierejestrowanego (Gołębiowski 2007, s. 3).
Większość pracodawców zna konsekwencje, jakie może ponieść w wyniku
zatrudnienia pracownika nierejestrowanego (25 pozytywnych odpowiedzi). Tylko 5 spośród

117

Wśród ogólnej populacji pracodawców (905 firm) zdarzyło się to tylko jednemu, a czterech nie
pamiętało, czy coś takiego zaistniało.
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nich nie ma takiej orientacji, a pozostałych pięciu nie potrafi w tej dziedzinie się
wypowiedzieć. Za najważniejsze skutki ankietowani w głównej mierze uznali:
– konieczność wypłacenia jednorazowego odszkodowania (20 wskazań),
– konieczność

pokrycia

kosztów,

związanych

z

ujawnieniem

zatrudnienia

nierejestrowanego w wyniku wypadku, któremu uległ ten pracownik (17).
– konieczność finansowania pracownikowi równowartości wynagrodzenia należnego
przez cały okres zwolnienia lekarskiego (15),
– konieczność wypłacania dożywotniej renty pracownikowi, który doznał trwałego
uszczerbku na zdrowiu (13),
– konieczność wypłacania renty rodzinnej z powodu śmierci pracownika (11),
Jak wynika z przedstawionych wypowiedzi, ważne dla pracodawców są przede
wszystkim konsekwencje finansowe. Jest to zapewne wynikiem tego, że w polskich
przepisach prawnych nie przewidziano do chwili obecnej żadnych innych sankcji, które
byłyby nakładane na pracodawców. Dlatego też niezwykle ważne byłoby uwzględnienie w
działaniach pokontrolnych odpowiednich instytucji propozycji samych respondentów,
wskazujących na konieczność nakładania obowiązku ograniczenia działalności gospodarczej
lub całkowitego zakazu jej prowadzenia w przypadku wykrytych nieprawidłowości. Wydaje
się bowiem, że tego rodzaju kara w znacznie większym stopniu mogłaby ograniczyć skalę
zatrudnienia

nierejestrowanego.

Na

możliwość

tę

wskazało

wprawdzie

niewielu

ankietowanych, niemniej powinna ona być rozważona pod warunkiem, że uwzględnione
zostaną funkcjonujące obecnie przepisy prawne, związane z działaniem mechanizmów
rynkowych, a przede wszystkim swobodą działalności gospodarczej. Stworzenie kompleksu
tego rodzaju działań wzmocniłoby sankcjonowanie zatrudnienia legalnego tym bardziej, że
generalnie ankietowani pracodawcy boją się istniejących obecnie sankcji (27 deklaracji), przy
czym w największym stopniu obawiają się oni konieczności 118:
– pokrywania

innych

kosztów

związanych

z

ujawnieniem

pracownika

nierejestrowanego (26),
– wypłacania pracownikowi dożywotniej renty (14 odpowiedzi),
– wypłacenia pracownikowi jednorazowego odszkodowania (11),
– wypłacania renty rodzinnej z powodu śmierci pracownika (11),
– pokrywania finansowych i sądowych roszczeń byłego pracownika (8).

118

Odpowiedzi nie sumują się do 25, ponieważ respondenci dysponowali możliwością wielokrotnego

wyboru.

417

Pozostałe warianty odpowiedzi były wybierane przez pojedynczych przedstawicieli
firm. Zatem obawy pracodawców głównie wynikają z kontaktów z przedstawicielami różnych
instytucji, które mają uprawnienia kontrolne w zakresie pracy, chociaż niebagatelne znaczenie
mają dla nich kwestie, związane z możliwością doznania przez pracowników uszczerbku na
zdrowiu lub śmierci w trakcie wykonywania pracy. Świadczy to o konieczności zwiększenia
skali przeprowadzanych kontroli i w konsekwencji stworzenia systemu wymiany informacji o
działaniu „szarej strefy”, w której zatrudnienie nierejestrowane dominuje. Dotychczas takiego
systemu nie ma, a sankcje, jakie mogą stosować organy nadzoru i kontroli, nie są
wystarczająco dotkliwe, by zniechęcać pracodawców i pracowników do naruszania zasad
legalności zatrudnienia (policja pracy nie może np. karać mandatami za wykroczenia, które
ściga, a mandaty z kolei stosuje na ogół PIP, w sporadycznych przypadkach kierując sprawy
do sądu). Podobnie można byłoby mieć wiele zastrzeżeń do przepływu informacji,
szczególnie na obszarach województw, chociaż również w skali kraju sytuacja ta nie jest
zadowalająca.
Jednocześnie tylko 8 pracodawców, spośród badanych, nie miało żadnych obaw przed
zatrudnieniem pracowników nierejestrowanych, a głównymi powodami tej sytuacji była
sporadyczność wykorzystywania tego rodzaju pracowników oraz korzyści dla firmy z tego
tytułu. W opiniach ankietowanych pojawiły się również wypowiedzi „nie boję się, bo nie”,
jak i brak wiary w możliwość wykrycia tego rodzaju postępowania. Były to jednak nieliczne
przypadki, świadczące o bardzo indywidualnych postawach przedstawicieli firm.
Mimo tego, że przedstawiciele badanych firm zdawali sobie sprawę z konsekwencji,
jakie grożą im w wyniku wykrycia nierejestrowanego zatrudnienia, niewielu z nich słyszało o
tego rodzaju implikacjach dla pracodawców w polskiej rzeczywistości gospodarczej (9
deklaracji). Najczęściej respondenci słyszeli o:
– wytoczeniu przez pracownika nierejestrowanego sprawy sądowej (13), przy czym 7
przypadków dotyczyło procedury zatrudnienia, a 6 – braku poinformowania pracownika o
trybie jego zatrudnienia,
– zemście zwolnionego pracownika (8),
– doniesieniu

przez

zatrudnionych

w

formie

nierejestrowanej

do

organów

kontrolujących legalność zatrudnienia (7 odpowiedzi),
– informowaniu tych organów przez pracowników rejestrowanych (6).
Świadczy to, że tego rodzaju postępowanie należy raczej do rzadkości, co może być
wywołane przede wszystkim tym, że praca w tej formie jest poprzedzona konkretnie
przeprowadzoną rozmową, w której wyjaśniane są wszystkie szczegółowe kwestie, związane
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z jej podjęciem. Jednocześnie czynnikami, które mogą mieć decydujące znaczenie – głównie
dla pracownika – są: sytuacja na rynku pracy, osiąganie większych korzyści materialnych,
korzystniejsza organizacja pracy itp.

6.5.2.1.7. Praca tymczasowa w opiniach pracodawców
W przeprowadzonych badaniach istotne było również rozpoznanie problemu
zaakceptowania przez pracodawców zatrudniających pracowników nierejestrowanych
możliwości zatrudnienia w ich miejsce pracowników z agencji pracy tymczasowej. W tym
celu zapytano ankietowanych o to, czy:
– kiedykolwiek zatrudniali pracowników tymczasowych z agencji pracy tymczasowej?
dlaczego ich zatrudnili i wykonanie jakich prac im zlecili,
– kiedykolwiek słyszeli o istnieniu na rynku pracy agencji pracy tymczasowej,
– słyszeli o możliwości zatrudnienia pracowników tymczasowych z tych agencji,
– możliwe jest zatrudnienie pracownika tymczasowego w miejsce nierejestrowanego?
Jednocześnie chcąc wysondować opinie o tego rodzaju pracownikach, zapytano ich o
jakość ich pracy oraz o to, przy jakich pracach mogliby być oni zatrudnieni.
Jak wynika z przeprowadzonych badań, pracodawcy zatrudniający pracowników
nierejestrowanych w ogóle nie są zainteresowani współpracą z agencjami pracy tymczasowej.
Jedynie dwóch respondentów zatrudniało w taki sposób osoby na oferowanych przez siebie
stanowiskach pracy. Powodem tego była możliwość wyboru kandydatów do pracy oraz to, że
koszty wynajęcia pracownika były porównywalne z kosztami zatrudnienia pracowników
nierejestrowanych. Zatrudniani oni byli przy wykonywaniu usług instalacyjno-budowlanych i
biurowych. Jednak tego rodzaju opinii nie można traktować jako miarodajnych, z uwagi na
liczbę zanotowanych deklaracji. Sytuacja ta jednak nie jest wynikiem braku informacji o
działaniu na rynku pracy agencji pracy tymczasowej, ponieważ około połowa pracodawców
słyszała o ich istnieniu (16 deklaracji). Niepokojące jednak przy tym jest, że pozostali
respondenci w ogóle nie wiedzieli o funkcjonowaniu agencji pracy tymczasowej. Jeszcze
mniejsza liczba pracodawców wiedziała, że poprzez agencje pracy tymczasowej można
zatrudniać pracowników (14 odpowiedzi). Jest to zresztą sytuacja dość powszechnie
występująca w Polsce, dlatego że również inne badania wskazują na niewielkie znaczenie
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elastycznych form zatrudnienia i organizacji pracy dla polityki kadrowej, prowadzonej w
firmach 119, w tym także pracy tymczasowej.
Poglądy te nie znalazły uzasadnienia w ocenie pracowników tymczasowych.
Zdecydowana większość ankietowanych uznała bowiem, że są tacy sami, jak inni pracownicy
(20 wskazań). Tylko 6 badanych oceniło, że są oni gorsi od innych zatrudnionych, a 8 nie
potrafiło odnieść się do tej kwestii. Jeden z przedstawicieli firm podkreślił inne przyczyny, to
znaczy konieczność posiadania zaufanego pracownika. Nie wydaje się zatem, że jakość
kwalifikacji posiadanych przez pracowników tymczasowych w dominujący sposób wpływa
na podejmowanie przez pracodawców decyzji o ich zatrudnieniu w ogóle, a na miejsce
pracownika nierejestrowanego w szczególności. Brak skłonności w tym ostatnim przypadku
ankietowani tłumaczyli głównie tym, że:
– nie znają tych pracowników (17 wskazań),
– część pieniędzy przejmuje agencja pracy tymczasowej (15),
– koszt zatrudnienia takiego pracownika jest wyższy od zatrudnienia pracownika
nierejestrowanego (12),
– pracownik w ten sposób zatrudniony jest mniej związany z firmą i może nie być
wobec niej lojalny (11).
Ważniejsze w związku z powyższym dla pracodawców wydają się być względy
związane z funkcjonowaniem firmy aniżeli finansowe. Jak wynika z przedstawionych
wypowiedzi, pracodawcy chcą sami dokonywać wyboru kandydatów do pracy i muszą –
prawdopodobnie w ramach rozmowy kwalifikacyjnej – ocenić ich przydatność do zadań
realizowanych przez firmę. Waga czynników finansowych jest również duża, ale wydaje się,
że zaprezentowane opinie po części nie mają związku z rzeczywistością, szczególnie w
odniesieniu do kosztów zatrudnienia. Należałoby zatem uznać, że przytoczone powody mają
raczej charakter usprawiedliwień aniżeli faktycznych argumentów. Tym bardziej jest to
możliwe, że nieliczni spośród badanej populacji kładli nacisk na dodatnie strony zatrudnienia
pracowników tymczasowych w miejsce pracowników nierejestrowanych. Były to jednak
nieliczne wypowiedzi, podkreślające przede wszystkim: brak przywiązania do pracownika i
możliwość łatwiejszego jego zwolnienia (6 deklaracji) oraz łatwość uzyskania pracownika na
zastępstwo (5 deklaracji).
Niewielka skłonność badanych pracodawców do wypożyczania pracowników z
agencji pracy tymczasowej sprawia, że niezbędne wydaje się rozpoznanie ich oczekiwań
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Możemy przytoczyć tu nowe badania podmiotów z województwa podkarpackiego (Sobocka-Szczapa

(red.) 2006.
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wobec tych placówek tak, aby oferta przez nie sformułowana była dla nich bardziej
atrakcyjna. W świetle przeprowadzonych badań wydaje się, że głównie powinny one położyć
nacisk na:
– dywersyfikację oferty pracowników, aby pracodawcy mieli możliwość wyboru (20
wskazań),
– możliwość pokrywania szkód wyrządzonych przez pracownika (19),
– doprowadzenie do porównywalności kosztów wynajmu pracownika tymczasowego i
zatrudnienia pracownika nierejestrowanego (13),
– zagwarantowanie adekwatnych do potrzeb pracodawców kwalifikacji pracowników
(13),
– możliwość oferowania natychmiastowego zastępstwa w razie choroby wynajętego
pracownika (11).
Korzystanie z usług agencji pracy tymczasowej – zdaniem badanych – uzależnione
jest tak samo od sposobu organizowania przepływu pracowników, jak i od kwestii
finansowych.

Jednak

zaprezentowane

stanowiska,

pozwalające

na

przyszłościowe

potraktowanie pracy tymczasowej, jako zamiennika pracy nierejestrowanej nie stanowią do
końca przesłanek zwiększenia jej zastosowania w firmach, które korzystają z zatrudnienia
pracowników „na czarno”. W konsekwencji bowiem i tak w większości respondenci nie
powierzyliby pewnych prac tego rodzaju pracownikom. Wypowiedziała się w ten sposób
znakomita większość badanych (29), przy czym w sposób szczególny ich brak zaufania do
pracowników tymczasowych przejawiał się w następujących rodzajach prac 120:
– usługi księgowe (10 wskazań),
– handel (9),
– usługi lekarskie i pielęgniarskie (7),
– usługi budowlane i instalacyjne, przeglądy i naprawy samochodów oraz innych
maszyn (po 6).
Pozostałe dziedziny działalności usługowej były znacznie rzadziej wybierane przez
respondentów, co oznacza, że nie zleciliby oni pracy wynajętym pracownikom przede
wszystkim w tych dziedzinach, które wymagają wysokich kwalifikacji, a także
specjalistycznych umiejętności lub specyficznego sposobu podchodzenia do realizowanych
zadań (np. zaufanie do pracowników w handlu).
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Odpowiedzi nie sumują się do 35, ponieważ respondenci mieli możliwość wielokrotnego wyboru, a
sześciu nie wypowiedziało się jednoznacznie w tej kwestii.
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Jak wynika z badań, pracodawcy zatrudniający pracowników nierejestrowanych mieli
raczej dystans do możliwości zaakceptowania formy zatrudnienia tymczasowego. Częściej
podkreślali trudności wynikające z kontaktów z agencjami pracy tymczasowej i mimo tego,
że zaproponowali pewne zmiany w ich działaniach, i tak raczej nie korzystaliby z tej formy
zatrudnienia, szczególnie na stanowiskach obsadzonych przez zatrudnionych „na czarno”.
Należałoby jednocześnie podkreślić, że z uwagi na niewielkie doświadczenia w tej dziedzinie
(znikoma liczba zatrudniających kiedykolwiek pracowników tymczasowych), wskazane
poglądy mogą mieć raczej charakter indywidualnych, ukształtowanych na podstawie
obiegowych opinii. Wskazują na to rozważania badaczy przeprowadzających analizę kosztów
ubezpieczenia

społecznego

pracowników

tymczasowych,

w

celu

zweryfikowania

funkcjonujących wśród polskich pracodawców stereotypów (Uścińska, Rusewicz 2006).

6.5.2.1.8. Zmiany liczby zatrudnionych w firmach – sezonowość zatrudnienia
Praktyka zatrudniania pracowników „na czarno” jest często stosowana – jak to wynika
z przeprowadzonych badań – w celu zwiększenia możliwości wykonywania zadań, a co za
tym idzie, w tych firmach, w których istotne znaczenie może mieć okresowość zmian
zapotrzebowania na ich produkty. Dlatego też przedstawicieli firm zapytano o plany zmian w
zatrudnieniu oraz sezonowość prowadzonej działalności.
Jak wynika z badań, będąca przedmiotem rozważań kategoria firm charakteryzowała
się negatywnymi opiniami w dziedzinie możliwości dokonywania zmian w liczbie
pracujących. W zdecydowanej większości z nich nie przewiduje się zwolnień, czyli
ograniczenia liczby pracowników (32 wskazania). Tylko 2 osoby dopuszczały taką
możliwość, a 1 – nie umiała sformułować stanowiska. Z uwagi na to nieistotne wydają się być
powody decyzji o zmniejszeniu zatrudnienia, chociaż należałoby podkreślić motywy
zmniejszenia kosztów oraz likwidacji części działalności, wskazane przez pojedynczych
ankietowanych.
Znacznie

bardziej

zróżnicowane

były

wypowiedzi

respondentów

dotyczące

możliwości zwiększenia zatrudnienia, chociaż populacja tych, którzy przewidywali tego typu
postępowanie była niewielka (13 wskazań). Pozostali albo nie przewidywali wzrostu liczby
pracowników (15) lub nie potrafili dać jednoznacznej odpowiedzi. Głównym powodem zmian
wielkości zatrudnienia w firmach była wyłącznie koniunktura gospodarcza (13 wypowiedzi).
Mimo powyższych deklaracji, w 29 firmach – zgodnie z tym, co powiedzieli
ankietowani – występują okresy wzmożonej, a w 28 – okresy wyjątkowo niskiej aktywności.
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W obu przypadkach tylko nieliczni nie obserwują tego rodzaju zmian, a pojedynczy badani
nie potrafili tego zweryfikować 121. Okres wzmożonej aktywności w większości firm zawiera
się między marcem a listopadem, z dominacją czerwca, a okres szczególnie niskiej –
przypada na styczeń i luty. W związku z tym w 15 firmach występują sezonowe zmiany
zatrudnienia, przy czym – zgodnie z uzyskanymi odpowiedziami – nie wiąże się to z
nasileniem zatrudnienia pracowników nierejestrowanych. Mimo takiego stanowiska, 5 – 6
firm zadeklarowało, że w okresie najwyższej aktywności występuje nasilenie zatrudnienia
pracowników nierejestrowanych i tyleż samo uznało, że ogranicza zatrudnienie na czarno w
miesiącach szczególnie niskiej aktywności. Wydaje się jednak, że te ostatnie deklaracje mają
większy związek z rzeczywistością gospodarczą, gdyż, jak wynika z badań korzystania z
pracy nierejestrowanej przez członków gospodarstw domowych przeprowadzonych przez
GUS w latach 1998 i 2004 w okresie od stycznia do sierpnia, udział pracujących „na czarno”
zdecydowanie zwiększał się w miesiącach letnich w porównaniu z analogicznym odsetkiem
w zimie (Praca, 1999, Praca, 2005). Zatem z dużym prawdopodobieństwem można twierdzić,
że praca nierejestrowana jest w istocie pochodną zmian aktywności polskich firm.

6.5.2.2. Praca z częściowo nierejestrowanym wynagrodzeniem w opiniach pracodawców

6.5.2.2.1. Skala i struktura zatrudnienia częściowo nierejestrowanego
Do zatrudniania pracowników w analizowanej formie przyznało się zaledwie 26
respondentów (2,9%). Jest to wartość bardzo zaniżona. W związku z tym należy wnioskować,
że tak niski odsetek przedsiębiorstw deklarujących zatrudnianie w tej formie pracowników na
przestrzeni roku poprzedzającego badanie jest wynikiem ich obaw przed konsekwencjami
związanymi z wykryciem nielegalnego zatrudnienia. Przedsiębiorcy starają się ukryć fakt
stosowania tej formy zatrudnienia, a zapytani o to wprost, nie chcą się przyznać Należy więc
przypuszczać, iż wypowiadane przez nich opinie i poglądy mogą odbiegać od rzeczywistości.
Na to, iż obawy respondentów miały wpływ na tak niski odsetek osób, które przyznały się do
zatrudniania rejestrowanych pracowników z częściowo nierejestrowanym wynagrodzeniem,
wskazuje fakt, iż niemal wszyscy przedsiębiorcy (25), którzy przyznali się do zatrudniania w
tej formie pracowników uważała, że istnieją w Polsce takie rodzaje prac, które wykonywane
są przez pracowników nierejestrowanych. Przy czym najczęściej wymieniali: usługi
121

Wzmożona aktywność nie występuje w 5 firmach, a wyjątkowo niska – w 6.
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budowlane i instalacyjne, prace domowe, korepetycje oraz opiekę nad dzieckiem lub osobą
starszą i handel (tab. 25) 122. Tylko jeden respondent nie potrafił zająć stanowiska w tej
sprawie.
Tabela 3. Najczęściej wskazane przez respondentów rodzaje prac, które ich zdaniem
najczęściej są wykonywane prace przez pracowników nierejestrowanych
Wyszczególnienie

Liczba respondentów
10

handel
usługi budowlane i instalacyjne

22

przeglądy i naprawy samochodów oraz innych maszyn
naprawa sprzętu elektrotechnicznego
usługi fryzjerskie i kosmetyczne
korepetycje
prace domowe (np. sprzątanie)
opieka nad dzieckiem lub starszą osobą
prace ogrodniczo-rolne

5
5
5
12
17
11
8

Spośród 26 małych przedsiębiorstw, które zatrudniały pracowników rejestrowanych z
częściowo nierejestrowanym wynagrodzeniem nieco ponad ¾, czyli 21 uważało, że istnieją
takie osoby i dziedziny gospodarki, gdzie zatrudnianie pracowników nierejestrowanych jest w
złym tonie. Najmniejsze przyzwolenie na zatrudnianie w ten sposób pracowników
respondenci okazali wobec osób pełniących ważne funkcje publiczne i społeczne. Ich
zdaniem stosować tej formy zatrudnienia przede wszystkim nie wypada: politykom (14),
prawnikom (14), samorządowcom (11) i osobom duchownym (9). Jedynie 8 respondentów
jako grupę osób, które nie powinny zatrudniać nierejestrowanych pracowników wskazało
bogatych przedsiębiorców 123.
W okresie od maja 2006 r. do czerwca 2007 r. respondenci zatrudniali w sumie 70
pracowników

rejestrowanych

z

częściowo

nierejestrowanym

wynagrodzeniem

na

poszczególnych stanowiskach pracy 124. Najczęściej przedsiębiorcy zatrudniali w ten sposób 2
osoby (9 przedsiębiorstw) lub 1 (8 przedsiębiorstw). Tylko 4 pracodawców zatrudniało 3 tego
rodzaju pracowników, a 3 przyznało się do zatrudniania w ten sposób 4 osób. Jedynie dwóch
respondentów zatrudniało 10 rejestrowanych pracowników z częściowo rejestrowanym

122

W przypadku tego pytania respondenci mieli możliwość wyboru więcej niż jednej odpowiedzi, więc
nie sumują się one do 25.
123
W przypadku tego pytania respondenci mieli możliwość wielokrotnego wyboru, dlatego też
odpowiedzi nie sumują się do 26.
124
Podana przez respondentów liczba zatrudnionych w przedsiębiorstwie pracowników częściowo
nierejestrowanyc równa była liczbie pracujących w ten sposób osób na poszczególnych stanowiskach pracy.
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wynagrodzeniem. Najczęściej pracownicy zatrudniani byli w ten sposób w handlu (10
przypadków) oraz do wykonywania prac budowlanych i instalacyjnych (8 przedsiębiorstw)
(wykres 6). Skłonność pracodawców do zatrudniania pracowników z częściowo
nierejestrowanym wynagrodzeniem do wykonywania pozostałych rodzajów prac była
znacznie mniejsza. Odnotowano jedynie po cztery przypadki zatrudniania do wykonywania
prac w ramach prowadzonej działalności produkcyjnej oraz do przeglądów i napraw
samochodów oraz innych maszyn. Pozostałe rodzaje prac były wskazywane przez
respondentów w sposób jednostkowy.
Wykres 6. Rodzaje wykonywanej pracy przez pracowników rejestrowanych z częściowo
nierejestrowanym wynagrodzeniem
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Rodzaje wykonywanej pracy przez pracowników rejestrowanych z częściowo
nierejstrowanym wynagrodzeniem są w średnim stopniu związane z sekcjami gospodarki
narodowej, w ramach których badane przez nas przedsiębiorstwa prowadzą swoją działalność.
Nie znajdują w tym przypadku pełnego potwierdzenia dane dotyczące nielegalnego
zatrudnienia pracowników pochodzące z MPiPS 125 ani też wyniki badań skali i zakresu
stosowania tej formy zatrudnienia przeprowadzonych przez GUS (Praca 1996, Praca 1999,

125

Por. H. Sobocka-Szczapa (red.), I. Poliwczak, Wyniki analiz materiałów źródłowych z wybranych
instytucji, IPiSS 2007 maszynopis.
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Praca 2005) 126. Z tych ostatnich wynika, że pracodawcy najczęściej zatrudniają pracowników
nierejestrowanych do wykonywania prac remontowo-budowlanych i instalacyjnych. Podczas
gdy nasze badania wykazały, że pracowników z częściowo nierejstrowanym wynagrodzeniem
najczęściej zatrudniały firmy zajmujące się handlem hurtowym i detalicznym. Dopiero na
drugim miejscu znalazły się przedsiębiorstwa zatrudniające w ten sposób pracowników do
naprawy pojazdów samochodów, motocykli oraz artykułów użytku osobistego (wykres 7).
Wykres 7. Pracodawcy zatrudniający pracowników rejestrowanych z częściowo
nierejestrowanym wynagrodzeniem według sekcji gospodarki narodowej
O
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Sekcje A + B: Rolnictwo, łowiectwo, leśnictwo; Rybactwo
Sekcja D: Przetwórstwo przemysłowe
Sekcja F: Budownictwo
sekcja G: Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodów, motocykli oraz artykułów użytku
osobistego
Sekcja H: Hotele i restauracje
Sekcja I: Transport, gospodarka magazynowa i łączność
sekcja K: Obsługa nieruchomości, wynajem i usługi związane z prowadzeniem działalności gospodarczej
sekcja N: Ochrona zdrowia i pomoc społeczna
Sekcja O: Działalność usługowa komunalna, społeczna i indywidualna, pozostałe

Znacznie rzadziej stosowały opisywany typ zatrudnienia przedsiębiorstwa prowadzące
swoją

działalność

w

ramach

następujących

sekcji

gospodarczych:

budownictwo,

przetwórstwo przemysłowe oraz obsługa nieruchomości, wynajem i usługi związane z
prowadzeniem działalności gospodarczej, jak również transport, gospodarka magazynowa i
126

Istnieje natomiast związek ze wskazywanymi przez przedsiębiorców zatrudniających częściowo
rejestrowanych pracowników rodzajów prac, które ich zdaniem najczęściej wykonywane są przez osoby
wykonujące pracę w formie nierejestrowanej. Większość była zdania, że nielegalne zatrudnienie najczęściej
dotyczy świadczenia usług budowlanych i instalacyjnych (tab. 23).
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łączność. W przypadku pozostałych sekcji gospodarczych odnotowano pojedyncze wskazania
respondentów.
Badania wykazały, że największą skłonnością do zatrudniania pracowników
rejestrowanych

z

częściowo

nierejestrowanym wynagrodzeniem

charakteryzują

się

przedsiębiorstwa, podobnie jak w poprzednim przypadku, znajdujące się na południu kraju.
Spośród 11 przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na tych obszarach 4
prowadziły ją w województwie dolnośląskim, natomiast 7 w województwie śląskim (wykres
8). Sytuacja ta może mieć związek z istnieniem na obszarze tego ostatniego regionu znacznej
mikropodmiotów 127.

liczby

Ponadto

czterech

respondentów

prowadziło

swoje

przedsiębiorstwo na terenie województwa mazowieckiego, a trzech w na terenie
województwa warmińsko – mazurskiego. W przypadku pozostałych obszarów odnotowano
pojedyncze

przypadki

pracodawców

zatrudniających

pracowników

częściowo

rejestrowanych.
Wykres 8. Pracodawcy zatrudniający pracowników rejestrowanych z częściowo
nierejestrowanym wynagrodzeniem według województw
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Por. wyniki badań przeprowadzonych przez GUS w 2005 r., według których 13%
mikroprzedsiębiorstw prowadzi swoją działalność gospodarczą na terenie województwa śląskiego (Działalność
gospodarcza przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób w 2005 r., GUS, Warszawa 2006 s. 3).

427

Zwiększoną skłonność mikropodmiotów do zatrudniania pracowników z częściowo
nierejestrowanym wynagrodzeniem potwierdza analiza przedsiębiorstw, które stosowały tą
formę zatrudnienia, według liczby zatrudnionych przez nich pracowników. Ponad 4/5 (22)
respondentów zatrudniających w ten sposób pracowników stanowiły mikroprzedsiębiorstwa
zatrudniające do 9 osób (wykres 9). Spośród 26 pracodawców, którzy przyznali się do
zatrudniania pracowników w formie częściowo nierejestrowanej tylko 4 prowadziło
przedsiębiorstwa małe, zatrudniające co najmniej 10, ale nie więcej niż 49 pracowników.
Wykres 9. Pracodawcy zatrudniający pracowników rejestrowanych z częściowo
nierejestrowanym wynagrodzeniem według wielkości przedsiębiorstwa

4
22

do 9 osób

10 - 49 osób

Najczęściej pracownicy rejestrowani z częściowo nierejestrowanym wynagrodzeniem
zatrudniani byli przez przedsiębiorstwa zlokalizowane w dużych aglomeracjach miejskich
liczących więcej niż 100 tys. mieszkańców (12 przypadków). W przypadku przedsiębiorstw
prowadzących swoją działalność gospodarczą na obszarze miast średnich, liczących od 20 tys.
do 99 999 mieszkańców, skłonność do zatrudniania w ten sposób pracowników jest mniejsza
– przyznało się do tego 6 pracodawców (wykres 10). Świadczyć to może o istnieniu
znacznych niedopasowań struktury kwalifikacyjno zawodowej pracobiorców na obszarach
dużych miast. Pomimo dysponowania przez duże aglomeracje miejskie znacznymi zasobami,
znalezienie osób posiadających kwalifikacje zawodowe potrzebne pracodawcy jest trudne.
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Wykres 10. Pracodawcy zatrudniający pracowników rejestrowanych z częściowo
nierejestrowanym wynagrodzeniem według wielkości miejscowości

4
12

4

6

wieś

miasto do 19 999 mieszkańców

miasto od 20 000 do 99 999 mieszkańców

miasto 100 000 i więcej mieszkańców

Wpływ na taką sytuację może mieć również to, iż na terenach wiejskich liczba
działających przedsiębiorstw jest mniejsza, a w dużych aglomeracjach miejskich, z uwagi na
częstotliwość ich występowania, mikropodmioty i małe przedsiębiorstwa zmuszone są do
konkurowania ze sobą, jeśli chcą utrzymać się na rynku. Nic więc dziwnego, że wykazują się
większą skłonnością do obcinania kosztów pracy poprzez między innymi zatrudnianie
opisywanej kategorii pracowników.
Większość przedsiębiorstw, które w okresie od maja 2006 do kwietnia 2007 r.
zatrudniały rejestrowanych pracowników z częściowo nierejestrowanym wynagrodzeniem, to
przedsiębiorstwa osoby fizycznej (20). Tylko w pięciu przypadkach formą organizacyjnoprawną prowadzonej działalności gospodarczej była spółka cywilna. Tylko jedna z nich
działała jako spółka jawna. Najczęściej prowadzona przez nie działalność gospodarcza miała
zasięg lokalny (16), w 5 przypadkach miała ona charakter regionalny, a 3 określiły go jako
krajowy. Wśród przedsiębiorstw zatrudniających częściowo nierejestrowanych pracowników
znalazły się po 1 firmie prowadzącej działalność o zasięgu regionalnym i krajowym oraz
krajowym i międzynarodowym.
Większość respondentów oceniała kondycję ekonomiczną swojego przedsiębiorstwa
jako dobrą (14). O połowę mniejsza grupa przedsiębiorców uznała ją za przeciętną (7).
Dokonując oceny sytuacji ekonomicznej firmy przedsiębiorstwa zatrudniające pracowników
rejestrowanych z częściowo nierejestrowanym wynagrodzeniem brały pod uwagę przede
wszystkim: popyt na swoje usługi i produkty (9) oraz koniunkturę gospodarczą (7).
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6.5.2.2.2. Powody zatrudniania pracowników rejestrowanych z częściowo nierejestrowanym
wynagrodzeniem
Motywy, jakimi kierują się pracodawcy zatrudniający pracowników częściowo
nierejestrowanych, nie są mocno zróżnicowane i raczej prozaiczne. Powody wskazywane
przez respondentów to były najczęściej problemy, przed jakimi staje pracodawca na co dzień i
dotyczyły wywiązywania się z realizowanych zadań. Badania wykazały, że największy
wpływ na stosowanie tej formy zatrudnienia ma sezonowość prowadzonej działalności (5)
oraz trudności ze znalezień pracowników do wykonywania takiej pracy w sposób
rejestrowany (5) (wykres 11). W nieco mniejszym stopniu na skłonność przedsiębiorców do
zatrudniania pracowników rejestrowanych z częściowo nierejestrowanym wynagrodzeniem
wpływa zapotrzebowanie na pracownika na zastępstwo (3) czy też chęć sprawdzenia
kwalifikacji kandydata na pracownika (2).
Wykres 11. Powody zatrudniania pracowników rejestrowanych z częściowo
nierejestrowanym wynagrodzeniem
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Powody zatrudniania pracowników częściowo rejestrowanych odbiegają znacznie od
opinii pracodawców stosujących tę formę zatrudnienia na temat powodów zatrudniania
pracowników nierejestrowanych. Głównych przyczyn istnienia tego zjawiska na rynku pracy
upatrywali w dążeniu przedsiębiorstw do obniżenia kosztów pracy. Ich zdaniem
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najważniejszym motywem, jakim kierują się pracodawcy decydując się na zatrudnienie
takiego pracownika jest chęć uniknięcia płacenia składek ZUS (24) (tab. 26). Nieco rzadziej
respondenci wskazywali możliwość: zwolnienia takiej osoby bez wypłacania jej odprawy
(12), uchylenia się przed ponoszeniem kosztów związanych z pobytem pracownika na
zwolnieniu lekarskim (11) czy urlopie (10), zaoszczędzenia czasu dzięki uniknięciu
konieczności comiesięcznego rozliczania się z ZUS-em i Urzędem Skarbowym (11).
Pracodawcy zatrudniający pracowników z częściowo nierejestrowanym wynagrodzeniem
wśród powodów stosowania zatrudnienia nierejestrowanego wyróżniali również kwestie
przestrzegania praw zatrudnionych pracowników. Dziewięciu twierdziło, że motywem
stosowania zatrudnienia nielegalnego jest dążenie do omijania obowiązujących przepisów
Kodeksu Pracy, dotyczących czasu pracy i czasu przeznaczonego na odpoczynek pracownika.
Tabela 26. Najczęściej wskazane przez pracodawców zatrudniających pracowników
rejestrowanych z częściowo nirejestrowanym wynagrodzeniem powody wykonywania
pracy nierejestrowanej przez pracowników
Wyszczególnienie
Nie muszą opłacać składek ZUS za pracowników nierejestrowanych
Nie ponoszą kosztów związanych z pobytem pracownika na zwolnieniu lekarskim
Nie ponoszą kosztów urlopów
Nie muszą wypłacać wyższej stawki pracownikowi za pracę w niedzielę i święta i za
nadgodziny
Mogą go zwolnić z dnia na dzień, bez wypłacenia odprawy
Nie muszą ponosić kosztów odprawy emerytalnej, rentowej albo pośmiertnej oraz z
tytułu rozwiązania stosunku pracy
Nie ponoszą kosztów za pracownicze badania lekarskie
Nie ponoszą kosztów szkoleń obowiązkowych np. BHP
Za długie procedury administracyjne związane z rejestracją pracownika
Nie tracą czasu na comiesięczne rozliczenia z ZUS i Urzędem Skarbowym
Nie muszą przestrzegać przepisów Kodeksu Pracy mówiących o czasie pracy i czasie
przeznaczonym na odpoczynek pracownika
Nie mogą znaleźć pracowników chętnych do pracy rejestrowanej na tym stanowisku na
oferowanych przez nich warunkach
Brak pewności, ze pracownik spełni oczekiwania

Liczba respondentów
24
11
10
1
12
7
2
3
2
11
9
5
1

Na skłonność pracodawców do zatrudniania pracowników rejestrowanych z częściowo
nierejestrowanym wynagrodzeniem wpływać mogą problemy, jakie mają ze znalezieniem
osób spełniających ich oczekiwania. Im dłuższy jest okres bezskutecznego poszukiwania
pracownika, w tym większym stopniu może on wpływać niekorzystnie na efektywność
prowadzonej działalności gospodarczej, a nawet doprowadzić do ponoszenia przez
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przedsiębiorstwo

strat.

Dlatego

też

na

skłonność

pracodawców

do

zatrudniania

rejestrowanego z częściowo nierejestrowanym wynagrodzeniem niewątpliwie ma wpływ
czas, jaki muszą poświęcić na znalezienie odpowiedniego pracownika. Najczęściej na
poszukiwanie osób chętnych do zatrudnienia w tej formie respondenci musieli poświęcić
kilka dni (6) lub dłużej niż miesiąc (6). Nieco mniej przedsiębiorców musiało na
poszukiwania takiego pracownika poświęcić około miesiąca lub od 1 do 2 tygodni czasu (po 4
wskazania). Jedynie 3 małe podmioty gospodarcze wykorzystywały stworzoną do tego celu
bazę o pracownikach, których w ten sposób już zatrudniali.
Wykres 12. Okres poszukiwania pracowników częściowo nierejestrowanego na
oferowane stanowisko pracy
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Kolejnym czynnikiem o istotnym znaczeniu dla zatrudniania pracowników
rejestrowanych z częściowo nierejestrowanym wynagrodzeniem jest okres, jakiego potrzebuje
pracodawca na podjęcie takiej decyzji. Siedmiu respondentów zdecydowało się na
zatrudnienie w tej formie pracowników praktycznie natychmiast, natomiast 12 potrzebowało
na to kilku dni. Tylko 3 respondentom podjęcie takiej decyzji zajęło od 1 do 2 tygodni.
Miesiąc lub dłużej poświęcił na to tylko 1 pracodawca 128.
Dotychczasowa analiza uzyskanych wyników z badań pokazała, że podjęcie decyzji o
zatrudnieniu pracowników z częściowo nierejestrowanym wynagrodzeniem zależy od potrzeb
przedsiębiorstwa. Często też praca w tej formie wykonywana jest przez dłuższy czas, co może
128

Trzech respondentów nie udzieliło odpowiedzi na to pytanie.

432

być spowodowane tym, iż pracownik taki posiada podpisaną umowę o pracę. Wniosek taki
potwierdza również rozkład odpowiedzi dotyczących okresu, na jaki pracownicy są w ten
sposób zatrudniani. Najczęściej praca wykonywana w tej formie była dłużej niż rok (11)
(wykres 13). W sześciu przypadkach okres wykonywania pracy rejestrowanej z częściowo
nierejestrowanym wynagrodzeniem wyniósł od 1 do 3 miesięcy lub od 3 miesięcy do pół
roku.

Natomiast

czterech

respondentów

zatrudniało

pracowników

częściowo

nierejestrowanych przez okres od 6 do 12 miesięcy.
Wykres 13. Liczba przedsiębiorstw zatrudniających pracowników rejestrowanych
z częściowo nierejestrowanym wynagrodzeniem według okresu na jaki zostali oni
w ten sposób zatrudnieni
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Stosunkowo długi okres wykonywania pracy w tej formie może prowadzić do jej
utrwalania się i stabilizacji. Raz podjęta praca rejestrowana z częściowo nierejestrowanym
wynagrodzeniem jest wykonywana przez pracownika regularnie, przez naprawdę długi okres.
Najczęściej pracownicy zatrudniani są do jej systematycznego wykonywania – codziennie po
kilka godzin (10) lub też do wykonywania konkretnych zadań (8) (wykres 14). Tylko czterech
pracodawców zatrudniało w ten sposób pracowników raz w tygodniu. Rzadko zdarza się, aby
pracownicy zatrudniani byli w tej formie na pełen (2) lub pół etatu (1). Wpływ na istnienie
takiej sytuacji może mieć rodzaj i charakter prowadzonej przez badanych przedsiębiorców
działalności gospodarczej. Z uwagi na to, że większość respondentów zatrudniających badaną
kategorię pracowników zajmuje się handlem, może mieć to związek z kondycją finansową
podmiotu gospodarczego w danym momencie.
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Wykres 14. Liczba przedsiębiorstw zatrudniających pracowników rejestrowanych
z częściowo nierejestrowanym wynagrodzeniem według czasu pracy, za który pracownicy
zatrudnieni w tej formie otrzymywali częściowo nierejestrowane wynagrodzenie
1

2

4

8
10

raz w tygodniu

codziennie po kilka godzin

otrzymywał konkretne zadania do wykonania

20 godzin tygodniowo

40 godzin tygodniowo/ 8 godzin dziennie

Decyzja o zatrudnieniu pracownika rejestrowanego z częściowo nierejestrowanym
wynagrodzeniem najczęściej była podejmowana przez samego pracodawcę lub na szczeblu
przedsiębiorstwa (ja/my 20). Jedynie 6 pracodawców pozostawiło dokonanie wyboru formy
zatrudnienia pracownikowi. Wskazuje to, iż decyzje tego rodzaju wynikają bezpośrednio z
potrzeb przedsiębiorstwa i sytuacji, jaka panuje w danym momencie na rynku. Firmy kierują
się przy tym głównie rachunkiem ekonomicznym, a na zatrudnienie częściowo rejestrowane
pracownika zdecydują się zawsze, jeśli ta sytuacja przyniesie im wymierne korzyści
materialne.

6.5.2.2.3. Korzyści dla pracowników płynące z pracy częściowo nierejestrowanej
Przedsiębiorcy biorący udział w badaniach, którzy zatrudniali pracowników
rejestrowanych z częściowo nierejestrowanym wynagrodzeniem nie byli zgodni co do tego
czy wykonywanie pracy nierejestrowanej przynosi korzyści zatrudnionym w ten sposób
osobom. Trzynastu respondentów uważało, że zatrudnienie nierejestrowane jest korzystne dla
wykonujących ją pracowników, ale 11 było przeciwnego zdania. Zdaniem respondentów
największe korzyści z wykonywania pracy nierejestrowanej są natury finansowej i związane
są z możliwością łącznego pobierania różnego rodzaju świadczeń i wynagrodzenia za pracę
(19 wskazań) (tab. 27). Za niewiele mniejsze korzyści dla pracowników uznali możliwość
porzucenia pracy z dnia nadzień bez ponoszenia konsekwencji z tego tytułu (8) oraz brak
konieczności rozliczania się z urzędem skarbowym (8). Po siedmiu pracodawców do korzyści
osiąganych przez pracowników z wykonywania tego rodzaju pracy zaliczyło możliwość
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uzyskania wyższego dochodu netto oraz uchylanie się od płacenia podatków. Respondenci
zwracali również uwagę na możliwość niepłacenia przez pracowników z „szarej strefy”
składek na ZUS (6) oraz ich większe szanse na znalezienie zatrudnienia (6). Wskazuje to, iż
zdaniem respondentów dla osób wykonujących pracę nierejestrowaną celem nadrzędnym jest
uzyskiwanie jak najwyższego dochodu, nawet jeśli działania podejmowane przez nich
(łączenie pobierania świadczeń społecznych z pracą) są niezgodne z obowiązującym prawem
i przynoszą budżetowi państwa straty.
Tabela 27. Wskazane przez pracodawców zatrudniających pracowników
rejestrowanych z częściowo nierejestrowanym wynagrodzeniem korzyści, jakie niesie ze
sobą wykonywanie pracy rejestrowanej dla prawników zatrudnianych w tej formie
Liczba
respondentó
w
10
9
7
7
6
6
5
8
8
4

Korzyści dla pracowników wykonujących pracę nierejestrowaną
Dodatkowy dochód do pobieranego zasiłku dla bezrobotnych
Może pobierać niektóre świadczenia społeczne i mieć dodatkowy dochód
Wyższy dochód netto
Nie płaci podatków
Nie płaci składki ZUS
Wyższe szanse na zatrudnienie
Nie musi wiązać się na stałe z miejscem pracy
Możliwość porzucenia pracy z dnia na dzień bez negatywnych konsekwencji
Nie musi rozliczać się z urzędem skarbowym
Daje możliwość pogodzenia wykonywania pracy zawodowej z sytuacją rodzinną

6.5.2.2.4. Czynniki ograniczające skłonność do zatrudnienia częściowo nierejestrowanego
Przedsiębiorców

zatrudniających

rejestrowanych

pracowników

z

częściowo

nierejestrowanym wynagrodzeniem zapytano również o to, jakie działania należałoby podjąć,
aby ograniczyć skalę i zakres zatrudniania „na czarno”. Respondenci za czynnik w
największym stopniu zniechęcający pracodawców do zatrudniania nierejestrowanego uznali
obniżenie składek ZUS (19) i podatków (18) (wykres 15). Ich zdaniem najmniejszy wpływ na
ograniczenie stosowania tej formy zatrudnienia przyniosłoby wprowadzenie niższych
kosztów ponoszonych przez pracodawcę podczas rejestracji pracowników (3) oraz wysokich
kar finansowych nakładanych na pracodawców zatrudniających w ten sposób pracowników
(2). Jedynie 3 respondentów było zdania, że nic nie jest w stanie skutecznie zniechęcić
pracodawców do zatrudnienia nierejestrowanego. Świadczy to o tym, iż pracodawcy nie boją
się sankcji nakładanych na nich za zatrudnianie pracowników w ten sposób. Możliwe, że
wysokość kar nakładanych na przedsiębiorców jest zbyt niska w porównaniu z korzyściami,
435

jakie osiągają ze stosowania tej formy zatrudnienia. Może być to również efektem zakresu
kompetencji, jakie posiadają instytucje kontrolujące lub zbyt małej liczby przeprowadzanych
przez nie kontroli. Być może należałoby w związku z tym wprowadzić zmiany w zakresie
kompetencji dla instytucji kontrolujących legalność zatrudnienia, polegające na zwiększeniu
liczby kontroli, podwyższeniu wysokości kar nakładanych na pracodawców, a nawet
wprowadzeniu nowego rodzaju dolegliwości.
Wykres 15. Wskazane przez pracodawców zatrudniających pracowników
rejestrowanych z częściowo nierejestrowanym wynagrodzeniem działania, jakie należy
podjąć, aby zniechęcić pracodawców do zatrudniania nierejestrowanego pracowników
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

19

18

10
8
3

2

zmniejszenie
p odatków

p ojawienie się
wy sokich kar
finansowy ch

obniżenie
składek ZUS

mniejsza
biurokracja

up roszczenie
rozliczeń z
ZUS

niższe koszty
rejestracji
p racowników

6.5.2.2.5. Wynagrodzenie pracowników wykonujących pracę w formie częściowo
nierejestrowanej

Przyjrzyjmy się teraz korzyściom finansowym, jakie czerpią pracownicy wykonujący
pracę rejestrowaną z częściowo nierejestrowanym wynagrodzeniem. Wszyscy pracodawcy,
którzy

stosowali

tą

formę

zatrudnienia,

wypłacali

wynagrodzenie

za

częściowo

nierejestrowaną pracę w formie pieniężnej. Najczęściej ta część wynagrodzenia wypłacana
była w formie stałej kwoty za czas pracy (miesięczny, tygodniowy, dzienny) (12) (tab. 28), co
zgadzałoby się z czasem trwania tego typu zatrudnienia w badanych firmach. Związek formy
wypłacanego wynagrodzenia z okresem trwania pracy potwierdza również to, iż drugą pod
względem liczebności grupę stanowili respondenci, którzy wypłacali pracownikom
wynagrodzenie za każdym razem po wykonaniu ustalonych czynności. Akord wystąpił w 3
przypadkach.
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Tabela 28. Finansowe formy wynagrodzenia stosowane najczęściej przez pracodawców
zatrudniających pracowników rejestrowanych z częściowo nierejestrowanym
wynagrodzeniem
Wyszczególnienie
Stała kwota wynagrodzenia (miesięcznego, tygodniowego, dziennego)
Prowizja
Akord
Z góry ustalona stawka
Akord + jakość
Akord zadaniowy

Liczba respondentów
12
1
3
11
1
1

Najczęściej wynagrodzenie wypłacane było przez pracodawców raz w miesiącu,
razem z wynagrodzeniem za pracę rejestrowaną (19) (tab. 29). W przypadku 5 podmiotów
pracownicy mieli wypłacane wynagrodzenie zawsze po wykonaniu powierzonego im zadania,
natomiast w 4 firmach wynagrodzenie za pracę częściowo nierejestrowaną wypłacane było
raz w tygodniu razem z wynagrodzeniem za pracę rejestrowaną.
Tabela 29. Częstotliwość wypłacanego wynagrodzenia za pracę częściowo
nierejestrowaną wypłacanego przez pracodawców zatrudniających pracowników
rejestrowanych z częściowo nierejestrowanym wynagrodzeniem
Wyszczególnienie
miał płacone po wykonaniu każdego zadania
uznaniowo w różnych terminach
raz w tygodniu razem z wynagrodzeniem za pracę rejestrowaną
raz w miesiącu razem z wynagrodzeniem za pracę rejestrowaną
na życzenie pracownika
raz na dwa tygodnie

Liczba respondentów
5
1
4
19
1
1

Badania wykazały, że połowa przedsiębiorstw (13) wypłacała za wykonywanie pracy
rejestrowanej stawki niższe niż 5,32 zł 129 (od 4 do 5,32 zł). (tab. 30). Natomiast stawki
godzinowe w przypadku wynagrodzenia za pracę częściowo nierejestrowaną były w
większości firm wyższe od minimalnej. W przypadku 16 przedsiębiorstw pracownicy za
pracę w tej formie otrzymywali stawki godzinowe wyższe (od 5,70 zł do 12 zł). W 7 firmach
stawka za wykonanie pracy nierejstrowanej była niższa niż 5,32 zł i wahała się od 2 zł do
5,30 zł. Jak więc widać, wpływ na zatrudnianie pracowników częściowo rejestrowanych ma
nie tylko dążenie przedsiębiorstw do obniżania kosztów pracy. Jednym z powodów mogą być

129

Tyle wynosiły w momencie badania koszty zatrudnienia pracownika wypłacane za godzinę pracy.
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istniejące na rynku pracy niedopasowania struktury kwalifikacyjno-zawodowej popytu i
podaży pracy, objawiające się trudnościami ze znalezieniem pracowników posiadających
odpowiednie kwalifikacje i umiejętności zawodowe.
Tabela 30. Liczba pracodawców zatrudniających pracowników rejestrowanych
z częściowo nierejestrowanym wynagrodzeniem według wysokości stawki
wynagrodzenia za godzinę pracy rejestrowanej i pracy nierejestrowanej
Stawka w umowie
4,00
5,00
5,11
5,30
5,32
6,00
6,25
6,50
8,00
10,00
12,50

Liczba respondentów stawka za pracę nierejestrowaną Liczba respondentów
1
2,00
1
3
2,27
1
1
4,00
2
3
5,00
2
5
5,30
1
1
5,70
1
2
6,00
2
1
6,50
3
3
7,00
2
5
8,00
1
1
9,00
1
10,00
3
10,50
1
12,00
2

Wniosek powyższy potwierdza analiza odpowiedzi na pytanie, czy wysokość płacy
minimalnej ma jakiekolwiek znaczenie dla skali zatrudnienia nierejestrowanego na lokalnym
rynku pracy i czy zmiany jej poziomu mogą doprowadzić do zmniejszenia skłonności
pracodawców do zatrudniania w tej formie pracowników. Większość pracodawców (16)
zatrudniających pracowników rejestrowanych z częściowo nierejestrowanym wynagrodzeniem
uważała, że wysokość płacy minimalnej nie ma żadnego wpływu na skalę zatrudnienia
nierejestrowanego. O braku silnego związku pomiędzy wysokością płacy minimalnej a liczbą
zatrudnionych „na czarno“ pracowników świadczą odpowiedzi udzielane na drugie pytanie.
Jedynie 8 respondentów uważało (w tym 4 – zdecydowanie tak), że obniżenie wysokości
płacy minimalnej może doprowadzić do zmniejszenia liczby zatrudnianych w sposób
nielegalny pracowników. Mniej liczną grupę (6 firm, w tym 3 – zdecydowanie tak) stanowili
pracodawcy, którzy byli zdania, że zmniejszenie płacy minimalnej spowoduje zwiększenie się
liczby osób zatrudnianych w sposób rejestrowany, ale też obniżenie wynagrodzenia
dotychczasowym pracownikom zarabiającym na minimalnym poziomie i płacenie pozostałej
części wynagrodzenia bez rejestracji. W przypadku pytania o wpływ podwyższenia
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wysokości płacy minimalnej na ograniczenie zatrudnienia nierejestrowanego ośmiu
respondentów było zdania, że zwiększenie płacy minimalnej spowoduje zmniejszenie się
liczby osób zatrudnionych w sposób rejestrowany (w tym 5 zdecydowanie tak). Nieco
mniejsza populacja respondentów uważała, że zwiększenie płacy minimalnej spowoduje
zwiększenie liczby osób zatrudnianych za minimalne wynagrodzenie przy dotychczasowej
łącznej liczbie pracowników rejestrowanych (6 wskazań, w tym 2 – zdecydowanie tak).
Żadnego wpływu wysokości płacy minimalnej na skalę zatrudnienia nierejestrowanego na
lokalnym rynku pracy nie dostrzegało 7 pracodawców zatrudniających częściowo
rejestrowanych pracowników.
Brak wpływu wysokości płacy minimalnej na skłonność pracodawców do zatrudniania
w tej formie potwierdza analiza rozkładu odpowiedzi na pytanie o wpływ tej płacy na
podejmowane przez pracodawców decyzje o zatrudnieniu w swoim przedsiębiorstwie
pracownika nierejestrowanego. Jedynie 7 przedsiębiorców uważało, że na podejmowane
przez nich decyzje o zatrudnianieniu pracownika „na czarno“ wpływ ma płaca minimalna.
Przy czym tylko 4 firmy określiły ten wpływ jako duży.
Dziesięciu pracodawców zatrudniających osoby z częściowo nierejestrowanym
wynagrodzeniem, którzy uważali, że istnieje korelacja pomiędzy wysokością płacy
minimalnej na lokalnym rynku pracy a zatrudnieniem „na czarno”, zwróciło uwagę na
następujące problemy:
– jej wzrost spowoduje wzrost liczby zatrudnianych pracowników nierejestrowanych
(4)

oraz

wypłacanie

części

wynagrodzenia

pracownikom

rejestrowanym

jako

nierejestrowanego (4),
– jej

spadek

doprowadzi

do

wzrostu

rejestrowanych (4) (tab. 31).
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liczby

zatrudnianych

pracowników

Tabela 31. Liczba pracodawców zatrudniających pracowników rejestrowanych
z częściowo nierejestrowanym wynagrodzeniem według sposobów zmiany wysokości
płacy minimalnej i jej wpływu na podejmowanie przez nich decyzji
o zatrudnieniu pracowników
Wyszczególnienie
Wzrost płacy minimalnej spowoduje, że zacznę zatrudniać pracowników nierejestrowanych
Wzrost płacy minimalnej spowoduje, że zwiększę liczbę pracowników nierejestrowanych
Wzrost płacy minimalnej zmusi mnie do zwolnienia niektórych pracowników
Wzrost płacy minimalnej zmusi mnie do wypłacania części wynagrodzenia pracownikom
rejestrowanym jako nierejestrowanego
Zmniejszenie płacy minimalnej spowoduje, że zacznę zatrudniać pracowników
rejestrowanych
Zmniejszenie płacy minimalnej spowoduje, że zatrudnię część pracowników
nierejestrowanych legalnie
Zmniejszenie płacy minimalnej pozwoli mi na zatrudnienie dodatkowych pracowników
Zmniejszenie płacy minimalnej ograniczy konieczność wypłacania części wynagrodzenia w
sposób nierejestrowany
Jeżeli pip zmieni swoje wymagania socjalne, to będę zatrudniał legalnie

Liczba
respondentów
4
3
2
4
4
3
3
1
1

Innym zagadnieniem, które znalazło się w centrum zainteresowania badaczy, były
źródła pozyskiwania przez pracodawców środków na wypłacenie nierejestrowanej części
wynagrodzenia. Badania wykazały, że środki finansowe na ten cel przede wszystkim
pochodzą z wcześniej opodatkowanego dochodu (19 wskazań). Jedynie w pięciu przypadkach
środki na pokrycie tej części wynagrodzenia pochodziły z nieewidencjonowanego przychodu
firmy. W jednym przypadku pracodawca pokrywał je ze środków własnych.

6.5.2.2.6. Implikacje zatrudnienia częściowo nierejestrowanego
Dotychczasowe analizy wyników badań wykazały, że pracodawcy zatrudniający
pracowników rejestrowanych z częściowo nierejestrowanym wynagrodzeniem generalnie nie
boją się zatrudniać w ten sposób pracowników. Regulacje prawne nie są elementem
motywującym przedsiębiorstwa do zaprzestania lub ograniczenia liczby nielegalnie
zatrudnianych pracowników. Wnioski te potwierdza również rozkład odpowiedzi udzielonej
na pytanie o to, czy zdarzyło się, że badani przedsiębiorcy zatrudniający pracowników z
częściowo nierejestrowanym wynagrodzeniem zostali kiedykolwiek ukarani za taki sposób
wykorzystywania pracowników. Żaden z respondentów nie poniósł z tego tytułu kary. Tylko
w jednym przypadku pracownik wykonujący pracę nierejestrowaną dochodził swoich praw na
drodze sądowej, przy czym spór ten został rozstrzygnięty polubownie. Nikt spośród
ankietowanych nie spotkał się z dezaprobatą otoczenia z powodu nielegalnego zatrudniania
440

pracowników. Nic więc dziwnego, że pracodawcy czują się bezkarni w społeczeństwie, gdzie
istnieje ogólne przyzwolenie na stosowanie tego rodzaju praktyk.
Ze znajomością konsekwencji, jakie mogą grozić w przypadku udowodnienia
stosowania zatrudnienia nierejestrowanego wśród pracodawców zatrudniających częściowo
nierejestrowanych pracowników jest różnie. Trzynastu respondentów znało tego rodzaju
konsekwencje, podczas gdy dwunastu nie. Tylko jeden pracodawca nie udzielił informacji na
ten temat. Pracodawcy zatrudniający pracowników częściowo rejestrowanych najczęściej
znali następujące finansowe konsekwencje zatrudniania nierejestrowanego:
– wypłacenie jednorazowego odszkodowania (12),
– wypłacenie dożywotniej renty pracownikowi, który doznał trwałego uszczerbku na
zdrowiu (11),
– finansowanie pracownikowi równowartość wynagrodzenia należnego przez cały
okres zwolnienia lekarskiego (10),
– pokrywanie innych kosztów związanych z ujawnieniem zatrudnienia nierejestrowanego
w wyniku wypadku, któremu uległ ten pracownik (np. zaległe składki ZUS) (10),
– wypłacenie renty rodzinnej z powodu śmierci pracownika (9).
Wskazywanie przez respondentów właśnie tych sankcji może być wynikiem tego, że
takie kary najczęściej ich dotyczą, bowiem są konsekwencją występowania wśród
pracowników nierejestrowanych wypadków przy pracy.
Ponadto większość respondentów (19) boi się aktualnie istniejących konsekwencji,
wynikających ze stosowania tej formy zatrudnienia. Ankietowani najbardziej bali się
możliwości doznania przez pracownika uszczerbku na zdrowiu i związanych z tym
konieczności: wypłacania renty rodzinnej z powodu śmierci pracownika (12), wypłacania
dożywotniej renty pracownikowi, który doznał trwałego uszczerbku na zdrowiu (11) oraz
pokrywania innych kosztów związanych z ujawnieniem zatrudnienia nierejestrowanego w
wyniku wypadku, któremu uległ pracownik (10) (tab. 32).
Jedynie 7 respondentów nie bało się negatywnych konsekwencji, wynikających z
zatrudniania pracownika nierejestrowanego. Brak tego rodzaju obaw uzasadniali tym, iż
zatrudnienie pracownika nierejestrowanego jest korzystne również dla niego samego (4).
Dwóch ankietowanych uzasadniło swoją odpowiedź tym, że zatrudnia pracowników
rejestrowanych z częściowo nierejestrowanym wynagrodzeniem. Pojawiły się również
pojedyncze przypadki wypowiedzi „bo nie mam się czego bać”; „bo zatrudniam pracowników

w ramach samozatrudnienia”.
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Tabela 32. Konsekwencje, których obawiają się pracodawcy zatrudniający
pracowników rejestrowanych z częściowo nierejestrowanym wynagrodzeniem
Wyszczególnienie
Konieczności wypłacenia jednorazowego odszkodowania pracownikowi
Konieczności wypłacania dożywotniej renty pracownikowi, który doznał trwałego
uszczerbku na zdrowiu
Konieczności wypłacania renty rodzinnej z powodu śmierci pracownika
Konieczności pokrywania innych kosztów związanych z ujawnieniem zatrudnienia
nierejestrowanego w wyniku wypadku, któremu uległ pracownik
Wysokości mandatu PIP
Sądowych i finansowych roszczeń byłego pracownika
Kary wyznaczonej przez Urząd Skarbowy

Liczba
respondentów
6
11
12
10
6
4
6

Brak obaw przed zatrudnianiem pracownika z częściowo nierejestrowanym
wynagrodzeniem może wynikać z tego, że respondenci rzadko słyszeli o przypadkach
dochodzenia swoich praw przez pracowników. Badania wykazały bowiem, że większość
respondentów nie słyszała (19) o tego rodzaju postępowaniu pracowników. Może być to
wynikiem tego, że podczas rozmowy pracodawcy z kandydatem na pracownika
nierejestrowanego omawiane są wszystkie szczegóły związane z jej wykonywaniem. Ponadto
dodatkowym czynnikiem przyciągającym ludzi do zatrudniania się w ten sposób jest wyższe
wynagrodzenie otrzymywane za nierejestrowaną część zatrudnienia. Badani pracodawcy
najczęściej słyszeli o wytoczeniu przez pracowników zatrudnionych w ten sposób sprawy
sądowej (9) i doniesieniu przez pracownika nielegalnie zatrudnionego do organów
kontrolujących legalność zatrudnienia (5) (tab. 33).
Tabela 33. Przypadku dochodzenia swoich praw przez pracownika zatrudnionego
w sposób nierejestrowany lub z częściowo nierejestrowanym wynagrodzeniem,
o których słyszeli pracodawcy zatrudniający pracowników rejestrowanych z częściowo
nierejestrowanym wynagrodzeniem
Wyszczególnienie
Doniesienie przez pracownika/pracowników zatrudnionych w sposób nierejestrowany lub
częściowo rejestrowany do organów kontrolujących legalność zatrudnienia
Doniesienie przez osobę z najbliższego otoczenia (sąsiad, właściciel konkurencyjnej
firmy itp.) do organów kontrolujących legalność zatrudnienia
Doniesienie przez pracownika/pracowników rejestrowanych do organów kontrolujących
legalność zatrudnienia
Zemsta zwolnionego pracownika
Wytoczenie przez pracownika/pracowników zatrudnionych w sposób nierejestrowany lub
częściowo rejestrowany sprawy sądowej
Wytoczenie sprawy sądowej przez pracowników oszukanych przez pracodawcę, którzy
byli zatrudnieni w sposób nierejestrowany lub częściowo nierejestrowany a byli
informowani przez pracodawcę, że są pracownikami rejestrowanymi
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Liczba
respondentów
5
2
3
3
7
2

6.5.2.2.7. Poglądy pracodawców na temat pracy tymczasowej
Jednym z celów przeprowadzonych badań miało być rozpoznanie zainteresowania
pracodawców zastępowaniem pracowników z częściowo nierejestrowanym wynagrodzeniem
osobami z agencji pracy tymczasowej. Badani pracodawcy nie zatrudniali nigdy dotychczas
pracowników tymczasowych. Przy tym w ich przypadku nie jest to efektem całkowitego
braku wiedzy na temat istniejących na rynku tego rodzaju placówek. Jedenastu pracodawców
słyszało bowiem o istnieniu takich instytucji i możliwości korzystania z ich usług.
Pozostałych 5 ankietowanych w ogóle nie słyszało o ich istnieniu. Świadczyć to może o braku
informacji na temat istnienia i zasad działania agencji pracy tymczasowej.
Niewiele lepiej wypadła ocena pracowników tymczasowych dokonana przez
respondentów. Dwunastu pracodawców uważało, że wywiązują się oni ze swoich
obowiązków tak samo, jak inni zatrudnieni pracownicy. Natomiast 3 oceniło, że są od nich
gorsi. Jeden z ankietowanych jako powód podał potrzebę zatrudnienia specjalisty. Wydaje się
więc, że kwalifikacje i umiejętności zawodowe pracowników tymczasowych nie są przez
pracodawców cenione wysoko. Nie mogą więc stanowić czynnika motywującego
pracodawców do zastępowania nimi zatrudnianych w sposób nielegalny pracowników. Brak
zainteresowania zatrudnianiem pracowników tymczasowych respondenci uzasadniali przede
wszystkim: brakiem informacji na temat pracownika tymczasowego (13) oraz tym, że część
pieniędzy przejmuje agencja pracy tymczasowej (10) (tab. 34). Znaczna część pracodawców
zwróciła również uwagę na to, iż zatrudnienie takiego pracownika zwalnia ich z płacenia
różnego rodzaju świadczeń należnych pracownikowi rejestrowanemu (11). Taki rozkład
odpowiedzi wskazuje, że pracodawcy nie darzą zaufaniem innych, chcą osobiście
uczestniczyć w selekcji kandydatów na pracowników. Aczkolwiek dostrzegają w zatrudnieniu
pracowników przez agencje pracy tymczasowej możliwość obniżenia w ten sposób
ponoszonych przez siebie kosztów pracy. Wszyscy respondenci (26 wskazań) dostrzegali
również zalety zatrudniania tego rodzaju pracowników.
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Tabela 34. Poglądy pracodawców zatrudniający pracowników rejestrowanych z
częściowo nierejestrowanym wynagrodzeniem na temat zatrudniania pracowników za
pośrednictwem agencji pracy tymczasowej
Wyszczególnienie
Jest mniej korzystne, bo nic nie wiem o pracowniku, którego mi przysyłają
Jest mniej korzystne, bo znaczną część pieniędzy przejmuje agencja pracy tymczasowej
Jest mniej korzystne, bo cena takiego pracownika jest wyższa niż koszty zatrudnienia
pracownika nierejestrowanego
Jest mniej korzystne, bo pracownik nie czuje się związany z firmą i może nie być wobec
niej lojalny
Jest mniej korzystne, bo cena takiego pracownika jest wyższa niż koszty zatrudnienia
pracownika nierejestrowanego
Jest korzystniejsze, bo mogę od razu dostać pracownika na zastępstwo
Jest korzystniejsze, bo nie przywiązuję się do pracownika i nie mam oporów przed
pozbyciem się go, gdy się nie sprawdza
Jest korzystniejsze, bo zwalnia mnie z płacenia różnego rodzaju świadczeń należnych
pracownikowi rejestrowanemu
Jest korzystniejsze, bo pozwala na większy komfort psychiczny, brak negatywnych
konsekwencji zatrudnienia pracownika nierejestrowanego

Liczba
respondentów
13
10
3
8
4
4
5
11
6

Podczas badań zapytano respondentów o to, jakie działania powinny podjąć agencje
pracy tymczasowej, aby wzrosło zainteresowanie ich usługami wśród małych podmiotów
gospodarczych. Analiza odpowiedzi udzielanych przez pracodawców zatrudniających
rejestrowanych pracowników z częściowo nierejestrowanym wynagrodzeniem wykazała, że
agencje te przede wszystkim powinny dać możliwość wyboru kandydatów do pracy (22).
Korzystne byłoby również pokrywanie przez agencje pracy tymczasowej szkód
wyrządzonych przez przysłanego przez nich pracownika (14), zagwarantowanie pracowników
posiadających kwalifikacje zawodowe zgodne z oczekiwaniem (13) oraz obniżenie kosztów
tak, aby cena wynajmu pracownika tymczasowego była porównywalna z kosztami
związanymi z zatrudnieniem pracownika nierejestrowanego (12). Zdaniem respondentów
zainteresowanie usługami agencji pracy tymczasowej wzrosłoby również, gdyby wynajęcie
pracownika odbywało się w krótkim czasie (7) i oferowały one natychmiastowe zastępstwo w
przypadku choroby pracownika (7). Z przeprowadzonych badań wynika, że istnieją takie
rodzaje prac, których wykonywania mikropodmioty i małe podmioty gospodarcze nie
powierzyłyby

pracownikom tymczasowym.

Pracodawcy

zatrudniający

pracowników

częściowo nierejestrowanych nie zatrudniliby pracowników z agencji pracy tymczasowej
przede wszystkim do wykonywania prac wymagających posiadania wiedzy specjalistycznej,
takich jak: usługi lekarskie i pielęgniarskie (10), usługi księgowe (10) oraz doradztwo
księgowe i podatkowe (10) czy też tam, gdzie od pracownika wymaga się umiejętnego
podejścia do powierzonych mu obowiązków – do opieki nad dzieckiem lub starszą osobą (8).
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Niewielkie szanse na zatrudnienie mają oni również w ochronie i pilnowaniu mienia (6) oraz
przy przeglądach i naprawach samochodów i innych maszyn (6). Pozostałe rodzaje prac były
rzadziej wskazywane przez respondentów jako te, których nie powierzyliby pracownikowi
przysłanemu przez agencje.
Z przeprowadzonych badań wynika, że pracodawcy zatrudniający pracowników
rejestrowanych z częściowo nierejestrowanym wynagrodzeniem charakteryzują się niewielką
skłonnością do wypożyczania pracowników z agencji pracy tymczasowej. Pomimo że
częściej zwracali uwagę na trudności, jakie istnieją w korzystaniu z usług tych placówek i nie
są skłonni do zastępowania pracownikami tymczasowymi osób zatrudnionych w formie
nierejestrowanej, to dostrzegali również zalety korzystania z tego rodzaju usług.

6.5.2.2.8. Sezonowość pracy nierejestrowanej i zmiany liczby zatrudnionych w firmach
pracowników
Z dotychczasowych analiz wynika, że jednym z czynników zwiększających skłonność
pracodawców do zatrudniani pracowników częściowo nierejstrowanych są: sezonowość oraz
okresowe wahania na rynku spowodowane zmiennym zapotrzebowaniem na produkty i usługi
małych przedsiębiorstw. Przyjrzyjmy się więc teraz, czy i jakie plany związane ze zmianami
zatrudnienia miały przebadane przez nas podmioty gospodarcze, w których zatrudnia się
pracowników rejestrowanych z częściowo nierejestrowanym wynagrodzeniem.
Większość ankietowanych nie planowała w ciągu najbliższego roku zmniejszenia
liczby zatrudnianych osób (23). Taką możliwość deklarowały tylko 3 przedsiębiorstwa. Jako
powód planowanych zwolnień pracowników podawano: aktualną koniunkturę gospodarczą
(1), dążenie do obniżenia kosztów działalności (2), niezgodne z potrzebami kwalifikacje
pracowników (1) oraz likwidację części działalności ze względu na brak popytu rynkowego
na produkty i/lub świadczone usługi (1).
Jeśli chodzi o plany respondentów dotyczące zwiększenia liczby zatrudnianych
pracowników, to nie możemy mówić o silnym zróżnicowaniu badanej populacji pod tym
względem. Trzynastu respondentów deklarowało zamiar zatrudnienia większej liczby
pracowników, natomiast 12 nie miało tego rodzaju planów. Jeden pracodawca nie udzielił
odpowiedzi na to pytanie. Jako główny powód podjęcia decyzji o zwiększeniu zatrudnienia
ankietowani podali dążenie do zmniejszenia kosztów prowadzonej działalności gospodarczej
(13) i aktualną koniunkturę gospodarczą (10).
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Okresy

wzmożonej

aktywności

występowały

w

21

przedsiębiorstwach

zatrudniających pracowników częściowo nierejestrowanych, a w 18 firmach okresy
wyjątkowo niskiej aktywności. Jedynie 4 pracodawców deklarowało brak okresów
wzmożonej aktywności, zaś 6 wyjątkowo niskiej aktywności. Najczęściej okres wzmożonej
aktywności występował między kwietniem a październikiem i w grudniu, natomiast okres
szczególnie niskiej aktywności między grudniem a styczniem. W 8 przedsiębiorstwach
zatrudniających pracowników częściowo rejestrowanych występują sezonowe zmiany w
zatrudnieniu pracowników, co jedynie w 5 przypadkach związane jest z zatrudnieniem
pracowników nierejstrowanych, które nasila się między majem i sierpniem, a ograniczane jest
w okresie od listopada do lutego.

6.5.3. Czy agencje pracy tymczasowej stanowią alternatywę
dla pracowników nierejestrowanych?
Praca tymczasowa jest jedną z nietypowym form zatrudnienia. Jej charakterystyczną
cechę stanowi układ trzech podmiotów: pracownika tymczasowego, agencji pracy
tymczasowej oraz pracodawcy użytkownika. Agencja pracy tymczasowej zatrudnia osobę
poszukującą pracy (na podstawie umowy o pracę na czas określony lub umowy o pracę na
czas wykonania określonej pracy), a następnie oddelegowuje ją do dyspozycji innego
podmiotu (pracodawcy użytkownika), który kontroluje wykonanie zadań 130.
Termin „praca tymczasowa” zgodnie z ustawą z 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu
pracowników tymczasowych, oznacza: „wykonywanie na rzecz danego pracodawcy
użytkownika, przez okres nie dłuższy niż wskazany w ustawie, zadań:
a) o charakterze sezonowym, okresowym, doraźnym lub
b) których terminowe wykonanie przez pracowników zatrudnionych przez pracodawcę
użytkownika nie byłoby możliwe lub
c) których wykonanie należy do obowiązków nieobecnego pracownika zatrudnionego
przez pracodawcę użytkownika.”
Ustawa definiuje więc pojęcie pracy tymczasowej nieco węziej niż język potoczny 131.

130

Więcej na temat prawnych powiązań między pracownikiem tymczasowym, agencją pracy
tymczasowej i pracodawcą użytkownikiem można znaleźć na przykład w: Hajn 2003 oraz Uścińska, Rusewicz
2006.
131
W języku potocznym za pracę tymczasową przyjmuje się również zadania wykonywane w ramach
zastępstwa przez pracownika stale zatrudnionego w danym przedsiębiorstwie.
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Przedsiębiorstwa posiłkujące się pośrednictwem agencji pracy tymczasowej odnoszą
różnorodne korzyści (za: Sobocka-Szczapa 2003; Uścińska, Rusewicz 2006):
– nie ponoszą kosztów związanych z rekrutacją, selekcją i szkoleniem pracowników;
– zmniejszają koszty i ryzyko przedsiębiorstwa związane z rotacją i rozwiązywaniem
umów;
– zmniejszają nakłady pracy związane z biurokracją – agencja pracy tymczasowej
odpowiada za przygotowanie umowy, kontakty z ZUS, ubezpieczenia, wypłaty wynagrodzeń,
badania medyczne, szkolenie BHP i PPOŻ;
– redukują koszty zatrudnienia ekspertów – są oni zatrudniani dorywczo, a nie na
stałe.
Nasuwa się pytanie, czy pracownicy zatrudniani za pośrednictwem agencji pracy
tymczasowej mogą stać się substytutem dla pracowników nierejestrowanych. Do odpowiedzi
na to pytanie ma posłużyć analiza wyników badania kwestionariuszowego, w którym wzięło
udział 905 pracodawców z małych przedsiębiorstw.

6.5.3.1. Rozpowszechnienie agencji pracy tymczasowej

Mimo wielu zalet, agencje pracy tymczasowej nie cieszą się dużą popularnością wśród
małych przedsiębiorstw. Na 905 ankietowanych jedynie 9 (1%) odpowiedziało, iż
kiedykolwiek zatrudniało pracowników z agencji pracy tymczasowej. Trudno wysnuwać
jakiekolwiek wnioski na podstawie tak małej próby, niemniej jednak warto pokrótce
przeanalizować odpowiedzi na temat współpracy z agencjami pracy tymczasowej.
Respondenci podają różne przyczyny zatrudnienia pracownika z agencji pracy tymczasowej
(wykres 16).
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Wykres 16. Powody, dla których przedsiębiorcy zatrudnili pracownika/ów z agencji
pracy tymczasowej* (%)

80%
60%
40%
20%
0%

możliwość wyboru spośród potencjalnych kandydatów do pracy
pokrywają ewentualne szkody wyrządzone przez pracownika
cena zatrudnienia pracownika zatrudnionego przez agencję pracy tymczasowej była porównywalna z
kosztami wynikającymi z zatrudnienia pracownika nierejestrowanego
w razie choroby zatrudnionego z agencji mogłem otrzymać natychmiastowe zastępstwo
krótki termin pozyskania pracownika
gwarantują pracowników posiadających kwalifikacje i umiejętności, które były mi potrzebne
łatwiejsze rozstanie się z pracownikiem
inne

* – respondenci mogli podać wiele przyczyn, dlatego suma odpowiedzi nie wynosi 100%.

Bardzo duża część (78%) badanych, którzy kiedykolwiek zatrudniali pracowników z
agencji pracy tymczasowej, twierdzi, że otrzymali możliwość wyboru spośród potencjalnych
kandydatów do pracy i było to argumentem przemawiającym na rzecz korzystania z agencji.
Stosunkowo wielu ankietowanych (po 44%) wskazywało również na krótki termin
pozyskania pracownika oraz fakt, iż agencje pracy tymczasowej zagwarantowały im
pracowników posiadających potrzebne kwalifikacje i umiejętności.
Respondenci zlecali pracownikom agencji wykonanie bardzo różnych prac (wykres
17) – od wymagających specjalistycznych kwalifikacji (usługi księgowe) do zadań nie
wymagających szczególnego szkolenia (prace domowe, prace ogrodniczo-rolne). Część prac
wymagała dużej odpowiedzialności (handel, usługi księgowe), niektóre mogły doprowadzić
do dużych strat materialnych (usługi budowlane i instalacyjne). To sugeruje, iż osoby z
agencji pracy tymczasowej obdarzane były dużym zaufaniem.
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Wykres 17. Prace zlecane pracownikom agencji pracy tymczasowej
handel
15%

8%

usługi budowlane i
instalacyjne
usługi księgowe

8%

23%

korepetycje
tłumaczenie

8%

prace domowe (np.
sprzątanie)

8%

prace ogrodniczo-rolne
8%

23%

inne

6.5.3.2. Przyczyny niskiej popularności agencji pracy tymczasowej

Za główną barierę przy zatrudnianiu pracowników agencji pracy tymczasowej należy
uznać niewiedzę – ponad połowa respondentów przyznaje, iż nigdy nie słyszała ani
o istnieniu agencji (por. wykres 18), ani o możliwości zatrudnienia pracowników
tymczasowych z tych agencji (por. wykres 19).
Wykres 18. Świadomość istnienia agencji pracy tymczasowej na rynku pracy

1,0%

50,2%

48,8%

Czy
kiedykolwiek
słyszał Pan(i) o
istnieniu na
rynku pracy
agencji pracy
tymczasowej?
Nie
dotyczy*
Tak
Nie

* – respondenci, którzy już zatrudniali pracowników z agencji pracy tymczasowej.
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Wykres 19. Świadomość możliwości zatrudnienia pracowników z agencji
pracy tymczasowej
Czy słyszał
Pan(i) o
możliwości
zatrudnienia
pracowników
tymczasowych
z agencji pracy
tymczasowej?
Nie
dotyczy*

1,0%

50,3%

48,7%

Tak
Nie

* – respondenci, którzy już zatrudniali pracowników z agencji pracy tymczasowej.

Problem niedoinformowania co do agencji pracy tymczasowej jest szczególnie
wyraźny na wsiach i w małych miasteczkach (do 20 tys. mieszkańców). W małych
miejscowościach około dwóch trzecich respondentów nie słyszało o agencjach ani o
możliwości zatrudnienia pracowników z tychże agencji (por. tab. 35 oraz tab. 36). W średnich
miastach (od 20 000 do 99 999 mieszkańców) o agencjach i możliwościach zatrudnienia
pracowników nie słyszała ponad połowa ankietowanych, a w dużych miastach (100 000 i
więcej mieszkańców) poinformowani respondenci stanowili zdecydowaną większość.
Tabela 35. Świadomość istnienia agencji pracy tymczasowej na rynku pracy
a wielkość miejscowości

Wieś
Czy kiedykolwiek
słyszał Pan(i) o istnieniu
na rynku pracy agencji
pracy tymczasowej?
Razem

Nie
dotyczy
Tak
Nie

Wielkość miejscowości:
miasto do
miasto od 20 000
19 999
do 99 999
mieszkańców
mieszkańców

miasto 100 000
i więcej
mieszkańców

Razem

0,3%

0,2%

0,3%

0,1%

1,0%

6,0%
12,7%
19,0%

3,6%
7,3%
11,2%

9,9%
13,0%
23,3%

29,3%
17,1%
46,5%

48,8%
50,2%
100,0%
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Tabela 36. Świadomość możliwości zatrudnienia pracowników z agencji pracy
tymczasowej a wielkości miejscowości
Wielkość miejscowości:

Czy słyszał Pan(i) o
możliwości zatrudnienia
pracowników
tymczasowych z agencji
pracy tymczasowej?

Nie
dotyczy
Tak
Nie

Razem

Razem

Wieś

miasto do
19 999
mieszkańców

miasto od 20 000
do 99 999
mieszkańców

miasto 100 000
i więcej
mieszkańców

0,3%

0,2%

0,3%

0,1%

1,0%

6,4%

3,6%

10,2%

28,5%

48,7%

12,3%

7,3%

12,8%

17,9%

50.3%

19,0%

11,2%

23,3%

46,5%

100,0%

Innym ważnym powodem niskiej popularności agencji pracy tymczasowych może być
(wynikający z różnych przyczyn) brak zaufania do pracowników tychże agencji. 11,4%
ankietowanych sądzi, iż pracownicy ci są gorsi od pracowników zatrudnianych w innych
formach (wykres 20). Ponadto, wśród respondentów, którzy na prośbę o porównanie
pracowników z agencji pracy tymczasowej odpowiedzieli „inne”, przeważają negatywne
opinie (21 na 36 – ponad 2% ogółu odpowiedzi). Niemniej jednak większość (63%)
ankietowanych twierdzi, iż pracownicy z agencji pracy tymczasowej są porównywalni z
pracownikami zatrudnionymi w innych formach, a znikoma część (niecałe 2%) uważa, że
pracownicy z agencji pracy tymczasowej są lepsi.
Wykres 20. Opinia ankietowanych o pracownikach z agencji pracy tymczasowej

4,0%
11,4%

19,8%

1,9%

Co Pan(i) sądzi
o pracownikach
z agencji pracy
tymczasowej?
Trudno
powiedzieć
tacy sami, jak inni
pracownicy
lepsi od
pracowników
zatrudnionych w
innych formach

63,0%

gorsi od
pracowników
zatrudnianych w
innych formach
inne

Co ciekawe, opinie respondentów nie wykazują istotnych różnic, bez względu na to,
czy respondenci słyszeli wcześniej o agencjach pracy tymczasowej, czy też nie (tab. 37).
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Może to sugerować, iż nawet, jeżeli pracodawcy w małych przedsiębiorstwach słyszeli o
agencjach pracy tymczasowej, to nie posiadają oni wyczerpujących informacji na ich temat.
Tabela 37. Opinia o pracownikach agencji pracy tymczasowej
a świadomość istnienia agencji
Co Pan(i) sądzi o pracownikach z agencji pracy tymczasowej?
tacy sami, jak
trudno
gorsi od innych
lepsi od innych
inni
powiedzieć
pracowników
pracowników
pracownicy
Czy kiedykolwiek słyszał
Pan(i) o istnieniu na rynku
pracy agencji pracy
tymczasowej?
Razem

Nie
dotyczy
Tak
Nie

0,1%

0,7%

0,2%

0,0%

6,7%

32,5%

6,3%

0,9%

12,9%

29,8%

4,9%

1,0%

19.8%

63,0%

11,4%

1,9%

Ankietowanych poproszono również o porównanie zatrudnienia pracowników
z agencji pracy tymczasowej i pracowników nierejestrowanych (respondenci mogli podać do
trzech różnych odpowiedzi). Porównanie to wypadło raczej niekorzystnie dla osób z agencji
pracy tymczasowej (por. tab. 38). Najczęściej wymieniany problem (347 – ponad 38%
respondentów) stanowił fakt, iż pracodawcy nie znają pracownika zatrudnionego w agencji
pracy tymczasowej. Inną, często wskazywaną kwestią (280 – niemal 31% ankietowanych) był
brak silnego związku z firmą i wynikający z niego domniemany brak lojalności pracownika
wywodzącego się z agencji. Wśród mocnych stron pracowników agencji pracy tymczasowej
ankietowani najczęściej (po 214 – prawie 24% respondentów) wyszczególniali możliwość
szybkiego uzyskania pracownika na zastępstwo oraz zwolnienie z bezpośredniego płacenia
różnego rodzaju świadczeń należnych pracownikowi rejestrowanemu.
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Tabela 38. Opinia o zatrudnianiu pracowników z agencji pracy tymczasowej zamiast
pracowników nierejestrowanych (N=905)
Opinie główne

Kolejność wskazania
III
IV
mniej korzystne,
korzystniejsze,
bo pracownik
bo mogą od
nie czuje się
razu dostać
związany z firmą
pracownika na
i może nie być
zastępstwo
lojalny

I

II

Opinia 1.

Mniej
korzystne, bo
nic nie wiedzą
o przysyłanym
pracowniku

Nie widzą
różnicy

Liczba (%)
wskazań

313 (34,6%)

168 (18,6%)

123 (13,6%)

69 (7,6%)

55 (6,1%)

Opinia 2.

mniej
korzystne, bo
pracownik nie
czuje się
związany z
firmą i może
nie być lojalny

mniej
korzystne, bo
znaczną część
pieniędzy
przejmuje
agencja

korzystniejsze,
bo zwalnia mnie
z płacenia
różnego rodzaju
świadczeń

korzystniejsze, bo
nie przywiązuję
się do pracownika
i mogę się go
pozbyć

korzystniejsze,
bo mogę od
razu dostać
pracownika na
zastępstwo
pracownika

Liczba (%)
wskazań

129 (14,3%)

116 (12,8%)

101 (11,2%)

66 (7,3%)

54 (6,0%)

korzystniejsze,
bo pozwala na
większy
komfort
psychiczny

korzystniejsze,
bo zwalnia mnie
z płacenia
różnego rodzaju
świadczeń

76 (8.4%)

70 (7.7%)

Opinia 3.

Liczba (%)
wskazań

mniej
korzystne, bo
pracownik nie
czuje się
związany z
firmą i może
nie być lojalny
82 (9.1%)

mniej korzystne,
bo cena takiego
pracownika jest
wyższa niż
pracownika
nierejestrowaneg
o
41 (4.5%)

V
mniej
korzystne, bo
znaczną część
pieniędzy
przejmuje
agencja

korzystniejsze,
bo mogę od
razu dostać
pracownika na
zastępstwo
37 (4.1%)

6.5.3.3. Pożądane cechy agencji pracy tymczasowej

Ciekawych wniosków może dostarczyć odpowiedź na pytanie, jakie warunki
musiałaby spełniać agencja pracy tymczasowej, aby jej oferta była atrakcyjna dla
pracodawców. Odpowiedzi na to pytanie zostały sumarycznie przedstawione w tabeli 39.
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Tabela 39. Warunki, jakie powinna spełniać agencja pracy tymczasowej, aby była
atrakcyjna dla pracodawców (N=905)
Warunki
główne

I

II

Warunek 1.

powinna
dawać
możliwość
wyboru
spośród
potencjalnych
kandydatów

powinna
pokrywać
ewentualne
szkody
wyrządzone
przez
pracownika

Liczba (%)
wskazań

475 (52,5%)

98 (10,8%)

Warunek 2.

powinna
pokrywać
ewentualne
szkody
wyrządzone
przez
pracownika

Liczba (%)
wskazań

193 (21,3%)

Warunek 3.

Liczba (%)
wskazań

Kolejność wskazania
III
IV
cena zatrudnienia
pracownika
powinna być
nie ma takich
porównywalna z
warunków
kosztami
pracownika
nierejestrowaneg
o

V
gwarantować
pracowników
posiadających
kwalifikacje i
umiejętności
zawodowe

84 (9,3%)

70 (7,7%)

68 (7,5%)

powinna
oferować w
razie choroby
pracownika z
agencji
natychmiastowe
zastępstwo

krótki termin
pozyskania
pracownika

cena zatrudnienia
pracownika
powinna być
porównywalna z
kosztami
pracownika
nierejestrowanego

gwarantować
pracowników
posiadających
kwalifikacje i
umiejętności
zawodowe

155 (17,1%)

146 (16,1%)

117 (12,9%)

104 (11,5%)

gwarantować
pracowników
posiadających
kwalifikacje i
umiejętności
zawodowe

krótki termin
pozyskania
pracownika

oferować w
razie choroby
pracownika z
agencji
natychmiastowe
zastępstwo

271 (29,9%)

114 (12,6%)

97 (10,7%)

cena zatrudnienia
pracownika
powinna być
porównywalna z
kosztami
pracownika
nierejestrowanego
72 (8,0%)

powinna
pokrywać
ewentualne
szkody
wyrządzone
przez
pracownika
29 (3,2%)

Jedynie niespełna 10% respondentów twierdzi, iż nie ma warunków, które mogłyby
ich zadowolić. Najliczniejsza grupa ankietowanych (514 osób – 56,8%) twierdzi, że agencja
powinna dawać możliwość wyboru spośród potencjalnych kandydatów do pracy. Co więcej,
zwykle jest to pierwsza odpowiedź, można więc domniemywać, iż ma największe znaczenie
dla ankietowanych. Warto przypomnieć, iż większość osób, które już zlecały prace,
podkreślała, iż miały możliwość wyboru (por. wykres 17). Prawie połowa respondentów (443
osoby – 49%) uważa, iż agencje pracy tymczasowej powinny gwarantować pracowników
posiadających kwalifikacje i umiejętności zawodowe potrzebne pracodawcy. Również w tym
przypadku znacząca część respondentów (44%), którzy zatrudniali pracowników z agencji
pracy tymczasowej, deklarowała, iż rzekomy zarzut jest raczej zaletą agencji.
Należy zaznaczyć, że pracodawcy, którzy już zatrudniali pracowników z agencji pracy
tymczasowej, koncentrują się na nieco innych problemach i najczęściej wymieniają
pokrywanie ewentualnych szkód wyrządzonych przez pracownika, cenę zatrudnienia
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pracownika z agencji oraz natychmiastowe zastępstwo w razie choroby pracownika.
Oczywiście trudno wysnuwać wnioski na podstawie dziewięcioosobowej podpróby, ale być
może te rozbieżności stanowią kolejny argument świadczący o niedoinformowaniu
pracodawców co do działalności agencji pracy tymczasowej.
Respondenci poproszeni o wskazanie prac, jakich na pewno nie zleciliby
pracownikom z agencji pracy tymczasowej, wykazali się konsekwencją i najczęściej
wskazywali te rodzaje działalności, które wiążą się z dużą odpowiedzialnością (tab. 40).
Tabela 40. Prace, których respondenci na pewno nie zleciliby pracownikom z agencji
pracy tymczasowej (N=905)
Prace główne

Kolejność wskazania
III

I

II

Praca 1.

usługi
lekarskie i
pielęgniarskie

handel

usługi
księgowe

usługi budowlane
i instalacyjne

Liczba (%)
wskazań

187 (20,7%)

103 (11,4%)

96 (10,6%)

71 (7,8%)

70 (7,7%)

Praca 2.

usługi
księgowe

doradztwo
księgowe i
prawne

usługi lekarskie
i pielęgniarskie

opieka nad
dzieckiem lub
starszą osobą

przeglądy i
naprawy
samochodów
oraz innych
maszyn

Liczba (%)
wskazań

118 (13,0%)

96 (10,6%)

92 (10,2%)

44 (4,9%)

41 (4,5%)

ochrona i
pilnowanie mienia

usługi księgowe

49 (5,4%)

41 (4,5%)

ochrona i
pilnowanie mienia

tłumaczenie

26 (2,9%)

20 (2,2%)

działalność
produkcyjna

usługi lekarskie
i pielęgniarskie

14 (1,5%)

12 (1,3%)

Praca 3.
Liczba (%)
wskazań
Praca 4.
Liczba (%)
wskazań
Praca 5.
Liczba (%)
wskazań

doradztwo
księgowe i
prawne
90 (9,9%)
opieka nad
dzieckiem lub
starszą osobą
39 (4,3%)
ochrona i
pilnowanie
mienia
34 (3,8%)

usługi lekarskie
i pielęgniarskie
62 (6,9%)

opieka nad
dzieckiem lub
starszą osobą
51 (5,6%)

37 (4,1%)

doradztwo
księgowe i
prawne
32 (3,5%)

opieka nad
dzieckiem lub
starszą osobą
29 (3,2%)

doradztwo
księgowe i
prawne
19 (2,1%)

usługi księgowe

IV

V
przeglądy i
naprawy
samochodów
oraz innych
maszyn

Ankietowani najczęściej wskazywali na prace związane ze zdrowiem i życiem oraz z
pieniędzmi – zwykle wymagające bardzo specjalistycznych kwalifikacji. Najwięcej (370 –
prawie 41%) osób nie zleciłoby pracownikom agencji pracy tymczasowej usług lekarskich i
pielęgniarskich. Nieco mniej (303 – 33,5% respondentów) nie powierzyłoby prac
księgowych. Na trzecim miejscu (286 – 31,6% ankietowanych) znalazło się doradztwo
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księgowe i prawne, a na czwartym (192 – ponad 21%) opieka nad dzieckiem lub starszą
osobą. Co ciekawe, niektóre z zadań wykluczonych przez relatywnie wielu respondentów (na
przykład usługi księgowe) były zlecane pracownikom z agencji pracy tymczasowej przez
osoby, które korzystały z pośrednictwa agencji.
Najmniej respondentów (odpowiednio 17 – niespełna 2% oraz 28 osób – nieco ponad
3%) wzdragałoby się przed zleceniem pracownikom z agencji pracy tymczasowej usług
krawieckich oraz przeprowadzek i przeładunków, a więc tych prac, które nie wiążą się z
istotnym ryzykiem utraty zdrowia lub życia (jak na przykład przeglądy i naprawy
samochodów oraz innych maszyn) ani z dużymi stratami materialnymi (na przykład handel,
usługi budowlane i instalacyjne lub ochrona i pilnowanie mienia).

6.5.3.4. Substytucja między pracownikami z agencji pracy tymczasowej
a pracownikami nierejestrowanymi

Wśród 9 respondentów, którzy zatrudniali pracowników z agencji pracy tymczasowej,
dwóch zatrudniało również pracowników nierejestrowanych. Trudno jednoznacznie określić,
czy w tych przypadkach pracownicy z agencji pracy tymczasowej stanowili substytut
pracowników nierejestrowanych (tj. czy jedni pracownicy zostali zastąpieni drugimi), czy też
ich usługi raczej są komplementarne (badani przedsiębiorcy zatrudniali jednocześnie
pracowników z agencji pracy tymczasowej i pracowników nierejestrowanych). Jeden
z przedsiębiorców, którzy zatrudniali i jednych, i drugich pracowników, zadeklarował, iż
zatrudnił pracownika z agencji, ponieważ cena jego zatrudnienia była porównywalna
z kosztami zatrudnienia pracownika nierejestrowanego. Można zatem przypuszczać, iż
przynajmniej w tym jednym przypadku – pracownik tymczasowy z agencji zastąpił
pracownika nierejestrowanego. Warto jednak jeszcze raz podkreślić, iż trudno wyciągać
wnioski na podstawie tak znikomej próby.
Ciekawych

informacji

może

również

dostarczyć

porównanie

odpowiedzi

ankietowanych na pytanie, jakie ich zdaniem rodzaje prac są najczęściej wykonywane przez
pracowników nierejestrowanych oraz jakich rodzajów prac nie zleciliby pracownikom agencji
pracy tymczasowej. W 28,7% przypadków przynajmniej jedna odpowiedź (przy obydwu
pytaniach respondenci mogli podać do pięciu odpowiedzi) na obydwa pytania się pokrywa. W
pozostałych przypadkach zestawy odpowiedzi są całkowicie rozbieżne, co oznacza, iż
większość badanych nie miałaby oporów przed zleceniem zadań najczęściej wykonywanych
przez pracowników nierejestrowanych pracownikom tymczasowym z agencji. Należy jednak
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pamiętać, iż respondenci proszeni byli o podanie prac ich zdaniem najczęściej
wykonywanych przez pracowników nierejestrowanych oraz mogli podać co najwyżej pięć
rodzajów prac. Ich odpowiedzi mogą być zatem nieprawdziwe lub niekompletne.
Warto również zaznaczyć, iż olbrzymia większość (ponad 96%) ankietowanych
twierdzi, iż nie zatrudniała pracowników nierejestrowanych w ciągu ostatniego roku, zatem
(jeżeli powiedzieli prawdę) nie można ich zastąpić pracownikami tymczasowymi.

6.5.4. Podsumowanie i wnioski końcowe
A. Wyniki badań pracodawców małych przedsiębiorstw w zakresie ich opinii o
zatrudnieniu nierejestrowanym w tym segmencie gospodarki prowadzą do następujących
wniosków:
1. Większość (72,5%) pracodawców z małych przedsiębiorstw uważa, iż w małych
przedsiębiorstwach

w

Polsce

są

wykonywane

jakieś

prace

przez

pracowników

nierejestrowanych. Dostrzegają to zwłaszcza często pracodawcy, których firmy mają siedzibę
w małych miastach, rzadziej na wsi i w miastach największych. Generalnie opinia ta
formułowana jest w województwach o najniższym poziomie rozwoju społecznogospodarczego, czyli najuboższych. Można z tego wnosić, iż tam zjawisko pracy
nierejestrowanej występuje z największym nasileniem i jednocześnie – biorąc pod uwagę
czynniki środowiskowe – jest najbardziej dostrzegalne. Charakterystyczne jest przy tym, iż
zjawisko to częściej podkreślają firmy „stare” oraz znajdujące się w dobrej i bardzo dobrej
kondycji ekonomicznej. Deklaracje te odzwierciedlają stosunek pracodawców z tych firm do
nieuczciwych praktyk konkurentów, wykorzystujących nierejestrowane zatrudnienie do
obniżenia kosztów działalności i poprawy w ten sposób pozycji (zwłaszcza pozycji cenowej)
na rynkach produktów.
2. Pracodawcy uważają, iż najczęściej przez pracowników nierejestrowanych
wykonywane są takie prace, jak: usługi budowlane i instalacyjne, opieka nad dzieckiem lub
starszą osobą, prace domowe (np. sprzątanie), korepetycje, handel oraz przegląd i naprawa
samochodów oraz innych maszyn.
3. Do

głównych

powodów

skłaniających

do

zatrudniania

pracowników

nierejestrowych w małych przedsiębiorstwach pracodawcy zaliczyli to, iż nie muszą opłacać
składek ZUS za pracowników nierejestrowanych, mogą pracownika nierejestrowanego
zwolnić z dnia na dzień, bez wypłacenia odprawy, nie ponoszą kosztów związanych z
pobytem pracownika na zwolnieniu lekarskim, nie ponoszą kosztów urlopów, nie tracą czasu
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na comiesięczne rozliczenia z ZUS i urzędem skarbowym oraz nie muszą wypłacać wyższej
stawki pracownikowi za pracę w niedziele i święta i za nadgodziny. W opinii pracodawców
główne powody zatrudniania pracowników nierejestrowanych to wysokie koszty pracy,
potrzeba zapewnienia ilościowej (numerycznej) elastyczności zatrudnienia w firmie oraz
istnienie rozwiniętych procedur administracyjnych związanych z najmem pracowników. A
zatem – z punktu widzenia pracodawców korzyścią największą „szarej gospodarki” jest
niewątpliwie obniżenie kosztów pracy: tak płacowych, jak i pozapłacowych. W złej sytuacji
finansowej firm, w przypadku okresowej bądź trwałej dekoniunktury w obsługiwanych przez
nie segmentach rynków produktów, nierejestrowane zatrudnienie może być istotnym
czynnikiem obniżki kosztów działalności i zwiększenia konkurencyjności na rynkach
produktów. Więcej – trzeba wyraźnie powiedzieć, iż w warunkach wymaganych prawem tych
miejsc pracy mogłoby w ogóle nie być – ich istnienie wykluczyłby rachunek kosztów w
firmie. Zdaniem pracodawców – zatrudnienie nierejestrowane przynosi korzyści także
pracującym tak osobom. Do korzyści tych zaliczyli przede wszystkim: dodatkowy dochód do
pobieranego zasiłku dla bezrobotnych, wyższy dochód netto, pobieranie niektórych
świadczeń społecznych oraz dodatkowego dochodu oraz niepłacenie podatków
4. Pracodawcy z małych przedsiębiorstw są najbardziej kompetentną zbiorowością w
zakresie

identyfikacji

rozwiązań

mających

na

celu

wyeliminowanie

zatrudniania

pracowników nierejestrowanych. Wskazali oni przede wszystkim na potrzebę: obniżenia
składek ZUS, zmniejszenia podatków, mniejszej biurokracji oraz uproszczenia rozliczeń z
ZUS.
5. Większość respondentów znała konsekwencje, jakie może ponieść pracodawca
zatrudniający nierejestrowanego pracownika w przypadku, gdy pracownik ten ulegnie
wypadkowi podczas wykonywania pracy. Najczęściej znane były takie konsekwencje, jak:
pokrywanie innych kosztów związanych z ujawnieniem zatrudnienia nierejestrowanego w
wyniku wypadku, któremu uległ pracownik (np. zaległych składek ZUS), wypłacanie
dożywotniej renty pracownikowi, który doznał trwałego uszczerbku na zdrowiu oraz
wypłacenie renty rodzinnej z powodu śmierci pracownika. Stosunkowo niewielu natomiast
badanych pracodawców z małych przedsiębiorstw słyszało kiedykolwiek o przypadku
dochodzenia swoich praw przez pracownika zatrudnionego w sposób nierejestrowany lub z
częściowo nierejestrowanym wynagrodzeniem. Najbardziej znane respondentom przypadki,
to doniesienie przez pracowników zatrudnionych w sposób nierejestrowany lub częściowo
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rejestrowany do organów kontrolujących legalność zatrudnienia oraz zemsta zwolnionego
pracownika.
6. Pracodawcy z małych przedsiębiorstw generalnie nie przewidują negatywnych
konsekwencji wynikających z zatrudnienia pracownika nierejestrowanego. Jeżeli są
formułowane takie obawy, to dotyczą przede wszystkim konieczności wypłacania
dożywotniej renty nierejestrowanemu pracownikowi, który doznał trwałego uszczerbku na
zdrowiu oraz konieczności wypłacania renty rodzinnej z powodu śmierci pracownika.
7. Około 1/3 pracodawców z małych przedsiębiorstw uważa, iż istnieje jakikolwiek
wpływ wysokości płacy minimalnej na skalę zatrudnienia na lokalnym rynku pracy. Za
najbardziej istotne dla lokalnego rynku pracy respondenci uznali zwiększenie płacy
minimalnej, które może powodować zmniejszenie liczby osób zatrudnionych w sposób
rejestrowany oraz zwiększenie liczby osób zatrudnianych za minimalne wynagrodzenie przy
dotychczasowej łącznej liczbie pracowników rejestrowanych. Charakterystyczne jest, iż
niezwykle rzadko respondenci deklarowali istnienie jakiegokolwiek wpływu wysokości płacy
minimalnej na podejmowanie decyzji o zatrudnieniu nierejestrowanym we własnej firmie
(deklaracje taką złożyło jedynie 6,1% badanych pracodawców). Ci, którzy ją złożyli,
podkreślali najczęściej, iż zmniejszenie płacy minimalnej pozwoliłoby im na zatrudnienie
dodatkowych pracowników.
8. Wyniki badań pozwalają na konstatacje, iż generalnie pracodawcy z małych
przedsiębiorstw szanują prawo pracy i istniejące przepisy. Za podstawowy problemem
skłaniający do zatrudniania nierejestrowanego uznają wysoki poziom pozapłacowych
kosztów pracy oraz uciążliwe procedury związane z obowiązkowym rozliczaniem się z
różnymi instytucjami, zwłaszcza Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.
B. Szara strefa jest elementem każdej gospodarki, tylko zróżnicowana jest skala i
przyczyny. W krajach wysoko rozwiniętych jej poziom jest jednak zwykle niższy niż w
krajach słabej rozwiniętych. Jednym z jej przejawów jest zatrudnienie nierejestrowane, które
jest następstwem wprowadzenia reguł gospodarki rynkowej, wywołujących konieczność
działania firm w ramach konkurencji oraz wymuszających podnoszenie efektywności
działalności gospodarczej. Wyniki badań pracodawców z małych przedsiębiorstw
dotyczących

skali

zatrudnienia

nierejestrowanego

oraz

wypłacania

pracownikom

rejestrowanym częściowo nierejestrowanego wynagrodzenia w ich firmach prowadzą do
następujących wniosków:
1. W porównaniu z szacunkową skalą nierejestrowanego zatrudnienia, jaka wystąpiła
w analizach GUS, bezpośrednią, deklaratywną skłonność pracodawców do zatrudniania
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nierejestrowanego, a także do zatrudniania rejestrowanego z częściowo nierejestrowanym
wynagrodzeniem należałoby ocenić jako bardzo ograniczoną. Odsetek pozytywnych wskazań
w tej dziedzinie powinien zostać uznany za zdecydowanie nieadekwatny do sytuacji w całej
gospodarce. Jak się wydaje, główną przyczyną tego zjawiska są obawy przed instytucjami
kontrolnymi, gdyż tego typu postawy w ogóle nie były zależne od opinii otoczenia. Tym
bardziej jest to możliwe, że prawie cała badana populacja zgodziła się z tym, że w małych
przedsiębiorstwach w Polsce pewne rodzaje prac są i powinny być wykonywane przez
pracowników nierejestrowanych, przy czym w pewnych dziedzinach nie wypada stosować
tego rodzaju praktyk.
2. Nierejestrowani pracownicy najczęściej zatrudniani byli przy pracach w usługach
budowlanych i instalacyjnych oraz handlu. Wydaje się to być zgodne z wcześniejszymi
obserwacjami, wynikającymi z analiz dokumentów sporządzanych przez różne instytucje,
kontrolujące szarą strefę. Najrzadziej natomiast praca „na czarno” występowała w usługach
transportowych oraz w zatrudnieniu pomocy domowych. Wydaje się to dość dziwne,
ponieważ tego rodzaju czynności – w świetle obiegowych opinii – najczęściej są
wykonywane przez pracowników nierejestrowanych, przy czym da się to wyjaśnić brakiem
organizowania tego rodzaju prac przez legalnie działające podmioty gospodarcze, a częstszym
sposobem jest zatrudnianie z polecenia znajomych czy rodziny. Wydaje się w związku z tym,
że scharakteryzowana struktura ma istotny związek z deklarowanymi przez badanych
pracodawców sekcjami, w których prowadzili oni działalność gospodarczą.
Pracownicy z częściowo nierejestrowanym wynagrodzeniem są natomiast zatrudniani
głównie w handlu hurtowym i detalicznym. Potwierdza to jednak dziedziny szczególnej
koncentracji zatrudnienia „na czarno”.
3. Największa liczba badanych przedstawicieli firm, niezależnie od analizowanej
formy zatrudnienia, była zlokalizowana na południu Polski, a najmniejsza wystąpiła na
obszarach województw: opolskiego, podkarpackiego i lubelskiego. Koncentracja pracy
nierejestrowanej na południu naszego kraju może mieć związek z poziomem aktywności
ekonomicznej podmiotów gospodarczych oraz częstotliwością występowania firm z sektora
małych przedsiębiorstw i mikropodmiotów.
4. Najczęściej z pracy nierejestrowanej oraz zatrudnienia pracowników z częściowo
nierejestrowanym wynagrodzeniem korzystali pracodawcy najmniejszych firm. Może to
oznaczać, że częściej mają oni trudności ze znalezieniem pracowników, ale także, że znacznie
bardziej charakter funkcjonowania tej kategorii podmiotów uzależniony jest od jakości i
liczby pracowników. Tym bardziej wniosek ten może być zasadny, że większość z nich miała
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zlokalizowaną działalność gospodarczą na wsiach i w wielkich aglomeracjach miejskich, a
były to głównie przedsiębiorstwa osób fizycznych o zasięgu lokalnym.
5. Z pracy nierejestrowanej oraz częściowo nierejestrowanej przede wszystkim
korzystały firmy, których przedstawiciele deklarowali dobrą i przeciętną kondycję
ekonomiczną. Nie mieliśmy ponadto do czynienia z nasilaniem się tego zjawiska w miarę
pogarszania się tej oceny. Można zatem sądzić, że na decyzjach pracodawców ważą przede
wszystkim potrzeby firmy, a nie jej możliwości mierzone wskaźnikami ekonomicznymi.
6. Podstawowymi powodami zatrudniania pracowników nierejestrowanych oraz
pracowników z częściowo nierejestrowanym wynagrodzeniem były względy finansowe, przy
czym dominujące znaczenie miał motyw braku konieczności płacenia składek na
ubezpieczenie społeczne oraz podatków. Podkreślano również: łatwość zwolnienia
pracownika, brak konieczności comiesięcznych rozliczeń z różnymi instytucjami oraz
ponoszenia kosztów zwolnień lekarskich i urlopów. Zgodnie zatem z powszechnie
występującymi wśród pracodawców opiniami, zasadnicze znaczenie dla tworzenia przez nich
miejsc pracy – nie tylko legalnych – mają koszty pracy. Niemniej, jak wynika z obserwacji, w
wielu przypadkach na indywidualne decyzje o zatrudnieniu pracowników nierejstrowanych
wpływ miały uwarunkowania funkcjonowania firm, a mianowicie: sezonowość prowadzonej
działalności gospodarczej, brak możliwości znalezienia odpowiedniego pracownika na
oferowane miejsce pracy oraz okresowe zmiany popytu rynkowego na ich wyroby bądź
usługi. Znaczenie tych czynników dla badanych firm zostało podkreślone zarówno przez to,
że pracodawcy deklarowali dość długie przedziały czasowe, które poświęcali na
poszukiwanie pracownika legalnego, jak i szybkość podejmowanych w tej dziedzinie decyzji
oraz ich kolektywność. Mimo zatem dość istotnej dominacji powodów finansowych, dla
zatrudnienia nierejstrowanego duże znaczenie ma również sytuacja na rynku pracy, związana
z dostępnością odpowiednio wykwalifikowanych kadr. Czynnik ten może mieć szczególne
znaczenie obecnie, w związku z pojawieniem się szerszych możliwości wyjazdów
zagranicznych w celu podjęcia pracy (otwarcie rynków pracy niektórych krajów Unii
Europejskiej).
7. Brak odpowiednich dla pracodawców kadr, czyli ograniczenie możliwości
zatrudniania przez nich pracowników rejestrowanych, wynikający ze specyficznej sytuacji na
rynku pracy, znalazł również odzwierciedlenie w tych opiniach respondentów, które
dotyczyły okresu zatrudnienia pracujących „na czarno”. Były to przede wszystkim osoby
wynajmowane do określonych zadań, a więc dorywczo, którym wynagrodzenie wypłacane
było głównie od razu po wykonaniu zadania.
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Z odmienną sytuacją mamy do czynienia w przypadku tych firm, które zatrudniały
pracowników z częściowo nierejestrowanym wynagrodzeniem. Ta kategoria zatrudnionych
wykorzystywana była przez okresy dłuższe, przy czym najczęstszym wyznacznikiem czasu
wykonywania pracy był okres trwania umowy o pracę. Należałoby jednocześnie podkreślić,
że w badanych podmiotach występowało również zatrudnianie tych pracowników do
wykonania określonych zadań, co jednak w sposób nieznaczny ograniczało czas ich pracy w
tej formie.
8. Zatrudnianie pracowników w sposób nierejestrowany oraz przy zastosowaniu części
nierejestrowanego wynagrodzenia – zdaniem ankietowanych – jest również konsekwencją
występowania istotnych korzyści dla pracowników. Należały do nich przede wszystkim
możliwości osiągania przez nich wyższych dochodów (brak konieczności płacenia podatków i
składek na ubezpieczenie społeczne) lub ich łączenia, jeśli pochodzą z różnych źródeł (np.
łączenie dochodów z pracy ze świadczeniami socjalnymi lub zasiłkiem dla bezrobotnych).
Ponadto wskazywali oni na możliwość pogodzeniem pracy zawodowej z sytuacją rodzinną,
większe szanse na znalezienie miejsca pracy oraz łatwość rozwiązania stosunku pracy. Istotne
wydaje się przy tym, że w większości przypadków kwestie finansowe znalazły również
odzwierciedlenie w przyczynach podejmowania pracy nierejestrowanej deklarowanych przez
pracowników. Nie dominowały jednak wśród nich te, które miały związek z ubezpieczeniem
społecznym, co może oznaczać, że pracownicy rzadko nie zdają sobie sprawy z konieczności
zabezpieczenia swojej przyszłości („świadczenia na starość”). Mimo to, zdecydowanie
najczęściej ważne dla nich jest osiąganie w chwili obecnej korzyści materialnych, które
polegają na otrzymywaniu połączonych świadczeń z budżetu państwa i z pracy. Jest to jednak
proceder niezgodny z obowiązującymi przepisami, który naraża Skarb Państwa na określone
straty, podobnie jak całość finansowania zatrudnienia nierejestrowanego.
9. Przedstawiciele firm, w których pracownicy zatrudniani byli w ostatnim roku „na
czarno” lub otrzymywali częściowo nierejestrowane wynagrodzenie zadeklarowali, że
czynnikami

szczególnie

przyczyniającymi

się

do

ograniczenia

skali

zatrudnienia

nierejestrowanego są: obniżenie kosztów pracy oraz ograniczenie obserwowanej w Polsce
biurokracji. Zdecydowanie mniejsza liczba wypowiedzi dotyczyła zwiększenia sankcji oraz
usprawnienia kontroli legalności zatrudnienia. Można zatem wnioskować, że według
pracodawców niewielkie znaczenie dla ograniczenia stosowania pracy nierejestrowanej mają
dotychczas stosowane sankcje. Są one bowiem nieskuteczne. Zdaniem respondentów
postępowaniem przyczyniającym się w sposób najbardziej istotny do zmniejszenia skali
zatrudnienia nierejestrowanego byłby zakaz prowadzenia działalności gospodarczej lub jej
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ograniczenie. Walka z nielegalnym zatrudnieniem ograniczająca się dotychczas do nakładania
przez organy kontrolujące kar pieniężnych przynosi bardzo mizerne efekty, ponieważ
korzyści z zatrudnienia nierejestrowanego lub częściowo nierejestrowanego czerpią nie tylko
pracodawcy, ale również zatrudnieni w ten sposób pracownicy. Nic więc dziwnego, że
przedsiębiorcy czują się bezkarni. Należałoby w związku z tym wprowadzić inne rodzaje kar
za zatrudnianie pracowników „na czarno”. Konsekwencje z tego tytułu powinny ponosić obie
strony – zarówno pracownicy, jak i pracodawcy
10. W przeprowadzonych badaniach nie znalazły również potwierdzenia powszechne
opinie o wysokim poziomie wynagrodzeń pracowników nierejestrowanych lub otrzymujących
częściowo nierejestrowane wynagrodzenie. W większości firm wynagrodzenia tych
pracowników były wyższe od minimalnego i wypłacane były głównie w formie pieniężnej.
Można więc wnioskować o większym znaczeniu tych powodów pracy nierejestrowanej, które
mają zasadniczy wpływ na realizowanie przez podmiot zadań aniżeli tylko i wyłącznie
motywów kosztowych. Istotny może być w tym przypadku również ograniczony dostęp do
określonych kwalifikacji na lokalnych rynkach pracy, a więc brak możliwości zatrudnienia
odpowiedniego pracownika. Jeszcze raz zatem potwierdza się dominacja determinant
indywidualnie występujących w firmach, a dopiero później – ogólnie deklarowanych
przyczyn zatrudnienia nierejestrowanego.
11. Obserwacje wynikające z przeprowadzonych badań wskazały na niewielkie
znaczenie dla pracodawców zatrudniających pracowników nierejestrowanych zarówno
poziomu płacy minimalnej, jak i jej zmian (podwyższenie, obniżenie). Tylko nieliczni w pełni
potwierdzali tę zależność, przy czym zwiększenie poziomu tego wskaźnika mogłoby
spowodować zwiększenie liczby pracujących „na czarno”.
12. Pracodawcy zatrudniający pracowników nierejestrowanych lub wypłacających
pracownikom częściowo nierejestrowane wynagrodzenie czerpią przede wszystkim środki na
wynagrodzenia dla tych pracowników z wcześniej opodatkowanych dochodów. Można zatem
uznać, że w przypadku większości pracodawców zachowania niezgodne z prawem,
polegające na nielegalnym zatrudnianiu pracowników nie wywołują dalszych konsekwencji w
postaci uzyskiwania przez firmy nierejestrowanych dochodów. Niemniej – co należałoby
podkreślić – konsekwencje tych zachowań mają dość istotny wymiar dla finansów
publicznych, ponieważ wynagrodzenia nie są przedmiotem opodatkowania podatkiem
dochodowym od osób fizycznych.
13. Pracodawcy stosujący w swoich firmach pracę nierejestrowaną lub zatrudniający
pracowników z częściowo nierejestrowanym wynagrodzeniem nie obserwują generalnie
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dezaprobaty ze strony otoczenia. Ma to zapewne związek z występującym powszechnie
społecznym przyzwoleniem dla tego rodzaju postępowania. Zdecydowana większość
pracodawców zna konsekwencje, jakie może ponieść w wyniku zatrudnienia pracownika
nierejestrowanego. Ważne dla pracodawców są przede wszystkim konsekwencje finansowe,
których generalnie boją się, chociaż niewielu z nich słyszało o tego rodzaju implikacjach dla
pracodawców w polskiej rzeczywistości gospodarczej.
14. Pracodawcy zatrudniający pracowników nierejestrowanych lub pracowników z
częściowo nierejestrowanym wynagrodzeniem prawie w ogóle nie są zainteresowani
współpracą z agencjami pracy tymczasowej. Sytuacja ta jednak nie jest wynikiem braku
informacji o działaniu na rynku pracy tych instytucji, ponieważ około połowa pracodawców
słyszała o ich istnieniu. Poglądy te nie znalazły również uzasadnienia w ocenie pracowników
tymczasowych. Zdecydowana większość ankietowanych uznała bowiem, że są tacy sami, jak
inni pracownicy. Ważniejsze w tym przypadku wydają się być względy związane z
funkcjonowaniem firmy. Pracodawcy chcą sami dokonywać wyboru kandydatów do pracy i
muszą – prawdopodobnie w ramach rozmowy kwalifikacyjnej – ocenić ich przydatność do
zadań realizowanych przez firmę. Dlatego też, aby zwiększyć zainteresowanie przedstawicieli
firm wynajmowaniem pracowników z agencji pracy tymczasowej, należałoby zastanowić się
przede wszystkim nad usprawnieniem przepływu informacji oraz uporządkowaniem kwestii
finansowania

tych

pracowników.

Najistotniejszym problemem

wydaje

się jednak

pozostawienie pracodawcom wyboru pracownika, gdyż w pewnych szczególnych
przypadkach nie mają oni zaufania do pracowników tymczasowych.
Jak

wynika

z

zaprezentowanych

wniosków

z

przeprowadzonego

badania,

dotychczasowe rozwiązania prawno-instytucjonalne stanowić mogą raczej barierę dla
ograniczania skali zatrudnienia nierejestrowanego, co powinno wywoływać konieczność
przemian strukturalnych, przede wszystkim dotyczących sytuacji na rynku pracy, ale również
uwzględniających zmiany w funkcjonowaniu gospodarki jako całości. Działania te powinny
zmierzać do zwiększenia możliwości kontrolnych instytucji, rozszerzenia sankcji, w tym
głównie ograniczających działalność gospodarczą w razie wykrytych nieprawidłowości,
promocji kształcenia ustawicznego, jak również elastycznych form zatrudnienia, ze
szczególnym uwzględnieniem pracy tymczasowej. Przyjrzyjmy się zatem, w jaki sposób
należałoby zweryfikować przyjęte hipotezy badawcze.
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Hipoteza I – do korzystania z pracy nierejestrowanej skłania pracodawców zła
sytuacja finansowa przedsiębiorstwa i chęć jej poprawy, poprzez obniżenie kosztów
pracy i kwoty płaconych podatków.

W wyniku przeprowadzonych badań hipoteza ta nie do końca została pozytywnie
zweryfikowana. Powód obniżenia kosztów pracy został zadeklarowany przez zdecydowaną
większość badanych, przy czym było to stanowisko w zasadzie niezależne od kondycji
ekonomicznej firm. Można jednak domniemywać, że odgrywa ona pewnego rodzaju rolę w
tej dziedzinie, ponieważ zatrudniali pracowników nierejestrowanych lub z częściowo
nierejestrowanym wynagrodzeniem przede wszystkim pracodawcy z podmiotów o dobrej i
pogarszającej się kondycji ekonomicznej i finansowej. Zdecydowanie jednak najrzadziej
deklaracje tego rodzaju składane były przez pracodawców reprezentujących najlepsze pod
względem wskaźników ekonomicznych firmy.
Nie można również twierdzić, że w miarę pogarszania się sytuacji ekonomicznej,
pracodawcy częściej korzystają z omawianej formy zatrudnienia, ponieważ liczba deklaracji
ulegała stopniowemu zmniejszeniu w miarę coraz gorszych jej ocen.
Hipoteza II – im wyższy udział kosztów pracy w kosztach działalności
gospodarczej, tym większa skłonność pracodawców do zatrudniania pracowników
wykonujących pracę nierejestrowaną

Hipotezę tę można zweryfikować na podstawie dwóch wypowiedzi respondentów,
dotyczących liczby zatrudnianych pracowników oraz rodzaju prowadzonej działalności i prac
wykonywanych najczęściej przez pracowników nierejestrowanych. Pierwsza kwestia
wskazuje na stosowanie pracy nierejestrowanej przede wszystkim przez mikropodmioty, a
więc zapewne przez te, w których koszty pracy są dość wysokie. Można zatem z pewnością
twierdzić, że odgrywają one duże znaczenie w podejmowaniu przez pracodawców decyzji o
tym sposobie zatrudnienia.
Odmiennie natomiast należałoby ocenić wypowiedzi odnoszące się do struktury
podmiotów, wykorzystujących pracowników nierejestrowanych lub rejestrowanych z
częściowo nierejestrowanym wynagrodzeniem oraz wykonywanych przez nich prac.
Budownictwo i handel w sposób zróżnicowany mogą być nasycone środkami trwałymi
(specjalistyczne maszyny budowlane i wykonywanie prac prostych prac instalacyjno-budowlanych, handlowanie w budce lub namiocie i duży sklep z szeroką ofertą towarową).
Dlatego też bardziej hipoteza ta może znajdować uzasadnienie w odniesieniu do
budownictwa, gdzie z reguły zlecano pracownikom nierejestrowanym prace instalacyjno-
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-budowlane, jednak należałoby zweryfikować ją opierając się na bardziej szczegółowych
badaniach.
Hipoteza III – stanowiska pracy, na których zatrudnieni są pracownicy
wykonujący pracę nierejestrowaną, przeważnie charakteryzują się: dużym wkładem
pracy fizycznej, niskim nasyceniem technologicznym i niskimi wymaganiami
kwalifikacyjnymi (nie wymagają uprawnień zawodowych).

Hipoteza ta została zweryfikowana na podstawie rodzajów prac wykonywanych przez
pracowników rejestrowanych z częściowo nierejestrowanym wynagrodzeniem. Znajduje ona
odzwierciedlenie w deklaracjach ankietowanych. Należałoby jednocześnie podkreślić, że
jednak dość często wykonywane prace wymagały uprawnień zawodowych, przy
porównywalnie niskich kwalifikacjach zawodowych. Szczególnie dotyczyło to – jak się
wydaje – prac instalacyjno-budowlanych oraz czynności handlowych. W sporadycznych
przypadkach przedsiębiorstwa zatrudniały w ten sposób pracowników, od których wymagano
posiadania wysokich kwalifikacji i umiejętności zawodowych, legitymujących się formalnym
wykształceniem w danym zakresie: usługi lekarskie i pielęgniarskie, doradztwo księgowe i
prawne czy usługi księgowe. Wydaje się również, że często pracodawcy korzystali z
pracowników bez kwalifikacji (usługi przewozowe, sprzątanie), chociaż w przypadku
pracowników rejestrowanych z częściowo nierejestrowanym wynagrodzeniem były to
przypadki odosobnione.
Hipoteza IV – do korzystania z pracy nierejestrowanej skłania pracodawców
chęć uniknięcia kłopotliwych procedur administracyjnych związanych z zatrudnieniem
pracownika (rejestracja pracowników i przekazywanie składek do ZUS).

Hipoteza ta znalazła potwierdzenie w odpowiedziach badanych w sposób najbardziej
oczywisty, spośród tych wszystkich, które do tej pory zweryfikowano. Podkreślali oni
bowiem znaczenie tego czynnika zarówno w deklaracjach dotyczących ogólnych
uwarunkowań

ograniczenia

skali

zatrudnienia

nierejestrowanego

lub

częściowo

nierejestrowanego, jak i w przypadku indywidualnych korzyści wpływających na niezgodne z
prawem zatrudnienie pracownika. Należy zatem podkreślić znaczenie tego czynnika przede
wszystkim, jako determinanty wpływającej na zmniejszenie skłonności do zatrudniania
nierejestrowanego pracowników.
Hipoteza V – do korzystania z pracy nierejestrowanej skłaniają pracodawców
niskie szanse legalnego zatrudnienia potencjalnego pracownika (osoby zagrożone
wykluczeniem społecznym: byli więźniowie, długotrwale bezrobotni, osoby niezaradne
życiowo).
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Prawidłowość powyższej hipotezy należałoby ocenić podobnie jak poprzedniej, gdyż
bardzo często pracodawcy podkreślali – szczególnie w odniesieniu do oferowanych przez
siebie miejsc pracy – znaczenie braku spełniających ich oczekiwania pracowników na
lokalnym rynku pracy. Wskazuje na to również szybkość podejmowanych w tym przypadku
decyzji oraz ich powszechna akceptacja. Im dłużej bowiem pracodawca poszukuje
pracownika, tym bardziej naraża przedsiębiorstwo na obniżenie efektywności prowadzonej
działalności gospodarczej, co może skutkować nawet ponoszeniem strat finansowych. Wyniki
badań nie pozwalają jednak na określenie, w jakim stopniu dotyczy ta sytuacja osób
zagrożonych wykluczeniem społecznym. Problem ten nie został bowiem podczas badań brany
pod uwagę. W celu rozpoznania tego problemu należałoby przeprowadzić dodatkowe
badania.
Hipoteza VI – przekonanie pracodawców o bezradności osób wykonujących
nierejestrowaną pracę najemną w przypadku sporów dotyczących tej pracy stanowi
okoliczność zachęcającą do proponowania tej formy zatrudnienia.

Istnienie takiej sytuacji potwierdza, iż generalnie pracodawcy nie boją się zatrudniać
pracowników

częściowo

rejestrowanych

i

żaden

z

pracodawców

zatrudniających

rejestrowanych pracowników z częściowo nierejestrowanym wynagrodzeniem oraz
pracowników nierejestrowanym nigdy nie został z tego powodu ukarany. Wyniki badań
dowodzą, iż wręcz czują się oni bezkarni. Istniejące formy kar za stosowanie zatrudnienia w
tej formie nie są czynnikiem odstraszającym. Pracodawcy znają konsekwencje wynikające ze
stosowania tego rodzaju zatrudnienia i raczej się ich boją. Jednocześnie rzadko słyszeli o
przypadkach dochodzenia swoich praw przez pracownika zatrudnionego w sposób
nierejestrowany lub z częściowo nierejestrowanym wynagrodzeniem. Wynika stąd, iż
pomimo obaw przed istniejącymi sankcjami za zatrudnianie pracowników częściowo
rejestrowanych korzyści, jakie przynosi stosowanie tego rodzaju zatrudnienia, rekompensują
pracodawcom ewentualne konsekwencje z tego tytułu.
C. Uszczegóławiając rozważania pod kątem weryfikacji hipotezy o substytucji
zatrudnienia nierejestrowanego przez pracę tymczasową, na podstawie wyników badań
można sformułować następujące wnioski:

1. Wydaje się, iż pracownicy z agencji pracy tymczasowej mogą przejmować miejsca
pracowników nierejestrowanych, jednak nie we wszystkich przypadkach. Na pewno sytuacja
taka nie może wystąpić, jeżeli pracownik nierejestrowany jest stale zatrudniony w danym
przedsiębiorstwie – wynika to z definicji pracy tymczasowej w rozumieniu ustawy
o zatrudnianiu pracowników tymczasowych. W pozostałych przypadkach zastępowanie
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pracowników nierejestrowanych pracownikami tymczasowymi jest możliwe, przynajmniej
teoretycznie. Najprawdopodobniej jeden taki przypadek wystąpił wśród ankietowanych
pracodawców.
2. Nie widać silnych przeciwwskazań dla substytucji. Jedynie niewielka część
ankietowanych (ok. 10%) twierdzi, że nie ma takich warunków, które mogłyby spełniać
agencje pracy tymczasowej, aby były atrakcyjne dla pracodawców. Duża część pracodawców
byłaby zatem skłonna do współpracy z agencjami, gdyby tylko były spełnione pewne
warunki. Co więcej, z badania wynika, iż te żądania niejednokrotnie już są spełnione.
3. Aby zwiększyć prawdopodobieństwo, iż pracownicy z agencji pracy tymczasowych
zastąpią pracowników nierejestrowanych w możliwie wielu przedsiębiorstwach, należy – w
pierwszym rzędzie – rozpowszechniać informację o agencjach pracy tymczasowej. Bardzo
wiele małych przedsiębiorstw (zwłaszcza na wsiach i w małych miasteczkach) nigdy nie
słyszało o agencjach. Niedoinformowanie dotyczy zarówno samego istnienia agencji pracy
tymczasowej, jak i (najprawdopodobniej) ich oferty. Istotną barierę stanowi również brak
zaufania do pracowników agencji pracy tymczasowej. Należy zatem podkreślać wszelkie
gwarancje, jakich mogą udzielać agencje – co do fachowości pracowników, pokrycia
ewentualnych szkód itp. Warto również zaznaczyć możliwość wyboru spośród ewentualnych
kandydatów.
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6.6. Praca nierejestrowana w opinii pracowników służb
publicznych
o pracy nierejestrowanej
6.6.1. Wstęp
Wśród wielu metod badania zatrudnienia nierejestrowanego zastosowaliśmy także
metodę bezpośredniego wywiadu z ekspertami. Nasi ankieterzy przeprowadzili wywiady ze
specjalistami z powiatowych urzędów pracy (339 respondentów), oddziałami legalności
zatrudnienia Wojewódzkiego Urzędu Pracy (48 respondentów) oraz z ekspertami Powiatowej
Inspekcji Pracy (16 respondentów).
Oceny i opinie ekspertów o zatrudnieniu nierejestrowany opierają się na wieloletnim
doświadczeniu, obserwacji lokalnego rynku, bezpośrednich rozmowach z bezrobotnymi. 58%
naszych respondentów pracuje w urzędach pracy 5 lat lub dłużej, co trzeci pracuje 10–20 lat.
57% respondentów ma wyższe wykształcenie.

6.6.2. Sytuacja na rynku pracy i jej wpływ na zatrudnienie nierejestrowane

Sytuacja na rynku pracy ma ogromny wpływ na zatrudnienie nierejstrowane. Brak
możliwości zatrudnienia rejestrowanego zmusza wielu bezrobotnych do podejmowania pracy
w szarej strefie.
Bezrobocie w Polsce systematycznie zmniejsza się. W kwietniu 2007 r. (gdy
prowadziliśmy badania ankietowe we wszystkich urzędach pracy) stopa bezrobocia
rejestrowanego wynosiła 13,7% i była o 3,5 punktu procentowego niższa niż przed rokiem. W
październiku 2007 r. stopa bezrobocia wynosiła 11,3%, a liczba bezrobotnych – nieco ponad
1,7 mln osób.
Warto przypomnieć, że w latach 1999–2006 zatrudnienie zmniejszyło się o 1,7 mln
osób, a bezrobocie wzrosło o 1,4 mln osób. Dopiero w 2007 r. bezrobocie wróciło do
poziomu z 1998 r., a stopa bezrobocia była w październiku 2007 r. ciągle wyższa niż przed
dziesięciu laty (10,4% w 1998 r.).
Ale oficjalne i półoficjalne oceny polskiego bezrobocia wzbudzają liczne
kontrowersje. Oto dwie z takich ocen:
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(1) Czas powiedzieć to głośno: problem bezrobocia w Polsce się skończył
(J. Czapiński, „Dziennik” z 19.9.2007 r.);
(2) Z ostatnich badań wynika, że (…) bezrobocie dotyka tylko tych, którzy nie chcą

pracować (Andrzej Rychard, Polska już dawno przestała być gorsza od reszty Europy,
„Dziennik” z 8.10.2007 r.).
Zanim przedstawimy wyniki naszych badań, warto przypomnieć, że porównywalna
stopa bezrobocia, oparta na jednolitej metodzie badań (ILO), wynosiła w kwietniu 2007 r.
11,2% i była najwyższa wśród 27 krajów Unii Europejskiej. Najniższe stopy bezrobocia
poniżej 5% (co oznacza stan pełnego zatrudnienia) odnotowano w Danii (3,2%), Holandii
(3,3%), Irlandii (4%), Austrii (4,5%), Estonii (4,7%), Słowenii (4,8%). Średnia stopa
bezrobocia 9 krajów w transformacji, które weszły do Unii Europejskiej, wynosiła 6% i była
prawie o połowę niższa niż w Polsce.
Twierdzenie, że bezrobocie w Polsce przestało być problemem, jest bardzo wygodne
dla autorów projektu znacznego zmniejszenia lub likwidacji Funduszu Pracy. Warto
przypomnieć, że kraj o najniższym bezrobociu (stopa bezrobocia 3,2%) i liczbie bezrobotnych
163 tys. wydaje na programy rynku pracy około 11 mld zł USD, a Polska z bezrobociem
1,7 mln osób wydaje 4,2 mld USD, czyli prawie czterokrotnie mniej, a polskie bezrobocie jest
11-krotnie większe od duńskiego. Dania realizuje model flexicurity (bezpiecznej
elastyczności), a Polska takiego modelu nie realizuje. Co więcej, są pomysły, aby znacznie
ograniczyć środki na aktywizację bezrobotnych, które średnio licząc na bezrobotnego są
obecnie ośmiokrotnie niższe niż średnio w Unii Europejskiej.

6.6.3. Ilu zdolnych do pracy Polaków pracuje?

Stopa bezrobocia nie oddaje realnej sytuacji na rynku pracy w Polsce. O wiele
ważniejszy jest wskaźnik zatrudnienia, który odpowiada na pytanie, jaki procent zdolnych do
pracy Polaków aktualnie pracuje.
Wskaźnik zatrudnienia mierzony metodą EUROSTAT-u wynosił w Polsce pod koniec
2006 r. tylko 54,5% i był najniższy wśród krajów Unii Europejskiej. Był niższy o 11,5
punktów procentowych niż średni w Unii Europejskiej i aż o 22,4 punktów procentowych niż
np. w Danii o 10,8 punktów procentowych niższy niż w Czechach! Gdyby Polska osiągnęła
średni wskaźnik zatrudnienia krajów Unii Europejskiej, zatrudnienie byłoby o 3 mln wyższe.
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Wykres 1. Wskaźnik zatrudnienia w krajach UE w 2006 r., w %
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Spośród 10 mln Polaków w wieku produkcyjnym i niepracujących około 6,1 mln
można częściowo „usprawiedliwić”: studiują lub są niezdolni do pracy z różnych powodów.
Natomiast nie można znaleźć usprawiedliwienia dla blisko 4 mln zdolnych do pracy i
niepracujących.
Nierównowaga na rynku pracy nie wynosi więc 1,7 mln osób, ale 4,9 mln osób. W
sensie ekonomicznym bezrobocie w Polsce jest znacznie wyższe niż wykazują oficjalne
statystyki i oceny socjologów i niektórych ekspertów w kwestiach bezrobocia. I ma to
przemożny wpływ na generowanie zatrudnienia nierejestrowanego.

6.6.4. Zróżnicowanie przestrzenne

Poziom bezrobocia w przekroju przestrzennym jest bardzo zróżnicowany. Pod koniec
2006 r. (brak nowszych danych) ogólna stopa bezrobocia rejestrowanego wynosiła 14,9%.
Natomiast w 80 powiatach stopa bezrobocia przekroczyła 20, a w 80 powiatach kształtowała
się poniżej 10%. Najniższą stopę bezrobocia odnotowano w Warszawie, Poznaniu, Krakowie
i Gdyni, a więc w dużych miastach.
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Jednakże ogólna stopa bezrobocia nie jest dobrą miarą sytuacji na lokalnych rynkach
pracy 132. Najlepszą miarą sytuacji na rynku pracy jest liczba bezrobotnych na jedną ofertę
pracy. Relacja ta określa szansę znalezienia pracy przez bezrobotnego. Jednym z
najważniejszych źródeł informacji są urzędy pracy, do których wpływają oferty pracy od
pracodawców oraz rejestrują się osoby bezrobotne poszukujące zatrudnienia. Informacje
gromadzone w urzędach pracy ukazują tylko część procesów zachodzących na rynku pracy.
Część tę nazywamy udziałem urzędów pracy w rynku pracy. Z badań wynika, że udział ten
waha się od 30% do 60% ogółu ofert funkcjonujących na rynku pracy.
Warto pamiętać, że do urzędów pracy trafia większość ofert pracy nisko płatnej, o
niskim prestiżu, mało atrakcyjnej, których pracodawca nie może szybko „zapełnić” na
otwartym rynku pracy. Do urzędów pracy nie zgłaszają się wszyscy bezrobotni, ale tacy,
którzy nie zdołali szybko znaleźć zatrudnienia na otwartym rynku pracy (lub nie mają
ubezpieczenia zdrowotnego). Na przykład, według szacunków, tylko co trzecia osoba z
wyższym wykształceniem rejestruje się w urzędzie pracy. Niezależnie od powyższych uwag,
urzędy pracy dysponują największym udziałem w rynku pracy.
Postanowiliśmy więc zbadać zróżnicowanie sytuacji na rynku pracy, pytając wszystkie
powiatowe urzędy o liczbę bezrobotnych na ofertę pracy na koniec kwietnia 2007 r. Relacja ta
ma dwa wymiary: ogólna liczba ofert i bezrobotnych oraz w poszczególnych zawodach. Na
naszą ankietę odpowiedziało 335 respondentów z powiatowych urzędów. Wyniki ilustruje
tabela 1.
Sytuacja na lokalnych rynkach pracy jest niezwykle zróżnicowana, czego nie oddaje
analiza stóp bezrobocia. Średnio dla wszystkich urzędów pracy przypadało 28 bezrobotnych
na jedną ofertę pracy. Szanse uzyskania odpowiedniego zatrudnienia w urzędzie pracy są
więc ciągle bardzo ograniczone. W 25 powiatach na jedną ofertę pracy przypadało od 1 do 5
bezrobotnych, a więc sytuacja była dobra, a szanse uzyskania pracy relatywnie duże.

132

Tezę tę udowodniono w pracy M. Kabaj, Ekonomia tworzenia i likwidacji miejsc pracy, IPiSS 2005.
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Tabela 1. Liczba bezrobotnych na jedną ofertę pracy w urzędach pracy
Liczba bezrobotnych

Liczba powiatów

Procent powiatów

Od 1 do 5

25

7,4

6 do 10

47

14,0

11 do 15

54

16,2

16 do 20

66

19,7

21 do 25

34

10,1

26 do 30

21

6,3

31 do 35

19

5,7

36 do 40

10

3,0

41 do 45

10

3,3

46 do 50

3

0,8

51 do 100

12

3,6

101 do 1000

9

2,7

1001 do 5000

13

3,6

5001 do 10 000

12

3,6

Średnia 28

335

100,0

na jedną ofertę pracy

Liczba bezrobotnych rośnie, a szanse uzyskania pracy maleją. W 109 powiatach, tj. w
jednej trzeciej powiatów, liczba bezrobotnych na jedną ofertę pracy wynosiła od 21 do 100, a
zatem szanse uzyskania zatrudnienia były bardzo ograniczone. Natomiast w 9 powiatach
liczba bezrobotnych na jedną ofertę pracy sięgała od 101 do 1000. Co więcej, w 25 powiatach
liczba bezrobotnych na jedną ofertę pracy sięgała aż od 1001 do 10 000, czyli nie było żadnej
możliwości znalezienia pracy. Jak widać, posługiwanie się średnią stopą bezrobocia w
skali całego kraju i wyprowadzanie stąd wniosków jest zupełnym nieporozumieniem. To,

że w Warszawie stopa bezrobocia kształtuje się na poziomie 3,9%, nie ma żadnego znaczenia
dla 80 powiatów, gdzie przekracza ona 20%.
Ważny jest także drugi wymiar analizy, który zbadaliśmy – jak pogodzić dane tabeli 1
z rosnącym niedoborem fachowców na rynku pracy, na który wskazują powszechnie
przedsiębiorcy?
Odpowiedź na to pytanie nie nasuwa szczególnych trudności: na polskim rynku pracy
występują zawody nadwyżkowe i deficytowe. Do niedawna, gdy ogólne bezrobocie
przekraczało 3 mln osób, niemal wszystkie zawody miały charakter nadwyżkowy. W
ostatnim okresie zwiększa się liczba zawodów deficytowych. Sondaż wykazuje jednak, że
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ciągle występują liczne zawody nadwyżkowe. W urzędach pracy na jedna ofertę pracy dla
ekonomisty było 8 chętnych; na jedną ofertę dla asystenta ekonomisty aż 25 chętnych.
Natomiast zmieniła się radykalnie sytuacja w zawodach robotniczych. Na jednego robotnika
budowlanego czekały 3 oferty pracy, na jednego tynkarza – 73 oferty pracy, na murarza
budowlanego – 3 oferty, na piekarza – 2 oferty, na jednego kierowcę samochodu ciężarowego
– 50 ofert pracy.

6.6.5. Syndrom polskiego rynku pracy

Skąd biorą się niedobory pracowników w warunkach ponad 10-procentowego
bezrobocia? Wydaje się, że procesy, które pojawiły się na rynku, tworzą swoisty syndrom
polskiego rynku 133. Na ten syndrom składają się trzy procesy.
(1) W latach 2006–2007 (I kwartał do I kwartału) liczba pracujących w gospodarce
narodowej zwiększyła się o 741 tys. osób, zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wzrosło o
223 tys. osób. Z badań popytu na pracę wiemy, że 65%–70% wzrostu zatrudnienia
koncentruje się na robotnikach wykwalifikowanych i technikach 134.
(2) W okresie ostatnich dwóch lat pracę za granicą podjęło 1,164 mln Polaków. W
końcu 2006 r. za granicą pracowało 1,95 mln Polaków 135. Według naszych szacunków, 75%–
80% emigrantów zarobkowych ma wykształcenie zawodowe (zasadnicze i średnie), co
zwiększyło drenaż polskiego rynku pracy z fachowców (szczególnie dotyczy to robotników
budowlanych).
(3) Najważniejszy wpływ na powstałe dysproporcje miała reforma edukacyjna, którą
realizuje się konsekwentnie od 2000 r. Autorzy reformy założyli, że tylko 20% absolwentów
gimnazjów powinno kończyć szkoły zawodowe, a 80% szkoły ogólnokształcące. Proporcje te
miały charakter księżycowy. W krajach UE 60% absolwentów szkół podstawowych lub
gimnazjalnych uczy się w szkołach zawodowych, w Niemczech – 77%, w Szwajcarii, Austrii,
na Węgrzech i w Czechach ponad 70%. Ale polską reformę realizowano konsekwentnie. W
latach 2000–2006 zlikwidowano 4541 szkół zawodowych, tj. 45% stanu z 2001 r. Liczbę
uczniów zasadniczych szkół zawodowych zmniejszono z 542 tys. w r. szkolnym 2000/2001
133

Syndrom (med.) to zespół objawów dotyczących różnych narządów i układów organizmu,

charakterystyczny dla obrazu klinicznego choroby; stanowi podstawę jej rozpoznania (Encyklopedia Gazety
Wyborczej, t. 17, s. 715).
134

GUS, Popyt na pracę w I półroczu 2007 r., Monitoring rynku pracy, Warszawa 2007.

135

Szacunki GUS opublikowane w: The Wall Street Journal. Polska z dnia 24.10.2007 r.
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do 232 tys. w 2006 r., tj. o 57%; o ponad 60% zmniejszono liczbę uczniów szkół
budowlanych. Z kolei liczbę uczniów techników zmniejszono z 964 tys. do 503 tys., tj. o
48%. Spowodowało to odpowiedni spadek liczby absolwentów w warunkach rosnącego
popytu krajowego i zagranicznego na ich kwalifikacje i pracę 136.
Tak więc na polskim rynku pracy występują zarówno zawody deficytowe, jak i
nadwyżkowe. Niedobór rejestrowanych miejsc pracy w wielu małych miastach sprzyja
niewątpliwie podejmowaniu zatrudnienia nierejestrowanego.

6.6.6. Zasiłki dla bezrobotnych i ich wpływ na szarą strefę

Polska należy do nielicznych krajów Europy, gdzie tylko 13% zarejestrowanych
bezrobotnych uzyskuje zasiłki, których poziom jest bardzo niski. Aż 87% bezrobotnych
utraciło prawo do zasiłku. Wyłania się pytanie – z czego żyją bezrobotni pozbawieni zasiłku?
Jednym ze źródeł środków utrzymania jest aktywność zawodowa w szarej strefie. Ważnym
problemem jest więc zbadanie związku między pracą w szarej strefie a faktem otrzymania lub
pozbawienia bezrobotnego zasiłku.
Hipoteza jest następująca: bezrobotni, którzy otrzymują zasiłki, są mniej skłonni do
podejmowania pracy w szarej strefie niż ci, którzy zasiłków już nie otrzymują. Naszym
respondentom (N = 329) zadaliśmy dwa pytania:
1) Jaki, według Pana(i), jest procent bezrobotnych z prawem do zasiłku, którzy
obecnie są zatrudnieni w sposób nierejestrowany?
2) Jaki, według Pana(i), jest procent zarejestrowanych bezrobotnych bez prawa do
zasiłku, którzy obecnie są zatrudnieni w sposób nierejestrowany?
Na nasze pytanie odpowiedziało 298 respondentów. Wyniki sondażu zawiera tabela 2
i wykres 2. Badanie potwierdza sformułowaną na wstępie hipotezę. Istnieje ścisły związek
między skłonnością do podejmowania pracy w szarej strefie a sytuacją dochodową
bezrobotnych. Grupa bezrobotnych pobierających zasiłki była mniej skłonna do pracy w
szarej strefie. Sondaż wykazuje, że „tylko” 23% z nich było zatrudnionych w sposób
nierejestrowany.

136

GUS, Mały Rocznik Statystyczny 2007.
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Tabela 2. Jaki, według Pana(i), jest procent bezrobotnych z prawem do zasiłku
lub bez prawa do zasiłku, którzy obecnie są zatrudnieni w sposób nierejestrowany?
Procent zatrudnionych

Liczba powiatów

w sposób nierejestrowany
a

b

Procent powiatów

a

b

a

b

Do 10

110

25

36,

8,2

10,1–20

63

41

20,1–30

59

76

30,1–40

18

63

40,1–50

24

47

50,1–60

12

19

60,1 i

12

33

9

13,
21,

5

1

25,
20,

0

0

20,
6,0

więcej

7

8,0

15,

4,0

5

4,0

6,2
10,
9

Ogółem

3

2
3

c

8

298

100

c

100

,0

a)

Z prawem do zasiłku.

b)

Bez prawa do zasiłku.

c)

Średnia ważona wszystkich odpowiedzi.

100

,0

,0

Wykres 2. Procent bezrobotnych z prawem i bez prawa do zasiłku i procent
powiatów
Procent powiatów
40

Bezrobotni z prawem do zasiłku

36,9

35
30

21,1

25
20
15
10

Bezrobotni bez prawa do zasiłku

25,0
20,7

20,0

15,5

13,5
8,2

6,0

8,0
4,0

5

6,2

10,9
4,0

0
Do 10

10,1-20

20,1-30

30,1-40

40,1-50

Procent zatrudnionych w sposób nierejestrowany
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50,1-60

60 i więcej

Zatrudnienie w szarej strefie znacznie częściej – prawie dwukrotnie – podejmowały
osoby pozbawione prawa do zasiłku. 38% spośród nich było zatrudnionych w sposób
nierejestrowany.
Wykres 2 pokazuje współzależność między intensywnością pracy w szarej strefie a
statusem dochodowym bezrobotnych – 37% respondentów stwierdziło, że tylko do 10%
bezrobotnych pobierających zasiłki pracowało w sposób nierejestrowany. Natomiast aż 46%
wypowiedziało się, że wśród bezrobotnych pozbawionych zasiłku pracowało od 20% do 40%
osób.
Z analizy tej wyprowadzić można ważny wniosek. Jeżeli chcemy zmniejszyć np. o
połowę zatrudnienie nierejestrowane bezrobotnych, to trzeba realizować konstytucyjne prawo
do zabezpieczenia społecznego w przypadku utraty pracy bez winy obywatela (art. 67) i
przywrócić powszechnie respektowane w Europie prawo bezrobotnych do zasiłku w
przypadku braku dla niego oferty pracy.

6.6.7. Gdzie pracują rejestrowani zatrudnieni?

Na pytanie „w świetle Pana(i) doświadczeń, gdzie bezrobotni najczęściej podejmują
pracę nierejestrowaną; prosimy wskazać 5 najważniejszych rodzajów prac lub branż”,
odpowiedziało 398 respondentów.
Pełne wyniki sondażu przedstawione są w tabeli 3. Są one zbliżone do wyników badań
GUS. Oto 10 najważniejszych branż lub rodzajów prac wykonywanych w sposób
nierejestrowany:
1) usługi budowlane i instalacyjne (96,5% wskazań),
2) opieka nad dzieckiem lub starszą osoba (54,3% wskazań),
3) prace ogrodniczo-rolne (53,3% wskazań),
4) handel (50,1%),
5) usługi gastronomiczne (48,9%),
6) prace domowe, np. sprzątanie (46,9%),
7) usługi transportowe – przewozy (26,3%),
8) usługi krawieckie (22,1%),
9) korepetycje (17,4%),
10) działalność produkcyjna (17,1%).
Jak widać, pozycje absolutnie dominującą mają szeroko rozumiane usługi. Działalność
produkcyjna znalazła się na dziesiątym miejscu. Wynika to chyba stąd, że kontrola legalności
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zatrudnienia w sferze usług jest bardzo trudna. Jak, na przykład, udowodnić, że osoba
opiekującą się starszym człowiekiem nie wykonuje tej pracy społecznie, jest daleką krewną
lub znajomą itd.
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Tabela 3. Gdzie pracują zatrudnieni w szarej strefie?
Miejsca pracy
nierejestrowanej
W
świetle Pana(i)

odpowiedzi
pozytywnych

Usługi budowlane i

Procent
odpowiedzi

389

96,5

219

54,3

Prace ogrodniczo-rolne

215

53,3

Brak danych/trudno

202

50,1

Usługi gastronomiczne

196

48,6

Prace domowe (np.

189

46,9

106

26,3

Usługi krawieckie

89

22,1

Korepetycje

70

17,4

Działalność produkcyjna

69

17,1

Usługi fryzjerskie i

47

11,7

43

10,7

26

6,5

Ochrona i pilnowanie mienia

15

3,7

Tłumaczenie

12

3,0

8

2,0

Usługi księgowe

7

1,7

Usługi lekarskie i

6

1,5

Doradztwo księgowe i

4

1,0

Naprawa sprzętu

3

0,7

instalacyjne

doświadczeń,
gdzie bezrobotni

Liczba

Opieka nad dzieckiem lub
starszą osobą

najczęściej
podejmują pracę

nierejestrowaną? powiedzieć
Prosimy
wskazać 5
najważniejszych

sprzątanie)

rodzajów prac
lub branż

Usługi transportowe –
przewozy

kosmetyczne
Przeglądy i naprawy
samochodów oraz innych maszyn
Usługi turystyczne i
hotelarskie

Usługi transportowe –
przeprowadzki, przeładunki

pielęgniarskie
prawne
elektrotechnicznego
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Inne prace

3

0,7

6.6.8. Główne powody podejmowania przez bezrobotnych pracy nierejestrowanej

Punktem wyjścia programu zmniejszenia zatrudnienia nierejestrowanego jest zbadanie
głównych przyczyn podejmowania takiej pracy przez bezrobotnych. Prosiliśmy o wskazanie
pięciu najważniejszych powodów. Na naszą ankietę odpowiedziało 403 respondentów. Wśród
pięciu najważniejszych powodów pracy nierejestrowanej respondenci najczęściej wymieniali
(patrz tabela 3):
1) pracodawca proponuje wyższe wynagrodzenie bez rejestrowania umowy o pracę
(86,6% odpowiedzi pozytywnych);
2) istnieje możliwości utraty niektórych świadczeń społecznych przy podjęciu pracy
rejestrowanej (71,7% odpowiedzi);
3) niewystarczające są dochody z zasiłków (55,3% odpowiedzi);
4) zbyt wysokie składki na ZUS, potrącane z wynagrodzenia, zniechęcają do
rejestrowania dochodów (53,6%);
5) poziom podatków płaconych przez przedsiębiorców zniechęca do rejestrowania
dochodów (39,7% odpowiedzi).
Tabela 4. Główne powody podejmowania pracy nierejestrowanej
Jak Pan(i) sądzi, jakie są powody
Lp.

Liczba

podejmowania przez bezrobotnych pracy

odpowiedzi

nierejestrowanej*:

pozytywnych

1

Procent
odpowiedzi

Pracodawca proponuje wyższe
wynagrodzenie bez rejestrowania umowy o

349

86,6

289

71,7

223

55,3

216

53,6

160

39,7

pracę
2

Możliwość utraty niektórych
świadczeń społecznych przy podjęciu pracy
rejestrowanej

3

Niewystarczające dochody z zasiłków

4

Poziom składki na ubezpieczenie
społeczne (ZUS) potrąconej z wynagrodzenia
pracownika zniechęcają do rejestracji
dochodów

5

Poziom podatków płaconych przez
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pracownika zmierza do rejestrowania
dochodów
6

Brak możliwości znalezienia pracy
rejestrowanej

7

Możliwość porzucenia pracy z dnia na
dzień, bez negatywnych konsekwencji

8

148

36,7

104

25,8

88

21,8

72

17,2

58

14,4

Sytuacja życiowa bądź rodzinna nie
pozwala na podjęcie regularnej pracy na
podstawie sformalizowanej umowy

9

Brak kwalifikacji do pracy
rejestrowanej

10

Niechęć wiązania się na stałe z
miejscem pracy

* Prosiliśmy o wskazanie 5 najważniejszych powodów.

Wśród najważniejszych powodów aż trzy związane są z dużymi obciążeniem
wynagrodzeń obowiązkowymi składkami ubezpieczeniowymi oraz podatkami. Istotnie,
obciążenia są bardzo wysokie. W okresie badań pracodawcy i pracownicy płacili następujące
składki (w % odpowiedzi):
Składki

Pracodawcy

Pracownicy

Razem

1. Ubezpieczenie emerytalne

9,76

9,76

19,52

2. Ubezpieczenie rentowe

6,50

6,50*

13,00

3. Ubezpieczenie chorobowe

-

2,45

2,45

4. Składka na Fundusz Pracy

2,45

-

2,45

5. Ubezpieczenie

1,62

-

1,62

-

1,25**

1,25

0,10

-

0,10

-

19,0

19,0

20,43

38,96

59,39

wypadkowe
6. Ubezpieczenie zdrowotne
7. Składka na FGŚP
8. Podatek od osób
fizycznych (PIT)
Ogółem

* Od lipca składkę rentową obniżono o 3 pkt. proc.
** Część płacona przez pracowników (pozostała część obciąża PIT).

Łączne obciążenie wynagrodzeń rejestrowanych sięga 60%. Jeżeli więc pracodawca
zatrudnia pracownika w sposób nierejestrowany, oszczędza ponad 20%, a pracownik blisko
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39%; oznacza to, że realne wynagrodzenie może być wyższe co najmniej o 40%. A jeżeli
pracownik wykonuje pracę rejestrowaną, wówczas jego wynagrodzenie realne będzie niższe o
blisko 40%.
Druga grupa najważniejszych powodów podejmowania pracy nierejestrowanej
dotyczy bezpośrednio polityki rynku pracy – 55,3% respondentów uważa, że niskie zasiłki
lub ich brak jest powodem podejmowania pracy w szarej strefie. Szerzej przedstawiliśmy tę
kwestię w poprzedniej części rozważań.
Wśród następnych powodów respondenci wymieniają: brak możliwości znalezienia
pracy rejestrowanej (36,7% wskazań), elastyczność zatrudnienia nierejestrowanego – pracę
można w każdej chwili porzucić (25,8% wskazań), brak kwalifikacji do pracy rejestrowanej,
sytuacja rodzinna, niechęć wiązania się na stałe z miejscem pracy itd.
Natomiast wśród innych powodów (łącznie 8% wskazań) respondenci wymieniali:
brak wiedzy ekonomicznej, brak wyobraźni o konsekwencjach braku ubezpieczenia
emerytalnego, zdrowotnego w przyszłości, chęć osiągnięcia dochodów z kilku źródeł,
działania związane z ucieczką od egzekucji komorniczej, możliwość pracy nienormowanej,
obciążenia administracyjne, zbyt mała pomoc socjalna państwa, ucieczka przed alimentami,
zbyt niskie płace oferowane przez pracodawców za pracę rejestrowaną itd.
Jak widać, istnieją najważniejsze, ważne i inne powody podejmowania pracy
nierejestrowanej i zatrudniania w tej formie przez pracodawców.

6.6.9. Proponowane działania na rzecz ograniczenia zatrudnienia nierejestrowanego

Na pytanie odpowiedziało 403 respondentów. Zestawiliśmy sugestie respondentów
według

hierarchii

ważności.

Spośród

kilkudziesięciu

różnorodnych

propozycji

wyselekcjonowaliśmy 15 (tabela 5). Cztery najważniejsze proponowane działania obejmują:
1) zmniejszenie obciążeń przedsiębiorstw, pozapłacowych kosztów płacy, obniżenie
składki na ZUS (aż 75,7% wskazań);
2) zwiększenie częstotliwości i skuteczności kontroli, nieuchronności kar (38,7%
wskazań),
3) obniżenie podatków płaconych przez pracodawców i pracowników; zwiększenie
kwoty wolnej od podatku (19,4% wskazań);
4) podwyższenie kar dla pracodawców (13,4% wskazań).
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Respondenci proponują wiele innych działań, np. zwiększenie płac minimalnych,
ograniczenie bezrobocia i wprowadzenie ulg podatkowych dla pracodawców, zmniejszenie
biurokracji związanej z zatrudnieniem itd.
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Tabela 5. Opinie respondentów o najważniejszych działaniach zmierzających
do ograniczenia zatrudnienie nierejestrowanego?
Jakie najważniejsze działania należy podjąć, aby
ograniczyć zatrudnienie nierejestrowane?

Liczba

Procent

odpowiedzi

odpowiedzi

305

75,7

152

38,7

78

19,4

54

13,4

5. Zwiększyć płacę minimalną

48

11,9

6. Ulgi podatkowe dla pracodawców tworzących miejsca

39

9,7

7. Zmniejszenie biurokracji, uproszczenie procedur

32

7,9

8. Więcej miejsc pracy rejestrowanej

31

7,7

9. Ograniczenie świadczeń z pomocy społecznej

28

6,9

10. Zwiększenie wynagrodzeń za pracę rejestrowaną

24

6,0

11. Zwiększenie świadomości o zagrożeniach

22

5,5

21

5,2

16

4,0

14. Wyższe kary dla pracujących „na czarno”

10

2,5

15. Dostosowanie kwalifikacji do potrzeb rynku pracy

8

2,0

1. Zmniejszyć obciążenia pracodawców. Zmniejszyć
pozapłacowe koszty pracy. Obniżyć składkę na ZUS
2. Zwiększyć częstotliwość i udoskonalić system kontroli
pracodawców. Zwiększyć skuteczność kontroli i nieuchronność
kar
3. Niższe podatki dla pracodawców i pracowników;
zwiększenie kwoty wolnej od podatku
4. Podwyższyć kary dla pracodawców, ale
proporcjonalnie do zasobności firmy (aby uniknąć groźby
upadłości)

pracy
formalnych związanych z zatrudnieniem

wynikających z zatrudnienia nierejestrowanego
12. Upowszechnienie niestandardowych form
zatrudnienia
13. Kontrola bezrobotnych – zwiększyć monitoring
urzędów pracy nad bezrobotnymi

6.6.10. Opinie na temat związku między bezrobociem a zatrudnieniem w szarej strefie

Dotychczasowe badania ewolucji zatrudnienia nierejestrowanego sugerują, że w miarę
wzrostu (spadku) bezrobocia rośnie (spada) zatrudnienie w szarej strefie. Czy nasi
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respondenci, długoletni obserwatorzy rynku pracy, potwierdzają istnienie tej zależności? Na
to pytanie odpowiedziało 337 respondentów. Strukturę odpowiedzi ilustruje tabela 6.
Tabela 6. Czy liczba (odsetek) bezrobotnych pracujących w szarej strefie rośnie
(spada), gdy bezrobocie rośnie (spada)
Rodzaj odpowiedzi

Liczba

Procent

odpowiedzi

odpowiedzi

1. Zwiększa się, gdy rośnie bezrobocie

158

46,9

2. Zwiększa się, gdy rośnie

87

25,8

3. Zmniejsza się, gdy bezrobocie spada

47

13,9

4. Zwiększa się, gdy bezrobocie spada

30

8,9

5. Zwiększa się, gdy bezrobocie

8

2,4

6. Zmniejsza się, gdy bezrobocie rośnie

2

0,6

7. Trudno powiedzieć

5

1,5

337

100,0

bezrobocie/zmniejsza się, gdy spada bezrobocie

spada/zmniejsza się, gdy bezrobocie rośnie

Ogółem

Prawie 50% respondentów potwierdza sformułowaną wyżej tezę: liczba (odsetek)
bezrobotnych pracujących w szarej strefie zwiększa się, gdy rośnie bezrobocie. Dalsze 26%
stwierdza, że liczba nierejestrowanych zatrudnionych rośnie, gdy rośnie bezrobocie i
zmniejsza się, gdy bezrobocie spada. Natomiast 14% respondentów uznaje, że spadkowi
bezrobocia towarzyszy spadek zatrudnienia nierejestrowanego.
Sondaż w pełni potwierdza tezę o współzależności wzrostu liczby pracujących w
sposób nierejestrowany w warunkach zwiększania się bezrobocia. Dzieje się tak głównie
dlatego, że warunkach rosnącego bezrobocia zmniejszają się możliwości pracy w sferze
rejestrowanego zatrudnienia i ludzie poszukują pracy, jakiejkolwiek pracy, także w szarej
strefie. Jeżeli tak, to zmniejszenie bezrobocia może być skutecznym środkiem
ograniczenia zatrudnienia w szarej strefie.

6.6.11. Opinie na temat związku zasiłków i pracy nierejestrowanej

Obecnie ponad 80% zarejestrowanych bezrobotnych w Polsce nie ma prawa do
zasiłku. Zapytaliśmy respondentów, czy ich zdaniem ma to wpływ na odsetek podejmujących
pracę nierejestrowaną. Wyniki sondażu potwierdzają tezę, że bezrobotni pozbawieni
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dochodów z zasiłku są częściej skłonni do podejmowania pracy w szarej strefie. Strukturę
odpowiedzi przedstawia poniższa tabela.
Tabela 7. Czy utrata prawa do zasiłku ma wpływ na podejmowanie pracy
w szarej strefie
Rodzaj odpowiedzi

Liczba

Procent

odpowiedzi

odpowiedzi

1. Tak, ma duży wpływ

252

62,5

2. Tak, ma marginalny wpływ

100

24,8

3. Nie ma dużego wpływu

38

9,4

4. Trudno powiedzieć

6

1,5

403

100,0

Ogółem

Ponad 60% respondentów odpowiedziało na nasze pytanie pozytywnie: pozbawienie
prawa do zasiłku ponad 80% bezrobotnych ma duży wpływ na skłonność do podejmowania
pracy nierejestrowanej. Jedynie 25% uznało, że ma jedynie wpływ marginalny, a nieco ponad
9%, że nie ma dużego wpływu.

6.6.12. Rola kontroli legalności zatrudnienia

W Polsce kontrole legalności zatrudnienia prowadzone są przez cztery instytucje:
Państwową Inspekcję Pracy, Oddziały Kontroli Legalności Zatrudnienia przy Urzędzie
Wojewódzkim, urzędy skarbowe, ZUS i Straż Granicznąż. Najpierw zapytaliśmy o ogólny
wpływ kontroli legalności zatrudnienia na zmniejszenie liczby pracujących w szarej strefie.
Wyniki ilustruje tabela 8.
Tabela 8. Rola kontroli legalności zatrudnienia
Czy zdaniem Pana(i) przeprowadzane w
przedsiębiorstwach kontrole wpływają na zmniejszenie
liczby osób zatrudnionych w sposób nierejestrowany?

Liczba
odpowiedzi

Procent
odpowiedzi

Brak danych/trudno powiedzieć

5

1,2

Tak

267

66,3

Nie

131

32,5

488

Ogółem

403

100,0

Większość respondentów (66,3%) wierzy, że kontrole mają wpływ na zmniejszenie
zatrudnienia w szarej strefie. Blisko 1/3 respondentów (32,5%) było innego zdania. Uznało,
że kontrole nie mają wpływu na zmniejszenie pracy nierejestrowanej.
Interesująca jest także ocena skuteczności kontroli czterech spośród pięciu
wymienionych wyżej instytucji, które kontrolują pracę nierejestrowaną. Wyniki sondażu
ilustruje tabela 9.
Tabela 9. Skuteczność kontroli prowadzonej przez cztery instytucje
Wpływ czterech
instytucji kontrolujących

Proszę ocenić wpływ kontroli wymienionych
instytucji. Przy ocenie proszę posłużyć się skalą od 1 do 5
b

legalność zatrudnienia na
zmniejszenie liczby osób
zatrudnionych w sposób
nierejestrowany

rak

mało

danych

istotny

6

Inspekcji Pracy

3

4

,2
Urzędu

9

skarbowego

7

ZUS-u

3

,6
Oddziału
Kontroli Legalności
Zatrudnienia Urzędu
,6

4

1
2,5

9
1

8,0

7

8

2

2
,9

9,0
3

4

5
1

2,5

3,9

* Od 2007 r. funkcję tę przejęła Państwowa Inspekcja Pracy.
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1

7

2

1
00,0
2

8
1

2
8,3

72

2,1

7

2

3

2

6

00,0

3

5,7

1

1

7

2

72

9,5

0

2

5

2

7

00,0

3

6,5

1

2

7

2

2
72

7,6

2

7,2

9

2

7

1

7
5

8,7

4

6,5

4

2

4

7

2

istotny

7
8

2,4

5

,4
7

1

2,1

0

6

1

2

2
,9

3
3

,0
8

gółem

ardzo
wpływ

1

2

Wojewódzkiego*

2

wpływ

Państwowej

O

b

b ardzo

72
1

2
9,8

00,0

W opinii respondentów największy wpływ na ograniczenie szarej strefy miały
Oddziały Kontroli Legalności Zatrudnienia (blisko 30% odpowiedzi), następnie PIP (27,6%
odpowiedzi), urzędy skarbowe (26,5 odpowiedzi) i ZUS (12,1% odpowiedzi).
Zapytaliśmy także, czy gdyby kary płacone przez przedsiębiorców były wyższe,
kontrola byłaby skuteczniejsza. Opinie respondentów ilustruje tabela 10.
Tabela 10. Wysokość kar a skuteczność kontroli
Czy zdaniem Pana(i) wpływ ten byłby wyższy,
gdyby kary płacone przez przedsiębiorców były wyższe?

Liczba
odpowiedzi

Procent
odpowiedzi

Brak danych/trudno powiedzieć

7

1,7

Tak

308

76,4

Nie

88

21,8

Ogółem

403

100,0

Znakomita większość respondentów (75,4%) wyraziła opinię, że zwiększenie kar za
zatrudnienie nierejestrowane zwiększyłoby wpływ kontroli na zmniejszenie zatrudnienia
nierejestrowanego. Powstaje jednak pytanie, jak wysokie powinny być kary, aby zwiększały
skuteczność kontroli?

6.6.13. Ile powinna wynosić kara za zatrudnienie pracownika nierejestrowanego?

Jest to istotna kwestia. Wśród wielu środków przeciwdziałania pracy nierejestrowanej
są kary, płacone przez przedsiębiorców. Zapytaliśmy naszych respondentów, ile powinna
wynosić ta kara, aby zniechęcała do zatrudniania nierejestrowanego. Na pytanie
odpowiedziało 292 respondentów.
Opinie o wysokości kary są niezwykle zróżnicowane: od 100 zł do 100 000 zł, czyli
1:1000 (patrz tabela 11). Ponad 2/3 respondentów uznało, że skuteczne kary powinny
wynosić od 1000 zł do 10 000 zł, w tym 1/3 od 1000 do 5000 zł i ponad 1/3 od 6000 do
10 000 zł. Czterdziestu dziewięciu respondentów (16,8%) uznało, że kary powinny wynosić
od 25 000 zł do 50 000 zł, a trzech, że powinna wynosić aż 100 000 zł.
Wyniki sugerują, iż respondenci przywiązują dużą wagę do zwiększania kar za
zatrudnianie w sposób nierejestrowany (tabela 11).
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Tabela 11. Ile powinna wynosić kara za zatrudnienie nierejestrowanego
pracownika?
Proponowana wysokość kary (w zł)

Liczba
odpowiedzi

Procent
odpowiedzi

100–500

2

0,7

1000–5000

94

32,2

6000–10 000

109

37,3

12 000–20 000

34

11,6

25 000–50 000

49

16,8

100 000

3

1,1

Odpowiednio do dochodów firmy

1

0,3

Ogółem

292

100,0

Obecnie maksymalne kary za zatrudnienie pracownika w szarej strefie wynoszą
4000 zł (Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
– art. 119). W praktyce orzeczone kary były znacznie niższe. Średnia orzeczona grzywna w
2006 r. wyniosła 774 zł, a rok później 820 zł. W 2006 r. skontrolowano 5009 jednostek;
stwierdzono 7339 przypadków nielegalnej pracy zarobkowej, w tym z osobami bezrobotnymi
– 2338 przypadków (MPiPS, Kontrola legalności zatrudnienia w 2006 r., Warszawa 2007,
s. 23 i dalsze). Łącznie służby kontroli legalności zatrudnienia w wyniku przeprowadzonych
działań kontrolowanych uzyskały 12 971 330 zł efektów finansowych (MPiPS 2007, s. 27).

6.6.14. Inne formy kontroli bezrobotnych

Urzędy pracy mają prawo kontroli bezrobotnych, a także ich aktywności w szarej
strefie. Bezrobotni mają obowiązek zgłoszenia się w urzędzie pracy w oznaczonych dniach i
rozważenia przedstawionych im ofert pracy. Zapytaliśmy respondentów, czy zwiększenie
częstotliwości zgłaszania miałoby wpływ na zmniejszenie zatrudnienia nierejestrowanego.
Opinie w tej kwestii są podzielone: 47% respondentów uznaje, że częstsze zapraszanie
bezrobotnych do urzędu pracy nie miałoby żadnego wpływu na ich aktywność w szarej
strefie. Natomiast 1/4 badanych ma inną opinię w tej kwestii; uważa, że częstsze rozmowy z
bezrobotnymi i ich aktywizacja zmniejszyłyby zatrudnienie nierejestrowane. Podobny procent
respondentów uznaje, że częstsze kontrole spowodowałyby rezygnację ze statusu
bezrobotnego i kontynuowania pracy nierejestrowanej
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Tabela 11. Częstotliwość wizyt bezrobotnych w PUP
Czy zwiększenie częstotliwości zgłaszania się osób
bezrobotnych w PUP miałoby pana(i) zdaniem wpływ na
funkcjonowanie szarej strefy?
Brak danych/trudno powiedzieć

Liczba
odpowiedzi

Procent
odpowiedzi

3

0,7

Tak, zmniejszyłoby zatrudnienie nierejestrowane

107

26,6

Tak, większość bezrobotnych wyrejestrowałaby się

102

25,3

Nie miałoby to żadnego wpływu

191

47,4

Ogółem

403

100,0

z PUP nadal pracując w szarej strefie

Jeżeli prawie 50% respondentów uznaje, że częstsze rozmowy miałyby wpływ na
ograniczenie pracy bezrobotnych w szarej strefie, to wyłania się pytanie – jak często
bezrobotni powinni odwiedzać (obowiązkowo) urząd pracy?
Najwięcej, ponad 1/3, respondentów uznało, że bezrobotny powinien odwiedzać urząd
pracy raz w miesiącu, ale co szósty badany uważa, że należy zwiększyć częstotliwość;
bezrobotny powinien zgłaszać się w urzędzie pracy co tydzień. Inne opinie są bardzo
rozstrzelone; w sumie tabela 13 zawiera 15 wariantów. Jeden z wariantów zakłada, że urząd
pracy powinien zapraszać bezrobotnego wówczas, gdy ma dla niego ofertę odpowiedniej
pracy. W wielu urzędach pracy przypada kilkunastu lub kilkudziesięciu bezrobotnych na
jedną ofertę pracy. A więc możliwości zaoferowania odpowiedniej pracy są ciągle
ograniczone w rejonach wysokiego bezrobocia.
W krajach Unii Europejskiej częstotliwość obowiązkowych wizyt bezrobotnych w
urzędzie pracy mieści się w granicach: od raz na dwa tygodnie do raz na trzy miesiące
(OECD, Employment Outlook 2007)
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Tabela 13. Jak często bezrobotny powinien się zgłaszać w PUP?
Liczba

Częstotliwość wizyt

Procent

odpowiedzi

odpowiedzi

1. Raz w miesiącu

78

36,8

2. Raz na tydzień

35

16,5

3. Dwa razy w miesiącu

28

13,2

4. Co dwa tygodnie

17

8,0

5. Powinni zgłaszać się ci, którzy mają szansę

8

3,8

6. Raz na 2 miesiące

6

2,8

7. Bezrobotny powinien zgłaszać się tylko na

6

2,8

8. Raz na kwartał

5

2,4

9. Trzy razy w miesiącu

3

1,4

10. Od 2 do 3 razy w miesiącu

3

1,4

11. Na każde wezwanie PUP, raz na miesiąc; raz w

3

1,4

2

0,9

2

0,9

2

0,9

15. Raz na kwartał i na wezwanie

1

0,5

16. Trudno powiedzieć

6

2,8

212

100,0

znalezienia oferty pracy, nie powinni ci, dla których ofert
nie ma

wezwanie urzędu

miesiącu + giełdy pracy, indywidualne oferty pracy
12. Na każde wezwanie PUP, raz na 2 tygodnie, na
wyznaczoną godzinę
13. Dwa razy na miesiąc; poza tym osoby o
wyższych kwalifikacjach i poziomie powinny generalnie
częściej
14. Z zasiłkiem – co miesiąc; bez prawa do zasiłku –
raz na kwartał

Ogółem

6.6.15. Wpływ plac minimalnych na zatrudnienie nierejestrowane

Wielu przedsiębiorców, ekonomistów i polityków formułuje tezę, że zbyt szybki
wzrost płacy minimalnej lub jej relatywnie wysoki poziom w stosunku do przeciętnego
wynagrodzenia sprzyjają zatrudnieniu w szarej strefie. Inni ekonomiści utrzymują, że wzrost
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płacy minimalnej zachęci pracowników do przejścia ze sfery zatrudnienia nierejestrowanego
do rejestrowanego, gdyż praca w tej sferze okaże się bardziej atrakcyjna.
W

ankiecie

zapytaliśmy,

jaki

związek

z

zatrudnieniem

pracowników

nierejestrowanych ma zdaniem respondentów wysokość płacy minimalnej? Sformułowaliśmy
pięć wariantów odpowiedzi (tabela 14).
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Tabela 14. Wpływ płacy minimalnej na zatrudnienie nierejestrowane
Jaki związek z zatrudnieniem pracownika
nierejestrowanego ma Pana(i) zdaniem wysokość płacy
minimalnej?
Pięć wariantów
odpowiedzi

z

z

decydowanie

r

r

aczej tak

aczej nie

tak
A.
Zmniejszenie płacy

decydowanie
nie

4
7

5
7

1
06

O

n
ie wiem,

gółem

trudno
powiedzieć

1
69

2
4

4
03

minimalnej spowoduje
zwiększenie osób
zatrudnianych w

1
1,7

1
4,1

2
6,3

4
1,9

6
,0

1
00,0

sposób rejestrowany
B.
Zmniejszenie płacy
minimalnej spowoduje
zwiększenie liczby

4
3

1
01

1
21

1
08

3
0

4
03

osób zatrudnianych w
sposób rejestrowany,
ale też obniżenie
wynagrodzenia dotychczasowym pracownikom zarabiającym na
poziomie minimum

1
0,7

2
5,1

3
0,0

2
6,8

7
,4

1
00,0

i płacenie pozostałej
części wynagrodzenia
bez rejestracji
C. Zwiększenie
płacy minimalnej

5
3

1
44

1
08

6
6

3
2

4
03

spowoduje
zmniejszenie liczby
osób zatrudnianych

1
3,2

3
5,7

2
6,8

1
6,4

7
,9

1
00,0

w sposób rejestrowany
D. Zwiększenie

4

1

495

8

2

5

4

płacy minimalnej

4

87

9

8

5

03

spowoduje zwiększenie
liczby osób
zatrudnianych za
minimalne wynagrodzenie przy dotychczasowej łącznej
liczbie pracowników

1
0,9

4
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Zapytaliśmy m.in. czy zmniejszenie minimalnej płacy spowoduje zwiększenie liczby
osób zatrudnionych w sposób rejestrowany. Odpowiedzi negatywnej („zdecydowanie nie”)
udzieliło 169 respondentów (42%). Natomiast stwierdzenie, że „zwiększenie płacy
minimalnej spowoduje zwiększenie liczby osób zatrudnionych za minimalne wynagrodzenie,
bez zwiększenia liczby pracowników rejestrowanych” uzyskało największe poparcie
(zdecydowanie tak lub raczej tak): 231 respondentów (tj. 57%). Stosunkowo wysoki odsetek
odpowiedzi uzyskało stwierdzenie, że „zwiększenie płacy minimalnej spowoduje
zmniejszenie liczby zatrudnionych w sposób rejestrowany” – 197 respondentów (tj. 48,8%)
udzieliło odpowiedzi pozytywnej (zdecydowanie tak lub raczej tak).
Wynik sondażu nie jest jednoznaczny. Opinie badanych, podobnie jak ekonomistów i
polityków są bardzo podzielone.

6.6.16. Płace oferowane bezrobotnym przez pracodawców

Płace są jedną z poważnych barier aktywizacji bezrobotnych. Pracodawcy oferują
bardzo niskie płace, nie biorąc pod uwagę nowej sytuacji na rynku pracy. Wyniki sondażu
ilustruje tabela 15.
Tabela 15. Płace oferowane bezrobotnym przez pracodawców
Stawki godzinowe najczęściej oferowane
przez pracodawców (zł)
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Liczba

Procent

odpowiedzi

odpowiedzi

3,0–5,65

176

53,3

5,66–8,00

135

40,9

8,01–20,00

19

5,8

5,97*

330

100,0

* Średnia oferowana stawka dla całej badanej populacji. Średnia oferowana płaca miesięczna
to 992 zł.

Średnia oferowana stawka brutto wynosiła 5,97 zł za godzinę pracy. Miesięczna
oferowana płaca wynosiła 992 zł brutto (netto ok. 700 zł) i była wyższa tylko o 6% od płacy
minimalnej. Płaca ta nie wystarcza na godziwe życie nawet jednej osoby (miesięczne
minimum socjalne w 2006 r. wynosiło 785 zł netto dla gospodarstwa jednoosobowego 137).

6.6.17. Aspiracje płacowe bezrobotnych

Z przedstawionej uprzednio analizy ofert pracodawców wynika, że średnie oferowane
wynagrodzenie brutto wynosiło ok. 992 zł miesięcznie. Dla wielu bezrobotnych
wynagrodzenie to nie zachęca do podejmowania pracy rejestrowanej. Zapytaliśmy więc, za
jaką minimalną płacę bezrobotni gotowi są podjąć pracę? Uzyskane odpowiedzi zawiera
tabela 16.

137

Dane Instytut Pracy i Spraw Socjalnych.
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Tabela 16. Aspiracje płacowe bezrobotnych
Za jaką minimalną płacę miesięczną

Liczba

Procent

gotowi są podjąć zatrudnienie?

odpowiedzi

odpowiedzi

500–936

23

6,8

937–1200

146

44,2

1201–1500

129

39,0

1501–3000

33

10,0

1210*

331

100,0

* Średnia dla całej próby badawczej.

Tylko nieliczni bezrobotni są skłonni zaakceptować wynagrodzenie niższe niż
minimalne (chodzi o zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu).
Znaczny odsetek bezrobotnych (44,2%) byłby skłonny zaakceptować wynagrodzenie
nieco wyższe niż minimalne (937–1200 zł). Aż 39% bezrobotnych zaakceptowałoby
wynagrodzenie mniej więcej o połowę większe od średniego krajowego, tj. w granicach
1201–1500 zł miesięcznie. Tylko co dziesiąty bezrobotny chciałby uzyskać wynagrodzenie
wyższe niż 1500 zł miesięcznie, a tylko 0,9% wyższe niż średnie wynagrodzenie krajowe.
Średnia dla całej próby badawczej wynosi 1210 zł miesięcznie brutto i była wyższa o
22% od średniego wynagrodzenia oferowanego przez pracodawców (992 zł miesięcznie).
Wynika stąd, że aspiracje bezrobotnych nie są nadmierne. Średnia płaca oczekiwana
przez nich jest tylko o 6,5% wyższa od proponowanej płacy minimalnej od stycznia 2008 r.
Warto dodać, że oczekiwana płaca miesięczna netto (ok. 850 zł) jest nieco wyższa niż
minimum socjalne dla jednoosobowego gospodarstwa (785 zł netto), ale stanowi tylko 1/3
minimum socjalnego dla czteroosobowej rodziny. Płaca oczekiwana nie spełnia więc
kryteriów płacy godziwej, ale jest wyższa o 1/5 od wynagrodzeń oferowanych przez
pracodawców.

6.6.18. Wynagrodzenia w szarej strefie

Po przedstawieniu ofert płacowych i aspiracji bezrobotnych warto przeprowadzić
analizę poziomu wynagrodzeń w szarej strefie. Często formułowana jest teza, że
wynagrodzenia w szarej strefie są wyższe niż w sektorach zatrudnienia rejestrowanego.
Badania GUS sugerują, że średnie miesięczne dochody z pracy nierejestrowanej wynosiły w
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2004 r. 392 zł netto, co stanowiło 25% przeciętnego wynagrodzenia netto w gospodarce
narodowej.
Głównym czynnikiem determinującym poziom wynagrodzeń w szarej strefie był
doraźny charakter zatrudnienia nierejestrowanego. Średnia liczba dni przepracowanych w
szarej strefie wynosiła 35, a w gospodarce narodowej około 250. Oznacza to, że liczba
przepracowanych dni stanowiła około 14% w stosunku do średniej w gospodarce narodowej.
Z tego wynika, że średnie wynagrodzenie netto za godzinę przepracowaną było wyższe niż w
gospodarce narodowej, ale dochody miesięczne były czterokrotnie niższe.
Dokonano próby weryfikacji tej tezy. Zapytano naszych respondentów, jaki – ich
zdaniem – minimalny dochód netto za godzinę pracy mogą osiągnąć osoby wykonujące pracę
nierejestrowaną na lokalnym rynku pracy. Opinie wyraziło 385 respondentów. Wyniki
ilustruje tabela 17.
Tabela 17. Minimalny dochód netto za godzinę pracy nierejestrowanej
na lokalnym rynku pracy
Minimalny dochód netto (zł)

Liczba

Procent

za godzinę pracy

odpowiedzi

odpowiedzi

2,00–4,00

38

9,8

4,01–8,00

217

56,4

8,01–11,00

87

22,6

11,01 i więcej

43

11,2

7,93*

385

100,0

* Średni minimalny dochód za godzinę pracy.

Analizując wyniki sondażu warto przypomnieć, że w kwietniu 2007 r., gdy
przeprowadzano badania, minimalne wynagrodzenie netto wynosiło 4,01 zł za godzinę
przepracowaną, a średnie w całej gospodarce 11,01 zł.
Z sondażu wynika, że tylko co dziesiąty pracujący w szarej strefie uzyskiwał
wynagrodzenie niższe od minimalnego w całej gospodarce narodowej. Aż 90,2% uzyskiwało
minimalne wynagrodzenie wyższe od obowiązującego. Dochody wyższe od średniej krajowej
(11,01 zł) uzyskiwało 11,2% pracujących w szarej strefie.
Z sondażu wyprowadzić można kilka wniosków. Pierwszy – większość pracujących w
szarej strefie (ponad 90%) uzyskiwała wynagrodzenie wyższe od obowiązującego
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wynagrodzenia minimalnego w gospodarce. Drugi – średnia minimalna stawka netto za
godzinę przepracowaną (7,93 zł) była prawie dwukrotnie wyższa od ustawowej (4,01 zł).
Analiza ta potwierdza tezę, że jednym z głównych powodów podejmowania pracy w
szarej strefie jest możliwość uzyskania wyższego wynagrodzenia za godzinę przepracowaną.
Jednakże średni dochód miesięczny, jak wykazały badania GUS, może być znacznie mniejszy
ze względu na mniejszą liczbę godzin (dni) przepracowanych w miesiącu (r.) w szarej strefie
w porównaniu z rejestrowaną sferą gospodarki.

6.6.19. Oferowane formy zatrudnienia

Ważna kwestia, którą zbadaliśmy, to formy (charakter) ofert pracy. Jak wiadomo, w
Polsce rozwinięto na wielką skalę elastyczne formy zatrudnienia, które są korzystne dla
pracodawców i nie zawsze w pełni akceptowane przez pracowników. Najbardziej zwiększyło
się zatrudnienie na czas określony. Liczba osób zatrudnionych na czas określony zwiększyła
się z 642 tys. (tj. 6% pracowników najemnych) w 2000 r. do 3240 tys. osób (28,1% ogółu
pracowników najemnych) w 2007 r. W okresie sześciu lat liczba umów czasowych wzrosła
ponad pięciokrotnie. W żadnym innym kraju UE nie odnotowano takiego wzrostu. W UE
udział pracowników czasowych zwiększył się w tym czasie z 11% do 13,5%, a więc w Polsce
był ponad dwukrotnie wyższy niż średni w UE. Jedynie w Hiszpanii zanotowano wyższy
udział pracowników czasowych w ogólnym zatrudnieniu niż w Polsce (32%), ale rząd
Hiszpanii ostatnio prowadzi politykę odchodzenia od tej formy zatrudnienia, pozbawiającej
pracowników pełnych praw pracowniczych, niezapewniającej minimalnej stabilizacji
zatrudnienia, uniemożliwiającej np. uzyskanie kredytu bankowego itd.
Przedstawiliśmy ogólne tło, aby zapytać urzędy pracy, jakie oferty pracy oferowali
pracodawcy w 2007 r. Strukturę ofert pracy zawiera tabela 18.
Tabela 18. Oferty pracy na czas okreslony
Jaki odsetek ofert pracy będących w PUP

Liczba

Procent

odpowiedzi

odpowiedzi

3–30

30

8,9

31–50

35

10,4

51–80

113

33,4

81–90

75

22,2

91–100

85

25,1

dotyczy zatrudnienia na czas określony?

500

Średnia 72%*

338

100,0

* Średnia ważona dla całej próby badawczej.

W sumie aż 77% wszystkich ofert pracy było na czas określony (zwykle od miesiąca
do 6 miesięcy). Tak więc ponad 3/4 ofert wpływających do urzędów pracy ma charakter
czasowy. Wskutek poprawy sytuacji na rynku pracy część bezrobotnych nie chce akceptować
czasowych umów o pracę z wynagrodzeniem zbliżonym do płacy minimalnej. Z rozważań
tych wyprowadzić można kilka wniosków.
(1) Wielu polskich pracodawców ciągle żyje w minionej epoce, w której bezrobocie
przekraczało 3 mln osób, europejski rynek pracy był względnie zamknięty dla Polaków i
dlatego ciągle oferują niskie wynagrodzenia, niewystarczające na utrzymanie pracowników i
ich rodzin. To składania bezrobotnych do podejmowania pracy w szarej strefie (wyższe
płace).
(2) W Polsce już obecnie prawie 1/3 pracowników najemnych ma umowy na czas
określony. Przedsiębiorcy sądzą, że jest to zbyt mało i oferują nisko płatne i czasowe
kontrakty. Gdyby 3/4 nowych ofert pracy było zawieranych na czas określony, to w okresie
najbliższych 5 lat Polska stałaby się jedynym krajem w UE o gospodarce z dominacją
czasowego zatrudnienia. Byłoby to sprzeczne z zaleceniami UE, aby zwiększać odsetek ofert
pracy na czas nieokreślony. Przypomnijmy – w UE tylko 13,5 pracowników najemnych ma
umowy na czas określony (Komisja Europejska, Praca, praca, praca. Tworzenie nowych

miejsc pracy w Europie. Raport Grupy Roboczej ds. Zatrudnienia, Wyd. polskie, „Rynek
Pracy”, grudzień 2004 r.).

6.6.20. Szansa znalezienia zatrudnienia rejestrowanego na lokalnym rynku pracy

Szanse znalezienia pracy rejestrowanej na lokalnym rynku pracy są ważnym
czynnikiem zmniejszenia zatrudnienia nierejestrowanego. Zależą one od aktywności
zatrudnionych w szarej strefie na rynku pracy, a także od możliwości znalezienia zatrudnienia
na lokalnym rynku pracy. Pierwszą kwestię ilustruje tabela 19.
Tabela 19. Poszukiwanie pracy rejestrowanej
Czy osoby wykonujące pracę nierejestrowaną
jako pracę główną poszukują zazwyczaj pracy
rejestrowanej?
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Liczba

Procent

odpowiedzi

odpowiedzi

Tak

183

45,4

Nie

171

42,4

Część poszukuje, a część nie

2

0,5

Nie wiem

47

11,7

Ogółem

403

100,0

Wyniki sondażu sugerują, że prawie co druga osoba wykonująca pracę
nierejestrowaną jako pracę główną poszukuje pracy rejestrowanej; nieco ponad 40% nie
poszukuje takiej pracy. Aktywność w poszukiwaniu pracy zależy w decydującym stopniu od
szans znalezienia zatrudnienia rejestrowanego na lokalnym rynku pracy.
Odpowiedzi na drugie pytanie nie odbiegają znacznie od odpowiedzi na poprzednie.
Blisko 35% badanych wyraziło opinię, że szanse znalezienia pracy są bardzo duże lub duże.
Natomiast średnie i małe szanse deklaruje ponad 60% respondentów (tabela 20).
Tabela 20. Szanse znalezienia pracy rejestrowanej
Jakie szanse znalezienia pracy rejestrowanej

Liczba

Procent

na lokalnym rynku pracy miałyby te osoby?

odpowiedzi

odpowiedzi

Trudno powiedzieć

8

2,0

Bardzo duże

20

5,0

Duże

120

29,8

Średnie

196

48,6

Małe

49

12,2

Bardzo małe

7

1,7

Żadne

3

0,7

Ogółem

403

100,0

Z analizy tej wynika, że zwiększenie liczby miejsc pracy i szans zatrudnienia
rejestrowanego stanowić może ważny czynnik ograniczenia zatrudnienia w szarej strefie.

6.6.21. Czego obawiają się zatrudniający w sposób nierejestrowany?

Według opinii naszych respondentów główne obawy pracodawców dotyczą pięciu
kwestii:
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1) kary finansowej za zatrudnienie nierejestrowane – tylko co piąty pracodawca
uznaje, że stanowi to zdecydowanie największe ryzyko; co trzeci pracodawca uznaje jednak,
że jest to raczej niskie lub zdecydowanie niskie ryzyko (tabela 21);
2) odpowiedzialności wobec pracownika za skutki jego wypadku w pracy – co piąty
pracodawca uznał, że stanowi to największe ryzyko, co czwarty pracodawca (25,6%)
stwierdza, że jest raczej niskie lub zdecydowanie niskie ryzyko;
3) roszczeń pracownika na drodze sądowej z tytułu nieprzestrzegania Kodeksu pracy –
tylko 18% uznało, że jest to zdecydowanie największe ryzyko; natomiast co drugi respondent
uznaje, że jest to raczej niskie lub zdecydowanie niskie ryzyko;
4) niemożności wyegzekwowania odszkodowania od pracownika, np. w razie
uszkodzenia lub zniszczenia mienia firmy – co czwarty pracodawca uznał to za zdecydowanie
największe ryzyko; natomiast dla 46% respondentów jest to raczej niskie lub zdecydowanie
niskie ryzyko;
5) natomiast „negatywna reakcja środowiska lub opinii publicznej” na zatrudnienie
nierejestrowane nie jest w Polsce problemem – aż 89% respondentów uznało, że jest raczej
niskie lub zdecydowanie niskie ryzyko.
Pośrednio wynika to stąd, że zatrudnienie w szarej strefie nie spotyka się w Polsce z
negatywną oceną. Jest to jedna z barier społecznych ograniczenia zatrudnienia
nierejestrowanego.
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Tabela 21. Czego obawiają się zatrudniający w sposób nierejestrowany
Czego się według Pana(i) najbardziej obawiają osoby zatrudniające pracowników
nierejestrowanych?
Odpowiedzi

tru
dno
powiedzieć

A. Finansowa
zba

zatrud-nienie

odpowiedzi
%

B.
zba

pracownika za skutki jego

odpowiedzi

wypadku w pracy

%

C. Ewentualne

braku urlopu, pracy w

największe

wysokie ryzyko

średnie
ryzyko

raczej
niskie ryzyko

ryzyko

owanie niskie

O
gółem

ryzyko

6

88

67

104

97

41

1,5

21,8

16,6

25,8

24,1

10,2

6

89

104

101

79

24

1,5

22,1

25,8

25,1

19,6

6,0

5

20

51

128

125

74

4
03
1
00,0

Lic

Odpowiedzialność wobec

drodze sądowej (z tytułu

raczej

wanie

zdecyd

Lic

kara za nierejestrowane

roszczenia pracownika na

zdecydo

4
03
1
00,0

Lic
zba
odp
owiedzi

nad-godzinach lub w
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4
03

niedzielę itp.)
%
D. Niemożność

1,2

5,0

12,7

31,8

31,0

18,4

7

21

82

108

130

55

1,7

5,2

20,3

26,8

32,3

13,6

6

1

5

34

106

251

1,5

0,2

1,2

8,4

26,3

62,3

390

6

5

2

1,5

1,2

0,5

1
00,0

Lic

wyegzekwowania

zba

odszkodowania od

odpowiedzi

4
03

pracownika, np. w razie
zniszczenia mienia lub

%

kradzieży
F. Negatywna

1
00,0

Lic

reakcja środowiska lub

zba

opinii publicznej

odpowiedzi
%

E. Inne

4
03
1
00,0

Lic
zba
odpowiedzi
%

96,
8

505

4
03
1
00,0

6.6.22. Sezonowość a zatrudnienie nierejestrowane

Badania przeprowadzone przez GUS wykazują ścisły związek między sezonowością a
zatrudnieniem nierejestrowanym. Nasi respondenci całkowicie potwierdzają tę współzależność na
podstawie własnych obserwacji.
Tabela 22. Sezonowość prac a zatrudnienie nierejestrowane
Czy według pana(i) sezonowość prac ma związek z

Liczba

zatrudnienie nierejestrowanym?

Procent

odpowiedzi

odpowiedzi

Tak

324

95,6

Nie

8

2,4

Trudno powiedzieć

7

2,1

Ogółem

339

100,0

Aż 96% udzieliło pozytywnej odpowiedzi. Jest to jedna z nielicznych kwestii, które nie
wzbudzają kontrowersji.
Sezonowość prac nierejestrowanych przedstawia tabela 23. Największe zatrudnienie
nierejestrowane nasi respondenci odnotowali w miesiącach: od maja do sierpnia. Krzywa ta nie różni
się od dotychczasowych wyników obserwacji GUS.
Tabela 23. Sezonowość pracy nierejestrowanej
W których miesiącach występuje nasilenie
Miesiąc

zatrudnienia nierejestrowanego?
trudno
powiedzieć

Styczeń
Luty
Marzec

wybrał(
a)

Ogół
nie

em

wybrał (a)

1

2

321

324

0,3

0,6

99,1

100,0

1

2

321

324

0,3

0,6

99,1

100,0

1

78

245

324

0,3

24,1

75,6

100,0

Kwiecień
Maj
Czerwiec
Lipiec
Sierpień
Wrzesień
Październik
Listopad
Grudzień

1

232

91

324

0,3

71,6

28,1

100,0

1

290

33

324

0,3

89,5

10,2

100,0

1

312

11

324

0,3

96,3

3,4

100,0

1

315

8

324

0,3

97,2

2,5

100,0

1

308

15

324

0,3

95,1

4,6

100,0

1

272

51

324

0,3

84,0

15,7

100,0

1

150

173

324

0,3

46,3

53,4

100,0

1

14

309

324

0,3

4,3

95,4

100,0

1

7

316

324

0,3

2,2

97,5

100,0

Porównaliśmy wyniki naszego sondażu z badaniami GUS z 2004 r. (wykres 3). Kształt
krzywych sezonowości jest podobny (A i B). Krzywa (B) sugeruje, że znacznie zmniejsza się odsetek
pracujących w sposób nierejestrowany w styczniu i lutym, natomiast znacznie zwiększa się ten odsetek
w kwietniu i miesiącach letnich (V–VII).
I

wreszcie

zapytaliśmy,

w

których

miesiącach

następuje

redukcja

zatrudnienia

nierejestrowanego. Według badanych największa redukcja jest od stycznia do marca i od października
do grudnia. Proces ten ilustruje tabela 24 i wykres 3.
Tabela 24. Redukcja zatrudnienia nierejestrowanego według miesięcy
Miesiące

Liczba

Procent

odpowiedzi

odpowiedzi

Styczeń

311

96,0

Luty

290

89,5

Marzec

157

48,5

Kwiecień

34

10,5
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Maj

10

3,1

Czerwiec

3

0,9

Lipiec

3

0,9

Sierpień

3

0,9

Wrzesień

17

5,2

Październik

110

34,0

Listopad

278

85,8

Grudzień

302

93,8

Wykres 3. Sezonowość pracy nierejestrowanej
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

96,0

97,2

96,3

89,5

89,5

95,1
84,0

71,6
48,5
33,4
14,9

47,3

0,9

0,9

46,5

35,0

24,0

17,7

49,3
39,6

10,5

0,6

I

0,9

3,1

0,6

II

III

A

IV

V

VI

B

VII

VIII

5,2

IX

C

A – Badanie GUS (2004 r.), procent ogółu pracowników nierejestrowanych pracujących w poszczególnych
miesiącach.
B – Badanie IPiSS–CBOS z kwietnia 2007 r., procent pracujących nierejestrowanych w poszczególnych
miesiącach według opinii urzędów pracy.
C – Redukcja zatrudnienia nierejestrowanego według miesięcy.

Badania w pełni potwierdzają wybitnie sezonowy charakter pracy nierejestrowanej.
Stwierdzenie to ma ważne znaczenie, gdyż sugeruje, że zmniejszenie zatrudnienia nierejestrowanego
napotyka czynniki klimatyczne, względnie niezależne od polityki społeczno-gospodarczej, płacowej,
zatrudnieniowej i postaw ludzi.
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6.6.23. Komu nie wypada zatrudniać pracowników nierejestrowanych?

Zadaliśmy dwa pytania. Pierwsze, ogólne – czy są jakieś osoby, którym szczególnie nie wypada
zatrudniać pracowników nierejestrowanych. Aż 84,9% udzieliło odpowiedzi pozytywnej; tylko 14,6%
było zdanie, że nie ma takich osób, co pośrednio podkreśla ich pozytywny stosunek do zatrudniania
pracowników nierejestrowanych.
Drugie

pytanie

brzmiało:

komu,

konkretnie,

nie

wypada

zatrudniać

pracowników

nierejestrowanych? Podsumowanie odpowiedzi zawiera tabela 25.
Tabela 25. Komu nie wypada zatrudniać pracowników nierejestrowanych?
Komu nie wypada zatrudniać
pracowników nierejestrowanych?

Liczba

Procent

odpowiedzi

odpowiedzi

Samorządowcom

261

75,9

Politykom

282

82,0

Sędziom, prokuratorom, policjantom

278

79,1

Duchownym

190

55,2

Bardzo bogatym przedsiębiorcom

179

52,0

Innym osobom

96

27,9

Jak widać, ludziom pełniącym zawody zaufania społecznego lub zawody o dużym prestiżu
społecznym i ekonomicznym nie wypada zatrudniać pracowników nierejestrowanych. Taką opinię
wyraża od 52% do 82% respondentów. Jednakże znamienny jest ostatni wskaźnik w powyższej tabeli.
Tylko nieco ponad 1/4 respondentów stwierdza, że innym osobom też nie wypada zatrudniać
pracowników nierejestrowanych. Pośrednio oznacza to, że 3 /4 naszych respondentów nie potępia
zatrudnienia nierejestrowanego poza osobami zaufania publicznego. Polska nie różni się pod tym
względem od innych krajów Europy.
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7. Postawy wobec zjawiska pracy nierejestrowanej

7.1. Poza oficjalnym ładem pracy: świat zobowiązań wzajemnych
7.1.1. Hipoteza podstawowa

Praca nierejestrowana to zjawisko, które ekonomiści mogliby uznać za kulturowy artefakt – bo
zastanawiamy się nad nim dlatego, że narusza ono reguły zastanego ładu instytucjonalnego, który nie
jest w jakimkolwiek sensie terminu ani „naturalny”, ani oczywisty. Najkrócej rzecz ujmując, o pracy
rejestrowanej możemy mówić tylko w kontekście określonego porządku prawnego, kształtującego w
jakiś sposób wzajemne zobowiązania stron stosunku pracy, ich zobowiązania wobec państwa a także
ich uprawnienia. Wykonywanie pracy rejestrowanej łączy się z publicznoprawnymi gwarancjami tego,
że jakieś prawa i obowiązki związane z faktem wykonywania pracy są respektowane zarówno przez
tych, którzy ją wykonują, jak i przez tych, którzy stwarzają po temu stosowne warunki. Państwo –
niezależnie od rozmaitych korzyści czerpanych z tego, że jego obywatele wykonują jakąś pracę –
pojawia się tu jako gwarant uprawnień i egzekutor obowiązków. Wszystko to dzieje się w ramach ładu
instytucjonalnego opisywanego niekiedy jako „państwo prawa”, a zatem takiego porządku społecznego,
w którym stosunki między ludźmi, a także stosunki między ludźmi i państwem są wyznaczone przez
ogólne i abstrakcyjne normy wspierane monopolem na legalne posługiwanie się przymusem. To, w
najogólniejszym zarysie, podstawowa koncepcja ładu społecznego kształtującego funkcjonowanie ludzi
w nowoczesnym, politycznie zorganizowanym społeczeństwie.
Jedna z kluczowych hipotez organizujących prezentowany dalej wywód mówi, że – nawet jeśli
jest tak, że w nowoczesnych społeczeństwach dominuje ład prawny, dlatego m.in., że nieustannie

kurczy się sfera prywatna życia społecznego, rozrasta natomiast sfera publiczna, to jednak pojawiają
się takie obszary, które pozostają dziedzinami ludzkiego współżycia organizowanego na innej
podstawie normatywnej, tj. na podstawie reguł, które są respektowane dzięki funkcjonowaniu zasady

wzajemności. Przekładając wyłożoną tu hipotezę ogólną na język empirycznie uchwytnej
rzeczywistości, warto może sprawdzić to, czy jednym z powodów, dla których ludzie podejmują pracę
nierejestrowaną – a zatem pracę, która nie mieści się w strukturze uprawnień i obowiązków
wyznaczanych przez reguły porządku prawnego – jest to, że jej wykonywanie uznają przede wszystkim
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za obszar porozumień prywatnych, zaś dotrzymywanie tych porozumień jest wymuszane nie przez
państwo, lecz przez mechanizm zasady wzajemności.

7.1.2. Zasoby porozumień prywatnych

Kierując się tą intuicją, staraliśmy się ustalić, w jakiej mierze uczestnicy badania skłonni są do
poruszania się w świecie prywatnych porozumień usiłując rozwiązywać rozmaite typowe, codzienne
problemy. Pytaliśmy ich zatem o to, czy – rozwiązując te problemy – sięgają do zasobów tkwiących w
sieciach prywatnych porozumień, czy może skłonni są raczej do poruszania się w strukturze
przysługujących im uprawnień. Pytaliśmy też o opinie dotyczące skuteczności każdego z tych
sposobów postępowania.
Wykres 1. Załatwiając swoje codzienne sprawy, takie jak znalezienie pracy, umówienie się na
wizytę do dobrego lekarza lub zapisanie dziecka do dobrej szkoły …
40,0%

Procent

30,0%

20,0%

10,0%

0,0%
Brak danych/Trudno
powiedzieć

zawsze zwracam się zwracam się o pomoc
to zależy, czasami
zwykle staram się
zawsze stosuję się do
o pomoc do krewnych
do krewnych lub
zwracam się do
postępować
ogólnie
lub znajomych
znajomych, gdy mam krewnych, a czasami odpowiednio do ogól. obowiązujących zasad
taka możliwość
staram się
obowiązujących
postępować zgodnie z
zasad; czasami
regułami
muszę szukać
pomocy u
krewnych/znajomych
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Wykres 2. Czy – ogólnie rzecz biorąc – zgadza się Pan(i) z tym, że załatwianie rozmaitych spraw
częściej kończy się pomyślnie wtedy, kiedy pomagają nam krewni lub znajomi, niż wtedy, kiedy
trzymamy się ogólnie obowiązujących zasad postępowania?
60,0%

50,0%

Procent

40,0%

30,0%

20,0%

10,0%

0,0%
Brak
danych/Trudno
powiedzieć

zdecydowanie tak

raczej tak

raczej nie

zdecydowanie nie

Wgląd w najprostsze wyniki badania sugeruje, że znakomita większość Polaków zachowuje się
oportunistycznie, co oznacza tyle, że starają się oni funkcjonować w ramach określonego ładu
prawnego, ale zarazem – gdy zachodzi taka potrzeba – poza ten ład wykraczają szukając prywatnego
wsparcia. Okazuje się również, że pojawiają się wśród nas takie osoby, które konsekwentnie odwołują
się do tego wsparcia, a także i takie osoby, które załatwiają swoje sprawy wedle oficjalnych reguł. Tych
pierwszych jest nieco więcej, aniżeli tych drugich – odpowiednio 23,5% i 18,8%. Znakomita większość
z nas jest też przekonana o tym, że skuteczne funkcjonowanie w codzienności wymaga sięgania do
zasobów wbudowanych w sieci prywatnych powiązań pomiędzy ludźmi 138.
138

W tym względzie jesteśmy zdumiewająco podobni do chicagowskich policjantów, o czym przed laty

przypominał Jacek Tarkowski pisząc, że … „najbardziej uderzającą cechą policjantów… jest zakres, w jakim polegają oni
na osobistych lojalnościach i wymianie przysług w załatwianiu spraw. Jeśli nawet istnieje całkowicie legalna, rutynowa
droga załatwienia czegoś, można być pewnym, że policjant… wybierze jakieś nieformalne środki… Oni świadomie
wykraczają poza formalny system, by załatwić sprawy nieformalnie, czują się lepiej, gdy załatwiają sprawy przez „kontakty,
pośredników i przyjaciół”… Dla Polaka ta relacja o egzotycznych policjantach chicagowskich brzmi dziwnie swojsko.
Wydaje się, że i u nas pierwszą reakcją wobec najmniejszych nawet trudności jest szybki rachunek dostępnych kontaktów i

„PRZYCZYNY PRACY NIEREJESTROWANEJ, JEJ SKALA, CHARAKTER I SKUTKI SPOŁECZNE”. RAPORT Z BADAŃ JAKOŚCIOWYCH

512

Kolejne zagadnienie, to kwestia przełożenia prezentowanych tu opinii na deklaracje dotyczące
zachowań. Chcielibyśmy wiedzieć, czy ci spośród nas, którzy są przekonani o praktycznej doniosłości
funkcjonowania w sieciach prywatnych porozumień, są też skłonni – częściej niż inni – odwoływać się
do nich w załatwianiu codziennych spraw. Generalnie rzecz biorąc, jest oczywiście tak, że ci, którzy
wierzą w to, że wsparcie krewniaków czy znajomych przyczynia się do pomyślnego załatwienia
codziennych spraw – a jest to nieco pond ¾ (76,3%) respondentów – wielokrotnie częściej aniżeli ci,
którzy w jego skuteczność nie wierzą, skłonni są to wsparcie wykorzystywać. To rezultat zrozumiały i
banalny. Ciekawsze wydaje się to, że dostrzeganie praktycznych korzyści z posługiwania się
prywatnymi sieciami wsparcia skłania do tego nie wszystkich. Dokładniej: wśród tych, którzy

właśnie w ten sposób postrzegają realia co czwarty (28,6%) robi to „zawsze” lub wtedy, „gdy ma taką
możliwość”, natomiast niemalże połowa (45,7%) „zawsze stosuje się do obowiązujących zasad” lub
przynajmniej stara się to robić. To rezultat pokrzepiający w tej mierze, w jakiej okazuje się, że nawet
uogólnione przekonanie o skuteczności działania poprzez mniej lub bardziej rozgałęzione sieci
prywatnych powiązań nie skłania około połowy Polaków do ich wykorzystywania. Mówiąc nieco

inaczej, około połowa tych Polaków, którzy dostrzegają efektywnościowe ograniczenia związane z
respektem dla obowiązujących reguł, skłonna jest – mimo wszystko – do tych reguł się stosować. Są
jednak i tacy, dla których praktyczne pożytki płynące z poruszania się w ramach prywatnych powiązań
mają znacznie większe znaczenie – pomijają oni ogólnie obowiązujące zasady i korzystają ze wsparcia
krewnych czy znajomych.
Wszystko to pozwala na podzielenie Polaków uczestniczących w badaniach na dwie 139
podstawowe grupy, tj.
● tych, którzy dostrzegają korzyści płynące z odwoływania się do prywatnych sieci wsparcia
służącego załatwianiu codziennych spraw, ale załatwiają je trzymając się ogólnie obowiązujących
zasad,
● tych, którzy – dostrzegając te korzyści – eksploatują zasoby tkwiące w prywatnych sieciach
wsparcia.

‘chodów’… Powszechne i długotrwałe posługiwanie się nieformalnymi układami i kontaktami rodzi w końcu pewne trwałe
nastawienia i wzory zachowań…, por. J. Tarkowski, Socjologia świata polityki. Władza i społeczeństwo w systemie
autorytarnym, ISP PAN 1994, s. 278–279.
139

Dla uproszczenia dalszych analiz pomija się stosunkowo niewielką, (zaledwie 6% badanych) grupę

respondentów, którzy nie dostrzegają pożytków płynących z wykorzystywania prywatnej pomocy w załatwianiu
codziennych spraw.
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7.1.3. Argumenty z wzajemnych korzyści

Niezależnie od interesujących skądinąd pytań o to czy – i jakie – cechy różnicują obie grupy
badanych, zasadnicze znaczenie ma to, czy należący do nich ludzie mają odmienny stosunek do tego, co
stanowi podstawowy temat badania, tj. do wykonywania pracy nierejestrowanej. Za jedną z najbardziej
może charakterystycznych orientacji wobec pracy nierejestrowanej wypada uznać odpowiedzi na
pytanie o to, czy pomijanie przepisów dotyczących zatrudnienia jest dopuszczalne, jeśli obie strony
stosunku pracy na tym korzystają. Wgląd w dane sugeruje, że opinie we wskazanej kwestii rozkładają
się odmienne w każdej z dwóch wyróżnionych wyżej grup respondentów.
Wykres 3
Podzbiór A. Załatwianie rozmaitych spraw częściej kończy się pomyślnie wtedy, kiedy pomagają
nam krewni lub znajomi (trzymam się ogólnie obowiązujących zasad)
40,0%

Procent

30,0%

20,0%

10,0%

0,0%
Zdecydowanie się
zgadzam

Raczej się
zgadzam

Raczej się nie
zgadzam

Zdecydowanie się
nie zgadzam

Nie wiem, trudno
polwiedzieć

Ominięcie przepisów dotyczących zatrudnienia jest usprawiedliwione jeśli
zyskują na tym obie strony i pracodawca i pracownik
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Wykres 4
Podzbiór B. Załatwianie rozmaitych spraw częściej kończy się pomyślnie wtedy, kiedy pomagają
nam krewni lub znajomi / zawsze lub wtedy gdy mam taką możliwość zwracam się o pomoc do
znajomych lub krewnych
30,0%

25,0%
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Nie wiem, trudno
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Ominięcie przepisów dotyczących zatrudnienia jest usprawiedliwione jeśli
zyskują na tym obie strony i pracodawca i pracownik

Wprawdzie w obu grupach dominują ci, którzy nie zgadzają się z tezą mówiącą o tym, że
korzystne dla obu stron stosunku pracy pomijanie przepisów o zatrudnieniu jest usprawiedliwione, ale
opinie te są podzielane z różną częstotliwością przez tych, którzy załatwiając swoje codzienne sprawy
„trzymają się ogólnie obowiązujących zasad” i tych, którzy w takich sytuacjach „zwracają się o pomoc
do znajomych czy krewnych”. Różnica ta to około 10 punktów procentowych (odpowiednio 63,5% i
52,4%). Podobnie jest z opiniami wyrażającymi przyzwolenie na pomijanie przepisów o zatrudnieniu,
jeśli jest to korzystne dla obu stron. W tym przypadku okazuje się, że co czwarta (26,5%) z osób
pryncypialnie załatwiających swoje sprawy trzymając się ogólnie obowiązujących zasad deklaruje
przyzwolenie na pomijanie przepisów o zatrudnienie, zaś wśród tych, którzy korzystają z możliwości,
jakie otwiera pomoc znajomych czy krewnych, podobne deklaracje składa co trzeci badany (35,1%). Co
więcej, różnice te są statystycznie istotne (por. tabela 1), możemy więc rozsądnie przypuszczać, że dwie
odmienne orientacje dotyczące sposobów załatwiania rozmaitych codziennych spraw przekładają się na
mniej lub bardziej rygorystyczne respektowanie przepisów dotyczących zatrudnienia.
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Tabela 1
Ominięcie przepisów
dotyczących zatrudnienia jest
usprawiedliwione, jeśli zyskują na

Załatwianie rozmaitych spraw częściej kończy się
pomyślnie wtedy, kiedy pomagają nam krewni lub znajomi
Załatwiając swoje sprawy

Załatwiając swoje sprawy

tym obie strony, i pracodawca i

trzymam się ogólnie

zwracam się o pomoc do

pracownik

obowiązujących zasad

znajomych lub krewnych

Ogółe
m

Zdecydowanie się zgadzam

181

156

337

Raczej się zgadzam

654

537

1191

Raczej się nie zgadzam

1055

586

1641

Zdecydowanie się nie

961

448

1409

Nie wiem, trudno powiedzieć

299

247

546

Ogółem

3150

1974

5124

zgadzam

Statystyka Chi-kwadrat Pearsona: 73.06, ss= 4, p>0.001.

Podobne rezultaty przynosi wgląd w poziom akceptacji dla wyznaczonej względami fiskalnymi
praktyki wypłacania wynagrodzeń wyższych, aniżeli te, jakie zostały wskazane w umowie o pracę.
Wykres 5
Podzbiór A. Załatwianie rozmaitych spraw częściej kończy się pomyślnie wtedy, kiedy pomagają
nam krewni lub znajomi (trzymam się ogólnie obowiązujących zasad)
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zgadzam

Zdecydowanie się
nie zgadzam

Nie wiem, trudno
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Wykres 6
Podzbiór B. Załatwianie rozmaitych spraw częściej kończy się pomyślnie wtedy, kiedy pomagają
nam krewni lub znajomi (zawsze lub wtedy gdy mam taką możliwość zwracam się o pomoc do
znajomych lub krewnych)
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wyższe niż w umowie w celu uniknięcia podatków i opłacania składek
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I w tym przypadku większość (61,1%), tych którzy są przekonani o pożytkach z posługiwania
się prywatnymi powiązaniami w celu załatwiania spraw codziennych nie zgadza się z opinią mówiącą,
że wypłacanie dodatkowych, nie rejestrowanych, wynagrodzeń – co, jak wiemy skądinąd, jest jednym z
typowych zjawisk w obszarze pracy nierejestrowanej – nie jest niewłaściwe. Mniejszość, ale mniejszość
liczna na tyle, że nie warto jej lekceważyć (tj. 28,5%), jest jednak zdania, że w nierejestrowanych
wynagrodzeniach nie ma nic szczególnie zdrożnego. Ale okazuje się znowu, że częstotliwość wyrażania
tej opinii, podobnie zresztą jak i opinii przeciwstawnej, jest różna wśród tych, którzy z prywatnych
powiązań mniej czy bardziej systematycznie korzystają i wśród tych, którzy załatwiając swoje sprawy
trzymają się ogólnych zasad postępowania.
Nieco bardziej szczegółowy opis tych różnic przedstawia się następująco:
● ludzi pryncypialnie trzymających się ogólnych zasad postępowania kwestia nierejestrowanych
wynagrodzeń dzieli w ten mniej więcej sposób, że na każdych pięciu, którzy tych praktyk nie akceptują,
dwóch nie widzi w nich nic złego;
● ludzi odwołujących się do prywatnych powiązań w załatwianiu swoich spraw kwestia
wynagrodzeń nierejestrowanych dzieli tak, że na każde trzy osoby nie zgadzające się z tymi praktykami
przypadają dwie, które je akceptują.
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Także zróżnicowanie opinii w kwestii nierejestrowanych wynagrodzeń w stosunku do ogólnych
reguł postępowania jest istotne statystycznie (por. tabela 2). Oznacza to tyle, że opinie o tym, czy
zjawisko nierejestrowanych wynagrodzeń jest – bądź nie jest – do zaakceptowania i deklaracje
dotyczące dwóch odmiennych sposobów postępowania w załatwianiu codziennych spraw układają się
we w miarę spójne całości.
Tabela 2
Nie ma nic niewłaściwego w
tym, że pracodawca wypłaca

Załatwianie rozmaitych spraw częściej kończy się
pomyślnie wtedy, kiedy pomagają nam krewni lub znajomi

wynagrodzenie wyższe niż w
umowie w celu uniknięcia
podatków i opłacania składek
ubezpieczeniowych

Załatwiając swoje sprawy

Załatwiając swoje sprawy

trzymam się ogólnie

zwracam się o pomoc do

obowiązujących zasad

znajomych lub krewnych

Ogółe
m

Zdecydowanie się zgadzam

181

194

375

Raczej się zgadzam

590

498

1088

Raczej się nie zgadzam

1145

597

1742

446

443

1389

Nie wiem, trudno powiedzieć

288

242

530

Ogółem

3150

1974

5124

Zdecydowanie

się

nie

zgadzam

Statystyka Chi-kwadrat Pearsona: 102.24, ss= 4, p>0.001

7.1.4. Argumenty z wzajemnego zaufania

Jeśli trafna jest intuicja sugerująca istnienie takiego segmentu życia zbiorowego, który opiera się
przede wszystkim na prywatnych porozumieniach, to można byłoby sądzić, że ludzie wykorzystujący w
rozwiązywaniu swoich problemów złożoną sieć wsparcia złożoną ze znajomych czy krewnych częściej
– aniżeli ci, którzy załatwiając swoje sprawy postępują według ogólnie obowiązujących reguł – skłonni
są do uznawania, że ustne porozumienia dotyczące wykonywania pracy są równie ważne co umowy
zawarte na piśmie.
W całej badanej zbiorowości pogląd o równorzędności ustnych i zawieranych na piśmie umów o
wykonywanie pracy akceptuje co trzeci respondent, natomiast nie zgadza się z nim wyraźna większość,
tj. 64% badanych. Bliższy wgląd w odpowiednie dane ujawnia jednak i to, że – choć proporcje
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poszczególnych odpowiedzi na pytanie o znaczenie ustnych umów zostają zachowane – to jednak
różnice między nimi okazują się interesujące i zgodne z hipotetyczną tendencją ogólną. Mówiąc
najkrócej, częściej do zawierania umów w pisanej formie przywiązują znaczenie ludzie poruszający się
w świecie prywatnych powiązań (35,6%) aniżeli ludzie załatwiający swoje sprawy wedle ogólnych
zasad. Ci drudzy częściej też (67,2%) aniżeli ci pierwsi (58,5%) nie zgadzają się z tym, że ustne umowy
dotyczące wykonywania pracy są równie wiążące co umowy pisemne.
Wykres 7. Ustna umowa jest tak samo ważna jak umowa zawarta na piśmie
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Co więcej, różnice między rozkładem opinii o zawieraniu ustnych umów o pracę wyrażanych
przez tych, którzy kierują się ogólnymi zasadami i tych, którzy załatwiając swoje sprawy sięgają do
zasobów prywatnego świata krewnych i znajomych – choć mogą wydawać się nieznaczne – są jednak
istotne statystycznie (por. tabela 3). To pozwala na wniosek mówiący o tym, że przekonanie o
równorzędności zobowiązań i uprawnień wynikających zarówno z ustnych, jak i z pisemnych umów o
pracę stanowi kolejny korelat dystynkcji między światem ogólnych zasad i światem prywatnych
powiązań.
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Tabela 3
Załatwianie rozmaitych spraw częściej kończy się
Ustna umowa z pracownikiem
jest dla mnie tak samo ważna jak
umowa zawarta na piśmie

pomyślnie wtedy, kiedy pomagają nam krewni lub znajomi
Załatwiając swoje sprawy

Załatwiając swoje sprawy

trzymam się ogólnie

zwracam się o pomoc do

obowiązujących zasad

znajomych lub krewnych

Ogółe
m

Zdecydowanie się zgadzam

390

273

663

Raczej się zgadzam

529

430

959

Raczej się nie zgadzam

762

414

1175

1356

743

2099

Nie wiem, trudno powiedzieć

113

115

228

Ogółem

3150

1974

5124

Zdecydowanie

się

nie

zgadzam

Statystyka Chi-kwadrat Pearsona: 46.09, ss= 4, p>0.001.

Podobne rezultaty uzyskujemy wtedy, gdy – sprawdzając stosunek do formy zawieranych umów
o pracę – chce się ustalić znaczenie nadawane formalnemu, więc pisanemu, bądź nieformalnemu, tj.
ustnemu, sposobowi ich zawierania. Co – chcemy wiedzieć – wiąże strony umowy o pracę.
Odpowiednio, jedni mogą uważać, że pisana forma umowy to element urzędowej mitręgi i wskazywać
na to, że jej istotny sens polega na gotowości do wywiązywania się z zawartych w niej postanowień,
inni zaś uznawać, że umowy w formie pisanej nie są zbyteczną formalnością. W tym przypadku
znaczenie przywiązywane do pisanej formy umów o prace jest – w wśród wszystkich uczestników
badania – nieco wyraźniejsze, aniżeli wtedy, gdy pytaliśmy o to, czy umowy o pracę są uznawane za
wiążące niezależnie od ich formy. Odpowiednio, opinię o tym, że pisemna forma umowy to zbędna
formalność, bo najważniejsze jest respektowanie jej warunków, podtrzymuje zaledwie co piąta pytana o
nią osoba (21,3%), natomiast ¾ badanych, (73,8%) się z nią nie zgadza. Wiara w sprawcze znaczenie
pisanego dokumentu charakteryzuje zatem znaczną większość, choć jest ona zmienna w wśród
respondentów należących do analizowanych tu podzbiorów wyróżnionych z uwagi na deklaracje
dotyczące sposobu postępowania w toku załatwiania codziennych spraw.
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Wykres 8. Pisemna umowa o prace to zbyteczna formalność – najważniejsze jest to, żeby
pracodawca dotrzymał danego słowa
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Podzbiór B: załatwiając swoje sprawy zwracam się o pomoc do znajomych lub krewnych

Tabela 4
Pisemna umowa o prace to
zbyteczna formalność –

Załatwianie rozmaitych spraw częściej kończy się
pomyślnie wtedy, kiedy pomagają nam krewni lub znajomi

najważniejsze jest to, żeby

Załatwiając swoje sprawy

Załatwiając swoje sprawy

pracodawca dotrzymał danego

trzymam się ogólnie

zwracam się o pomoc do

słowa

obowiązujących zasad

znajomych lub krewnych

Ogółe
m

Zdecydowanie się zgadzam

272

175

447

Raczej się zgadzam

329

348

677

Raczej się nie zgadzam

900

512

1412

1543

802

2345

Nie wiem, trudno powiedzieć

106

137

243

Ogółem

3150

1974

5124

Zdecydowanie

się

nie

zgadzam

Statystyka Chi-kwadrat Pearsona: 101.76, ss= 4, p>0.001.

Najprostszy sposób wyrażenia prezentowanego tu wyniku sprowadza się do czterech konstatacji:
● Wśród wszystkich respondentów – niezależnie od tego, jaki jest ich stosunek do praktyki
załatwiania swoich codziennych spraw – najwyraźniej dominują ci, którzy są zdania, że pisemna forma
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umowy o pracę nie jest zbędną formalnością, jednakże co piąty uważa ją za taką właśnie. Jest więc
wśród respondentów uczestniczących w badaniu niemała (21,3%) część tych, dla których zasadnicze
znaczenie ma nie forma umowy, lecz wiarygodność zawierających ją stron.
● Wyraźnie częściej ci, którzy kładą nacisk na dotrzymywanie zobowiązań wynikających z
umowy o pracę, pojawiają się wśród osób skłonnych do wykorzystywania zasobów wbudowanych w
sieci nieformalnych, towarzyskich bądź krewniaczych, powiązań pomiędzy ludźmi.
● Wyraźnie częściej ci, którzy akcentują doniosłość pisemnej formy umowy o pracę pojawiają
się wśród osób deklarujących trzymanie się ogólnie obowiązujących reguł postępowania.

7.1.5. Konkluzje

Prezentowane wyżej analizy wspierają tezę mówiącą o tym, że można wyróżnić w
społeczeństwie polskim taką jego część, która składa się z ludzi żyjących poza ogólnie obowiązującymi
regułami, ludzi skłonnych do budowania swojej pomyślności dzięki możliwościom, jakie otwierają się
poprzez poruszanie się w sieciach porozumień towarzyskich i krewniaczych. Ta część Polaków –
zapewne co czwarty lub co piąty z nich – to zarazem ludzie, którzy przywiązują mniejsze niż pozostali
znaczenie do wykonywania pracy rejestrowanej, a też nieskłonni do wiązania się wynikającymi stąd
zobowiązaniami. Uznają oni, że korzyści płynące z wykonywania pracy nierejestrowanej są
wystarczająco dobrym powodem do jej podejmowania, choć nie oznacza to, że faktycznie ją podejmują.
Są przekonani, że pobieranie nierejestrowanego wynagrodzenia jest usprawiedliwione, jeśli pozwala na
uniknięcie pozapłacowych kosztów, choć nie oznacza to, że sami wynagrodzenie takie pobierają. Nie
przywiązują też większego znaczenia do hipotetycznych korzyści, jakie mogą płynąć z formalizowania
stosunku pracy za pomocą pisemnej umowy, który jest dla nich przede wszystkim strukturą
nieformalnych, wzajemnych zobowiązań pracodawcy i pracownika. Wreszcie, co może najważniejsze,
nie warto liczyć na to, że okażą się oni podatni na jakiekolwiek zmiany oficjalnego ładu pracy – bo są
to ludzie żyjący poza nim.
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7.2. Życie na szaro: dwa typy zaangażowania w nieformalną wymianę
7.2.1. Problem

Wyjściowa teza analizy jest następująca: wymiary funkcjonowania w szarej strefie
kumulują się.
To, co mamy za nierejestrowane zatrudnienie jest tylko jednym z obszarów
nieformalnej gospodarki. Poza pracą na czarno istnieje także rynek legalnych (tj.
akceptowanych przez prawo i legalnie produkowanych) dóbr i usług oferowanych poza
legalnym obiegiem oraz rynek dóbr nielegalnych (np. alkohol i papierosy z przemytu, płyty z
muzyką i filmami, narkotyki etc.). To zjawiska uniwersalne, obecne we wszystkich krajach i
gospodarkach – niezależnie od tempa czy poziomu rozwoju, choć zapewne w niektórych
krajach i w niektórych gospodarkach występujące z większym natężeniem. Można zatem
rozsądnie zapytać, jaki jest związek między udziałem jednostek w różnych obszarach
nieformalnej gospodarki. Czy jest tak, że partycypacja w jednym obszarze, na przykład praca
nierejestrowana (i związane z jej wykonywaniem interakcje), wiąże się ze zwiększoną
skłonnością do konsumpcji nielegalnych lub półlegalnych dóbr i usług w innym? Czy na
przykład te osoby, które uzyskują nierejestrowane dochody, jednocześnie chętniej niż
pozostałe konsumują dobra oferowane poza oficjalnym obiegiem (kupują alkohol z
nielegalnych źródeł, korzystają z pirackiego oprogramowania). Szczególnie interesuje nas to,
czy większa skłonność do uczestnictwa w transakcjach zawieranych poza legalnym rynkiem

wiąże się także z większą gotowością do podejmowania pracy nierejestrowanej, a jeżeli tak, to
jakie są cechy tej części populacji, która, oprócz pracy, funkcjonuje i w innych wymiarach
nieformalnej gospodarki.

W badaniu „Przyczyny pracy nierejestrowanej, jej skala, charakter i skutki społeczne”
zaangażowanie respondentów w nieformalną działalność mierzone było za pomocą szeregu pytań, które
odnosiły się do rozmaitych „wymiarów” takiej wymiany, która, przynajmniej do pewnego stopnia,
odbywa się poza rynkiem. „Do pewnego stopnia” dlatego, że podstawowym medium wymiany
pozostaje w nich pieniądz i niemal wszystkie należą do tego obszaru ludzkiej aktywności, który
ekonomiści czasami określają jako commodity economy. Chodzi o taki rodzaj działalności gospodarczej,
w czasie której dochodzi do wymiany opartej właśnie na pieniądzu i zmotywowanej chęcią zysku.
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Przeciwieństwem gospodarki „utowarowionej” jest gospodarka zdekomodyfikowana – taka, w której
nie zachodzi wymiana (to przypadek np. prosumpcji – produkcji na własne potrzeby) lub – jeżeli
dochodzi do wymiany – to nie jest ona zmonetaryzowana (to z kolei przypadek sąsiedzkiej pomocy
wzajemnej czy barteru dóbr), a nawet jeśli wymiana oparta jest na pieniądzu – nie ma motywu zysku.
Materiał, jakim dysponujemy, niewiele pozwala powiedzieć o tego typu nierynkowych relacjach.
Opisywane wzory zachowań są jednak interesujące pod innym względem. Należą one zarówno
do sfery – używając określeń Feigego 140 – gospodarki nielegalnej (karana sprzedaż dóbr, takich jak
nielegalne kopie oprogramowania, filmy i muzyka), nierejestrowanej (sprzedaż sprzętu elektronicznego
„z drugiej ręki”, poza siecią dystrybucji) lub nieformalnej (tu chodzi głównie o pożyczki) – czyli do
obszaru, który nie jest kontrolowany przez państwo.
Nawet jeżeli wiemy, że w opisywanych relacjach w grę wchodzą pieniądze i że istotna jest
finansowa korzyć z transakcji, korzyść jaką zapewne mają – choć w różnym stopniu i w inny
sposób – obie strony, nawet jeżeli nie jesteśmy w stanie scharakteryzować gospodarki
zdekomodyfikowanej, to jesteśmy w stanie odnieść się do tej części ekonomicznych relacji, w
których gwarantem rzetelności partnerów i bezpieczeństwa transakcji państwo być przestaje.

7.2.2. Obszary nieformalnej aktywności

Mamy pełną świadomość tego, że niżej przedstawiona lista pytań, dotyczących właśnie
funkcjonowania w nieformalnej części gospodarki, nie jest wyczerpująca i nie obejmuje innych,
powszechnych lub choćby często pojawiających się form aktywności. Mamy też świadomość
ograniczeń zastosowanej metody zbierania danych – szacowanie zaangażowania w nieformalne relacje,
wykraczające poza rynek pracy, na podstawie kilku tylko ankietowych pytań należy uznać jedynie za
bardzo ogólne przybliżenie problemu. Trudności w badaniu konsumpcji nielegalnych czy półlegalnych
towarów mogą wynikać choćby z drażliwości tematu i z tego, że część obrotu towarami nielegalnymi
zapewne odbywa się w ramach koncesjonowanej, legalnej sieci sprzedaży lub towary wyprodukowane
legalnie dystrybuowane są poza legalną siecią dystrybucji. Inaczej mówiąc, legalny i nielegalny rynek
są ze sobą powiązane i zasadniczo nie widać powodów, dla których należałoby zakładać, że zarówno
„klienci”, jak i „przedsiębiorcy” poruszają się wyłącznie na czarnym lub wyłącznie na legalnym rynku.
Z analogiczną sytuacja mamy do czynienia na czarnym rynku pracy; z badań GUS wiadomo na
140

E. Feige (1990), Defining and estimating underground and informal economies: the new institutional economics

approach, World Development 18 (7).
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przykład, jaka część populacji uzyskuje dochody „na lewo” w przedsiębiorstwach, w których jest
zatrudniona legalnie. Na podstawie posiadanych danych nie jesteśmy jednak w stanie powiedzieć, jak
kwestia „przenikalności” rynków przedstawia się w przypadku interesujących nas kwestii.
Tabela 1 zawiera treść pytań ankietowych zadanych respondentom losowanym z próby PESEL,
oraz skrótowe nazwy zmiennych, które dla uproszczenia opisu będą używane w tekście.
Tab. 1: Pytania ankietowe – zmienne zależne
Treść pytania

Skrót używany w
dalszej części tekstu

Jak często w ciągu ostatnich 12 miesięcy:
...kupował(a) Pan(i) piwo lub wódkę na bazarze, placu handlowym,
na ulicy lub od znajomych

Kupowanie
alkoholu

...kupował(a) Pan(i) papierosy bez znaków akcyzy na bazarze, placu
handlowym, na ulicy lub od znajomych

Kupowanie
papierosów

...kupował(a) Pan(i) płyty lub kasety z muzyką lub filmami poza
oficjalną siecią sprzedaży, bez rachunku

Kupowanie płyt
z muzyką

...kupował(a) Pan(i) programy komputerowe poza oficjalną siecią
sprzedaży, bez rachunku

Kupowanie
oprogramowania

...kupował(a) Pan(i) sprzęt RTV/AGD poza oficjalną siecią
sprzedaży, bez rachunku

Kupowanie
sprzętu RTV/AGD

...kopiował(a) Pan(i) muzykę, filmy lub programy komputerowe od
kogoś znajomego

Kopiowanie
muzyki i oprogramowania

...pożyczał(a) Pan(i) większe kwoty pieniędzy od prywatnych osób

Pożyczanie
większych kwot

...kupował(a) Pan(i) coś w sklepie „na zeszyt”

Kupowanie

„na

zeszyt”
Czy wykonywał Pan(i) jakąkolwiek pracę nierejestrowaną w okresie
ostatnich 12 miesięcy? Praca nierejestrowana to każdy rodzaj pracy

Praca
nierejestrowana

świadczonej odpłatnie, od której nie są odprowadzane podatki i składki
ubezpieczeniowe

Wśród badanych jedynie 4,8 % (n=432) deklaruje, że w ciągu ostatniego roku wykonywało
jakąkolwiek prace nierejestrowaną (dane w tabeli 2 ważone, z wyłączeniem braków danych – podobnie
jak we wszystkich kolejnych zestawieniach). Nie jest to wiele zważywszy, że badania GUS z 2004 roku
ujawniły, że 9,6% Polaków podejmowało nierejestrowane i płatne zajęcia w ciągu roku
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poprzedzającego badanie. Różnicę pomiaru można próbować wyjaśniać wskazując na odmienności
metodologiczne; jeśli jednak przyjąć, że faktycznie niecałe 5% osób w Polsce pracuje obecnie „na
szaro”, oznaczałoby to znaczące ograniczenie zjawiska w ciągu ostatnich 3 lat.
Tabela 2. Praca nierejestrowana wśród badanych w ciągu 12 miesięcy
Liczebność

%

Nie

8606

95,2

Tak

432

4,8

Razem

9038

100,0

Tabela 3 przedstawia zbiorcze zestawienie częstości odpowiedzi na pozostałe pytania dotyczące
udziału badanych w nieformalnych transakcjach. Ogólnie rzecz biorąc, jeśli analizujemy każdą ze
zmiennych z osobna, rozkład odpowiedzi przedstawia się podobnie jak w przypadku pracy

nierejestrowanej: zdecydowana większość respondentów ani razu, w ciągu ostatniego roku, nie
kupowała alkoholu, sprzętu gospodarstwa domowego czy papierosów poza miejscem
koncesjonowanej sprzedaży, nie kopiowała ani nie kupowała nagrań muzycznych czy filmów ani nie

pożyczała większych kwot od znajomych czy „na zeszyt” w sklepie. Relatywnie największy odsetek
Polaków (13,1%) kopiowało w ciągu roku oprogramowanie lub muzykę od znajomych i zaciągało
nieformalny kredyt w sklepie (9,2%). Najmniejszy odsetek badanych (4,6%) kupował w ciągu roku
nielegalne oprogramowanie, a relatywnie niewielki (6,7%) – chociaż raz kupił sprzęt gospodarstwa
domowego.
Tabela 3. Udział w nieformalnych transakcjach w ciągu ostatnich 12 m-cy
k
upowanie

upowanie

alkoholu

papierosów

.

Nigd
y

k

.

k

k

k

upowanie

upowanie

upowanie

płyt z

oprogramo

sprzętu

muzyką

wania

RTV/AGD

.

.

.

k
opiowanie
muzyki i
oprogramo

p
ożyczanie
większych
kwot

wania
.

.

k
upowanie
'na zeszyt'

.

287

2,5

243

1,9

169

1,1

555

5,4

717

7,3

784

6,9

211

1,7

131

0,8

45

,8

59

,9

48

,0

31

,6

81

,0

64

,2

92

,5

08

,4

Raz
lub dwa
Kilka
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razy

39

,7

64

,0

93

,3

47

,6

8

5

00

,6

08

,3

37

,8

3

,0

99

,2

3

6

1

3

4

2

10

,3

5

5

79

,0

963

00,0

965

00,0

963

00,0

964

00,0

960

00,0

957

00,0

956

00,0

955

00,0

Wiele
razy
Raze
m

Tabela 4: Zależności między pracą nierejestrowaną
a pozostałymi rodzajami nieformalnej wymiany
Czy wykonywał Pan(i)
jakąkolwiek pracę nierejestrowaną
w okresie ostatnich 12 miesięcy?
Tak

Nie

Jak często w ciągu ostatnich 12

Wiele razy

5,3

,8

miesięcy kupował(a) Pan(i) piwo lub

Kilka razy

7,2

2,4

wódkę na bazarze, placu handlowym, na

Raz lub dwa

8,5

3,6

ulicy lub od znajomych?

Nigdy

79,0

93,1

100,0

100,0

Razem
Jak często w ciągu ostatnich 12

Wiele razy

8,8

1,9

miesięcy kupował(a) Pan(i) papierosy bez

Kilka razy

7,8

2,7

znaków

Raz lub dwa

3,9

2,8

Nigdy

79,5

92,6

100,0

100,0

akcyzy

na

bazarze

placu

handlowym, na ulicy lub od znajomych?

Razem
Jak często w ciągu ostatnich 12

Wiele razy

2,8

,5

miesięcy kupował(a) Pan(i) płyty lub

Kilka razy

11,1

2,9

kasety z muzyką lub filmami poza oficjalną

Raz lub dwa

8,9

4,8

siecią sprzedaży, bez rachunku?

Nigdy

77,2

91,8

100,0

100,0

Razem
Jak często w ciągu ostatnich 12

Wiele razy

1,2

,3

miesięcy kupował(a) Pan(i) programy

Kilka razy

5,8

1,4

Raz lub dwa

5,2

2,4

Nigdy

87,8

95,8

100,0

100,0

Wiele razy

1,2

,1

Kilka razy

1,2

,5

Raz lub dwa

5,2

1,9

komputerowe

poza

oficjalną

siecią

sprzedaży, bez rachunku?

Razem
Jak często w ciągu ostatnich 12
miesięcy

kupował(a)

Pan(i)

sprzęt

RTV/AGD poza oficjalną siecią sprzedaży,
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bez rachunku?

Nigdy
Razem

92,4

97,5

100,0

100,0

Jak często w ciągu ostatnich 12

Wiele razy

6,9

2,1

miesięcy kopiował(a) Pan(i) muzykę, filmy

Kilka razy

15,4

5,1

lub programy komputerowe od kogoś

Raz lub dwa

7,6

5,1

Nigdy

70,0

87,7

100,0

100,0

znajomego?

Razem
Jak często w ciągu ostatnich 12

Wiele razy

1,9

,4

miesięcy pożyczał(a) Pan(i) większe kwoty

Kilka razy

7,2

2,1

pieniędzy od prywatnych osób?

Raz lub dwa

12,5

5,1

Nigdy

78,4

92,3

100,0

100,0

Razem
Jak często w ciągu ostatnich 12

Wiele razy

6,8

1,8

miesięcy kupował(a) Pan(i) coś w sklepie

Kilka razy

8,9

3,5

„na zeszyt”?

Raz lub dwa

9,0

3,2

Nigdy

75,3

91,6

100,0

100,0

Razem

Dane tabeli 4 sugerują, że praca nierejestrowana jest związana z każdym rodzajem
interesujących nas nieformalnych relacji, choć ogólnie rzecz biorąc – słabo. Potwierdzają to istotne

statystycznie wskaźniki korelacji (odpowiednio dla pracy nierejestrowanej i kupowania alkoholu 0,125;
kupowania papierosów 0,120; kupowania płyt z muzyką 0,126; kupowania oprogramowania 0,088;
kupowania sprzętu RTV/AGD 0,073; kopiowania muzyki i oprogramowania 0,122; pożyczania
większych kwot 0,110; kupowania „na zeszyt” 0,116; wszystkie korelacje na poziomie 0.01).
Najsilniejszy jest związek między pracą nierejestrowaną a kupowaniem płyt z muzyką (22,8%

pracujących na czarno w ciągu ostatniego roku kupiło płytę poza siecią sprzedaży w porównaniu z 8,2%
tych, którzy na czarno nie pracowali) i kupowaniem alkoholu poza koncesjonowaną siecią sprzedaży
(21% wykonujących prace nierejestrowaną kupiło nielegalny alkohol w porównaniu z 6,8% tych, którzy
nie pracowali na czarno). Wykonywanie pracy na czarno relatywnie najsłabiej różnicuje skłonność do
kupowania oprogramowania i sprzętu RTV/AGD.
Warto przyjrzeć się jednak, czy interesujące nas wymiary funkcjonowania w nieformalnym
obszarze nakładają się na siebie – to jest temu, jaka część populacji ma większe szanse na udział w
zróżnicowanych nierejestrowanych transakcjach. Żeby odpowiedzieć na to pytanie, skonstruowany
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został prosty indeks zakresu zaangażowania w nieformalne transakcje: każdej zmiennej z
wymienionych w tabeli 1 przyporządkowano wartość (1), o ile respondent chociaż raz w roku
cokolwiek kupował/nagrywał/pożyczał lub świadczył pracę nierejestrowaną, a wartość (0), jeżeli
respondent ani razu nie wchodził w ciągu minionego roku w nierejestrowaną wymianę. Indeks jest
sumą wartości tak przekształconych zmiennych dla każdego z badanych i przyjmuje wartości od 0
(badany ani razu w ciągu roku niczego nie kupował/nagrywał/pożyczał i nie pracował na czarno) do 9
(badany chociaż raz w roku wykonał po jednej z 9 nieformalnych transakcji – każdą w innego rodzaju).
Wartości indeksu w zależności od płci, wieku, wykształcenia, wielkości miejscowości zamieszkania i
dochodów na osobę w gospodarstwie domowym respondenta przedstawia tabela 5 (wartości 5–9 zostały
zsumowane).
Tabela 5. Zróżnicowanie nieformalnych transakcji w zależności od płci, wieku, wykształcenia,
wielkości miejscowości zamieszkania i dochodów na osobę w gospodarstwie domowym – odsetki
(%) i średnie
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*Uwagi: ‘średnia 1+’ liczona dla tych, którzy chociaż raz w ciągu roku zaangażowali się w jedną z transakcji.

Okazuje się, że mniej więcej co trzeci Polak (33,7%) co najmniej raz w ciągu roku,
kopiował lub kupował oprogramowanie lub muzykę, pożyczał drobne lub większe kwoty kupował
alkohol lub papierosy z niekoncesjonowanych źródeł lub świadczył pracę poza sformalizowaną
częścią rynku. Nie licząc tych, którzy nie angażowali się w nieformalną wymianę, przeciętna liczba

transakcji to 2.
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Zakres transakcji jest zróżnicowany w zależności od płci – zdecydowanie mniej kobiet (26,4%)
niż mężczyzn (42%) intensywniej bierze udział w interesujących nas transakcjach. Wyższa dla
mężczyzn, którzy „wchodzą” w szarą strefę jest też średnia liczba transakcji (2,13). Zróżnicowana
nieformalna wymiana to także fenomen charakterystyczny raczej dla ludzi młodych – średnia liczba
transakcji jest w ich przypadku wyższa niż w starszych grupach. Zróżnicowanie przeprowadzanych
rocznie transakcji maleje z wiekiem, jest większe dla osób mieszkających w miastach (bardziej w
miastach dużych), dla osób z zawodowym i średnim wykształceniem (choć różnice między kategoriami
wykształcenia nie są znaczne), raczej dla osób wykonujących zawody o niższym prestiżu lub
bezrobotnych. Spośród grup społeczno-zawodowych uwzględnionych w badaniu najmniejszy odsetek
(indeks=0) angażuje się emerytów i rencistów, a zdecydowanie najwięcej – uczniów i studentów.
Jednak najbardziej zróżnicowane relacje (wysoka wartość średnia) są charakterystyczne dla
pracowników fizyczno-umysłowych, niepracujących i bezrobotnych. Najmniejsza średnia liczba
transakcji występuje natomiast wśród gospodyń domowych; o ile w ogóle robią one cokolwiek w sferze
nieformalnej wymiany, to ograniczają się do jednego typu transakcji. Warto też zwrócić uwagę, że
przynależność do grupy zawodowej relatywnie dobrze sytuowanej nie musi ograniczać udziału w
nieformalnych transakcjach; kadra kierownicza przedsiębiorstw na przykład nie angażuje się w szarą
strefę w znacząco mniejszym zakresie niż – powiedzmy – wykwalifikowani robotnicy, w sposób
bardziej zróżnicowany niż rolnicy czy gospodynie domowe.

7.2.3. Dwa typy zaangażowania w nieformalne transakcje

Trudno mówić o jednolitym „syndromie” zaangażowania w nieformalną wymianę – mimo
relatywnego nasilenia nierejestrowanej działalności w pewnych kategoriach społeczno-zawodowych i
osłabienia w innych, i mimo relatywnie silnych związków korelacyjnych między poszczególnymi
wymiarami. Można jednak mówić o dwóch czynnikach wyjaśniających zaangażowanie w nieformalną
wymianę. Łącznie, oba czynniki wyjaśniają 44% wariancji.
Pierwszy z nich proponujemy określić jako lifestyle’owy; wyznaczają go kupowanie płyt z
muzyką, kupowanie oprogramowania, kupowanie sprzętu RTV/AGD i kopiowanie muzyki i
oprogramowania – a więc takie czynności, które wiążą się z nabywaniem (drogą kupna lub inaczej)
dóbr, których posiadanie jest związane raczej z aspiracjami niż z życiową koniecznością (choć
oczywiście można dyskutować, czy oprogramowanie lub płyty z muzyką są – na przykład młodemu
człowiekowi – do życia konieczne czy też nie). Warto zwrócić uwagę, że relatywnie silniej (patrz tab.
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6) czynnik ten jest kształtowany przez kopiowanie i kupowanie oprogramowania i płyt niż przez
kupowanie sprzętu elektrycznego bez rachunku. Potwierdzałoby to, w powiązaniu z danymi
przedstawionymi wcześniej, potoczne przekonanie, że określony segment rynku jest po prostu
opanowany przez ludzi młodych, dla których dobra konsumpcyjne – szczególnie elektronika – są
wyznacznikiem właściwego im stylu życia.
Czynnik drugi – roboczo nazwany oszczędnościowym – tworzą (w kolejności odpowiadającej
wartości ładunków): kupowanie papierosów i alkoholu bez akcyzy, pożyczanie większych kwot od
prywatnych osób, kupowanie „na zeszyt” w sklepie oraz praca nierejestrowana. Nierejestrowane
zatrudnianie się odgrywa najmniejszą rolę w tworzeniu tego czynnika – związek pracy nierejestrowanej
z pozostałymi wymiarami „życia na szaro” jest relatywnie słaby, choć istotny statystycznie. Charakter
dóbr i relacji tworzących czynnik „oszczędnościowy” skłania natomiast do postawienia hipotezy, że
charakteryzowane przez niego zachowania są właściwe raczej osobom gorzej sytuowanym i/lub o
relatywnie niższym prestiżu. Ta kwestia będzie omawiana w dalszej części tekstu. Pozwala też
podejrzewać, że nawet jeśli osoby kładące nacisk na konsumpcję i zaspokojenie wymogów określonego
stylu życia pracują na czarno, kierują nimi nieco inne motywy niż tymi, którzy podejmują pracę
nierejestrowaną, żeby spłacić zaciągnięte długi. Różnica polega zapewne na tym, że relatywnie uboższe
gospodarstwa za pomocą pożyczek częściej rekompensują potrzeby podstawowe, a gospodarstwa
zamożniejsze przeznaczają je na podniesienie i tak już relatywnie wyższej jakości życia.
Tabela 6. Wyniki analizy czynnikowej (ładunki czynnikowe) wymiarów zaangażowania w
nieformalne transakcje z rotacją Varimax*
Czynniki
lifestyle’owy

oszczędnościowy

kupowanie alkoholu

,739

kupowanie papierosów

,757

kupowanie płyt z muzyką

,774

kupowanie oprogramowania

,813

kupowanie sprzętu RTV/AGD

,496

kopiowanie

muzyki

i

,732

oprogramowania
pożyczanie większych kwot

,533

kupowanie 'na zeszyt'

,531

praca nierejestrowana

,311
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% wyjaśnionej wariancji

23,48

20,607

* Pokazano ładunki czynnikowe o wartościach powyżej 0,2.

Dokładne oszacowanie liczby osób chętniej wchodzących na nieformalnym rynku w relacje

lifestyle’owe lub oszczędnościowe jest trudne – choćby dlatego, że trudno jest obiektywnie wyznaczyć
granicę „życia na szaro”. Korzystając z wyników analizy czynnikowej można jednak pokazać, które
kategorie społeczno-demograficzne charakteryzują się większą lub mniejszą skalą zaangażowania w
nieformalne relacje. Dla obu czynników przyjęto – opartą na rozkładach ich wartości – granicę, która
wyznacza większe szanse ulokowania się w obrębie czynnika. Za kryterium „życia na szaro” przyjęto –
w obu przypadkach – 0,5 odchylenia standardowego wartości czynnika (powyżej znalazło się ok. 12%
całej populacji). Tabela 7 charakteryzuje populację chętniej angażującą się w nieformalne relacje ze
względu na zmienne demograficzno-społeczne.
Tabela 7. Odsetek osób zaangażowanych w nieformalne relacje ze względu na ich typ i czynniki
demograficzno-społeczne
Typ
zaangażowania w
nieformalne transakcje
l

Płeć

Kobieta
Mężczyzna

Wiek
w latach

15–24
25–34
35–44
45–54
55–64
65+

o

ifestyle'-

szczędno-

owe

ściowe
9

,7

1
0,9

1
7,3

1
9,9

2
7,7

1
3,5

2
0,4

1
7,4

1
3,9

1
8,1

7
,1

1
9,5

4
,4

1
4,3

1
,5

7
,3
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Miejsc
e zamieszkania:

9

wieś

,2
2,0

1

3,3
7

,8

2,3

7,8

1
2,7

1
7,0

administracyjno-biurowi,

kierownicy

,4

0,5

6
,1

1
6,6
i

specjaliści

1

sklepów,

punktów usługowych

rolnicy indywidualni

1
7,9

1
6,5

2
0,8

1
5,2

robotnicy najemni i brygadziści zatrudnieni w rolnictwie i
leśnictwie

,4

0,0

robotnicy wykonujące proste prace poza rolnictwem i
leśnictwem

8

2

robotnicy wykwalifikowani i brygadziści zatrudnieni poza
rolnictwem

5
,4

6,7
pracownicy

6

2

zawody twórcze, samodzielni specjaliści z wyższym wyk.

2
6,6

1
0,1

3
6,3

4
,0

właściciele prywatnych firm, zakładów, sklepów, punktów

renciści (renta inwalidzka)

2

1

prezesi/kadra kierownicza przedsiębiorstw i instytucji

studenci, uczniowie

1
6,6

9

wyższe i niepełne wyższe

sprzedaży

1
6,5

,9

średnie i pomaturalne

fizyczno-umysłowi,

1
3,6

2

zasadnicze zawodowe

pracownicy

1
4,3

4,9

podstawowe i gimnazjum

pracownicy

2,7

3,1

miasto o liczbie mieszkańców 500 000 i więcej

zawodowa

1

1

miasto o liczbie mieszkańców od 100 000 do 499 000

społeczno-

3,0

3,2

miasto o liczbie mieszkańców od 50 000 do 99 999

Grupa

1

1

miasto o liczbie mieszkańców od 20 000 do 49 999

Wyksz

6,8
1

miasto o liczbie mieszkańców do 19 999

tałcenie

1

2
3,9

1
7,9

1
0,4

3
1,5

9
,3

4
,6

1
9,9
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1

renciści (renta socjalna)

,9

1
5,6

3

renciści (renta rodzinna)

,2

1
5,4

2

emeryci

,1

7
,9

8

bezrobotni

,2

3
3,7

7

zajmujący się domem, gospodynie domowe

,7

1
3,7

3

niepracujący z innych powodów

0,0

1
7,4

3

inny

0,1
RAZEM

9
,6

1
3,2

1
5,1

Płeć silnie różnicuje badanych, jeżeli idzie o samo wchodzenie w nieformalne relacje –
mężczyźni robią to niemal dwukrotnie częściej niż kobiety. Jednak należy uznać, że nie ma zasadniczej
różnicy między kobietami i mężczyznami w przypadku typu nieformalnych relacji – wskaźniki dla obu
płci są zbliżone. Różnica jest znacznie wyraźniejsza, gdy bierzemy pod uwagę miejsce zamieszkania
badanych osób. Relacje lifestyle’owe są częstsze w miastach, i najczęstsze w miastach dużych (powyżej
500 000), a najrzadsze na wsi. W przypadku relacji oszczędnościowych wskaźniki są najwyższe w
dużych miastach i na wsi. Szanse relacji nieformalnych są wyższe w przypadku osób z wyższym
wykształceniem, jednak raczej jeżeli idzie o kupowanie sprzętu elektrycznego i multimediów oraz
kopiowanie oprogramowania. Osoby z wykształceniem relatywnie niższym częściej pożyczają
pieniądze, kupują „na zeszyt” i kupują papierosy i alkohol „na lewo”.
Nieco naciągana charakterystyka przeciętnego lifestyle’owca w szarej strefie może być – w
świetle przedstawionych materiałów – następująca: jest to osoba raczej młoda, taka która nie
przekroczyła 30 roku życia, mieszkająca w mieście, z co najmniej średnim wykształceniem, pracująca
w zawodzie pozwalającym na przyzwoite zarobki lub ucząca się. Z kolei przeciętna osoba w typie
„oszczędność” (a więc także taka, która z większym prawdopodobieństwem pracuje na czarno) jest
raczej w średnim wieku, mieszka raczej na wsi lub w większym mieście, ma niskie wykształcenie i jest
bezrobotna lub należy do nisko opłacanej grupy zawodowej.
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7.2.4. Typy nieformalnych transakcji a sytuacja materialna

Osobny wątek charakterystyki tej części populacji, która angażuje się w nieformalną działalność
dotyczy związku tej ostatniej z dochodami czy – ogólnie rzecz biorąc – sytuacją materialną osób i
gospodarstw domowych. Podjęcie tego wątku wydaje się interesujące także w kontekście debat
dotyczących wykluczenia społecznego i odnośnie do dwóch uzupełniających się sposobów rozumienia
tego pojęcia. Pierwsze z nich (wyraźnie widoczne na przykład w tych dokumentach unijnych, które
zalecają stosowanie konkretnych miar wykluczenia) kładzie nacisk na nierówności i łączy social

exclusion przede wszystkim z sytuacją dochodową jednostek i gospodarstw domowych. Drugie każe
uznać, że marginalność społeczna jest antynomią społecznej partycypacji i oznacza przede wszystkim
ograniczenie dostępu do podstawowych instytucji życia zbiorowego, będące konsekwencją – między
innymi – dochodów definiowanych jako niskie. Jeżeli uznamy, że rynek jest taką podstawową
instytucją, to nieformalna, niekontrolowana przez państwo część gospodarki automatycznie staje się
obszarem „ludzi wykluczonych”; wykluczonych podwójnie, jeśli dodatkowo mają oni także niskie
dochody. Sam fakt pozostawania bez pracy (nasze dane pokazują, że bezrobocie silnie wiąże się z
zaangażowaniem w pewien typ relacji nieformalnych) oznacza, że bezrobotni lokują się poza niezwykle
ważnym, zinstytucjonalizowanym wymiarem życia zbiorowego, a jednocześnie – przez ograniczenie
dochodów – ograniczają także swój udział w rynku dóbr konsumpcyjnych i usług.
Sytuację materialną ludzi „żyjących na szaro” ilustruje tabela 8.
Tabela 8. Zaangażowanie w nieformalne relacje ze względu na sytuację materialną gospodarstwa
domowego
Tran
sakcje
lifestyle'owe
Dochód

na

osobę

w

gospodarstwie domowym (w zł)

swojego

gospodarstwa

oszczędnoś-

populacja

ciowe
49,8

34,0

501–800

25,4

23,1

26,6

801–1200

20,4

14,9

22,3

1201–2500

16,8

10,0

14,1

5,5

2,3

3,0

100,0

100,0

100,0

8,0

27,3

12,7

nie
nam

Cała

31,8

razem

materialną

sakcje

do 500

2501 +

Jak ocenia Pan(i) sytuację

Tran

na

wystarcza
zaspokojenie
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domowego?

podstawowych potrzeb
wystarcza

nam

tylko

na

pieniędzy

18,7

25,7

23,8

38,9

32,0

36,8

29,5

13,3

23,8

4,9

1,7

2,9

100,0

100,0

100,0

tak

5,4

10,7

5,2

nie

94,6

89,3

94,8

100,0

100,0

100,0

tak

18,3

23,5

15,8

nie

81,7

76,5

84,2

100,0

100,0

100,0

tak

6,7

15,4

6,3

nie

93,3

84,6

93,7

100,0

100,0

100,0

zaspokojenie
podstawowych potrzeb
żyjemy
skromnie, ale nie jest źle
żyjemy

na

średnim poziomie
żyjemy dostatnio
razem

Czy w poprzednim miesiącu
Pana(i)

gospodarstwo

korzystało

domowe

z

dodatku

mieszkaniowego?
razem

Czy w poprzednim miesiącu
Pana(i)

gospodarstwo

korzystało

ze

domowe
świadczenia

rodzinnego?
razem

Czy w poprzednim miesiącu
Pana(i)

gospodarstwo

domowe

korzystało ze świadczenia z pomocy
społecznej?

razem

Wyraźny jest związek dochodu z oboma typami zaangażowania w nieformalne relacje.
Zamożniejsi, o ile „wchodzą” w szarą strefę, to częściej po to, żeby kupować płyty/sprzęt elektryczny i
kopiować oprogramowanie niż żeby kupować alkohol/papierosy lub pożyczać pieniądze. Im większy
dochód gospodarstwa domowego, tym większe szanse zachowań wchodzących w skład lifestyle’owego
typu uczestniczenia w nieformalnej wymianie. Z odwrotną zależnością mamy do czynienia w
przypadku

relatywnie

uboższych:

im

niższy

dochód,

tym

większe

szanse

zachowań

„oszczędnościowych” w szarej strefie. Identyczne zależności występują jeżeli idzie o ocenę sytuacji
materialnej gospodarstwa. Im niższa ocena sytuacji materialnej gospodarstwa, tym większe szanse na
zachowania „oszczędnościowe” na nieformalnym rynku, im wyższa – tym większe szanse ulokowania
się w segmencie lifestyle’owym. Zauważmy jednak, że mniejsze szanse ulokowania się w jednym z
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segmentów nie oznaczają braku szans; osoby z gospodarstw domowych o najwyższym dochodzie na
głowę (więcej niż 2500 złotych) to 5% całej populacji lifestyle’owców i ponad 2% populacji
„oszczędnościowców”’.
Związek sytuacji materialnej z typem udziału w szarej strefie potwierdzają także dane dotyczące
korzystania ze świadczeń społecznych. W przypadku każdego rodzaju świadczeń odsetek tych, których
gospodarstwa domowe z nich korzystają jest większy wśród „oszczędnościowców” niż wśród

lifestyle’owców. Wśród tych ostatnich odsetki korzystających ze świadczeń są w podobne co w całej
populacji. Znacząco większy odsetek pracujących na czarno, pożyczających pieniądze, kupujących
nielegalny alkohol i papierosy, pobiera świadczenia (niezależnie ich rodzaju).
Inaczej mówiąc, w świetle przedstawionych danych, sytuacja materialna gospodarstwa
domowego silnie wiąże się z pewnymi tylko rodzajami transakcji nieformalnych: ze świadczeniem
pracy nierejestrowanej, pożyczaniem pieniędzy, kupowaniem „na zeszyt”, kupowaniem nielegalnego
alkoholu i papierosów. Sytuacja materialna gospodarstwa ma słabszy związek ze skłonnością do
kopiowania i kupowania pirackiego oprogramowania, płyt z muzyką i filmami i z kupowaniem
elektroniki poza legalną siecią dystrybucji.

7.2.5. Typy nieformalnych transakcji a zaufanie

Jak powiedziano na wstępie, nieformalna (szara/czarna) gospodarka ma to do siebie, że lokuje
się – w całości lub częściowo – poza obszarem kontrolowanym przez państwo. Nieformalne relacje – to
jest takie, w których gwarantem rzetelności partnerów i bezpieczeństwa transakcji państwo być
przestaje – wymagają jednak innych niż formalne mechanizmów regulacyjnych. Wpływowy ostatnio
sposób myślenia – myślenia nie tylko o tym, co niesformalizowane, ale o naturze społecznych relacji i
podstawach ładu społecznego – wskazuje na to, że koniecznym warunkiem współpracy jest zaufanie.
Zaufanie albo – jak przekonywał Putnam 141 – obejmujące wszystkich lub prawie wszystkich w danej
zbiorowości, uogólnione i dopiero w dalszej kolejności przekładające się na to, jak traktujemy
partnerów w interakcjach, albo – to wersja Jamesa Colemana 142– oparte na bezpośredniej znajomości
innych ludzi w ramach jakiejś struktury. To właśnie zaufanie, przejawiające się w więziach i
141

R.D. Putnam (1995), Demokracja w działaniu. Tradycje obywatelskie we współczesnych Włoszech, Instytut

Wydawniczy „Znak”, Kraków.
142

Coleman J.S. (1994), Foundations of Social Theory, Belknap Press of Harvard University Press, Cambridge,

Mass., London.
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zależnościach między jednostkami funkcjonującymi w ramach jakichś zbiorowości/sieci/układów,
miałoby być podstawą nieformalnych rodzajów wymiany, bo właśnie dzięki niemu zmniejsza się
zapotrzebowanie na zewnętrzną regulację, zmniejszają się koszty transakcji i nadzoru spontanicznych
międzyludzkich relacji, bo też zwiększa się pewność, że relacje będą dla nas korzystne i bezpieczne.
Inaczej mówiąc, interesujące nas nieformalne relacje między uczestnikami transakcji są
zakorzenione społecznie w takim sensie, że podstawowym zabezpieczeniem przeciw nadużyciom i
jednocześnie czynnikiem utrwalającym funkcjonowanie jednostek w nieformalnych układach nie są
formalne instytucje państwa, ale – wydaje się – zaufanie do innych. Tego typu „zakorzenienie”
zapewne w różnym stopniu dotyczy zachowań opisywanych w badaniu: należy sądzić, że w nieco
mniejszym – nabywania dóbr, a większym pożyczek i kupowania „na krechę”. Inaczej mówiąc, można
przypuszczać, że stopień zakorzenienia nierejestrowanych relacji gospodarczych w zaufaniu do
innych jest zależny od typu nieformalnej działalności. Znaczenie zaufania do innych dla

funkcjonowania jednostek w dwóch wyróżnionych obszarach nieformalnej gospodarki zostanie
omówione niżej.
Po pierwsze, należy stwierdzić, że poziom deklarowanego zaufania maleje w miarę zwiększania
się dystansu do tych, z którymi łączą badanych jakieś relacje. Dokładniej mówiąc, większym zaufaniem
darzymy domowników niż dalszą rodzinę lub sąsiadów. Aż 94% Polaków ma całkowite zaufanie do
domowników, a tylko 15% do sąsiadów właśnie. Politykom – czy to działających na szczeblu lokalnym,
czy centralnym, generalnie rzecz biorąc nie ufamy, a w najlepszym razie mamy do nich zaufanie
ograniczone.

Tabela 9. Zaufanie i nieformalne relacje – %
Transakcj
e lifestyle'owe
Czy
zaufanie

ma
do

domowników?

Pan(i)

Całkowite

swoich

Ograniczon
e
Raczej nie
ufam
Zupełnie
nie ufam

Transakcj
e oszczędno-

Cała
populacja

ściowe

92,2

90,0

94,7

7,6

8,8

4,7

0,1

0,4

0,3

0,2

0,8

0,3

„PRZYCZYNY PRACY NIEREJESTROWANEJ, JEJ SKALA, CHARAKTER I SKUTKI SPOŁECZNE”. RAPORT Z BADAŃ JAKOŚCIOWYCH

540

razem
Czy
zaufanie

ma

do

Pan(i)

Całkowite

najbliższej

rodziny?

Ograniczon
e
Raczej nie
ufam
Zupełnie
nie ufam
razem

Czy

ma

Pan(i)

Całkowite

zaufanie do dalszej rodziny?

Ograniczon
e
Raczej nie
ufam
Zupełnie
nie ufam
razem

Czy

ma

Pan(i)

Całkowite

zaufanie do sąsiadów?

Ograniczon
e
Raczej nie
ufam
Zupełnie
nie ufam
razem

Czy

ma

Pan(i)

Całkowite

zaufanie do władz lokalnych?

Ograniczon
e
Raczej nie
ufam
Zupełnie
nie ufam
razem

Czy
zaufanie

ma
do

centralnych?

Pan(i)

Całkowite

władz

Ograniczon
e
Raczej nie
ufam
Zupełnie
nie ufam
razem

100,0

100,0

100,0

77,5

70,5

81,5

21,1

25,5

16,8

0,7

2,9

1,2

0,7

1,2

0,5

100,0

100,0

100,0

21,0

25,0

31,8

67,0

59,5

59,3

10,2

12,9

7,5

1,8

2,6

1,4

100,0

100,0

100,0

5,8

12,5

15,4

62,7

57,6

61,4

23,3

21,6

18,1

8,2

8,4

5,1

100,0

100,0

100,0

1,7

4,1

5,1

32,6

31,5

39,7

39,0

34,0

34,0

26,7

30,3

21,2

100,0

100,0

100,0

0,7

2,1

2,2

24,7

22,1

28,9

32,3

28,7

32,1

42,3

47,0

36,9

100,0

100,0

100,0
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Osoby, które z większym prawdopodobieństwem biorą udział w nieformalnych transakcjach są
natomiast – można sądzić – bardziej ostrożne w relacjach z innymi niż średnio w populacji. Niezależnie
od tego, kogo mają obdarzać zaufaniem lub nie, odsetki badanych deklarujących całkowite zaufanie są
w ich przypadku niższe niż średnio w populacji. Dotyczy to także bliższej i dalszej rodziny i sąsiadów.
Jednocześnie ci, którzy chętniej wchodzą w nieformalne relacje, z reguły częściej deklarują całkowity
brak zaufania – także do domowników. Powtórzmy: nieufność wobec innych to cecha w większym
stopniu dotycząca ludzi angażujących się w nieformalne transakcje niż średnio w populacji. Różnice
między ludźmi częściej poruszającymi się w poszczególnych obszarach „nieformalności” polegają
przede wszystkim na tym, że lifestyle’owcy są generalnie rzecz biorąc bardziej nieufni od
„oszczędnościowców” – znacząco rzadziej deklarują całkowite zaufanie do innych, z wyjątkiem
najbliższej rodziny i domowników. Osoby, w przypadku których znaczenie ma czynnik
oszczędnościowy relatywnie większym zaufaniem niż lifestyle’owcy darzą tych, którzy są od nich
bardziej odlegli społecznie – sąsiadów, polityków czy dalszą rodzinę. Co więcej, oszczędnościowcy
rzadziej niż osoby kupujące płyty i oprogramowanie zwracają się o wsparcie do rodziny i znajomych i –
co ważniejsze – rzadziej wierzą w to, że wsparcie krewnych i znajomych się „opłaca”. Rzadziej też są
skłonne kupować towary niewiadomego pochodzenia – zarówno od znajomych, jak i od osób sobie nie
znanych. Są jednocześnie mniej skłonne do wypytywania o pochodzenie towaru. W obu grupach
skłonność do kupowania towarów niewiadomego pochodzenia jest natomiast znacznie wyższa niż w
całej populacji.
Inaczej mówiąc, można ostrożnie sądzić, że nieufność tych, którzy kupują płyty lub elektronikę
jest większa i jednocześnie w większym stopniu ukierunkowana na „obcych”; natomiast nieufność tych,
którzy oferują prace nieformalną, pożyczają pieniądze i kupują alkohol lub papierosy w szarej strefie
jest relatywnie mniejsza, ale ukierunkowana w nieco większym stopniu na „swoich”.

Tab. 10: Nieformalne relacje i skłonność do korzystania z pomocy rodziny
Transak
cje lifestyle'owe
Czy – ogólnie rzecz biorąc –
zgadza się Pan(i) z tym, że załatwianie

ak

81,9

Transak
cje
oszczędnościowe
77,7

Cała
populacja
78
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rozmaitych spraw częściej kończy się
pomyślnie wtedy, kiedy pomagają nam
krewni lub znajomi, niż wtedy, kiedy
trzymamy się ogólnie obowiązujących

ie

18,1

22,3

22

100,0

100,0

100,0

zasad postępowania?

Tabela 11. Zaufanie do „obcych” i do „swoich” a nieformalne relacje
Transak
cje lifestyle'owe
Proszę

sobie

wyobrazić,

że

zupełnie obca osoba oferuje Panu(Pani)

ta
k

atrakcyjny, markowy towar w dobrej cenie,
ale bez rachunku i gwarancji. Czy w takiej
sytuacji kupił(a)by Pan(i) taki towar?

ni
e

Czy w takiej sytuacji
zapytał(a)by Pan(i) o pochodzenie

ta
k

tego towaru?

ni
e

A teraz proszę sobie wyobrazić, że
ten sam atrakcyjny, markowy towar w

ta
k

dobrej cenie, ale bez rachunku i gwarancji
oferuje Panu(Pani) ktoś znajomy. Czy w
takiej sytuacji kupił(a)by Pan(i) taki towar?

ni
e

Transak
cje
oszczędnościowe

Cała
populacja

35,9

33,3

18,7

64,1

66,7

81,3

100,0

100,0

100,0

53,4

46,1

41,6

46,5

54

58,4

100,0

100,0

100,0

69,5

57,2

41,6

30,4

42,9

58,4

100,0

100,0

100,0
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Czy w takiej sytuacji
zapytał(a)by Pan(i) o pochodzenie

ta
k

tego towaru?

ni
e

69,6

60,7

56,6

30,4

39,3

43,4

100,0

100,0

100,0

7.2.6. Najważniejsze wnioski

– Zdecydowana większość respondentów ani razu, w ciągu ostatniego roku, nie angażowała się
w interesujące nas zachowania. Jednocześnie jednak, co trzeci wykonał w ciągu roku co najmniej jedną
transakcję nieformalną.
– Zakres „wejścia” jednostek na nieformalny rynek mierzony syntetycznym wskaźnikiem
(indeks zróżnicowania transakcji) wiąże się z cechami społeczno-demograficznymi: płcią, wiekiem,
miejscem zamieszkania, dochodami i rodzajem aktywności zawodowej.
– Praca nierejestrowana, jest związana, choć słabo z każdym rodzajem interesujących nas
nieformalnych relacji. Najsilniejszy jest związek między pracą nierejestrowaną a kupowaniem płyt z
muzyką i filmami oraz z kupowaniem alkoholu poza koncesjonowaną siecią sprzedaży. Wykonywanie
pracy na czarno relatywnie najsłabiej różnicuje skłonność do kupowania oprogramowania i sprzętu
RTV/AGD.
– Można mówić o dwóch czynnikach wyjaśniających zaangażowanie w nieformalną wymianę.
– Pierwszy z nich (lifestyle’owy) wyznaczają: kupowanie płyt z muzyką, kupowanie
oprogramowania, kupowanie sprzętu RTV/AGD i kopiowanie muzyki i oprogramowania. Drugi
(oszczędnościowy) – kupowanie papierosów i alkoholu bez akcyzy, pożyczanie większych kwot od
prywatnych osób, kupowanie „na zeszyt” w sklepie oraz praca nierejestrowana. Inaczej mówiąc,
związek pracy nierejestrowanej z nieformalną działalnością warto rozpatrywać tylko w odnniesieniu do
niektórych rodzajów tej aktywności.
– Odmienne cechy społeczno-demograficzne charakteryzują, przeciętnie rzecz biorąc, osoby
mające większe szanse angażować się w jeden z typów nieformalnej aktywności. W pierwszym z nich
(w którym praca nierejestrowana nie odgrywa znaczenia) znajdują się częściej osoby młode – które nie
przekroczyły 30 roku życia, mieszkające w mieście, z co najmniej średnim wykształceniem, pracujące
w zawodzie pozwalającym na przyzwoite zarobki lub uczące się. Wyodrębnienie tego czynnika
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potwierdza obiegowe przekonania o tym na przykład, kto częściej kopiuje płyty lub programy
komputerowe.
– Osoba

lokująca

się

w

drugim

typie

(a

więc

także

taka,

która

z

większym

prawdopodobieństwem pracuje na czarno) jest, przeciętnie, w średnim wieku, mieszka na wsi lub w
większym mieście, ma niskie wykształcenie i jest bezrobotna lub należy do nisko opłacanej grupy
zawodowej. Gorsza i gorzej oceniana jest sytuacja materialna gospodarstwa domowego, w którym
mieszka.
– Wreszcie, nieufność wobec innych to cecha w większym stopniu dotycząca ludzi
angażujących się w nieformalne transakcje niż średnio w populacji.
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7.3. Szara strefa: szansa czy eksploatacja?
7.3.1. Uwagi wstępne

Odpowiedź na pytanie zawarte w tytule tej części raportu czy praca nierejestrowana stanowi
szansę, np. zakorzenienia się na rynku pracy i uzyskania względnej samodzielności materialnej przez
osoby ją wykonujące (a zatem jest czymś pozytywnym), czy też jest czystą eksploatacją stosunkowo
łatwo dostępnej siły roboczej funkcjonującej poza obszarem chronionym stosownymi przepisami prawa
pracy (a zatem jest czymś negatywnym), wydaje się być złożona i to z kilku powodów. Wiadomo dość
dobrze, że praca stanowi wielowymiarowy obszar społecznych interakcji, których w żadnej mierze nie
można sprowadzić tylko i wyłącznie do wymiaru ekonomicznego, co szczególnie interesuje
ekonomistów, czy prawnego, co jest domeną prawników. Nawet gdyby okazało się, że osoby
wykonujące pracę nierejestrowaną są ekonomicznie upośledzone i eksploatowane przez pracodawców
(co wydaje się być wielce prawdopodobne i zgodne zarówno ze zdrowym rozsądkiem, jak i wynikami
badań empirycznych

143

), to wcale nie musi oznaczać, że uzyskano oto w miarę klarowny obraz sytuacji

uprawniający do sformułowania kilku prostych rekomendacji. Innymi słowy, używając języka teorii
gier, nie jest to gra o sumie zerowej między dwoma aktorami, gdzie strata jednej ze stron jest
kompensowana w takiej samej wielkości przez zysk drugiej. Społeczny wymiar pracy każe zwrócić
uwagę także na trzeciego aktora, którym jest zorganizowane w taki czy inny sposób społeczeństwo,
doświadczające określonych zysków i strat z tytułu występowania „szarej strefy” w gospodarce. Dla
socjologów zajmujących się kontrolą społeczną praca, bez względu na legalny czy nielegalny charakter,
stanowi jeden z podstawowych jej elementów wbudowujących jednostki ludzkie w przestrzeń
społecznych interakcji ze wszystkimi tego konsekwencjami, np. nadając ludzkim zachowaniom cechy
regularności czy, co ważniejsze, przewidywalności. Krótko mówiąc, strata w wymiarze jednostkowym,
jaką byłoby mniejsze wynagrodzenie uzyskiwane w „szarej strefie” za taką samą ilość i jakość pracy jak
143

Z raportu GUS z 2004 r. poświęconego pracy nierejestrowanej w Polsce wynika, że wysokość średniej dniówki

dla pracowników nierejestrowanych wynosiła ok. 29 zł. dla kobiet oraz 41 zł. dla mężczyzn. Por. Praca nierejestrowana w
Polsce w 2004 r.,GUS, Warszawa 2005. Dla porównania przeciętne godzinowe wynagrodzenie brutto w sektorze prywatnym

w październiku 2004 r. wynosiło dla kobiet 11.62 zł. a dla mężczyzn 14,08 zł. Zob. Struktura wynagrodzeń według zawodów
w październiku 2004 r., GUS, Warszawa 2005.
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świadczonej na legalnym rynku, może być kompensowana społecznym zyskiem wynikającym z
uruchomienia mechanizmów kontroli społecznej. Jednakże zakorzenienie na nieformalnym rynku pracy
może przynosić określone społeczne szkody, w postaci np. braku respektu dla reguł formalnego prawa,
które we współczesnych społeczeństwach jest podstawowym, choć nie jedynym, czynnikiem
regulującym społeczne zachowania.
Antycypując dalszy tok analizy poświęconej aspektom dochodowym pracy „na czarno” należy
podkreślić, że jej ocena w kategoriach „szansy” (pozytywny aspekt pracy nierejestrowanej) czy
„eksploatacji” (negatywny aspekt pracy nierejestrowanej) powinna raczej być dokonywana przez
pryzmat wielorakich relacji wykraczających poza prostą relację pracodawca – pracownik. W żadnej
mierze jednak nie zwalnia nas to z obowiązku analizowania poszczególnych jednostkowych wymiarów
nierejestrowanego zatrudnienia i jednemu z takich wymiarów poświęcona jest ta analiza.
Celem tej części raportu jest przedstawienie wyników badań dotyczących grupy respondentów,
którzy w czasie badania wskazali, że wykonywali w ciągu ostatnich 12 miesięcy poprzedzających
badanie jakąkolwiek pracę nierejestrowaną. W szczególności istotna była sytuacja dochodowa
gospodarstw domowych, spośród których rekrutowali się respondenci wykonujący pracę w „szarej
strefie”. Oceny tejże sytuacji można dokonywać na kilka sposobów. Po pierwsze, możemy porównywać
subiektywne poczucie (nie)dostatku mierzone na skali zawierającej kategorie od nie wystarcza nam na

zaspokojenie podstawowych potrzeb do żyjemy dostatnio. Po drugie, możemy odwołać się do wartości
przeciętnego miesięcznego dochodu netto przypadającego na członka gospodarstwa domowego i
dokonać stosownego porównania z obowiązującymi liniami ubóstwa. Musimy jednak pamiętać, że
sytuacja gospodarstw domowych o takim samym nominalnym dochodzie netto przypadającym na
członka gospodarstwa będzie znacząco różnić się w zależności od liczebności gospodarstwa (korzyści
skali), a także innych czynników (np. wieku jego członków). Dlatego też deklarowane dochody netto
przypadające na członka gospodarstwa domowego zostały zbilansowane dla każdego gospodarstwa
domowego z uwzględnieniem liczebności oraz wieku poszczególnych jego członków. Dla
zagwarantowania większej porównywalności uzyskanych wyników odwołano się do skali
ekwiwalentności OECD, przypisując głowie gospodarstwa domowego wartość 1, każdej kolejnej osobie
powyżej 14 roku życia wartość 0,7, a dzieciom do 14 roku życia wartość 0,5. 144 W ten sposób uzyskano

144

Przyjęta skala ekwiwalentności OECD różni się nieco od zaproponowanej skali ekwiwalentnych dochodów na

szczycie w Laeken (Leaken European Council) w 2001 r. dla krajów UE (1 dla pierwszej osoby dorosłej w gospodarstwie
domowym, 0,5 dla każdej następnej, 0,3 dla osoby poniżej 14 roku życia). Por. A. Szukiełojć-Bieńkuńska, Miary ubóstwa i
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wartości dochodów ekwiwalentnych, uwzględniających korzyści skali. Pojawił się jednak pewien
problem natury „technicznej” związany z wyliczeniem dochodu ekwiwalentnego, o którym należy
wspomnieć. Otóż respondenci zostali poproszeni o wyliczenie dochodu netto przypadającego na osobę
w ich gospodarstwie domowym, ale uczyniło to tylko 61% badanych (5507 osób). Pozostałych
poproszono zatem o wskazanie odpowiednich przedziałów dochodowych, których rozpiętość wynosiła
przeważnie 100 zł (trzy górne przedziały miały rozpiętość 500 zł.). Z wartości przedziałów
dochodowych nie można obliczyć dochodu ekwiwalentnego, dlatego też przyjęto średnie wartości
dochodu netto na osobę z każdego wskazanego przedziału. Należy jednak pamiętać, że skala
ekwiwalentności jest „wbudowana” w niektóre linie ubóstwa, np. w urzędową linię ubóstwa stosowaną
przez pomoc społeczną (477 zł dla gospodarstwa jednoosobowego i 351 zł dla gospodarstwa
wieloosobowego), a zatem nie było potrzeby w tym przypadku szacowania ekwiwalentnych dochodów,
gdyż są one uwzględnione przy procedurze weryfikacji dochodu uprawniającego do świadczenia
socjalnego.
Wypada również zauważyć, że zróżnicowanie sytuacji materialnej gospodarstw domowych o
podobnym nominalnym dochodzie przypadającym na członka gospodarstwa jest zależne także od wielu
innych czynników (np. stanu zdrowia, warunków mieszkaniowych, miejsca zamieszkania członków
gospodarstwa domowego etc.), których w tej analizie nie uwzględniono z dwóch powodów. Po
pierwsze, sytuacja materialna gospodarstw domowych uzyskujących dochody z pracy nierejestrowanej
nie była najważniejszym, choć niewątpliwie ważnym, wątkiem badania, a w związku z tym, po drugie,
nie uwzględniono w kwestionariuszu badania wielu pytań, na które odpowiedzi dałyby bardziej
wielowymiarowy obraz sytuacji materialnej gospodarstw domowych. Wszystkim zainteresowanym
sytuacją dochodową Polaków, poziomem materialnego zróżnicowania, zagrożeniem ubóstwem etc.
należy zatem polecić inne badania poświęcone tylko i wyłącznie tym zagadnieniom

145

.

wykluczenia społecznego w praktyce i propozycjach Eurostatu, w: S. Golinowska, E. Tarkowska, I. Topińska (red.):
Ubóstwo i wykluczenie społeczne. Badania, metody, wyniki. IPiSS, Warszawa 2005, str. 149–151.
145

Np. S. Golinowska, E. Tarkowska, I. Topińska (red.): Ubóstwo i wykluczenie społeczne. Badania, metody,

wyniki. IPiSS, Warszawa 2005; J. Czapiński, T. Panek (red.), Diagnoza społeczna. Warunki i jakość życia Polaków,

http://www.diagnoza.com
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7.3.2. Ocena sytuacji dochodowej przez osoby wykonujące prace nierejestrowane

Jednym ze sposobów oceny sytuacji dochodowej jest odwołanie się do subiektywnego poczucia
materialnego (nie)dostatku. Wśród ogółu respondentów poddanych badaniu 35,5% stwierdziło, że nie

wystarcza na zaspokojenie podstawowych potrzeb lub, że wystarcza pieniędzy tylko na zaspokojenie
podstawowych potrzeb. Średni bądź wyższy poziom życia dla własnego gospodarstwa domowego
zadeklarowało 25,7% badanych, żyjemy skromnie, ale nie jest źle wybrało 35,4% (tabela 1).
Tabela 1. Rozkład odpowiedzi na pytanie: jak ocenia Pan(i) sytuację materialną swojego
gospodarstwa domowego (N = 9038)
C
zęstość
Brak danych/Trudno powiedzieć
Nie wystarcza nam na zaspokojenie
podstawowych potrzeb
Wystarcza nam pieniędzy tylko na
zaspokojenie podstawowych potrzeb
Żyjemy skromnie, ale nie jest źle
Żyjemy na średnim poziomie
Żyjemy dostatnio
Ogółem

Pr
ocent

Procent
ważnych

2

3,

94

3

1

12

125

,4

2

23

092

,1

3

35

200

,4

2

22

072

,9

2

2,

55

8

9

10

038

0,0

Proce
nt
skumulowany

3,3

3,3

12,4

15,7

23,1

38,8

35,4

74,3

22,9

97,2

2,8

100,0

100,0

Z uwagi na to, że interesująca była sytuacja materialna gospodarstw domowych utrzymujących
się z dochodów z „szarej strefy”, należało przede wszystkim uwzględnić opinie tych, którzy
zadeklarowali wykonywanie pracy nierejestrowanej. Dla porównania ich subiektywnej oceny sytuacji
dochodowej należało także wziąć pod uwagę opinie tych, którzy stwierdzili, że nie wykonywali pracy
nierejestrowanej. Ponieważ pytanie o ocenę sytuacji materialnej było kierowane tylko do głów
gospodarstw domowych, a pytanie o pracę w „szarej strefie” do wylosowanych członków gospodarstw
domowych (w tym także do głów gospodarstw domowych), należało zatem wyodrębnić „część
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wspólną” dla obu zmiennych, tj. odpowiedzi głów gospodarstw domowych z wylosowanej próby
członków gospodarstw domowych.
Wśród osób, które odpowiedziały twierdząco na pytanie czy wykonywały jakąkolwiek pracę

nierejestrowaną w ciągu ostatnich 12 miesięcy oraz wyraziły opinię o sytuacji własnego gospodarstwa
domowego (N = 253), ponad połowa (52,2%) stwierdziła, że nie wystarcza na zaspokojenie

podstawowych potrzeb lub że wystarcza pieniędzy tylko na zaspokojenie podstawowych potrzeb. Średni
bądź wyższy poziom życia dla własnego gospodarstwa domowego zadeklarowało 15,8% badanych
przyznających się do pracy w „szarej strefie”, a najczęściej wybieraną odpowiedzią (32%) było: żyjemy

skromnie, ale nie jest źle.
Nieco odmiennie wygląda rozkład opinii o sytuacji materialnej własnego gospodarstwa
domowego wśród osób, które deklarowały, że nie wykonywały pracy nierejestrowanej (N = 5781). Na
skrajnie trudną bądź trudną sytuację materialną gospodarstwa domowego wskazało 36,5%
respondentów. Średni bądź wyższy poziom życia dla własnego gospodarstwa domowego zadeklarowało
27,1% badanych nie przyznających się do pracy w „szarej strefie”, a najczęściej wybieraną odpowiedzią
(36,4%) było żyjemy skromnie, ale nie jest źle (tabela 2).
Porównując zatem rozkład odpowiedzi na pytanie jak ocenia Pan(i) sytuację materialną swojego

gospodarstwa domowego wśród respondentów będących głowami gospodarstw domowych i
deklarujących wykonywanie pracy nierejestrowanej bądź niedeklarujących wykonywania pracy
nierejestrowanej można stwierdzić, że:
● różnice ocen między obiema kategoriami respondentów były szczególnie duże w przypadku
oceny sytuacji gospodarstwa jako „bardzo złej” (13,8 pkt. %) oraz „średniej” (11,1 pkt. %),
● znacznie mniejsze różnice występowały w przypadku oceny sytuacji gospodarstwa jako „złej”
(1,9 pkt. procentowego) oraz „skromnej, ale nie złej” (4,4 pkt. %),
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Tabela 2. Rozkład odpowiedzi na pytanie jak ocenia Pan(i) sytuację materialną swojego
gospodarstwa domowego wśród osób deklarujących (N = 253, pominięto braki danych) oraz
niedeklarujących (N = 5781, pominięto braki danych) wykonywania pracy nierejestrowanej w
ciągu ostatnich 12 miesięcy przed badaniem
Głowa gospodarstwa
Ocena sytuacji materialnej przez wylosowane
głowy gospodarstwa domowego

domowego
pracuj
ąca „na czarno”

Nie

wystarcza

nam

na

zaspokojenie

podstawowych potrzeb

Wystarcza

nam

pieniędzy

zaspokojenie podstawowych potrzeb

Żyjemy skromnie, ale nie jest źle

Żyjemy na średnim poziomie

Żyjemy dostatnio

Ogółem

tylko

na

nie
pracująca „na

Ogół
em

czarno”

67

735

26,5%

12,7%

65

1378

25,7%

23,8%

81

2106

32,0%

36,4%

33

1391

13,0%

24,1%

7

171

178

2,8%

3,0%

2,9%

253

5781

6034

100,0
%

100,0%

802
13,3
%
1443
23,9
%
2187
36,2
%
1424
23,6
%

100,
0%

W świetle spotykanych nieraz opinii, że praca w „szarej strefie” jest finansowo atrakcyjną
alternatywą dla pracy rejestrowanej (brak opodatkowania pracy z tytułu świadczeń społecznych, a także
podatków dochodowych), uznano za stosowne wyodrębnić tę kategorię respondentów, którzy
zadeklarowali, że praca w „szarej strefie” jest ich głównym źródłem dochodu, a następnie odwołano się
do ich subiektywnej oceny sytuacji dochodowej własnego gospodarstwa domowego. Wśród
respondentów (N = 132), dla których praca w „szarej strefie” była głównym źródłem dochodu, aż
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60,6% stwierdziło, że nie wystarcza na zaspokojenie podstawowych potrzeb lub że wystarcza pieniędzy

tylko na zaspokojenie podstawowych potrzeb. Odpowiedź żyjemy skromnie, ale nie jest źle wybrało 28%
respondentów, a średni bądź wyższy poziom życia wskazało 11,4% (tabela 3). Gdyby zatem powyższe
wskazania dobrze odzwierciedlały realia życia gospodarstw domowych utrzymujących się głównie z
dochodów pochodzących z „szarej strefy” to opinie o względnie dobrej kondycji materialnej osób
wykonujących prace nierejestrowane i z tego tytułu uzyskujących większość swoich dochodów
należałoby uznać za nietrafne.

Tabela 3. Rozkład odpowiedzi na pytanie jak ocenia Pan(i) sytuację materialną swojego
gospodarstwa domowego wśród osób deklarujących wykonywanie pracy nierejestrowanej
w ciągu ostatnich 12 miesięcy przed badaniem, dla których praca „na czarno”
była głównym źródłem dochodu (N = 132)
C
zęstość
Nie

wystarcza

nam

na

zaspokojenie

podstawowych potrzeb
Wystarcza

nam

pieniędzy

tylko

zaspokojenie podstawowych potrzeb
Żyjemy skromnie, ale nie jest źle
Żyjemy na średnim poziomie
Żyjemy dostatnio
Ogółem
Braki danych
Systemowe braki danych
Ogółem

na

P
rocent

ent ważnych

4

0

4

,5

3

0

6

,4

3

0

7

,4

1

0

2

,1

3

Proc

0
,0

Proce
nt
skumulowany

33,3

33,3

27,3

60,6

28,0

88,6

9,1

97,7

2,3

100,0

1

1

100,

32

,5

0

8

9

906

8,5

9

1

038

00,0
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7.3.3.

Poziom

deklarowanych

dochodów

w

gospodarstwach

domowych

pracujących

w „szarej strefie”

Sytuację materialną gospodarstw domowych można oceniać na podstawie deklarowanej
wysokości dochodów netto przypadających na członka gospodarstwa domowego. Z rozkładu częstości
zmiennej dochód netto na osobę w gospodarstwie domowym dla ogółu gospodarstw widać, że mediana
mieści się w przedziale między 601 a 700 zł (jej wartość wynosi 658,6 zł – tabela 4). Z rozkładu
częstości zmiennej dla gospodarstw domowych, których respondenci deklarowali wykonywanie pracy
nierejestrowanej widać, że mediana mieści się w przedziale między 501 a 600 zł (jej wartość wynosi
524,6 zł – tabela 5). Jeżeli weźmiemy pod uwagę tylko te gospodarstwa domowe, których reprezentanci
deklarowali niewykonywanie pracy nierejestrowanej, to mediana mieści się w przedziale między 601 a
700 zł (jej wartość wynosi 665 zł – tabela 6).

Tabela 4. Rozkład częstości zmiennej dochód netto na osobę w gospodarstwie domowym (N = 7366;
pominięto braki danych)
C
zęstość
do 300 zł
od 301 do 400 zł
od 401 do 500 zł
od 501 do 600 zł
od 601 do 700 zł

P
rocent

Proc
ent ważnych

9

1

84

0,9

7

7

00

,7

8

9

69

,6

7

8

68

,5

6

6

27

,9

Proce
nt
skumulowany

13,4

13,4

9,5

22,9

11,8

34,7

10,4

45,1

8,5

53,6
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od 701 do 800 zł
od 801 do 900 zł
od 901 do 1000 zł
od 1001 do 1200 zł
od 1201 do 1500 zł
od 1501 do 2000 zł
od 2001 do 2500 zł
od 2501 do 3000 zł
powyżej 3000 zł
Ogółem
Braki danych
Systemowe braki danych
Ogółem

5

6

95

,6

4

5

58

,1

7

7

12

,9

6

6

18

,8

4

5

48

,0

2

3

94

,3

1

1

24

,4

7

0

7

,9

9

1

2

,0

7

8

100,

366

1,5

0

1

1

672

8,5

9

1

038

00,0

8,1

61,7

6,2

67,9

9,7

77,6

8,4

85,9

6,1

92,0

4,0

96,0

1,7

97,7

1,0

98,8

1,2

100,0

Tabela 5. Rozkład częstości zmiennej dochód netto na osobę w gospodarstwie domowym dla
gospodarstw, których respondenci wykonywali pracę nierejestrowaną (N = 359; pominięto braki
danych)
Częstość

Procent

Procent
ważnych

Procent
skumulowany

do 300 zł

83

0,9

23,1

23,1

od 301 do 400 zł

46

0,5

12,8

35,9

od 401 do 500 zł

43

0,5

12,0

47,9

od 501 do 600 zł

32

0,4

8,9

56,8

od 601 do 700 zł

23

0,3

6,4

63,2

od 701 do 800 zł

19

0,2

5,3

68,5

od 801 do 900 zł

16

0,2

4,5

73,0
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od 901 do 1000 zł

29

0,3

8,1

81,1

od 1001 do 1200 zł

25

0,3

7,0

88,0

od 1201 do 1500 zł

23

0,3

6,4

94,4

od 1501 do 2000 zł

9

0,1

2,5

96,9

od 2001 do 2500 zł

7

0,1

1,9

98,9

od 2501 do 3000 zł

2

0,0

0,6

99,4

powyżej 3000 zł

2

0,0

0,6

100,0

359

4,0

100,0

8679

96,0

9038

100,0

Ogółem
Braki danych
Systemowe

braki

danych
Ogółem

Tabela 5A. Rozkład częstości zmiennej ekwiwalentny dochód netto na osobę w gospodarstwie
domowym dla gospodarstw, których respondenci wykonywali pracę nierejestrowaną (N = 358;
pominięto braki danych)
C
zęstość
do 300 zł
od 301 do 400 zł
od 401 do 500 zł
od 501 do 600 zł
od 601 do 700 zł
od 701 do 800 zł
od 801 do 900 zł
od 901 do 1000 zł
od 1001 do 1200 zł

P
rocent

Proc
ent ważnych

5

0

2

,6

2

0

1

,2

4

0

1

,5

3

0

4

,4

3

0

3

,4

2

0

8

,3

2

0

1

,2

1

0

7

,2

2

0

8

,3

Proce
nt
skumulowany

14,5

14,5

5,9

20,4

11,5

31,8

9,5

41,3

9,2

50,6

7,8

58,4

5,9

64,2

4,7

69,0

7,8

76,8
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od 1201 do 1500 zł
od 1501 do 2000 zł
od 2001 do 2500 zł
od 2501 do 3000 zł

0

8

,4

2

0

6

,3

1

0

1

,1

87,4

7,3

94,7

3,1

97,8

1,4

99,2

,8

100,0

,1
0

3

Ogółem

10,6

0

5

powyżej 3000 zł

,0

3

4

100,

58

,0

0

8

9

680

6,0

9

1

038

00,0

Braki danych
Systemowe braki danych

3

Ogółem

Tabela 6. Rozkład częstości zmiennej dochód netto na osobę w gospodarstwie domowym wśród
gospodarstw domowych, których respondenci nie wykonywali pracy nierejestrowanej (N = 7006;
pominięto braki danych)
Pr
C
zęstość
do 300 zł
od 301 do 400 zł
od 401 do 500 zł
od 501 do 600 zł
od 601 do 700 zł
od 701 do 800 zł
od 801 do 900 zł

P
rocent

ocent

Procent
skumulowany

ważnych

9

1

12

01

0,0

,9

6

7

9,

54

,2

3

8

9

11

26

,1

,8

7

8

10

36

,1

,5

6

6

8,

04

,7

6

5

6

8,

76

,4

2

4

4

6,

42

,9

3

12,9
22,2
34,0
44,5
53,1
61,3
67,6

„PRZYCZYNY PRACY NIEREJESTROWANEJ, JEJ SKALA, CHARAKTER I SKUTKI SPOŁECZNE”. RAPORT Z BADAŃ JAKOŚCIOWYCH

556

od 901 do 1000 zł
od 1001 do 1200 zł
od 1201 do 1500 zł
od 1501 do 2000 zł
od 2001 do 2500 zł
od 2501 do 3000 zł
powyżej 3000 zł
Ogółem
Braki danych
Systemowe braki danych
Ogółem

6

7

9,

83

,6

7

5

6

8,

93

,6

5

4

4

6,

25

,7

1

2

3

4,

85

,2

1

1

1

1,

17

,3

7

7

0

1,

5

,8

1

9

1

1,

0

,0

3

7

7

10

007

7,5

0,0

2

2

031

2,5

9

1

038

00,0

77,4
85,8
91,9
96,0
97,6
98,7
100,0

Gdyby oszacować skalę ubóstwa wśród gospodarstw utrzymujących się z pracy „na czarno” na
podstawie rozkładu zmiennej dochód netto na osobę w gospodarstwie domowym, to konieczne jest
uwzględnienie liczby i wieku członków gospodarstw domowych (korzyści skali). Takie obliczenie
zostało dokonane i tym samym wartość mediany ekwiwalentnego dochodu dla ogółu gospodarstw
wzrasta do poziomu 823 zł, dla gospodarstw, których respondenci nie pracowali „na czarno” do
poziomu 830 zł, a dla gospodarstw, których respondenci pracowali „na czarno” do poziomu 695 zł.
Jeżeli przyjąć, że osobami zagrożonymi ubóstwem są te osoby, których dochód jest niższy niż 60%
mediany ekwiwalentnego dochodu, a zatem niższy niż 493,8 zł (0,6 x 823 zł), to porównując
ekwiwalentny dochód na osobę w gospodarstwie domowym z wartością linii granicznej ubóstwa można
pokazać skalę dochodowego niedostatku. Z całą mocą trzeba raz jeszcze podkreślić, że nie jest to
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oszacowanie rzeczywistej skali ubóstwa w Polsce, gdyż jest to zjawisko wielowymiarowe, nie
poddające się prostej ocenie za pomocą wybranej, takiej czy innej, miary ubóstwa 146.
Konkludując możemy powiedzieć, że:
● w 31,8% gospodarstw domowych, których przedstawiciele deklarowali wykonywanie pracy
nierejestrowanej ekwiwalentny dochód na osobę nie przekraczał 500 zł,
● gdyby posłużyć się wartością 60% mediany ekwiwalentnych dochodów na osobę to
należałoby stwierdzić, że około 32% gospodarstw domowych respondentów deklarujących pracę w
„szarej strefie” żyje w sferze ubóstwa.

7.3.4.

Sytuacja

materialna

gospodarstw

domowych

pracujących

w

„szarej

strefie”

a świadczenia socjalne

Sytuację materialną gospodarstw domowych szacowaną na podstawie deklarowanej wartości
dochodów netto przypadającej na członka gospodarstwa w jakiejś mierze można weryfikować
wprowadzając do analizy zmienne o charakterze bardziej obiektywnym. W kwestionariuszu badania
znalazły się pytania dotyczące korzystania przez dane gospodarstwo domowe z dodatku
mieszkaniowego, świadczenia rodzinnego i świadczenia z pomocy społecznej. Wiadomo jest, że każde
z tych świadczeń przydzielane jest według kryterium dochodowego

147

, a zatem fakt odbierania

świadczenia może posłużyć jako wskaźnik sytuacji materialnej poszczególnego gospodarstwa
domowego, tym bardziej że sytuacja materialna korzystających ze wspomnianych świadczeń podlega

146

O potrzebie agregowania różnorodnych wymiarów ubóstwa w jeden indeks pisze np. M. Radziukiewicz, zob. M.

Radziukiewicz, Propozycja budowy miernika biedy skumulowanej w Polsce, Polityka Społeczna nr 11–12, Warszawa 2006;
O kłopotach związanych ze stosowaniem miar ubóstwa zob. K. Frieske, Bieda – miary i interpretacje, w: S. Golinowska,
Polska bieda II. Kryteria. Ocena. Przeciwdziałanie, IPiSS, Warszawa 1997, str. 207–221.
147

Dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom i rodzinom ubogim, których dochody na jednego członka w

gospodarstwie domowym nie przekraczają określonych kwot (175% najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym
lub 125% najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym). Zob. art. 3.1. ustawy z dn. 21 czerwca 2001 r. z póź. zm.
(Dz.U. z 2001 r. nr 71, poz. 734). Zasiłek rodzinny przysługuje osobom, o których mowa w art. 4 ust. 2, jeżeli dochód
rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 504,00 zł. Zob. ustawa z dn. 28
listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych z póź. zm. (Dz.U. z 2003 r., nr 228, poz. 2255). Świadczenie z pomocy
społecznej przysługuje osobom, których dochód w gospodarstwach jednoosobowych nie przekracza 477 zł. a w
gospodarstwach wieloosobowych 351 zł. Zob. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2006 (Dz.U. 2006, nr 135,
poz. 950).
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weryfikacji ze strony pracowników socjalnych, wykraczającej poza stwierdzenie spełnienia kryterium
dochodowego (np. warunek koniunkcji spełnienia kryterium dochodowego oraz przynajmniej jednego
innego kryterium spośród wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej 148). Musimy jednak
pamiętać, że pytania o korzystanie z dodatku mieszkaniowego, świadczenia rodzinnego i świadczenia z
pomocy społecznej dotyczyły tylko ostatniego miesiąca przed badaniem, a zatem odpowiedzi na
powyższe pytania nie pozwalają dokonać weryfikacji sytuacji materialnej dla dłuższego okresu czasu.
Liczba gospodarstw domowych będących odbiorcami dodatku mieszkaniowego, świadczenia
rodzinnego czy zasiłku z pomocy społecznej nie wskazuje na rzeczywistą skalę ubóstwa wśród
pracujących w „szarej strefie”. Raczej wskazuje ona na dolną granicę tej skali i tylko w ściśle
określonym czasie, tj. możemy stwierdzić z dużą dozą prawdopodobieństwa, że dochody gospodarstw
domowych utrzymujących się z pracy w „szarej strefie” i otrzymujących powyższe świadczenia nie
przekraczały określonych kwot, będących kryteriami dostępu do świadczeń w okresie badania, a zatem
gospodarstwa te znajdowały się w sferze niedostatku czy ubóstwa w tym właśnie czasie. Jeżeli
weźmiemy pod uwagę fakt, że badanie zostało przeprowadzone w okresie wiosenno-letnim, a więc w
porze nasilenia wykonywania prac nierejestrowanych i ewentualnej względnej poprawy sytuacji
dochodowej gospodarstw domowych, to niewykluczone jest, że jakaś część z nich mogła zrezygnować
ze świadczeń, nawet jeśli wysokość udokumentowanych dochodów pozwalałaby o takie świadczenie
ubiegać się. Musimy także pamiętać, że w szczególnych sytuacjach ze świadczenia pomocy społecznej
mogą skorzystać osoby, których dochód jest wyższy od kryterium dochodowego zapisanego w ustawie
o pomocy społecznej

149

.

Wśród ogółu gospodarstw domowych, których przedstawiciele deklarowali wykonywanie pracy
nierejestrowanej, beneficjanci dodatku mieszkaniowego stanowili 11,6%. Innymi słowy, łącznie 11,6%
gospodarstw domowych reprezentowanych przez osoby wykonujące prace nierejestrowane powinno,
generalnie rzecz biorąc, uzyskiwać dochody na osobę mniejsze niż 175% najniższej emerytury w
przypadku gospodarstw jednoosobowych oraz mniejsze niż 125% najniższej emerytury w przypadku
gospodarstw wieloosobowych. Przypomnijmy, że najniższa emerytura od 1 marca 2006 r. wynosiła
597,46 zł, a zatem dochody otrzymujących dodatek mieszkaniowy nie powinny być wyższe niż 1045 zł
w gospodarstwach jednoosobowych oraz 746,8 zł na osobę w gospodarstwach wieloosobowych. Dla
porównania, odbiorcy dodatku mieszkaniowego wśród ogółu respondentów niedeklarujących pracy w

148

Zob. art. 7 i 8 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz.U. 2004, nr 64, poz. 593).

149

Art. 41 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz.U. 2004, nr 64, poz. 593).
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„szarej strefie” stanowili niecałe 5% (tabela 7). Siła związku między obiema zmiennymi mierzona
statystyką chi-kwadrat wyniosła 37,085, przy poziomie istotności p < 0,001.
Tabela 7. Czy w poprzednim miesiącu Pana(i) gospodarstwo domowe korzystało z dodatku
mieszkaniowego? * Czy wykonywał Pan(i) jakąkolwiek pracę nierejestrowaną w okresie ostatnich 12
miesięcy?
Czy wykonywał Pan(i)
jakąkolwiek pracę nierejestrowaną
w okresie ostatnich 12 miesięcy?
Tak

O
gółem

Nie

Czy w poprzednim miesiącu Pana(i)
gospodarstwo domowe korzystało z dodatku
mieszkaniowego?
Brak danych/Trudno powiedzieć

5

Li
czebność
%

3

50

3

0,7%

0,6%

0
,6%

Tak

4

Li
Nie

czebność
%

49

420

69

11,6%

4,9%

5
,2%
8

Li
czebność

371

8145

516

87,7%

94,5%

9
4,2%

%
Li
Ogółem

czebność
%

423

8615

100,0%

100,0
%

9
038
1
00,0%

Wśród ogółu gospodarstw domowych, których przedstawiciele deklarowali wykonywanie pracy
nierejestrowanej, beneficjanci zasiłku rodzinnego stanowili 24,8%. Innymi słowy, 24,8% gospodarstw
domowych reprezentowanych przez osoby wykonujące prace nierejestrowane powinno, generalnie
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rzecz biorąc, uzyskiwać dochody na osobę mniejsze niż 504 zł. Dla porównania, gospodarstwa domowe
korzystające ze świadczenia rodzinnego, ale niedeklarujące pracy w „szarej strefie” stanowiły 15,4%
(tabela 8). Siła związku między obiema zmiennymi mierzona statystyką chi-kwadrat wyniosła 27,194,
przy poziomie istotności p < 0,001.
Tabela krzyżowa 8. Czy w poprzednim miesiącu Pana(i) gospodarstwo domowe korzystało ze
świadczenia rodzinnego? * Czy wykonywał Pan(i) jakąkolwiek pracę nierejestrowaną w okresie
ostatnich 12 miesięcy?
Czy wykonywał Pan(i)
jakąkolwiek pracę nierejestrowaną
w okresie ostatnich 12 miesięcy?
Tak

O
gółem

Nie

Czy w poprzednim miesiącu
Pana(i)

gospodarstwo

korzystało

ze

domowe
świadczenia

rodzinnego?

Liczebn
ość

Brak

danych/Trudno

%

3

52

0,7%

0,6%

powiedzieć

55
0,
6%
14

Liczebn
ość
Tak

105

1325

30

24,8%

15,4%

15
,8%

%

75
Liczebn
Nie

ość

315

7238

53

74,5%

84,0%

83
,6%

%
Liczebn

Ogółem

423
100,0%

ość
%

8615
100,0
%

90
38
10
0,0%

Gospodarstw domowych, spośród których respondenci deklarowali, że wykonują prace
nierejestrowane, a jednocześnie korzystali ze świadczeń pomocy społecznej było 13,7%. Innymi słowy,
łącznie w 13,7% gospodarstw domowych, w których pracowano „na czarno”, dochody na osobę nie
powinny być większe niż 477 zł w przypadku gospodarstw jednoosobowych oraz 351 zł w przypadku
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gospodarstw wieloosobowych. Siła związku między obiema zmiennymi mierzona statystyką chikwadrat wyniosła 39,350, przy poziomie istotności p < 0,001.
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Tabela 9. Czy w poprzednim miesiącu Pana(i) gospodarstwo domowe korzystało ze świadczenia z
pomocy społecznej? * Czy wykonywał Pan(i) jakąkolwiek pracę nierejestrowaną w okresie ostatnich
12 miesięcy?
Czy wykonywał Pan(i)
jakąkolwiek pracę nierejestrowaną
w okresie ostatnich 12 miesięcy?
Tak

Og
ółem

Nie

Czy w poprzednim miesiącu
Pana(i)

gospodarstwo

domowe

korzystało ze świadczenia z pomocy
społecznej?
Liczebno
Brak

danych/Trudno ść

powiedzieć

%
Liczebn

Tak

ość
%

Nie

3

50

0,7%

0,6%

58

523

13,7%

6,1%

%

0,6
%
581
6,4
%
840

Liczebn
ość

53

362

8042

4

85,6%

93,3%

93,
0%

Ogółem

Liczebn
423

ość
%

100,0%

8615
100,0
%

903
8
100
,0%

Jeśli porównamy, dla przykładu, liczbę gospodarstw domowych utrzymujących się z pracy w
„szarej strefie” i deklarujących niskie dochody na członka gospodarstwa z liczbą gospodarstw
domowych otrzymujących świadczenia socjalne z pomocy społecznej, to wyraźnie widać, że mamy do
czynienia ze znacznymi rozbieżnościami, szczególnie wśród gospodarstw wieloosobowych (por. tabele
10, 10A, 11, 11A). Innymi słowy, znaczna część pracujących w „szarej strefie” i deklarujących
wysokość dochodów poniżej 300 zł na członka gospodarstwa nie otrzymywała świadczenia z pomocy
społecznej. Związek między faktem otrzymywania pomocy społecznej a deklarowaną wysokością
dochodu na członka gospodarstwa domowego mierzony statystyką chi-kwadrat (10,196) był nieistotny
statystycznie (p = 0,925). Interpretacja tego związku nie jest jednak jednoznaczna. Możemy oczywiście
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założyć, że deklarowane dochody są mocno zaniżone, czego nie można ukryć przed personelem
ośrodków pomocy społecznej, ale nie jest też wykluczone, że mamy do czynienia z typowym
artefaktem, będącym konsekwencją zadanego pytania o korzystanie ze świadczeń socjalnych w
ostatnim miesiącu przed badaniem.

Tabela 10. Gospodarstwa jednoosobowe pracujące w „szarej strefie” i korzystające
z pomocy społecznej
Czę
stość
do 300 zł

Pr
ocent

od 301 do 400 zł

1
0,

2

od 501 do 600 zł

0
0,

1

od 601 do 700 zł

0
0,

1

od 701 do 800 zł

0
0,

2

od 901 do 1000 zł

0
0,

2

Ogółem

0

13

Braki danych
Systemowe braki danych
Ogółem

ent ważnych
0,

5

Proc

38,5

15,4

53,8

7,7

61,5

7,7

69,2

15,4

84,6

15,4

100,0

100,

1

0

99

5

,9

903

10

8

0,0

skumulowany

38,5

0,

902

Procent

Tabela 10A. Rozkład dochodu w gospodarstwach jednoosobowych pracujących
w „szarej strefie”
Czę
stość

Pr
ocent

Proc
ent ważnych

Procent
skumulowany
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do 300 zł
od 301 do 400 zł
od 401 do 500 zł
od 501 do 600 zł
od 601 do 700 zł
od 701 do 800 zł
od 801 do 900 zł
od 901 do 1000 zł
od 1001 do 1200 zł
od 1201 do 1500 zł
od 1501 do 2000 zł
od 2001 do 2500 zł
od 2501 do 3000 zł
powyżej 3000 zł
Ogółem
Braki danych
Systemowe braki danych
Ogółem

14
3
1
6
3
5
3
6
5
3
4
2
1
1
57

0,
2
0,
0
0,
0
0,
1
0,
0
0,
1
0,
0
0,
1
0,
1
0,
0
0,
0
0,
0
0,
0
0,
0

24,6

24,6

5,3

29,8

1,8

31,6

10,5

42,1

5,3

47,4

8,8

56,1

5,3

61,4

10,5

71,9

8,8

80,7

5,3

86,0

7,0

93,0

3,5

96,5

1,8

98,2

1,8

100,0

0,

100,

6

0

898

99

1

,4

903

10

8

0,0
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Tabela 11. Gospodarstwa wieloosobowe pracujące w „szarej strefie” i korzystające
z pomocy społecznej
Czę
stość
do 300 zł

Pr
ocent

od 301 do 400 zł

5
0,

2

Ogółem

0

44

Braki danych
Systemowe braki danych
Ogółem

ent ważnych
0,

42

Proc

95,5

4,5

100,0

100,

5

0

99

4

,5

903

10

8

0,0

skumulowany

95,5

0,

899

Procent

Tabela 11A. Rozkład dochodu w gospodarstwach wieloosobowych pracujących
w „szarej strefie”
Czę
stość
do 300 zł
od 301 do 400 zł
od 401 do 500 zł
od 501 do 600 zł
od 601 do 700 zł
od 701 do 800 zł
od 801 do 900 zł
od 901 do 1000 zł
od 1001 do 1200 zł

Pr
ocent

236
25
16
7
6
5
2
2
2

Proc
ent ważnych

2,
6
0,
3
0,
2
0,
1
0,
1
0,
1
0,
0
0,
0
0,
0

Procent
skumulowany

78,1

78,1

8,3

86,4

5,3

91,7

2,3

94,0

2,0

96,0

1,7

97,7

0,7

98,3

0,7

99,0

0,7

99,7
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od 1201 do 1500 zł

1

Ogółem

302

Braki danych
Systemowe braki danych
Ogółem

0,

0,3

0
3,

100,

3

0

873

96

6

,7

903

10

8

0,0

100,0

Wykres 1. Gospodarstwa jedno i wieloosobowe pracujące w szarej strefie”: deklaracje
o dochodzie a liczba świadczeń z pomocy społecznej
250

200

150

100

50

0
do 300 zł

od 301 do 400 zł.

od 401 do 500 zł.

gospod. 1-osobowe otrzymujące świadczenie z pomocy społecznej
gospod. 1-osobowe deklarujące poziom dochodów uprawniający do świadczeń
gospod. wieloosobowe otrzymujące świadczenie z pomocy społecznej
gospod. wieloosobowe deklarujące poziom dochodów uprawniający do świadczeń

Konkludując, obraz sytuacji wygląda następująco:
● na ogólną liczbę 57 gospodarstw jednoosobowych pracujących w „szarej strefie” 13
korzystało z zasiłków pomocy społecznej,
● zgodnie z deklaracją mieliśmy 18 gospodarstw jednoosobowych o dochodzie uprawniającym
do korzystania ze świadczeń z pomocy społecznej,
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● na ogólną liczbę 302 gospodarstw wieloosobowych pracujących w „szarej strefie” 44
korzystało z zasiłków pomocy społecznej,
● zgodnie z deklaracją mieliśmy około 250 gospodarstw wieloosobowych o dochodzie
uprawniającym do korzystania ze świadczeń pomocy społecznej.

7.3.5. Wynagrodzenie pracujących w „szarej strefie”

Uwzględniając aspekt „eksploatacji” pracujących w „szarej strefie”, nie sposób nie odnieść się
do wynagrodzenia uzyskiwanego z pracy nierejestrowanej. Z rozkładu wartości zmiennej godzinowa

stawka

wynagrodzenia

wynika,

że

najczęściej

wskazywana

stawka

to

5 zł na godzinę (19,7% wskazań). Średnia stawka godzinowa wynosi 9,35 zł, mediana 6 zł na godzinę,
wartość pierwszego kwartyla 5 zł na godzinę, zaś wartość trzeciego kwartyla 10 zł (wartości miar
pozycyjnych wyznaczono na podstawie szeregu rozdzielczego punktowego, natomiast tabela 12 zawiera
szereg rozdzielczy przedziałowy dla lepszej prezentacji rozkładu wartości zmiennej).
Tabela 12. Deklarowane stawki godzinowe otrzymywane za pracę nierejestrowaną
(N = 416, pominięto braki danych)
Cz
ęstość
do 3 zł. za godz.
od 3,1 do 5 zł za godz.
od 5,1 do 7 zł za godz.
od 7,1 do 10 zł za godz.
od 10,1 do 13 zł za godz.
od 13,1 do 15 zł za godz.
od 15,1 do 20 zł za godz.

P
rocent

Pr
ocent

skumulowany

ważnych
,

7,

3

0

14

1

35

7

,6

,3

1

21

,0

,4

0

17

,8

,5

0

4,

,2

8

0

2,

,1

4

0

2,

,1

9

29

89
73
20
10
12

Procent

7,0
42,3
63,7
81,3
86,1
88,5
91,3
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od 20,1 do 25 zł za godz.

0

2,

,1

2

0

2,

,1

9

0

0,

,0

5

0

0,

,0

7

0

1,

,1

4

0

1,

,0

0

41

4

10

6

,6

0,0

Braki danych

86

9

Systemowe braki danych

22

5,4

Ogółem

90

1

38

00,0

9

od 25,1 do 30 zł za godz.

12

od 30,1 do 35 zł za godz.

2

od 35,1 do 40 zł za godz.

3

od 40,1 do 50 zł za godz.

6

powyżej 50 zł za godz.

4

Ogółem

93,5
96,4
96,9
97,6
99,0
100,0

Deklarowane wysokości stawek godzinowych pracujących w „szarej strefie” porównano z
wysokością stawek, na które wskazały osoby zatrudniające „na czarno”. W zasadzie między
wskazaniami obu grup nie widać różnicy, co może świadczyć o dużej wiarygodności podawanych
stawek (średnia stawka wynosiła 9 zł, mediana 7 zł, pierwszy kwartyl 5 zł, trzeci kwartyl 10 zł,
dominanta 5 zł – 25,9% wskazań; wartości miar pozycyjnych wyznaczono na podstawie szeregu
rozdzielczego punktowego, natomiast tabela 13 zawiera szereg rozdzielczy przedziałowy dla lepszej
prezentacji rozkładu wartości zmiennej).
Tabela 13. Deklarowane stawki godzinowe płacone za pracę nierejestrowaną
(N = 139, pominięto braki danych)
Cz
ęstość
do 3 zł. za godz.

P
rocent

6

Pr
ocent

Procent
skumulowany

ważnych
,

4,

1

3

4,3
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od 3,1 do 5 zł. za godz.
od 5,1 do 7 zł. za godz.
od 7,1 do 10 zł. za godz.
od 10,1 do 13 zł. za godz.
od 13,1 do 15 zł. za godz.
od 15,1 do 20 zł. za godz.
od 20,1 do 25 zł. za godz.
od 25,1 do 30 zł. za godz.
od 30,1 do 35 zł. za godz.
powyżej 50 zł. za godz.
Ogółem

51
19
37
5
6
10
2
1
1
1

,

36

6

,7

,

13

2

,7

,

26

4

,6

,

3,

1

6

,

4,

1

3

,

7,

1

2

,

1,

0

4

,
0
,
0
,
0

41,0
54,7
81,3
84,9
89,2
96,4
97,8

,7

98,6

,7

99,3

,7

100,0

13

1

10

9

,5

0,0

Braki danych

88

9

Systemowe braki danych

99

8,5

Ogółem

90

1

38

00,0

Czy z powyższego rozkładu deklarowanych wartości stawek godzinowych wynika, że osoby
pracujące w „szarej strefie” poddawane są procesowi ekonomicznej eksploatacji? Otóż gdyby oprzeć
się tylko na samej wysokości stawek godzinowych, to odpowiedź wcale nie jest jednoznaczna. Jeżeli
przyjmiemy, że przeciętne wynagrodzenie w gospodarce w 2006 r. kształtowało się na poziomie około
2500 zł brutto
150

150

, to wynagrodzenie netto wynosiło 1690 zł 151, co daje około 10 zł netto na godzinę

Wedle danych GUS było to 2477,23 zł brutto; zob. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce

narodowej w zł. 1950–2006, http://www.stat.gov.pl.
151

Por. Z. Jacukowicz, Koszt indywidualnych wynagrodzeń a szara strefa płac, „Polityka Społeczna” nr 8,

Warszawa 2006.
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(tylko nieco niższy był wskaźnik przeciętnych wynagrodzeń w „szarej strefie”). Utrata korzyści, jakie
pracownicy „legalni” uzyskują w zamian za rozmaite składki, jest w części kompensowana
wykonującym prace nierejestrowane przez budżet państwa (np. składki na ubezpieczenie zdrowotne).
Jednocześnie wiemy, że sytuacja materialna gospodarstw domowych utrzymujących się z pracy w
„szarej strefie” jest gorsza niż tych, które z pracy nierejestrowanej nie korzystają.

7.3.6. Zakończenie

Odpowiedź na pytanie, dlaczego tak się dzieje, że pomimo porównywalnych wartości średnich
stawek godzinowych mamy relatywnie duże dysproporcje w ocenie sytuacji materialnej między
pracującymi i niepracującymi w „szarej strefie”, nie jest jednoznaczna. Zjawisko to tylko w części
można wytłumaczyć niską wartością mediany (połowa wykonujących prace nierejestrowane pracuje za
mniej niż 6 zł na godzinę). Problem chyba w tym, i ta odpowiedź jest tyleż banalna co dobrze
zakorzeniona w literaturze przedmiotu dotyczącej problematyki ubóstwa, że wcale nie tak ważna
wydaje się być wysokość dochodu, co jego systematyczność. Przeciętny deklarowany czas pracy w

„szarej strefie” mierzony liczbą przepracowanych godzin w ciągu 12 miesięcy wyniósł 605 godzin, a
mediana 262 godziny. Dla osób deklarujących regularną pracę w „szarej strefie” przeciętny czas pracy
wyniósł 745 godzin, a mediana 450 godzin w ciągu 12 miesięcy. Traktujący pracę nierejestrowaną jako
główne źródło dochodu pracowali w „szarej strefie” przeciętnie 822 godziny w ciągu 12 miesięcy, a
mediana wyniosła 519 godzin.
Pracownicy „szarej strefy” wydają się uosabiać, choć należy przyznać, że w sposób raczej
spatologizowany, ideę elastycznego rynku w tym sensie, że pracują i otrzymują wynagrodzenie tylko
wówczas, kiedy jest zapotrzebowanie na ich pracę. „Elastyczność” pracujących w „szarej strefie” w
znacznym stopniu ogranicza ryzyko ekonomiczne pracodawców związane z legalnym zatrudnieniem i
pozwala część kosztów działalności gospodarczej przerzucić na barki pracobiorców.
Jeśli więc raz jeszcze mielibyśmy odnieść się do podstawowego pytania czy praca w „szarej

strefie” jest szansą czy eksploatacją to odpowiedź na nie brzmi mniej więcej tak:
● sytuacja dochodowa gospodarstw domowych, których przedstawiciele wykonywali prace
nierejestrowane, jest gorsza niż tych gospodarstw, których przedstawiciele nie deklarowali pracy w
„szarej strefie”;
● wynagrodzenie w „szarej strefie” jest niższe niż na legalnym rynku pracy, ale nie to w
zasadniczym stopniu decyduje o nieuprzywilejowanej pozycji wykonujących prace nierejestrowane;
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● pracujący w „szarej strefie” funkcjonują w obszarze znacznej niepewności rynku pracy i to oni
przede wszystkim płacą koszty tej niepewności;
● eksploatacja zatem nie polega na tym, czy przede wszystkim na tym, że w „szarej strefie”
płaci się mniej niż na legalnym rynku, a raczej na tym, że mamy do czynienia z procesem
eksternalizacji kosztów, które w znacznym stopniu ponoszą pracownicy nierejestrowani.

„PRZYCZYNY PRACY NIEREJESTROWANEJ, JEJ SKALA, CHARAKTER I SKUTKI SPOŁECZNE”. RAPORT Z BADAŃ JAKOŚCIOWYCH

572

8. Rekomendacje
8.1. Uwagi wstępne
1. Zjawisko pracy nierejestrowanej jest powszechne – a więc występuje we wszystkich krajach, bez
względu na ich poziom rozwoju gospodarczego i społecznego. Na skalę tego zjawiska wpływa wiele
bardzo różnorodnych czynników, w efekcie kształtujących zachowania społeczne w sposób bardzo
zróżnicowany. Te różnice występują nie tylko pomiędzy poszczególnymi krajami, ale także w
obrębie każdego z nich.
2. Podobna sytuacja występuje także w Polsce. Przyjęte na początku realizacji projektu założenie, iż
mamy do czynienia w Polsce ze zjawiskiem bardzo złożonym i wielokrotnie bardzo
niejednorodnym, potwierdziło się w trakcie prowadzonych badań. Można uznać, że w istocie
występuje bardzo wiele „szarych stref”, w których decyzje o podjęciu pracy nierejestrowanej lub o
zatrudnieniu w ten sposób pracownika są powodowane bardzo różnymi czynnikami. Nawet wpływ
czynnika ekonomicznego na te decyzje jest zróżnicowany i zależy od rodzaju i zakresu
wykonywanej pracy.
3. Działania podejmowane przez poszczególne kraje, mające na celu ograniczenie zjawiska pracy
nierejestrowanej, są dostosowane do lokalnych uwarunkowań. Część z nich może stanowić
inspirację do opracowania szczegółowych rozwiązań, możliwych do wdrożenia w Polsce, inne,
nawet jeśli gdzieś były skuteczne, w Polsce mogłyby przynieść odwrotny efekt.
4. Celem przedstawionych poniżej rekomendacji jest ograniczanie zjawiska pracy nierejestrowanej w
Polsce, rozumianej w sposób przyjęty w realizowanym projekcie badawczym – a więc jako:

• praca najemna, wykonywana bez zawarcia formalnej umowy (umowy o pracę, umowy zlecenia,
umowy o dzieło lub jakiejkolwiek innej pisemnej umowy pomiędzy pracodawcą i
pracownikiem, jeśli praca ta nie jest wykonywana na podstawie powołania, mianowania lub
wyboru),

• praca na rachunek własny (np. działalność usługowa), niezarejestrowana, chociaż w swej istocie
zbliżona do działalności gospodarczej,

• praca odpłatna wykonywana w podstawowym miejscy pracy i nieobjęta kategorią godzin
nadliczbowych, w której dodatkowe wynagrodzenie ponad kwotę określoną w zarejestrowanej
umowie o pracę ma postać wynagrodzenia nierejestrowanego,
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gdy z tytułu wykonywania powyższych prac nie jest płacony podatek dochodowy od osób
fizycznych oraz składki na cele społeczne (FUS, NFZ, Fundusz Pracy).

5. W niektórych krajach podejście do problematyki zatrudnienia nierejestrowanego jest dużo szersze –
władze publiczne próbują regulować także formy pomocy sąsiedzkiej czy rodzinnej. W Polsce tego
typu działania nie powinny być podejmowane w najbliższych latach. Nie należy więc ingerować w
te formy, których podejmowanie nie wiąże się z obiegiem pieniądza, jak np. wzajemna pomoc
sąsiedzka, nawet jeśli ma ona charakter bardziej zorganizowany niż spontaniczny (występująca
przede wszystkim na wsi podczas natężenia prac polowych), zyskujące coraz większą popularność
banki czasu, nieodpłatna pomoc uzyskiwana od dalekiej rodziny.
6. Przedmiotem prowadzonych badań nie były też osoby prowadzące zarejestrowaną działalność
gospodarczą, niezatrudniające pracowników, a ukrywające część uzyskanych dochodów. Osoby te
płacą składki na ubezpieczenie społeczne od podstawy wynoszącej 60% przeciętnego
wynagrodzenia (poza nielicznymi wyjątkami, tj. osobami mającymi prawo do niższej składki w
początkowym okresie działalności i osobami deklarującymi wyższą składkę niż wynosi ustawowe
minimum). W tej sytuacji ich działalność powinna stanowić jedynie inspiracje do zmian w systemie
podatkowym lub być przedmiotem zainteresowania organów podatkowych; nie można natomiast
tego traktować jako pracy nierejestrowanej.
7. Działania podejmowane w Polsce przez władze publiczne, zmierzające do ograniczania zjawiska
pracy nierejestrowanej, a więc w praktyce do przekształcania dotychczasowego zatrudnienia
nierejestrowanego w pracę rejestrowaną muszą mieć charakter kompleksowego, dobrze
przygotowanego programu. Jego wdrażanie powinno być realizowane w dwóch etapach, tak
aby uzyskać kumulacje efektów pozytywnych, a równocześnie zminimalizować możliwy
negatywny wydźwięk pojedynczych działań.

8. W pierwszym etapie należy wdrożyć rozwiązania, szczegółowo przedstawione w dalszej części
niniejszego rozdziału, które można pogrupować w następujący sposób:

•

zachęty finansowe,

•

usprawnienia organizacyjno-administracyjne,

•

uelastycznienie stosunków pracy,

•

indywidualna pomoc dla pracowników nierejestrowanych,

•

kampanie informacyjno-edukacyjne.

9. W drugim etapie, wdrażanym sukcesywnie, w okresie od 3 do 12 miesięcy po pierwszym
etapie, ale ogłoszonym już w momencie wdrażanie pierwszego etapu, należy wzmocnić system
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kontroli

oraz

zaostrzyć

sankcje

wobec

pracodawców

zatrudniających

pracowników

nierejestrowanych. Działania tego etapu powinny się koncentrować na podmiotach gospodarczych,
nie powinny zaś być kierowane na gospodarstwa domowe (zatrudniające np. gosposie, opiekunki,
korepetytorów).
10. W największym badaniu (wylosowanych przedstawicieli gospodarstw domowych) tylko 63%
ankietowanych uznało, iż są jakieś osoby, którym nie wypada zatrudniać pracowników w sposób
nierejestrowany. Większość spośród nich wskazywała osoby publiczne i bogatych przedsiębiorców,
inne grupy społeczne były wymieniane bardzo rzadko – w całej badanej próbie stanowiło to
zaledwie ok. 8,8% wskazań. Dla porównania, w całej badanej próbie najczęściej (ok. 46,6%)
wskazywani

byli

politycy.

Przy

tak

dużej

społecznej

akceptacji

wobec

zatrudniania

nierejestrowanego podjęcie jakichkolwiek działań kontrolnych wobec gospodarstw domowych czy
wprowadzanie sankcji nie tylko byłoby całkowicie nieskuteczne, ale ośmieszyłoby cały program w
oczach społeczeństwa. Dlatego działania władz publicznych wobec gospodarstw domowych
powinny się koncentrować w najbliższych latach wyłącznie na systemie bodźców pozytywnych,

realizowanych w powyżej wspomnianym pierwszym etapie.
11. Przygotowanie legislacyjne i organizacyjne proponowanych rozwiązań wymaga czasu. Ale bardzo
ważne jest, aby nie ulec pokusie i nie decydować się na ich wdrażanie małymi etapami, gdy
tylko konkretne rozwiązanie jest przygotowane, lecz zaczekać i wszystkie (lub prawie
wszystkie) działania z pierwszego etapu skumulować na jeden moment. Proponowane

rozwiązania wdrażane pojedynczo nie dadzą pożądanych efektów, będą bowiem zbyt słabym
bodźcem, aby zmienić istniejące zachowania pracodawców i pracowników. Dopiero kumulacja
bodźców, pojawiających się jednocześnie może przynieść oczekiwane rezultaty.
12. W ten sposób społeczeństwo otrzyma też ważny i jasny sygnał – władza przedstawia atrakcyjną,
kompleksową propozycję (a nie jedynie pierwsze elementy i obietnicę, że po pewnym czasie będą
następne), czas na jej spokojną analizę i przyjęcie (czyli przejście z zatrudnienia nierejestrowanego
do rejestrowanego), a dopiero po pewnym czasie pojawi się dodatkowy bodziec, jakim jest
wzmocnienie systemu kontroli i kar.
13. Ważną role w realizacji projektu powinni odegrać partnerzy społeczni. Należy dążyć do:

•

uzgodnienia proponowanego programu w ramach Komisji Trójstronnej do Spraw SpołecznoGospodarczych, a przynajmniej minimalizacji rozbieżności,

•

aktywnego włączenia partnerów społecznych w realizację programu; szczególnie ważne dla
budowy społecznej akceptacji byłyby publiczne wypowiedzi liderów organizacji pracodawców,
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jednoznacznie opowiadających się w interesie uczciwych przedsiębiorców, a więc za
programem.

8.2. Zachęty finansowe
1. Z przeprowadzonych badań jednoznacznie wynika, że najważniejszym czynnikiem sprzyjającym
zatrudnieniu nierejestrowanemu jest czynnik ekonomiczny. Przykładowo, aż 93% ankietowanych
przedsiębiorców, wymieniając główne powody, dla których pracodawcy w Polsce zatrudniają w
sposób nierejestrowany, wymieniło brak konieczności płacenia składek na ubezpieczenie społeczne.
W przypadku gospodarstw domowych zatrudniających pracowników do prac domowych składka ta
była także najczęściej wymieniana wśród kilku najważniejszych powodów, chociaż wybrało ją
34,1% ankietowanych. Gospodarstwa domowe często wskazywały także na inne powody o
charakterze ekonomicznym (np. brak konieczności płacenia wynagrodzenia za okres urlopu,
choroby oraz wyższego wynagrodzenia za nadgodziny czy prace w niedziele). Zatrudnienie
nierejestrowane pozwala więc pracodawcom znacząco obniżyć koszty pracy, natomiast
pracownikom umożliwia uzyskanie wyższych dochodów netto (nie tylko z pracy, gdyż
wielokrotnie, dzięki nieujawnianiu tych dochodów, daje prawo do świadczeń społecznych).
2. Biorąc pod uwagę fakt, że:

• dla 50,4% pracowników zatrudnionych w sposób nierejestrowany oczekiwane wynagrodzenie
netto nie przekracza kwoty 1500 zł,

• około 26% pracowników byłoby gotowych zaakceptować niższe wynagrodzenie w zamian za
rejestrowaną formę zatrudnienia, a dla ponad 75% spośród nich to niższe wynagrodzenie
mogłoby być niższe o co najmniej 10%,

• już po przeprowadzeniu badania, od dnia 1 lipca 2007 r. została obniżona (o 3%) składka
rentowa płacona przez pracownika,

• uwarunkowania polityczne pozwalają oczekiwać obniżenia podatku dochodowego od osób
fizycznych,
dalsze obniżenie klina podatkowego dla grup o najniższych odchodach mogłoby znacząco
osłabić

istniejącą

dziś

motywację

ekonomiczną

do

zatrudnienia

nierejestrowanego.

Potwierdzają to także przeprowadzone szacunki potencjalnego wpływu różnych sposobów
zmniejszania klina podatkowego na zmniejszenie skali zatrudnienia nierejestrowanego,
zawarte w załączniku nr 4.
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3. Uwzględniając realia ekonomiczne i polityczne za najwłaściwsze należy uznać:

•

wstrzymanie dalszego obniżania składki rentowej (z 10% do 6%) dla wszystkich pracowników,

•

wprowadzenie w systemie ubezpieczeń społecznych kwoty wolnej od składki na
ubezpieczenie społeczne, z wyjątkiem składki emerytalnej, w wysokości 5134 zł i

podwyższenie do tego poziomu kwoty wolnej od podatku dochodowego od osób fizycznych.
4. Ze szczegółowej analizy różnych możliwych wariantów zmniejszania klina podatkowego dla grup o
najniższych dochodach, przedstawionej w załączniku nr 4, wynika, że proponowane rozwiązanie
jest optymalne, ponieważ:

•

ma neutralny charakter dla budżetu – kwota „oszczędności” ze wstrzymania dalszego obniżania
składki rentowej jest równa kosztom wprowadzenia kwoty wolnej od składek na ubezpieczenie
społeczne i podwyższenia kwoty wolnej od podatku dochodowego od osób fizycznych,

•

utrzymuje powszechny i uniwersalny charakter nowego systemu emerytalnego i zachowuje jego
prostotę i przejrzystość – gdyby zwolnieniu podlegała także składka emerytalna, należałoby
budować skomplikowany system dopłat lub dotacji budżetowych, kreujący także dodatkowe
koszty,

•

będzie zrozumiałe dla społeczeństwa – zarówno dlatego, że wykorzystuje istniejący od lat w
systemie podatkowym mechanizm kwoty wolnej, jak i dlatego, że zrównuje wysokość kwoty
wolnej w obu systemach.

5. Wprowadzenie proponowanego rozwiązania nie jest możliwe od razu. Wymagać ono będzie
opracowania szczegółowych rozwiązań legislacyjnych tak, aby powyższą koncepcję przenieść do
istniejącego systemu ubezpieczeń społecznych w sposób nieskomplikowany, stworzenia w ZUS
odpowiedniego oprogramowania oraz odpowiedniego przeszkolenia wszystkich płatników.
Realnym terminem na wdrożenie tego rozwiązania jest więc okres pomiędzy lipcem 2009 r. a
styczniem 2010 r.
6. Z punktu widzenia prostoty systemu ubezpieczeń społecznych szczegółowej analizie powinna
zostać poddana przede wszystkim następująca koncepcja:

•

w systemie prawnym kwota wolna od składek powinna dotyczyć jednego miesiąca, a nie całego
roku (co oznacza, że jeśli pracownik pracuje np. dwa miesiące, to korzysta z 2/12 limitu
rocznego, a nie z całego limitu),

•

gdy pracownik w danym miesiącu podlega ubezpieczeniu z więcej niż jednego tytułu,
odpowiednia „koordynacja” pomiędzy płatnikami powinna być zapewniona przy wykorzystaniu
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dotychczasowych doświadczeń z funkcjonowania „limitu 30. krotności” dla pracowników
rozliczanych przez kilku płatników.
7. Szczególną kwestią, wymagającą odrębnego rozważenia, jest składka wypadkowa. W istniejącym
obecnie, spójnym systemie ubezpieczenia społecznego z tytułu wypadków przy pracy i chorób
zawodowych, składka płacona przez pracodawców jest zróżnicowana, zależna od poziomu zagrożeń
w danej branży i u konkretnego pracodawcy. Pracodawcy mający poziom zagrożeń lub
wypadkowości przewyższający średni w branży, płacą wyższą składkę. Może ona, od 1 kwietnia
2009 r., przekraczać nawet o 50% stawkę bazową dla danej branży, co jest dla nich pewnego
rodzaju karą, równocześnie jednak stanowi zachętę do inwestowania w poprawę warunków pracy.
Dla pracodawców zapewniających bezpieczne warunki pracy stawka ta może być nawet o 50%
niższa od przeciętnej dla branży. Przy wprowadzaniu proponowanego rozwiązania (kwoty wolnej
od składek na ubezpieczenie społeczne) należy równocześnie zweryfikować obowiązujące
rozwiązania prawne, tak aby przy okazji nie doszło do „spłaszczenia” kwot składek na
ubezpieczenie wypadkowe płaconych przez poszczególnych pracodawców, a tym samym osłabienia
istniejącej obecnie motywacji ekonomicznej do poprawy bezpieczeństwa pracy. Można tu rozważać
zmianę co najmniej jednego z dwóch poniższych elementów systemu:

•

zwiększenie wspomnianych „widełek”, które od 1 kwietnia 2009 r. osiągną swój maksymalny
poziom 50%,

•

zwiększenie rozpiętości stóp procentowych składek przypisanych do poszczególnych kategorii
ryzyka w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w
sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków
przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków.

8. Dla wielu pracodawców, szczególnie tych zatrudniających niewielką liczbę pracowników, dużą
barierę w zwiększaniu zatrudnienia rejestrowanego stanowi ryzyko finansowania z własnych
środków 33 dni absencji chorobowej pracownika. Ok. 50% ankietowanych przedsiębiorców,
wskazując 5 najważniejszych powodów zatrudniania pracowników nierejestrowanych, wymieniło
brak kosztów związanych z finansowaniem absencji chorobowej pracownika. Zdecydowanie
częściej wymieniano tylko składkę ZUS, a ponadto więcej wskazań uzyskała możliwość zwolnienia
pracownika z dnia na dzień (zaledwie o 0,3% więcej).
9. Można szacować, że finansowanie absencji chorobowej pracowników przez pracodawców stanowi
dla nich w skali roku koszt ok. 2,5 mld zł. ZUS wypłaca pracownikom zasiłki za pozostałe dni
zwolnienia chorobowego. W 2007 r. będzie to stanowiło kwotę ok. 5,5 mld zł. Ponieważ prognozuje
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się, że przychody Funduszu Ubezpieczeń Społecznych z tytułu składki na fundusz chorobowy
wyniosą w 2007 r. ok. 6,8 mld zł, można oczekiwać że nadwyżka w funduszu chorobowym
wyniesie ponad 1 mld zł. W 2008 r. należy oczekiwać dalszego wzrostu przychodów FUS z tytułu
składki chorobowej (do poziomu ok. 7,7 mld zł), będącego konsekwencją prognozowanego wzrostu
wynagrodzeń o około 14% i wzrostu zatrudnienia o 2,5%.
10. Istotą proponowanego rozwiązania jest skrócenie, począwszy od 2008 r., okresu wypłaty przez
pracodawców wynagrodzenia za okres zwolnienia chorobowego do 7 dni. Za dalsze dni absencji

chorobowej płacić powinien FUS. Rozwiązanie to jest możliwe do sfinansowania bez zwiększenia
dotychczasowej składki chorobowej (2,45%). Gdyby jednak okazało się w przyszłości, że z powodu
zwiększania długości urlopu macierzyńskiego lub wzrostu liczby porodów znacząco wzrosną
wydatki na zasiłki macierzyńskie, również finansowane z funduszu chorobowego – należy
odpowiednio zwiększyć kwotę składki chorobowej. To ewentualne, nieznaczne zwiększenie
wydatków FUS powinni finansować pracodawcy.
11. Liczba osób wykonujących pracę rejestrowaną w gospodarstwach domowych jest niewielka, nie
przekracza 4% ogólnej liczby tych gospodarstw. Zapotrzebowanie na usługi opiekunek dzieci i osób
starszych, osób prowadzących dom czy sprzątających będzie jednak w najbliższych latach rosło.
Wynika to z jednej strony z trwałych zmian w stylu życia rodzin, a z drugiej z poprawy sytuacji
ekonomicznej, co spowoduje, że coraz więcej osób będzie sobie mogło pozwolić na zatrudnienie
osoby na potrzeby gospodarstwa domowego.
12. Badania pokazują, że jedną z najważniejszych barier w legalnym zatrudnianiu różnego rodzaju
pomocy domowych jest czynnik ekonomiczny. Głowy gospodarstw domowych wskazują, oprócz
problemu kosztów związanych z finansowaniem składki na ubezpieczenie społeczne, także na inne
koszty, w tym koszty urlopów, zwolnień lekarskich czy nadgodzin. Wspomniane wcześniej
zmniejszenie klina podatkowego, poprzez wprowadzenie kwoty wolnej od składek na ubezpieczenie
społeczne, nie będzie wystarczające dla legalizacji zatrudnienia w gospodarstwach domowych.
Podobnie jak w przypadku przedsiębiorców, wydatki na pomoce domowe czy opiekunki
zatrudniane w gospodarstwach domowych powinny być, z punktu widzenia podatkowego,
traktowane jak koszt uzyskania przychodu. Należy więc umożliwić osobom płacącym podatek
dochodowy od osób fizycznych odliczanie od postawy opodatkowania kosztów zatrudniania
pracowników w gospodarstwach domowych (wynagrodzenie i składki na ubezpieczenie
społeczne). W praktyce będzie to dotyczyło zarówno umów o pracę, jak i umów zlecenia. Nie

należy natomiast rozciągać tego rozwiązania na inne formy prawne zatrudniania osób w
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gospodarstwach domowych, z którymi nie wiąże się opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne,
zależnych od kwoty wypłacanego wynagrodzenia (np. umowy o dzieło, umowy z osobami
prowadzącymi działalność gospodarczą, umowy z podmiotami delegującymi swoich pracowników,
zleceniobiorców itp.). Przykładowe szacunki, pokazujące wpływ proponowanego rozwiązania na
dochody netto gospodarstw domowych i zatrudnianych przez nich pracowników, znajdują się w
załączniku nr 4.
13. Wszystkie najważniejsze prace domowe, będące przedmiotem nierejestrowanego zatrudnienia (tj.
sprzątanie wnętrz, opieka domowa nad dziećmi i osobami chorymi, usługi edukacyjne w zakresie
udzielania lekcji na godziny) mogą być obecnie prowadzone także w ramach działalności
gospodarczej, na preferencyjnych warunkach podatkowych (karta podatkowa). Ta oczywista
zachęta ze strony systemu podatkowego nie jest jednak wystarczająca, aby przyciągnąć osoby
wykonujące takie usługi do obszaru rejestrowanego. Podstawową barierą finansową jest tu kwota
składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Przez pierwsze dwa lata prowadzenia działalności
gospodarczej składka na ubezpieczenie społeczne może być bardzo niska (nie przekracza obecnie
100 zł) ale do tego należy jeszcze dodać składkę na ubezpieczenie zdrowotne (obecnie prawie 200
zł). W efekcie powstaje „narzut” w kwocie prawie 300 zł. Po dwóch latach, gdy wzrasta kwota
składek na ubezpieczenie społeczne, wartość tego narzutu to 700 zł. Jest oczywiste, że przy takim
narzucie wiele osób prowadzących działalność w zakresie objętym kartą podatkową, w tym
wspomniane pomoce domowe, nie jest w stanie sfinansować składek, gdyż osiąga przychody
zbliżone do 700 zł. Jedynym rozwiązaniem tego problemu byłaby weryfikacja dotychczasowych
przepisów, określających minimalną podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne (60%
przeciętnego wynagrodzenia) i na ubezpieczenie zdrowotne (75% przeciętnego wynagrodzenia) i
zróżnicowanie tych podstaw zależnie od osiąganych dochodów, a gdy nie muszą obliczać dochodu,
ponieważ płacą podatek w formie ryczałtowej – zależnie od kwoty płaconego podatku. Oczywiście
uzgodnienie takiego rozwiązania wewnątrz rządu i z partnerami społecznymi może być trudne.
Dlatego za konieczne minimum należy uznać znaczące i trwałe obniżenie podstawy wymiaru
składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne dla części osób rozliczających się zgodnie z
kartą podatkową (wybierając te rodzaje działalności, które w oczywisty sposób nie zapewnią

dochodu wystarczającego na pokrycie składek w „normalnej” wysokości oraz wprowadzając
dodatkowy warunek o braku zatrudnionych pracowników).
14. W trakcie prowadzonych badań, szczególnie badań jakościowych, okazało się, że dla pracowników
nierejestrowanych, mających ubezpieczenie w KRUS, podjęcie zatrudnienia rejestrowanego i
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objęcie z tego tytułu ubezpieczeniem w FUS nie stanowi żadnej atrakcji, ponieważ w praktyce nie
wpłynęłoby to na wysokość ich przyszłej emerytury. Konieczna jest więc, niezależnie od innych,
powszechnie znanych powodów, pilna reforma systemu ubezpieczeń społecznych rolników,
obejmująca m.in.:

•

wprowadzenie zasady pro rata w systemie emerytalnym rolników, na wzór rozwiązania,

które już obecnie funkcjonuje pomiędzy systemami mundurowymi i systemem powszechnym
(dla żołnierzy i funkcjonariuszy, którzy wstąpili do służby po 1 stycznia 1999 r.) – co w
praktyce oznaczać będzie, że składki emerytalne płacone do systemu powszechnego rozliczone
zostaną odrębnie, a część emerytury wyliczona na ich podstawie będzie sumowana z częścią
„wypracowaną” w systemie KRUS; takie rozwiązanie stanowiłoby wymierną zachętę finansową
dla osób zarejestrowanych w KRUS do podejmowania zatrudnienia rejestrowanego;

•

zmianę sposobu wyliczania emerytury rolniczej i przyjęcie rozwiązania, jakie funkcjonuje w

nowym, powszechnym systemie emerytalnym, tj. wyliczanie emerytury na podstawie sumy
wpłaconych składek rejestrowanych jako „hipotetyczny kapitał”.

8.3. Usprawnienia organizacyjno-administracyjne
1. Omówione wcześniej zachęty finansowe stanowią istotny, ale nie jedyny czynnik, który może
stymulować przechodzenie od zatrudnienia nierejestrowanego do rejestrowanego. Dla wielu
pracodawców, szczególnie tych zatrudniających pracowników na stosunkowo krótki okres czasu,
procedury administracyjne mają bardzo duże znaczenie. Największa liczba tych procedur,
związanych z zatrudnianiem pracownika, dotyczy ZUS oraz urzędów skarbowych.
2. Rozliczenia większych pracodawców są dokonywane przez dobrze przygotowane kadry, z
wykorzystaniem profesjonalnego oprogramowania. Nie ma więc dla nich znaczenia liczba
rozliczanych pracowników czy okres ich zatrudnienia. Odmienna sytuacja wystepuje, gdy
pracodawcą jest mały przedsiębiorca, zatrudniający jednego pracownika, gdy zatrudnienie
pracownika obejmuje bardzo krotki okres czasu lub gdy praca jest wykonywana na rzecz
gospodarstwa domowego. Nic więc dziwnego, że głowy gospodarstw domowych, pytane o
przyczyny zatrudniania pracowników w sposób nierejestrowany, często wymieniały nie tylko
korzyść związaną z niepłaceniem składek do ZUS (34,1%), ale także fakt, że nie muszą załatwiać
formalności związanych z rejestracją pracownika w ZUS (31,6%). Także ponad 40% badanych
przedsiębiorców wskazało, jako zaletę zatrudnienia nierejestrowanego fakt, że nie muszą tracić
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czasu na comiesięczne rozliczanie pracownika w ZUS. Tego typu korzyść jest szczególnie istotna
dla osób prowadzących działalność gospodarczą, które nie zatrudniają pracownika. Forma ich
obecnych rozliczeń z ZUS jest bardzo uproszczona, nie muszą (poza nielicznymi wyjątkami)
składać comiesięcznych deklaracji, są zobowiązani jedynie do składania deklaracji rocznych.
Dlatego moment, gdy przedsiębiorca chce zatrudnić pierwszego pracownika, musi być w
procedurach ZUS bardzo przyjazny. W obecnej sytuacji nagły przyrost obowiązków wobec ZUS
jest przez wielu przedsiębiorców odczuwany jako bariera.
3. Dlatego bardzo ważnym kierunkiem działań powinno być uproszczenie procedur w ZUS, tak aby
były łatwiejsze, a w niektórych sytuacjach także mniej czasochłonne niż obecnie. W szczególności
należy:

• dokonać zmian prawnych, które umożliwią małym pracodawcom (do 20 pracowników)
rozliczanie składek na ubezpieczenie społeczne za konkretnego pracownika jednorazowo
za cały okres ubezpieczenia, o ile jest on zatrudniony na krótki okres czasu (do 45 dni), a

nie okresami za każdy kalendarzowy miesiąc; w ten sposób przykładowo rozliczenie
pracownika, który przepracował ostatni tydzień października, cały listopad i pierwszy tydzień
grudnia mogłoby się odbyć za pomocą jednej deklaracji dotyczącej całego tego okresu, a nie za
każdy z trzech miesięcy odrębnie, jak to jest obecnie;

• wprowadzić odrębne, uproszczone odmiany druku ZUS-DRA (składane co miesiąc)
przeznaczone dla płatników w określonej sytuacji, np. dla osób prowadzących działalność
gospodarczą, które ubezpieczają siebie i nie zatrudniają pracowników, podmiotów (w tym
gospodarstw domowych) zatrudniających jednego pracownika oraz dla tych, którzy chcieliby
jednorazowo rozliczyć krótki okres zatrudnienia pracownika, bez konieczności składania
comiesięcznych deklaracji; takie rozwiązania nie wymagają szczególnych zmian w systemie
informatycznym ZUS i są możliwe do szybkiego wdrożenia.
4. Osoby prowadzące działalność gospodarczą rozliczają się z urzędem skarbowym miesięcznie.
Dlatego nowe obowiązki, wynikające z zatrudnienia pierwszego pracownika nie są już tak uciążliwe
jak w przypadku ZUS. Odmiennie jest jednak w sytuacji gospodarstw domowych. Dla nich
konieczność comiesięcznych rozliczeń z urzędem skarbowym (przekazywanie zaliczek na podatek
dochodowy od osób fizycznych oraz deklaracji) jest bardzo kłopotliwa. Dlatego w zakresie
rozliczania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych należy gospodarstwom domowym,
zatrudniającym pracowników na własne potrzeby:
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•

zezwolić na dokonywanie wpłaty zaliczek kwartalnie (a jeśli okres zatrudnienia jest krotki i

nie przekracza 3 miesięcy – to po zakończeniu tego okresu) – jak to już obecnie można robić na
podstawie przepisów ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku
dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne – np. w przypadku
dochodów z najmu,

•

zwolnić z obowiązku składania deklaracji miesięcznych i pozostawić jedynie obowiązek

składania deklaracji rocznych – co już stosuje się w systemie podatkowym od kilku lat w
odniesieniu do niektórych dochodów (lub przychodów), zgodnie z przepisami powyższej
ustawy.
5. Dla małych przedsiębiorców zatrudnienie każdego nowego pracownika niesie ze sobą istotne
ryzyko finansowe. Kwestie zagrożeń związanych z kosztami finansowania absencji chorobowej
zostały omówione w części rekomendacji dotyczącej zachęt finansowych. Ale dla takich
przedsiębiorców

istotne

zagrożenie

niesie

też

konieczność

zapewnienia

pozyskanemu

pracownikowi, jeszcze przed podjęciem pracy, szkolenia BHP oraz badań lekarskich. Gdy w
krótkim okresie czasu okaże się, że pracownik nie spełnia oczekiwań pracodawcy, wydatek taki jest
dla przedsiębiorcy stratą – stratą której łatwo uniknąć, zatrudniając takiego pracownika początkowo
bez rejestracji. Często jednak, po takim początkowym, „próbnym” okresie zatrudnienia
nierejestrowanego, brak już motywacji do przekształcenia tej pracy w pracę rejestrowaną. Dlatego
tak ważna jest likwidacja wysokich kosztów początkowych, z jakimi wiąże się zatrudnianie
pracowników przez małych pracodawców (ze względu na efekty skali ryzyko to jest oczywiście
dużo mniejsze w przypadku pracodawców zatrudniających wielu pracowników).
6. Obecnie prawo pozwala na finansowanie kosztów badań lekarskich ze środków Funduszu Pracy,
ogranicza je jednak do osób bezrobotnych, a niekiedy również poszukujących pracy lub
pobierających rentę szkoleniową. Dlatego należy rozszerzyć możliwość finansowania badań
lekarskich ze środków Funduszu Pracy na wszystkie przypadki, gdy pracownik podejmuje
pracę u małego pracodawcy. Rozwiązanie to powinno dotyczyć nie tylko sytuacji, w których

pracownik jest kierowany do pracodawcy przez urząd pracy, ale także sytuacji, gdy pracodawca sam
pozyskuje pracownika na rynku pracy.
7. Podobne rozwiązanie należy wdrożyć także w odniesieniu do szkoleń BHP. Wydaje się też możliwe
organizowanie przez urzędy pracy i finansowanie ze środków Funduszu Pracy szkoleń BHP
dla małych przedsiębiorców zwiększających liczbę zatrudnionych pracowników, zatrudnienie
a ponadto stworzenie podstawy prawnej do pokrywania kosztów szkoleń związanych z
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bezpieczeństwem i higieną pracy z funduszu szkoleniowego, o którym mowa w art. 67 ustawy z

dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Fundusz ten co prawda
jest tworzony z odpisów z funduszu płac, ale może on być dofinansowywany z Funduszu Pracy
(por. art. 69 tej ustawy). Ponadto należy wprowadzić zmianę przepisów podatkowych, umożliwiając
traktowanie tego odpisu jako koszt (czyli odliczanie wartości odpisów na ten fundusz od dochodu
przed opodatkowaniem).
8. Jednym z najważniejszych powodów, dla których w warunkach konkretnego, lokalnego rynku pracy
nasila się zjawisko pracy nierejestrowanej, jest nierównowaga między popytem i podażą pracy.
Ponadprzeciętnie wzmacnia ona bowiem pozycję jednej ze stron stosunku pracy i pozwala jej na
stawianie warunków, w tym także dotyczących nierejestrowanego charakteru pracy. Za szczególnie
ważne należy uznać działania z zakresu szeroko rozumianych szkoleń, gdyż mogą one stosunkowo
szybko przynieść zamierzony efekt. Należy:

•

bieżąco analizować i prognozować potrzeby lokalnego rynku pracy i do nich dostosowywać
tematykę i zakres szkoleń;

•

duży nacisk położyć na specjalizację w szkoleniach – podnosić podstawowe kwalifikacje,
jakie szkoleni już posiadają, pogłębiając i uwspółcześniając posiadaną przez nich wiedzę i
umiejętności, a unikać sytuacji, w których osoba szkolona „zalicza’ kolejne kursy o charakterze
podstawowym, a tak naprawdę nie jest w stanie wykonać samodzielnie pracy w jakimkolwiek
zawodzie;

•

wprowadzić system monitoringu efektów szkoleń, tak aby instytucje szkoleniowe, w tym te

wykorzystujące środki z UE, rozliczać z efektów, analizując czy i jak zmieniła się sytuacja osób
szkolonych 6–12 miesięcy po zakończeniu szkolenia;

•

zmienić (zaostrzyć) przepisy art. 20 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku
pracy, wprowadzając dodatkowe, jakościowe kryteria, pozwalające wykreślić instytucję

szkoleniową z rejestru na okres kilku lat oraz uzupełniając dane zawarte w rejestrze o
informacje uzyskane w wyniku powyższego monitoringu.
9. Konieczne jest jednak także dokonanie reform instytucjonalnych, wzmacniających skuteczność
działań władz publicznych na rzecz rynku pracy. W tym celu należy:

•

ustawowo wskazać koordynatora działań rządu w zakresie działalności szkoleniowej i
edukacyjnej z punktu widzenia rynku pracy (w praktyce dokonując wyboru jednego z

ministrów: właściwego do spraw nauki, właściwego do spraw szkolnictwa wyższego – obecnie
za oba te działy odpowiada jeden minister, właściwego do spraw edukacji lub właściwego do
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spraw pracy), co powinno poprawić skuteczność działań w zakresie dopasowywania struktury
kwalifikacyjno-zawodowej do bieżących potrzeb rynku pracy,

•

poważnie zreformować obecny system instytucji rynku pracy – w tym rozdzielić funkcje

wypłaty świadczeń obligatoryjnych (przenosząc ją do gminy) od świadczenia usług rynku pracy
(pozostawionych w powiatowych urzędach pracy), wzmocnić rolę doradcy zawodowego,
integrować działania podejmowane przez służby zatrudnienia i służby socjalne wobec tej samej
rodziny (gospodarstwa domowego), zapewniając przede wszystkim odpowiedni przepływ
informacji;

•

zreformować służby społeczne na szczeblu wojewódzkim (samorządowe: regionalne ośrodki

pomocy społecznej i wojewódzkie urzędy pracy oraz rządowe – tzw. społeczne służby
wojewody).
10. Obecny system doboru podmiotów do przeprowadzenia kontroli przez urzędy skarbowe jest w dużej
mierze przypadkowy. Często kontrole przeprowadza się u tych, którzy popełnili błędy, nie
dotrzymali terminu lub na których urząd otrzymał skargi (donosy). W efekcie dochodzi do sytuacji,
w której rzetelni przedsiębiorcy są kontrolowani ponad miarę, a na kontrole u wielu pozostałych
brakuje już sil i środków – lub też mają one charakter powierzchowny. Dla opracowywania planu
kontroli nie wykorzystuje się danych, jakie o firmie dostarczają sami zainteresowani. Dobrym
przykładem skuteczności analizy danych jest rozwiązanie szwedzkie, gdzie w sektorze budowlanym
porównuje się proporcje pomiędzy wartością kontraktu a kosztami osobowymi. Jeśli proporcje te
istotnie odbiegają od przeciętnej dla rynku, to znak że władze powinny się zainteresować daną
firmą, bo istnieje duże prawdopodobieństwo występowania zatrudnienia nierejestrowanego. Dlatego
należy wdrożyć i sukcesywnie rozbudowywać ogólnopolski system analizy danych finansowych
przez urzędy skarbowe, pozwalających im, na podstawie otrzymanych sprawozdań finansowych,

typować podmioty, które powinny być poddane wnikliwym kontrolom, w tym dotyczącym
legalności zatrudnienia. Niektóre wyniki tych analiz powinny być też udostępniane innym
podmiotom, prowadzącym kontrole, w tym Państwowej Inspekcji Pracy i ZUS, w ramach
centralnego systemu monitorowania zatrudnienia nierejestrowanego Takie rozwiązanie pozwoli
lepiej ukierunkować prowadzone kontrole, a tym samym będzie stanowiło odciążenie dla rzetelnych
przedsiębiorców, powinno bowiem zmniejszyć liczbę przeprowadzanych u nich kontroli.
11. W niektórych krajach Unii Europejskiej funkcjonują systemy bonów, którymi pracodawcy mogą
płacić za pracę wykonywaną w gospodarstwach domowych (np. we Francji, Austrii, Belgii).
Przeprowadzone badania wykazały, że nie jest to rozwiązanie, które mogłoby obecnie zyskać
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popularność w Polsce. Wprawdzie 38,5% pracujących obecnie w szarej strefie wyraziło
zainteresowanie taką formą rozliczeń, ale ponad 93% spośród pozostałych jednoznacznie
stwierdziło, że preferowałoby otrzymywanie wynagrodzeń w gotówce. W badaniu na dużej próbie,
gdy pytano o opinię w tej sprawie wszystkich ankietowanych, także tych, którzy nie pracują „na
czarno”, zaledwie ok. 25% wskazało, że może to być rozwiązanie interesujące. Dlatego taż należy
bieżąco analizować doświadczenia innych krajów w tym zakresie, a za kilka lat ponownie poddać
ocenie możliwość wdrożenia systemu bonów w Polsce. Rozwiązanie takie wymaga

czasochłonnych i kosztownych przygotowań organizacyjnych, dlatego powinno być wdrażane, gdy
sukces przedsięwzięcia będzie co najmniej prawdopodobny.
12. Wymogi stawiane wobec pracowników na współczesnym rynku pracy będą stale rosły. Stale będzie
też wzrastała liczba osób, które nie będą w stanie sprostać tym wymaganiom z przyczyn
obiektywnych (np. niepełnosprawność, stan zdrowia, ograniczone możliwości intelektualne).
Równocześnie rosnące wymagania prawne wobec pracodawców (np. wzrastająca kwota
minimalnego wynagrodzenia, wymagania dotyczące warunków pracy) i malejące zapotrzebowanie
na nisko kwalifikowanych pracowników spowodują, że pewna grupa pracowników nie będzie w
stanie znaleźć sobie zatrudnienia na legalnym, rejestrowanym rynku pracy. Wartość ich pracy
będzie bowiem dla pracodawcy niższa niż minimalny, wymagany przepisami prawa koszt ich
zatrudnienia. Jest to więc grupa, która w sposób naturalny będzie szukała zatrudnienia
nierejestrowanego jako jedynej, realnie dostępnej możliwości zarobkowania. Jednym z
najważniejszych działań władz publicznych musi być w związku z tym długoterminowe
wspieranie rozwoju gospodarki społecznej. Niektóre kraje europejskie mają w tym zakresie duże

doświadczenie. Warto z tego korzystać. Sposoby wspierania rozwoju gospodarki społecznej nie są
przedmiotem niniejszego opracowania, ale problem został zasygnalizowany, gdyż w perspektywie
dekady może to być to jeden z najważniejszych sposobów ograniczania zatrudnienia
nierejestrowanego.

8.4. Uelastycznienie stosunków pracy
1. Zmiana sytuacji na polskim rynku pracy powoduje, że coraz częściej to nie pracodawca, lecz
pracownik stawia warunki. Jest to najlepszy moment do wprowadzenia zmian systemowych,
uelastyczniających stosunki pracy i zmniejszających ryzyko finansowe pracodawców. Gdyby takie
zmiany nie były możliwe (np. z powodów społecznych lub politycznych), to należy przynajmniej
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dać obu stronom stosunku pracy możliwość zawarcia w umowie o pracę klauzuli opt out, a więc
umożliwić wyłączenie, na zasadzie pełnej dobrowolności, stosowania pomiędzy stronami
umowy o pracę określonych przepisów Kodeksu pracy oraz niektórych innych ustaw (np.

rozwiązywanie

stosunków

pracy

z

przyczyn

nie

dotyczących

pracowników).

Katalog

dopuszczalnych wyłączeń powinien być precyzyjnie określony, oczywiście nie może naruszać
postanowień podstawowych norm prawa pracy, unijnych dyrektyw i przepisów konwencji
Międzynarodowej Organizacji Pracy. Wprowadzając nowe rozwiązania prawne trzeba mieć
świadomość obecnego brzmienia art. 18 Kodeksu pracy (wraz z bogatym orzecznictwem), który
dopuszcza odstępstwa od przepisów kodeksowych tylko w sytuacji, gdy są one korzystniejsze dla
pracownika. Ze względu na społeczną wrażliwość tej propozycji najwłaściwsze jest jej
negocjowanie w ramach Komisji Trójstronnej jako części większego pakietu, mającego na celu
ograniczenie zjawiska pracy nierejestrowanej. W szczególności należy rozważyć umieszczenie w
takim katalogu następujących regulacji:

•

wprowadzenie możliwości wypowiadania umów o pracę, zawartych na okres krótszy niż 6
miesięcy (art.33 KP),

•

zmiana zasad wypowiadania umów zawartych na czas nieokreślony, np. poprzez wprowadzenie
innych, krótszych okresów wypowiedzenia (art. 36 §1 KP) lub zmniejszenie kwoty odprawy
przysługującej pracownikowi (art. 8 ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach
rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników),

•

precyzyjne określenie innych, niż są obecnie wymienione, przyczyn skróconego okresu
wypowiedzenia (art. 361§1KP),

•

rezygnacja z pewnych procedur w sytuacji, gdy pracodawca zamierza zwolnić danego
pracownika (np. konsultacje ze związkami zawodowymi),

•

wprowadzenie innych, mniej kosztownych dla pracodawcy zasad finansowania nadgodzin oraz
pracy w niedziele i święta,

•

poszerzenie katalogu przyczyn rozwiązywania umów o pracę przez pracownika bez
wypowiedzenia (art. 55 KP).

2. W dniu 20 lutego 2003 r. Komisja Trójstronna do Spraw Społeczno-Gospodarczych przyjęła
uchwałę nr 16 w sprawie projektu ustawy o zasadach zatrudniania pracowników tymczasowych.
Komisja pozytywnie oceniła projekt kierowany przez rząd do Sejmu (który zresztą został następnie
uchwalony w Sejmie bez zmian merytorycznych w dniu 9 lipca 2003 r.), a równocześnie
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zdecydowała, że w pierwszej połowie 2005 r. dokona oceny funkcjonowania tej ustawy. Ocena taka
nie została jednak dotychczas dokonana.
3. Przeprowadzone badania pokazują, że istnieją pewne możliwości zwiększenia zatrudnienia
pracowników tymczasowych, częściowo zastępując nimi dotychczasowych pracowników
nierejestrowanych. Dotyczy to przede wszystkim zatrudnienia w podmiotach gospodarczych.
Dlatego należy pilnie przeanalizować, we współpracy z przedstawicielami agencji pracy
tymczasowej, dotychczasowe efekty funkcjonowania ustawy, zidentyfikować najważniejsze
bariery i podjąć próbę ich likwidacji. W analizie tej należy także wykorzystać szczegółowe

wyniki przeprowadzonych badań, identyfikujących oczekiwania potencjalnych użytkowników
wobec agencji pracy tymczasowych i ich pracowników.

8.5. Indywidualna pomoc dla pracowników nierejestrowanych
1. Badania pokazały, że pracownicy nierejestrowani mają nikłą wiedzę na temat swoich uprawnień. Aż
46,8% pracowników wykonujących pracę nierejestrowaną stwierdziło, że nie ma świadomości, iż
mogą dochodzić swoich praw w sądzie (w przypadku gdy ich pracodawca będzie nierzetelny).
Tylko 35% pracowników mających taką świadomość byłoby gotowych wykorzystać swoje
uprawnienie. Stanowi to zaledwie 18,8% wszystkich pracowników wykonujących w ciągu
minionych 12 miesięcy pracę nierejestrowaną. Jak pokazują badania, wielu pracowników nie byłoby
w stanie złożyć skargi do Państwowej Inspekcji Pracy lub wnieść pozew do sądu pracy. Tylko ok.
60% badanych oceniło, że potrafiłoby to zrobić.
2. W

tej

sytuacji

należy

uruchomić

specjalną

infolinię,

dedykowana

pracownikom

nierejestrowanym, zapewniającą im nie tylko możliwość uzyskania porad prawnych, ale także

porad praktycznych na temat możliwości przejścia do obszaru pracy rejestrowanej. Infolinia
powinna działać na zasadzie anonimowej, aczkolwiek należy się liczyć także ze zgłaszaniem przez
dzwoniących konkretnych przypadków zatrudniania pracowników w sposób nierejestrowany. Będą
one wymagały sprawdzenia przez odpowiednie instytucje. Z uwagi na prawdopodobny zakres
tematyczny prowadzonych rozmów, jak również biorąc pod uwagę obecne zadania instytucji
państwowych, podmiotem najwłaściwszym do obsługi takiej infolinii jest Państwowa Inspekcja
Pracy.
3. Zdarza się, że osoby wykonujące pracę nierejestrowaną pozostają w pewnym momencie bez
środków do życia. Tracą pracę i nawet jeśli są już zarejestrowani w urzędzie pracy to najczęściej nie
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mają prawa do zasiłku. Często powodem utraty pracy jest długotrwała choroba lub istotne
pogorszenie stanu zdrowia. Bywa, że osoba wykonująca pracę nierejestrowaną osiągnie wiek
emerytalny, składa wniosek o emeryturę i wtedy dowiaduje się, że ma niewystarczający staż
ubezpieczeniowy. Okazuje się jednak, że przypadki, kiedy takie osoby ujawniają fakt pracy
nierejestrowanej, należą do rzadkości. Tymczasem w Japonii została wprowadzona zasada, że osoba
zatrudniona bez rejestracji także może otrzymać zasiłek dla bezrobotnych, o ile złoży odpowiednie i
wiarygodne doniesienie na swojego byłego pracodawcę. Takie przepisy pozwalają osłabić swoistą
wspólnotę interesów pomiędzy pracodawcą i jego niezarejestrowanym pracownikiem. Wzorując się
na tym przykładzie należałoby w Polsce stworzyć możliwość uzyskania prawa do zasiłku dla
bezrobotnych i do świadczeń z ZUS (zaliczenie stażu), jeśli pracownik na drodze
administracyjnej lub sądowej udowodni, że był zatrudniony bez rejestracji – wraz z

możliwością abolicji podatkowej. Ponieważ zdecydowana większość osób, którym jest oferowane
to rozwiązanie, to osoby o niższych kwalifikacjach, mające często problemy z załatwieniem spraw o
charakterze urzędowym, zasady działania urzędów pracy i ZUS w tym zakresie muszą być
odpowiednio zmienione. Zainteresowany, zgłaszający się ze swoją sprawą musi uzyskać
odpowiednią poradę i pomoc, często być „prowadzony za rękę”. W administracji publicznej
powinna w tym zakresie obowiązywać zasada „jednego okienka” – a więc informacja o złożonej
skardze i o wynikach postępowania sprawdzającego powinna być dostępna dla wszystkich
zainteresowanych instytucji, w ramach rekomendowanego w dalszej części systemu monitoringu.
Ponadto należy okresowo nagłaśniać medialnie ten obszar aktywności, aby informować pracujących
w szarej strefie o ich uprawnieniach, a pracodawców ostrzegać o realnym zagrożeniu finansowym,
jakim może być dla nich skarga złożona przez pracownika (w praktyce najczęściej przez byłego
pracownika).
4. Zdecydowana większość osób aktualnie pracujących w szarej strefie stwierdziła, że wprowadzenie
obowiązku częstego zgłaszania się do urzędu pracy nie miałoby wpływu na ich decyzję o
wykonywaniu pracy nierejestrowanej (82,5%). Także prawie polowa pracowników służb
publicznych (47,4%) uznała, że takie działania nie miałyby żadnego znaczenia. Równocześnie
prawie 40% spośród nich uznało, że obowiązek stawiennictwa w urzędzie pracy nawet 2–3 razy w
miesiącu byłby dla nich już kłopotliwy. Warto także zauważyć, że zdaniem 25,3% badanych
pracowników służb publicznych osoby wykonujące pracę nierejestrowaną w takiej sytuacji
wyrejestrowałyby się z urzędu pracy. W badaniach jakościowych pojawiły się twierdzenia
pracodawców, iż w sytuacji, gdyby działania urzędu pracy wobec wartościowego pracownika stały
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się kłopotliwe dla pracodawcy, zdecydowałby się on na rejestrację umowy z takim pracownikiem
(minimalne wynagrodzenie, reszta płatna bez rejestracji). Uzyskane wyniki badań w tej kwestii
wskazują, że powszechne „nękanie” bezrobotnych przez urzędy pracy nie przyniosłoby istotnego
zmniejszenia liczby osób wykonujących pracę nierejestrowaną. Pozwalają one jednak na
rekomendowanie, aby urzędy pracy dokonywały analizy bieżącej sytuacji na lokalnym rynku
pracy także pod kątem pracy nierejestrowanej i zwiększyły swoją aktywność (częstsze

przedkładanie ofert, wzmocnienie współpracy ze służbami socjalnymi) wobec tych grup
bezrobotnych, których profil wskazuje na zwiększone prawdopodobieństwo wykonywania
pracy nierejestrowanej. Tego typu aktywność jest prostym sposobem zmniejszenia zakresu zadań

urzędów, co w praktyce pozwala na poświęcenie większej ilości czasu i zaangażowania osobom,
które autentycznie poszukują pracy rejestrowanej, a dla których, przy braku odpowiedniego
wsparcia ze strony służb zatrudnienia, podjęcie pracy nierejestrowanej może okazuje się jedynym
sposobem na własne utrzymanie.

8.6. Kampanie informacyjno-edukacyjne
1. Przeprowadzone badania jednoznacznie wskazują na konieczność prowadzenia kampanii
informacyjnych lub działań edukacyjnych, zwiększających poziom wiedzy pracowników i
pracodawców – zwłaszcza o wzajemnych uprawnieniach obu stron i o zagrożeniach związanych z
wykonywaniem pracy nierejestrowanej.
2. Wszystkie przeprowadzone badania potwierdziły, że największe ryzyko związane z wykonywaniem
pracy nierejestrowanej badani dostrzegają w związku z wypadkami w pracy. 47,9% pracowników
służb publicznych uważa, że pracodawcy zatrudniający pracowników nierejestrowanych mają
świadomość wysokiego ryzyka związanego z odpowiedzialnością wobec pracownika za skutki
wypadku w pracy. Także zdaniem pracowników wykonujących pracę nierejestrowaną, wypadki w
pracy stanowią dla nich zdecydowanie największe lub raczej wysokie zagrożenie (81,1%). Również
wśród przedsiębiorców największe obawy dotyczące zatrudniania nierejestrowanego są związane ze
skutkami wypadków przy pracy. Na takie wyniki badań wpływa z jednej strony przekonanie o
niskiej skuteczności instytucji kontrolnych w zwalczaniu zjawiska pracy nierejestrowanej, z drugiej
zaś świadomość trudności w ukryciu najcięższych wypadków przy pracy i wysokich świadczeń,
jakie dostają ofiary wypadków w pracy z ubezpieczenia społecznego.
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3. Medialne kampanie informacyjne, których celem jest zwiększenie skłonności do pożądanych
zachowań (czyli oferowania lub podejmowania pracy rejestrowanej oraz przejścia od pracy
nierejestrowanej do pracy rejestrowanej) powinny się cechować prostym i wyrazistym przekazem i
wywoływać silne emocje. Dlatego w przypadku pracodawców i pracowników szarej sfery
zdecydowanie największy efekt można uzyskać eksponując problematykę wypadków w pracy.
Należy przeprowadzić kampanię, ukazującą ogromne ryzyko finansowe związane ze skutkami
wypadków w pracy:

• dla pracodawców: konieczność wypłaty odszkodowania, dożywotniej renty, renty rodzinnej w
przypadku wypadku śmiertelnego, sankcje z ZUS z tytułu zaległych składek i urzędu
skarbowego z tytułu zaległych podatków oraz dodatkowo mandaty z urzędu skarbowego i i PIP,

•

dla pracowników: pozostanie bez środków do życia (zasiłku chorobowego lub renty), jeśli w
wyniku wypadku utraci się czasowo lub trwale zdolność do wykonywania pracy, pozostawienie
rodziny bez renty w przypadku śmierci.

To duże ryzyko finansowe powinno zostać ukazane w kontekście korzystnych
zabezpieczeń,

istniejących

w

powszechnym

systemie

ubezpieczeń

społecznych

(wypadkowych), który zapewnia ofiarom wypadków w pracy zasiłek chorobowy równy 100%
wynagrodzenia, jednorazowe odszkodowania, a w przypadku utraty zdolności do pracy także
rentę na korzystniejszych warunkach finansowych niż tzw. renta z ogólnego stanu zdrowia.
Także renta rodzinna, przysługująca rodzinie śmiertelnej ofiary wypadku w pracy jest wyższa
niż „zwykła” renta rodzinna.

4. Badania jakościowe pokazały, że wiele osób nie wie, w jaki sposób będzie wyliczana ich przyszła
emerytura. Mają wprawdzie świadomość, że okres wykonywania pracy nierejestrowanej nie daje
uprawnień emerytalnych (przykładowo, 76,8% wykonujących pracę nierejestrowaną wskazało to
jako czynnik wysokiego ryzyka, tj. zaledwie o 4,3% mniej niż osób wskazujących ryzyko wypadku
przy pracy), ale równocześnie wielu z nich nie tylko nie zna zasad, ale też nie do końca wierzy w
efektywność zreformowanego systemu emerytalnego. W momencie wprowadzania reformy systemu
emerytalnego dużo uwagi poświęcono przekazaniu społeczeństwu informacji, że kwota przyszłej
emerytury jest bezpośrednio zależna od kwoty składek wpłaconych przez cały okres aktywności
zawodowej. Obecnie, po prawie 9 latach od wdrożenia reformy nadszedł czas, aby przypomnieć
zasady nowego systemu emerytalnego. Jest to o tyle łatwiejsze, że ubezpieczeni od lat otrzymują

już zarówno coroczne informacje o stanie kont w OFE, jak i informacje o kwocie składek
zaewidencjonowanych na koncie w ZUS. Tego typu oddziaływanie na świadomość osób
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wykonujących pracę nierejestrowaną może być dla nich silnym bodźcem (w połączeniu z innymi
bodźcami proponowanymi w niniejszych rekomendacjach) do poszukiwania możliwości
zatrudnienia rejestrowanego.
5. Uruchomienie specjalnej infolinii, o czym wspomniano wcześniej, dedykowanej pracownikom
nierejestrowanym, musi być wsparte odpowiednią kampanią informacyjną, obejmującą:

•

budowę w świadomości społecznej przekonania, że pracownik nierejestrowany też może
skutecznie dochodzić swoich praw, że nie stoi na straconej pozycji tylko dlatego, że wykonywał
coś zakazanego, coś do czego nie chce się przyznać,

•

propagowanie samej infolinii jako praktycznego sposobu uzyskania pomocy przez
nierejestrowanych pracowników.

6. Po wdrożeniu drugiego etapu instytucje państwowe, a zwłaszcza PIP i ZUS muszą utrzymywać
stały kontakt z mediami, za ich pośrednictwem bieżąco przekazywać społeczeństwu informacje o
wynikach kontroli i konkretnych przypadkach pracy nierejestrowanej – zdecydowanie

koncentrując się na konkretnych „przykładach z życia”, a nie statystykach. Większość osób
zaangażowanych w pracę nierejestrowaną jest przekonana o nikłej skuteczności działań kontrolnych
instytucji państwowych i w związku z tym żyje w poczuciu braku jakiegokolwiek zagrożenia ze
strony tych instytucji. Zbudowanie przekonania o nieuchronności kary może być czynnikiem
stymulującym do legalizacji zatrudnienia.
7. Wykorzystując wyniki badań, należy podjąć ukierunkowaną, podmiotowo promocję pracy
tymczasowej, adresując ją do tych podmiotów, które mogą być potencjalnie użytkownikami, a które

dotychczas nie korzystały z pracy tymczasowej.

8.7. Wzmocnienie systemu kontroli
1. Zgodnie z przepisami Kodeksu zawarcie umowy o pracę musi nastąpić najpóźniej w dniu, w którym
został nawiązany stosunek pracy. W praktyce oznacza to, że pracownik może być dopuszczony do
wykonywania pracy po zawarciu z pracodawcą umowy o pracę. Później pracodawca ma obowiązek
zgłosić pracownika do ubezpieczenia społecznego (ZUS), w terminie 7 dni od daty nawiązania
stosunku pracy. Ponadto, z uwagi na konieczność zapewnienia odpowiedniej jakości danych
wprowadzanych do systemu informatycznego ZUS i możliwość dokonania natychmiastowej
korekty, zgłoszenia te są przyjmowane wyłącznie w formie papierowej. Odmienne przepisy
obowiązują w wielu krajach europejskich, które uznały, że pozostawienie pracodawcom pewnego
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okresu, w którym pracownik może świadczyć pracę, pomimo że nie został zgłoszony czy
zarejestrowany w żadnej instytucji publicznej, to bardzo istotny czynnik sprzyjający zatrudnianiu
nierejestrowanemu. Przykładowo: w Belgii od 1998 r. każdy pracownik musi mieć na swoim
stanowisku pracy kartę ubezpieczenia społecznego, co w praktyce umożliwia inspektorowi
przeprowadzającemu

kontrolę

natychmiastowe

sprawdzenie

legalności

zatrudnienia

tego

pracownika, we Włoszech nowy pracownik musi być zgłoszony do ubezpieczenia społecznego w
ciągu 24 godzin od podpisania umowy o pracę, w Austrii w kwietniu 2007 r. partnerzy społeczni
uzgodnili skrócenie obowiązującego siedmiodniowego okresu czasu przeznaczonego na zgłoszenie
pracownika do ubezpieczenia społecznego, akceptując nową zasadę – najpóźniej w dniu podjęcia
pracy.
2. Podczas badań jakościowych okazało się, że częstą praktyką pracodawców polskich jest zawieranie
z pracownikami umów „bez daty”. Są one dokumentem, który stanowi swoistą polisę – może być
użyty podczas kontroli legalności zatrudnienia lub też w sytuacji, gdy nierejestrowany pracownik
ulegnie ciężkiemu wypadkowi. W takiej sytuacji podpisane wraz z umową (także in blanco) druki
ZUS są wykorzystywane, po wpisaniu aktualnej daty, do zgłoszenia pracownika do ubezpieczenia
społecznego z zachowaniem terminu wspomnianych 7 dni.
3. W obecnych realiach społeczno-politycznych wzorowanie się na rozwiązaniu austriackim, nawet
gdyby partnerzy społeczni uzyskali consensus, byłoby ryzykowne i mogłoby się spotkać z krytyką
opiniotwórczych mediów. Dlatego w Polsce, dążąc do eliminacji tego czynnika, silnie sprzyjającego
zatrudnieniu nierejestrowanemu, należy każdemu z pracodawców dać możliwość swobodnego
wyboru pomiędzy dwoma poniższymi wariantami (w przypadku każdego pracownika
odrębnie):

• pracownik jest zgłaszany do ubezpieczenia społecznego przed podjęciem pracy – a jeśli jego
pierwszym dniem pracy jest dzień tego zgłoszenia, to dodatkowo potwierdzenie musi
obejmować wskazanie konkretnej godziny,

• pracownik jest zgłaszany do ubezpieczenia na dotychczasowych zasadach (w terminie 7 dni
od daty podjęcia pracy), ale przed jego faktycznym przystąpieniem do pracy pracodawca
musi dokonać wstępnej rejestracji elektronicznej; ta wstępna rejestracja powinna polegać na

przekazaniu identyfikatora pracodawcy oraz imienia, nazwiska i numeru PESEL pracownika –
bądź poprzez wypełnienie prostego formularza na stronie internetowej ZUS, bądź wysłania
SMS-a.
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Rozwiązanie takie będzie z jednej strony mało kłopotliwe dla rzetelnych pracodawców, z
których więksi i tak przekazują dane do ZUS w postaci elektronicznej, a dla mniejszych
możliwość wysłania SMS-a także nie będzie kłopotliwa. Jest ono natomiast absolutnie
niezbędnym warunkiem do zapewnienia skuteczności kontroli legalności zatrudnienia oraz
wyeliminowania opisanego powyżej mechanizmu przenoszenia na Fundusz Ubezpieczeń
Społecznych finansowych konsekwencji wypadków w pracy pracowników nierejestrowanych

4. W art. 15 projektowanej dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady, przewidującej kary dla
pracodawców zatrudniających obywateli państw trzecich nielegalnie przebywających na terytorium
UE, znalazł się zapis: „Państwa członkowskie zapewniają, by każdego roku co najmniej 10%
przedsiębiorstw mających siedzibę na ich terytorium było kontrolowanych pod kątem zatrudniania
obywateli państw trzecich nielegalnie przebywających na terytorium UE”. Wprawdzie jest to
dopiero projekt dyrektywy, ale pokazuje on pewną tendencję, która w perspektywie kilku lat nałoży
na władze publiczne nowe obowiązki. Zapewnienie w Polsce tak dużej liczby kontroli przez
instytucje publiczne, działające na obecnych zasadach, nie będzie możliwe. W obecnych
warunkach, jak pokazało badanie, Polska nie byłaby w stanie nawet podać dokładnej liczby takich
kontroli, przeprowadzonych w ubiegłym roku.
5. Wykonanie normy, określającej liczbę koniecznych kontroli, jaką w perspektywie kilku lat narzuci
krajom członkowskim dyrektywa unijna, nawet jeśli będzie to mniej niż 10% przedsiębiorców w
skali roku, nie jest możliwe siłami Państwowej Inspekcji Pracy w obecnych rozmiarach. Nie ma też
oczywiście potrzeby znaczącego zwiększania liczby etatów w PIP. Aby osiągnąć powyższy cel
należy:

•

przyjąć założenie, że kontrolna legalności zatrudnienia powinna być realizowana także
„przy okazji” innych kontroli przeprowadzanych przez służby państwowe (np. urzędy

skarbowe, ZUS, inspekcję sanitarną, inspekcję handlową, nadzór budowlany, inspekcję
transportu drogowego, policję, służbę celną – z których wiele prowadzi kontrole działów
gospodarki charakteryzujących się dużą częstotliwością występowania pracy nierejestrowanej);

•

stworzyć centralny rejestr osób podlegających ubezpieczeniu społecznemu, dostępny w
systemie on line dla wszystkich państwowych służb mających uprawnienia kontrolne – w

praktyce powinna to być kopia fragmentu bazy danych, jaką dysponuje ZUS, zawierająca jednak
bardzo ograniczone dane – wyłącznie imiona i nazwiska oraz numery PESEL wszystkich osób,
które w danym dniu podlegają ubezpieczeniu społecznemu, wraz z nazwą i numerem REGON

„PRZYCZYNY PRACY NIEREJESTROWANEJ, JEJ SKALA, CHARAKTER I SKUTKI SPOŁECZNE”. RAPORT Z BADAŃ JAKOŚCIOWYCH

594

lub NIP ich pracodawcy; ta baza powinna zawierać także bieżąco aktualizowane dane o
wspomnianej wcześniej wstępnej rejestracji elektronicznej;

•

przyjąć przepisy i wdrożyć procedury, które spowodują, że służby przeprowadzające kontrolę
u przedsiębiorcy będą musiały sprawdzić w tej bazie status co najmniej części
pracowników zastanych w miejscu pracy pod kątem legalności ich zatrudnienia, a ponadto, w

przypadku nieprawidłowości, powiadomić ZUS – bo to właśnie ZUS powinien być instytucją
weryfikującą uzyskane informacje i podejmującą czynności egzekucyjne wobec nieuczciwego
pracodawcy (jest to bowiem jedyna instytucja, która w takiej sytuacji będzie zawsze miała
podstawy prawne do twierdzenia, że pracodawca nie dopełnił wobec niej ustawowych
obowiązków); postęp technologiczny powoduje, że sprawdzenie danych w bazie on line nie
będzie dla pracowników służb kontrolnych żadnym problemem;

•

do czasu stworzenia i udostępnienia wszystkim służbom kontrolnym wspomnianego
centralnego rejestru (co może zająć do 2 lat) można rozważać rozwiązanie tymczasowe,
polegające na zobowiązaniu tych służb do przekazywania do ZUS wyciągów z protokołów
kontroli, zawierających dane osób zastanych w miejscu pracy (u małego pracodawcy lub

zatrudnionych w wybranej losowo komórce organizacyjnej u większego pracodawcy).
6. W tej sytuacji, także aby zapewnić maksymalną efektywność działalności kontrolnej władz
publicznych

w

zakresie

pracy

nierejestrowanej,

należy

zbudować

centralny

system

monitorowania nielegalnego zatrudnienia, obejmujący m.in. rejestrację wszystkich przypadków

stwierdzonych nieprawidłowości u poszczególnych pracodawców, także pozwalający na analizę
branżową, terytorialną i strukturalną zjawiska, dający służbom kontrolnym bieżący dostąp do
informacji o rzetelności poszczególnych przedsiębiorców, umożliwiający szybkie ustalenie liczby
kontroli przeprowadzonych w określonym czasie lub u określonych grup pracodawców. Rejestr
przedsiębiorców, u których stwierdzono w ostatnich dwóch latach przypadki nierejestrowanego
zatrudniania, powinien być jawny i publicznie dostępny. Dostęp i współudział w tworzeniu takiego
systemu powinny mieć wszystkie instytucje zajmujące się bezpośrednią działalnością kontrolną u
pracodawców. Wdrożenie takiego rozwiązania wymaga czasu, potrzebnego m.in. do ujednolicenia
metodologii prezentacji danych pozyskiwanych przez różne instytucje. System ten powinien także
objąć blok informacyjny, pomocny w pracy wszystkich pracowników służb kontroli, zawierający
m.in. opisy najciekawszych wykrytych przypadków omijania istniejących przepisów, stosowane
interpretacje przepisów praca i orzecznictwo sądowe mające wpływ na zjawisko pracy
nierejestrowanej. Koordynacją działań w tym zakresie powinna zająć się jedna instytucja publiczna
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(w toku szczegółowych prac koncepcyjnych należy dokonać wyboru pomiędzy Ministerstwem
Pracy i Polityki Społecznej i Państwową Inspekcją Pracy).
7.

Sposoby przeprowadzania kontroli u pracodawców wymagają poważnej analizy. W konsultacji z
organizacjami pracodawców należy poszukiwać rozwiązań, które z jednej strony ograniczą dla
nich uciążliwość działań kontrolnych, z drugiej zaś wyeliminują możliwości celowego
opóźniania kontroli przez nieuczciwego pracodawcę (np. po to, aby ukryć określone dokumenty

lub zataić fakt nierejestrowanego zatrudnienia, ukrywając część pracowników).
8. Przeprowadzone badania wykazały, że przekonanie o skuteczności kar finansowych jest niewielkie.
Zaledwie 3,3% badanych przedsiębiorców wymieniło je jako skuteczną formę ograniczania
zatrudnienia nierejestrowanego, mając możliwość trzech wskazań. Dopiero kwota znacznie
przewyższająca korzyści osiągane przez pracodawcę z zatrudnienia nierejestrowanego mogłaby
mieć istotny wpływ na skłonność do legalizacji zatrudnienia. Przykładowo, ponad 2/3 pracowników
służb zatrudnienia uważa, że aby kara finansowa była skuteczna, powinna być wyższa niż 5 tys. zł.
9. W ramach klasycznie rozumianego systemu sankcji należy:

•

zdecydowanie zwiększyć karę finansową za zatrudnianie pracownika bez rejestracji – do

poziomu minimum 5 tys. zł, w przypadku tych pracodawców, którzy nie byli wcześniej za to
karani oraz do poziomu co najmniej 10 tys. zł gdy pracodawca był już karany za takie
przewinienie,

•

dla firm, które w okresie dwóch lat zostaną ponownie ukarane (warunki recydywy, definiowane
podobnie jak we wspomnianym projekcie dyrektywy) za zatrudniane nierejestrowanych
pracowników, należy wprowadzić dodatkowe sankcje, bezpośrednio związane z rodzajem
prowadzonej przez nie działalności (np. czasowe pozbawienie prawa do sprzedaży alkoholu

czy ubiegania się o zamówienie publiczne).
10. W Niemczech, w sektorze budowlanym, który jest szczególnie zainteresowany pozyskiwaniem
pracowników nierejestrowanych, obowiązują przepisy nakładające na generalnego wykonawcę
solidarną

odpowiedzialność

za

wszelkie

zobowiązania

podwykonawców

wobec

ich

pracowników, także pracowników nierejestrowanych. Podobną zasadę współodpowiedzialności

zawarto w projektowanej dyrektywie (art. 9). Wprowadzenie takiej zasady w Polsce powinno być
przedmiotem poważnych konsultacji społecznych. Polscy przedsiębiorcy budowlani wiedzą, że
takie rozwiązanie występuje w niektórych krajach europejskich i są w stanie podjąć merytoryczną
dyskusję nad jego wadami i zaletami. Do czasu kiedy nie będzie to konieczne w związku z
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dyrektywą unijną, nie należałoby natomiast wdrażać takiego rozwiązania, jeżeli spotkałoby się
to z silnym sprzeciwem partnerów społecznych.

11. Korzyści finansowe, wynikające z faktu, że pracownicy zatrudniani bez rejestracji nie płacą
podatków i składek na ubezpieczenie społeczne, nie są dla części z nich jedynymi korzyściami
finansowymi. Brak legalnych dochodów lub możliwość ich zaniżenia pozwala bowiem takim
pracownikom ubiegać się o dodatkowe świadczenia społeczne, zależne od dochodów – przede
wszystkim zasiłki rodzinne i dodatki mieszkaniowe. Skala tego zjawiska nie jest duża –
przykładowo bowiem 24,8% pracujących w szarej strefie otrzymywało świadczenia rodzinne,
podczas gdy odsetek ten wśród wszystkich badanych wynosił 15,4% – ale nie można tego zjawiska
pominąć milczeniem i nie podejmować żadnych działań: W długim okresie czasu należy podjąć
próbę koordynacji działań służb zatrudnienia i służb społecznych, ponieważ to może zapewnić

skuteczniejsze doradztwo, a tym samym lepszą pomoc osobom nie wykonującym pracy
rejestrowanej, a równocześnie skuteczniej identyfikować osoby, które bądź nie mają zamiaru
pracować, bądź też mają nierejestrowane dochody i ubiegają się jeszcze o świadczenia społeczne. W
ramach działań doraźnych należy natomiast nałożyć ustawowy obowiązek informowania urzędów
skarbowych przez instytucje rozpatrujące wnioski i świadczenia społeczne o wszystkich
przypadkach, gdy uznają, że zachodzi prawdopodobieństwo próby wyłudzenia nienależnych
świadczeń poprzez zaniżenie dokumentowanego dochodu.
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Instytut Pracy i Spraw Socjalnych
ul. Bellottiego 3B; 01-022 Warszawa
tel. + 48 22 831 89 09

2007/15B
Województwo:
Odpowiadający jest dyrektorem/pracownikiem:
1) Powiatowego Urzędu Pracy
2) Oddziału Kontroli Legalności Zatrudnienia przy Urzędzie Wojewódzkim
3) Państwowej Inspekcji Pracy

Numer instytucji w Próbie:
Nr respondenta:

PRZYCZYNY PRACY NIEREJESTROWANEJ,
JEJ SKALA, CHARAKTER I SKUTKI SPOŁECZNE
KWESTIONARIUSZ WYWIADU Z DYREKTORAMI (PRACOWNIKAMI):
POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY, ODDZIAŁÓW KONTROLI LEGALNOŚCI ZATRUDNIENIA
PRZY URZĘDZIE WOJEWÓDZKIM, PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI PRACY
Warszawa 2007

Dzień dobry. Nazywam się ……………………………….. i jestem ankieterem Centrum Badania Opinii Społecznej.
Centrum Badania Opinii Społecznej i Instytut Pracy i Spraw Socjalnych prowadzą badania naukowe na temat pracy nierejestrowanej.
Odpowiedzi na pytania ankiety są objęte całkowitą tajemnicą i będą wykorzystane jedynie w postaci zbiorczych zestawień.

h
Proszę podać godzinę rozpoczęcia wywiadu: godz. ............... min. ..................

min

2

ANKIETER: Pytania od 1 do 6 przeznaczone są wyłącznie dla dyrektorów/pracowników Powiatowego Urzędu Pracy. Dla
pozostałych respondentów proszę przejść do pyt. 7.
1. Proszę podać stopę bezrobocia w powiecie na koniec kwietnia 2007 r. Proszę podać w procentach z dokładnością do jednego miejsca
po przecinku.
Stopa bezrobocia:

,

%

2. Jaka liczba bezrobotnych przypadała na jedną ofertę pracy w Pana(i) urzędzie na koniec kwietnia 2007?
Liczba bezrobotnych:

osób

3. W jakich zawodach, na terenie Państwa powiatu, jest zarejestrowanych najwięcej bezrobotnych? Prosimy wskazać 5 zawodów oraz
podać ich sześciocyfrowe kody.
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
4. W jakich zawodach, na terenie Państwa powiatu, poszukiwani są najczęściej pracownicy? Prosimy wskazać 5 zawodów oraz podać
ich sześciocyfrowe kody.
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
5. Czy, Pana(i) zdaniem, wśród osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP są takie, które zatrudnione są w sposób nierejestrowany?
1) Tak
2) Nie ... [przejść do pyt. 7]
6. Jaki, według Pana(i), jest procent bezrobotnych, którzy obecnie są zatrudnieni w sposób nierejestrowany?
Proszę powiedzieć jaki jest: ... [Ankieter: odczytać kolejny podpunkt pytania]
A) procent bezrobotnych z prawem do zasiłku pracujących w szarej strefie -----------------------------------B) procent bezrobotnych zarejestrowanych w PUP bez prawa do zasiłku, pracujących w szarej strefie -

%
%

Pytania dla wszystkich respondentów
7. W świetle Pana(i) obserwacji i doświadczeń, proszę powiedzieć jaki procent pracujących na terenie województwa pracuje w szarej
strefie?
%

3
ANKIETER: Wręczyć respondentowi Kartę do pyt. 8
8. Jak Pan(i) sądzi, jakie są powody podejmowania przez bezrobotnych pracy nierejestrowanej? Prosimy wskazać najwyżej 5
najważniejszych powodów.
01) Niewystarczające dochody z zasiłków
02) Brak możliwości znalezienia pracy rejestrowanej
03) Pracodawca proponuje wyższe wynagrodzenie bez rejestrowania umowy o pracę
1.
04) Sytuacja rodzinna bądź życiowa nie pozwala na podjęcie regularnej pracy na podstawie
sformalizowanej umowy
05) Poziom podatków płaconych przez pracownika zniechęcają do rejestrowania dochodów
2.
06) Poziom składki na ubezpieczenie społeczne (ZUS) potrącanej z wynagrodzenia
pracownika zniechęca do rejestracji dochodów
3.
07) Niechęć wiązania się na stałe z miejscem pracy
08) Możliwość porzucenia pracy z dnia na dzień, bez negatywnych konsekwencji
4.
09) Możliwość utraty niektórych świadczeń społecznych przy podjęciu pracy rejestrowanej
10) Brak kwalifikacji do pracy rejestrowanej
5.
11) Inne powody (jakie?)
………………………………………………………………………….
ANKIETER: Wręczyć respondentowi Kartę P
9. W świetle Pana(i) doświadczeń, gdzie bezrobotni najczęściej podejmują pracę nierejestrowaną? Prosimy wskazać 5 najważniejszych
rodzajów prac lub branż.
01) handel
02) usługi budowlane i instalacyjne
03) przeglądy i naprawy samochodów oraz innych maszyn
04) usługi transportowe – przewozy
05) usługi transportowe – przeprowadzki
06) naprawa sprzętu elektrotechnicznego
07) usługi lekarskie i pielęgniarskie
1.
08) usługi księgowe
09) doradztwo księgowe i prawne
10) usługi fryzjerskie i kosmetyczne
2.
11) usługi turystyczne i hotelarskie
12) usługi gastronomiczne
3.
13) korepetycje
14) tłumaczenie
4.
15) usługi krawieckie
16) prace domowe (np. sprzątanie)
5.
17) opieka nad dzieckiem lub starszą osobą
18) ochrona i pilnowanie mienia
19) prace ogrodniczo-rolne
20) działalność produkcyjna
21) inne prace (jakie?)
......................................................................................................
10. Czy, Pana(i) zdaniem, istnieje związek pomiędzy liczbą (odsetkiem) bezrobotnych pracujących w szarej strefie a poziomem
bezrobocia?
1) Tak
2) Nie ... [przejść do pyt. 12]
ANKIETER: Wręczyć respondentowi Kartę do pyt. 11
11. Czy liczba (odsetek) bezrobotnych pracujących w szarej strefie:
1) zwiększa się, gdy rośnie bezrobocie
2) zwiększa się, gdy spada bezrobocie
3) zmniejsza się, gdy bezrobocie spada
4) zmniejsza się, gdy bezrobocie rośnie
5) zwiększa się, gdy rośnie bezrobocie/ zmniejsza się, gdy bezrobocie spada
6) zwiększa się, gdy spada bezrobocie/ zmniejsza się, gdy bezrobocie rośnie
12. Obecnie ponad 80% zarejestrowanych bezrobotnych w Polsce nie ma prawa do zasiłku. Czy Pana(i) zdaniem ma to wpływ na
odsetek podejmujących pracę nierejestrowaną?
1) tak, ma duży wpływ
2) tak, ma marginalny wpływ
3) nie ma żadnego wpływu
4) inna odpowiedź (Jaka?)
………………………………………………………..
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ANKIETER: Wręczyć respondentowi Kartę do pyt. 13
13. Jak Pan(i) sądzi, jakie są główne powody, dla których pracodawcy zatrudniają bezrobotnych w szarej strefie? Prosimy wskazać
najwyżej 3 najważniejsze powody
01) Nie muszą opłacać składek ZUS za pracowników nierejestrowanych,
02) Nie ponoszą kosztów związanych z pobytem pracownika na zwolnieniu lekarskim,
03) Nie ponoszą kosztów urlopów,
04) Nie muszą wypłacać wyższej stawki pracownikowi za pracę w niedzielę i święta i za
nadgodziny,
05) Mogą go zwolnić z dnia na dzień, bez wypłacenia odprawy,
06) Nie muszą ponosić kosztów odprawy emerytalnej, rentowej albo pośmiertnej oraz z
tytułu rozwiązania stosunku pracy,
1.
07) Nie ponoszą kosztów za pracownicze badania lekarskie,
08) Nie ponoszą kosztów szkoleń obowiązkowych np. BHP,
2.
09) Za długie procedury administracyjne związane z rejestracją pracownika,
10) Nie tracą czasu na comiesięczne rozliczenia z ZUS i Urzędem Skarbowym,
3.
11) Nie muszą przestrzegać przepisów Kodeksu Pracy mówiących o czasie pracy i czasie
przeznaczonym na odpoczynek pracownika,
12) Nie mogą znaleźć pracowników chętnych do pracy rejestrowanej na tym stanowisku na
oferowanych przez siebie warunkach,
13) Inne, jakie?
...................................................................................
ANKIETER: Wręczyć respondentowi Kartę do pyt. 14
14. Kto zdaniem Pana(i) najczęściej zatrudnia bezrobotnych w sposób nierejestrowany? Prosimy wskazać 3 najważniejszych
pracodawców.
1) Gospodarstwo domowe
2) Gospodarstwo rolne/ ogrodnicze
1.
3) Firma prywatna lub spółdzielnia w systemie pracy chałupniczej
4) Firma prywatna lub spółdzielnia w innym systemie pracy niż chałupniczy
2.
5) Firma państwowa lub komunalna
3.
15. Czy zdaniem Pana(i) przeprowadzane w przedsiębiorstwach kontrole wpływają na zmniejszenie liczby osób zatrudnionych w sposób
nierejestrowany?
1) Tak
2) Nie ... [przejść do pyt. 17]
ANKIETER: Wręczyć respondentowi Kartę do pytania 16
16. Proszę ocenić wpływ kontroli wymienionych instytucji. Przy ocenie proszę posłużyć się skalą od 1 do 5, gdzie 1 oznacza że wpływ
jest bardzo mało istotny a 5- bardzo istotny.
A) Państwowa Inspekcja Pracy
Bardzo mało istotny
Bardzo istotny
|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
1
2
3
4
5
B) Urząd Skarbowy
Bardzo mało istotny
Bardzo istotny
|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
1
2
3
4
5
C) Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Bardzo mało istotny
Bardzo istotny
|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
1
2
3
4
5
D) Oddział Kontroli Legalności Zatrudnienia przy Urzędzie Wojewódzkim
Bardzo mało istotny
Bardzo istotny
|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
1
2
3
4
5
17. Czy zdaniem Pana(i) wpływ ten byłby wyższy, gdyby kary płacone przez przedsiębiorców były wyższe?
1) Tak
2) Nie ... [przejść do pyt. 19]
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18. Ile powinna wynosić kara? Proszę podać kwotę w złotych.
zł
19. Czy zwiększenie częstotliwości zgłaszania się osób bezrobotnych w PUP miałoby, Pana(i) zdaniem wpływ na funkcjonowanie szarej
strefy?
1) Tak, zmniejszyłoby zatrudnienie nierejestrowane
2) Tak, większość bezrobotnych wyrejestrowałaby się z PUP nadal pracując w szarej strefie
3) Nie miałoby to żadnego wpływu ... [przejść do pyt. 21]
20. Jak często bezrobotny powinien się zgłaszać w PUP?
.....................................................................................................................................................................
ANKIETER: Wręczyć respondentowi Kartę do pytania 21
21. Jaki związek z zatrudnieniem pracownika nierejestrowanego ma Pana(i) zdaniem wysokość płacy minimalnej? Proszę powiedzieć czy
zgadza się Pan(i) z następującymi stwierdzeniami:
Zdecydowanie
tak

Raczej
tak

Raczej
nie

Zdecydowanie nie

Nie wiem,
trudno
powiedzieć

A) Zmniejszenie płacy minimalnej spowoduje zwiększenie się liczby osób
zatrudnianych w sposób rejestrowany

1

2

3

4

7

B) Zmniejszenie płacy minimalnej spowoduje zwiększenie się liczby osób
zatrudnianych w sposób rejestrowany, ale także obniżenie
wynagrodzenia dotychczasowym pracownikom zarabiającym na
poziomie minimalnym i płacenie pozostałej części wynagrodzenia w
sposób nierejestrowany

1

2

3

4

7

C) Zwiększenie płacy minimalnej spowoduje zmniejszenie liczby osób
zatrudnianych w sposób rejestrowany

1

2

3

4

7

D) Zwiększenie płacy minimalnej spowoduje zwiększenie liczby osób
zatrudnianych za minimalne wynagrodzenie przy dotychczasowej
łącznej liczbie pracowników rejestrowanych

1

2

3

4

7

E) Nic istotnego się nie zdarzy

1

2

3

4

7

ANKIETER: Pytania 22, 23 i 24 dotyczą wyłącznie pracowników PUP. Pozostałym respondentom po pyt. 21 zadać pyt. 25
22. Czy według Pana(i) sezonowość prac ma związek z zatrudnianiem nierejestrowanym?
1) Tak
2) Nie ... [przejść do pyt. 25]
7) Trudno powiedzieć ... [przejść do pyt. 25]
23. W których miesiącach występuje nasilenie zatrudnienia nierejestrowanego?
Wybrał(a)

Nie wybrał(a)

A) styczeń

1

2

B) luty

1

2

C) marzec

1

2

D) kwiecień

1

2

E) maj

1

2

F) czerwiec

1

2

G) lipiec

1

2

H) sierpień

1

2

I) wrzesień

1

2

J) październik

1

2

K) listopad

1

2

L) grudzień

1

2

6

24. A w których miesiącach występuje ograniczenie, redukcja zatrudnienia nierejestrowanego?
Wybrał(a)

Nie
wybrał(a)

A) styczeń

1

2

B) luty

1

2

C) marzec

1

2

D) kwiecień

1

2

E) maj

1

2

F) czerwiec

1

2

G) lipiec

1

2

H) sierpień

1

2

I) wrzesień

1

2

J) październik

1

2

K) listopad

1

2

L) grudzień

1

2

ANKIETER: Wręczyć respondentowi Kartę do pyt. 25
25. Czego się według Pan(i) najbardziej obawiają się osoby zatrudniające pracowników nierejestrowanych? Proszę posłużyć się skalą od
1 do 5, gdzie 1- zdecydowanie największe ryzyko, 2- raczej wysokie, 3- średnie, 4- raczej niskie, 5- zdecydowanie niskie ryzyko
zdecydowanie
największe

raczej
wysokie

średnie

raczej
niskie

zdecydowanie
niskie

A) Finansowa kara za nierejestrowane zatrudnienie

1

2

3

4

5

B) Odpowiedzialność wobec pracownika za jego skutki jego
wypadku w pracy

1

2

3

4

5

C) Ewentualne roszczenia pracownika na drodze sądowej (z
tytułu braku urlopu, pracy w nadgodzinach lub w niedzielę itp.)

1

2

3

4

5

D) Niemożności wyegzekwowania odszkodowania od pracownika,
na przykład w razie zniszczenie mienia lub kradzieży

1

2

3

4

5

E) Negatywna reakcja swojego środowiska lub opinii publicznej

1

2

3

4

5

F) Inne (jakie):
......................................................................

1

2

3

4

5

26. Czy, Pana(i) zdaniem są jakieś osoby, którym szczególnie nie wypada zatrudniać pracowników w sposób nierejestrowany?
1) Tak
2) Nie ... [przejść do pyt. 28]
27. Komu nie wypada zatrudniać pracowników nierejestrowanych?
ANKIETER: Nie odczytywać kafeterii. Zakodować i/lub wpisać spontaniczne
odpowiedzi respondenta

Wybrał(a)

Nie
wybrał(a)

A) Politykom

1

2

B) Samorządowcom

1

2

C) Sędziom, prokuratorom, policjantom

1

2

D) Duchownym

1

2

E) Bardzo bogatym przedsiębiorcom

1

2

F) Innym osobom (Komu?)
.....................................................................................

1

2

7
ANKIETER: Wręczyć respondentowi Kartę do pyt. 28
28. Czego według Pan(i) najbardziej obawiają się pracownicy nierejestrowani? Proszę posłużyć się skalą od 1 do 5, gdzie
1- zdecydowanie największe ryzyko, 2- raczej wysokie, 3- średnie, 4- raczej niskie, 5- zdecydowanie niskie ryzyko
zdecydowanie
największe

raczej
wysokie

średnie

raczej
niskie

zdecydowanie
niskie

A) Braku odszkodowania i renty w przypadku ewentualnego
wypadku przy pracy

1

2

3

4

5

B) Braku uprawnień do wyższych świadczeń związanych ze
stażem pracy emerytura, renta z tytułu niezdolności do pracy)

1

2

3

4

5

C) Utraty uprawnień do świadczeń socjalnych w przypadku
ujawnienia

1

2

3

4

5

D) Większych dochodów (np. uprawnienia do świadczeń
z pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, dodatku
mieszkaniowego)

1

2

3

4

5

E) Kary wymierzonej przez Urząd Skarbowy

1

2

3

4

5

29. Czy, Pana(i) zdaniem, osoby wykonujące pracę nierejestrowaną jako pracę główną poszukują zazwyczaj pracy rejestrowanej?
1) Tak
2) Nie
7) Nie wiem
30. Jakie, na ogół, szanse znalezienia pracy rejestrowanej na lokalnym rynku pracy miałyby te osoby?
1) Bardzo duże
2) Duże
3) Średnie
4) Małe
5) Bardzo małe
6) Żadne
31. Jaki, Pana(i) zdaniem, minimalny dochód netto za godzinę pracy mogą osiągnąć osoby wykonujące pracę nierejestrowaną na
lokalnym rynku pracy? Proszę podać w złotych z dokładnością do 1 grosza.
Stawka godzinowa netto:

zł

gr

32. Jakie, Pana(i) zdaniem, należy podjąć działania, aby ograniczyć zatrudnienie nierejestrowane? Prosimy o wskazanie najważniejszych
działań.
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
ANKIETER: Pytania 33-37 dotyczą wyłącznie pracowników PUP. Dla pozostałych respondentów zakończyć wywiad.
33. Czy na terenie powiatu były prowadzone po 2004 roku badania dotyczące szarej strefy?
1) Tak
2) Nie ... [przejść do pyt. 35]
34. Kto je prowadził?
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
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35. Za jaką minimalną pensję bezrobotni gotowi są podjąć pracę?
zł
36. Jaki odsetek ofert pracy będących w PUP dotyczy zatrudnienia na czas określony?
%
37. Jaką stawkę godzinową najczęściej oferują pracodawcy? Przyjmujemy do przeliczania 176 godzin pracujących w miesiącu.
Stawka godzinowa:

zł

gr

h

min

Proszę podać godzinę zakończenia wywiadu: godz. ............... min. ..................

Dziękuję Panu(i) bardzo za rozmowę i udzielenie odpowiedzi na pytania ankiety. Ponieważ była ona dość długa i zawierała wiele
szczegółowych pytań, pozwoli Pan(i), że jeszcze raz przejrzę formularz, czy nie pominąłem (pominęłam) jakiegoś pytania.
ANKIETER: [Sprawdzić kompletność wypełnienia ankiety]
Proszę Pana(i), moja praca tak jak każda inna, jest sprawdzana i kontrolowana. Chodzi o to, abypublikowane w prasie, radio i telewizji
wyniki były prawdziwe i trafnie odzwierciedlały opinie badanych osób. Dlatego też chciał(a)bym Pana(ią) prosić o podanie swojego
imienia, nazwiska i numeru telefonu, aby można było skontaktować się z Panem(ią) listownie, telefonicznie lub osobiście i sprawdzić,
czy swoje zadanie wykonałe(a)m zgodnie z wymogami badań naukowych. Czy zgadza się Pan(i), abym zapisał(a) Pana(i) imię, nazwisko
i numer telefonu na osobnym formularzu?
Tak ... [Dane respondenta dopisać na KRB]
Nie ... [Odmowę zanotować w KRB]
ANEKS DLA ANKIETERA
A. Dokładna data przeprowadzenia wywiadu (MIESIĄC, DZIEŃ):
[Zakodować w następujący sposób: w dwóch pierwszych polach miesiąc (np. 05)
w następnych dwóch polach dzień (np. 01)]

MIES./DZIEŃ

B. Stosunek respondenta do wywiadu:
1) zdecydowanie życzliwy
2) raczej życzliwy
3) obojętny
4) raczej niechętny
5) zdecydowanie niechętny
Ank.

Kod.

Gmina, miejscowość .....................................................................................................................................................................
Powiat: [Prosimy o wpisanie drukowanymi literami]

Imię i nazwisko ankietera
[Prosimy o wpisanie
drukowanymi literami]
Oświadczam, że wywiad z respondentem wylosowanym pod wskazanym adresem przeprowadziłe(a)m osobiście.
.................................................................
(podpis ankietera)

Instytut Pracy i Spraw Socjalnych
ul. Bellottiego 3B; 01-022 Warszawa
tel. + 48 22 831 89 09

2007/15A
Województwo
Nr adresu PESEL
Typ próby PESEL
1) zasadnicza
2) random route

PRZYCZYNY PRACY NIEREJESTROWANEJ,
JEJ SKALA, CHARAKTER I SKUTKI SPOŁECZNE
KWESTIONARIUSZ WYWIADU W GOSPODARSTWIE DOMOWYM
Warszawa 2007

Dzień dobry. Nazywam się ……………………………….. i jestem ankieterem Centrum Badania Opinii Społecznej.
Centrum Badania Opinii Społecznej i Instytut Pracy i Spraw Socjalnych prowadzą badania naukowe na temat pracy nierejestrowanej.
Badanie nasze składa się z dwóch części. Pierwsza dotyczy gospodarstwa domowego a druga wylosowanej osoby.
Odpowiedzi na pytania ankiety są objęte całkowitą tajemnicą i będą wykorzystane jedynie w postaci zbiorczych zestawień.

h
Proszę podać godzinę rozpoczęcia wywiadu: godz. ............... min. ..................

min
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A. WYWIAD Z GŁOWĄ GOSPODARSTWA DOMOWEGO

Ankieter określa GŁOWĘ GOSPODARSTWA DOMOWEGO, to jest osobę, która dostarcza całkowicie lub w przeważającej części
środki utrzymania gospodarstwu domowemu. W przypadku, gdy dwie lub więcej osób dostarcza w jednakowym stopniu środki na
utrzymanie, za głowę gospodarstwa należy uznać tę osobę, która głównie tymi środkami rozporządza.

METRYCZKA
A1. Miejsce zamieszkania
1) Wieś
2) Miasto o liczbie mieszkańców do 19 999
3) Miasto o liczbie mieszkańców od 20 000 do 49 999
4) Miasto o liczbie mieszkańców od 50 000 do 99 999
5) Miasto o liczbie mieszkańców od 100 000 do 499 000
6) Miasto o liczbie mieszkańców 500 000 i więcej
ANKIETER: Wręczyć respondentowi Kartę W
A2. Jakie ma Pan(i) wykształcenie? [Nie odczytywać kategorii odpowiedzi].
01) niepełne podstawowe
02) podstawowe
03) gimnazjum
04) zasadnicze zawodowe
05) niepełne średnie
06) średnie ogólnokształcące
07) średnie zawodowe
08) pomaturalne
09) niepełne wyższe
10) wyższe z dyplomem licencjata, inżyniera, dyplomowanego ekonomisty
11) wyższe z dyplomem magistra, lekarza lub równorzędnym
ANKIETER: Wręczyć respondentowi Kartę „Stopień pokrewieństwa”
A3. Proszę opisać swoje gospodarstwo domowe. Proszę podać, ile osób wchodzi w skład Pana(i) gospodarstwa domowego i powiedzieć,
kim są dla Pana(i) te osoby, proszę podać płeć i wiek tych osób.
ANKIETER: W tabeli pod na str. 3 należy wpisać dane o wszystkich osobach należących do wylosowanego gospodarstwa
domowego.
Przyjmuje się, iż gospodarstwo domowe stanowi zespół osób spokrewnionych, spowinowaconych ze sobą,
mieszkających razem i utrzymujących się wspólnie. Gospodarstwo domowe mogą tworzyć również osoby
niespokrewnione, jeżeli mieszkają razem i utrzymują się wspólnie. Osoby samotne utrzymujące się oddzielnie
tworzą jednoosobowe gospodarstwa domowe.
W przypadku trudności z określeniem podziału osób na gospodarstwa domowe, jako kryterium można przyjąć,
wspólnotę gotowania.
ANKIETER: Wręczyć respondentowi Kartę Z
A4. Do której z grup wymienionych na tej karcie należą kolejne, podane przez Pana(Panią) osoby?
ANKIETER: odczytać kolejną osobę i zakodować odpowiedź respondenta w kolumnie 6 tabeli na str. 3.
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L.p

Imię

Płeć:

Rok urodzenia:

Stopień pokrewieństwa, powinowactwa
lub innego związku
z głową gospodarstwa domowego:
[Zakodować wg karty „Stopień
pokrewieństwa”]

1) Mężczyzna
2) Kobieta

1

01.

2
Respondent – Głowa
gospodarstwa domowego

02.

...................................

03.

...................................

04.

...................................

05.

...................................

06.

...................................

07.

...................................

08.

...................................

09.

...................................

10.

...................................

11.

...................................

12.

...................................

13.

...................................

14.

...................................

15.

...................................

3

4

5

Grupa społecznozawodowa
[Zakodować
wg karty Z]
6

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

A5. Jak wysoki był dochód netto na osobę w Pana(i) gospodarstwie domowym w poprzednim miesiącu? Proszę wziąć pod uwagę
dochody z pracy głównej wraz z premiami, nagrodami, dodatkami, dochody z prac dodatkowych, także dorywczych, renty i emerytury,
stypendia i inne dodatkowe dochody wszystkich członków Pana(i) gospodarstwa domowego i obliczyć średnią.
Dochód netto:

zł

ANKIETER: W przypadku braku odpowiedzi na powyższe pytanie, proszę wręczyć respondentowi kartę D i zakodować
odpowiedź
Proszę spojrzeć na tę kartę i powiedzieć, ile wynoszą w złotych miesięcznie dochody netto na 1 osobę w Pana(i) gospodarstwie
domowym? Proszę wziąć pod uwagę dochody z pracy głównej wraz z premiami, nagrodami, dodatkami, dochody z prac
dodatkowych, także dorywczych, renty i emerytury, stypendia i inne dodatkowe dochody wszystkich członków Pana(i) gospodarstwa
domowego i obliczyć średnią.
01) do 300 zł
08) od 901 do 1000 zł
02) od 301 do 400 zł
09) od 1001 do 1200 zł
03) od 401 do 500 zł
10) od 1201 do 1500 zł
04) od 501 do 600 zł
11) od 1501 do 2000 zł
05) od 601 do 700 zł
12) od 2001 do 2500 zł
06) od 701 do 800 zł
13) od 2501 do 3000 zł
07) od 801 do 900 zł
14) powyżej 3000 zł
15) trudno odpowiedzieć/ odmowa odpowiedzi
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A6. Jak ocenia Pan(i) sytuację materialną swojego gospodarstwa domowego?
1) nie wystarcza nam na zaspokojenie podstawowych potrzeb
2) wystarcza nam pieniędzy tylko na zaspokojenie podstawowych potrzeb
3) żyjemy skromnie, ale nie jest źle
4) żyjemy na średnim poziomie
5) żyjemy dostatnio
A7. Czy w poprzednim miesiącu Pana(i) gospodarstwo domowe korzystało z:
Wybrał(a)

Nie
wybrał(a)

A) dodatku mieszkaniowego

1

2

B) świadczenia rodzinnego

1

2

C) świadczenia z pomocy społecznej

1

2

A8. Czy w okresie ostatnich 12 miesięcy zatrudniał(a) Pan(i) kogoś spoza swojego gospodarstwa domowego?
1) Tak
2) Nie ... [przejdź do pytania A30]
A9. Ile osób Pan(i) zatrudniał(a)?
Zatrudniałe(a)m

osób

A10. Czy były wśród nich osoby wykonujące pracę nierejestrowaną? Praca nierejestrowana to każdy rodzaj pracy świadczonej odpłatnie,
od której nie są odprowadzane podatki i składki ubezpieczeniowe.
1) Tak
2) Nie ... [przejdź do pytania A30]
ANKIETER: Wręczyć respondentowi Kartę P
A11. Jaki był charakter pracy wykonywanej przez osobę nierejestrowaną (prac wykonywanych przez osoby nierejestrowane) w Pana(i)
gospodarstwie domowym w okresie ostatnich 12 miesięcy? Proszę powiedzieć ile wynosi łączny czas pracy i godzinową stawkę
wynagrodzenia w odniesieniu do każdej zatrudnianej osoby.
ANKIETER: W przypadku trudności należy dokonać przeliczenia przyjmując że dzień pracy = 8 godzin, tydzień = 40 godzin
pracy =5 dni, a miesiąc = 176 godzin pracy = 22 dni.
Rodzaj pracy
[Zakodować wg karty P]
Osoba 1
Osoba 2
Osoba 3
Osoba 4
Osoba 5

Łączny czas pracy
(w godzinach)

Stawka wynagrodzenia za godzinę
(w złotych, z dokładnością do 1 grosza)
zł

gr

zł

gr

zł

gr

zł

gr

zł

gr
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ANKIETER: Wręczyć respondentowi Kartę do pyt. A12
A12. Z jakich głównie powodów zatrudniał(a) Pan(i) te osoby? Proszę wskazać pięć odpowiedzi
01) Nie opłacam składki ubezpieczenia społecznego (ZUS)
02) Nie muszę płacić wynagrodzenia za dni zwolnienia lekarskiego, obciążającego
pracodawcę
03) Nie ponoszę kosztów urlopu pracownika
04) Nie muszę płacić wyższego wynagrodzenia za nadgodziny lub pracę w niedzielę
05) Nie muszę ponosić kosztów wynajęcia osoby do obsługi spraw kadrowo-księgowych
06) Nie ponoszę kosztów pracowniczych badań lekarskich i zapewnienia odpowiednich
warunków bhp
07) Nie muszę załatwiać formalności związanych z rejestracją zatrudnianego pracownika w
ZUS
08) Nie muszę co miesiąc rozliczać się z ZUS i urzędem skarbowym
09) Nie obowiązuje mnie przestrzeganie przepisów prawnych dotyczących czasu pracy i
czasu odpoczynku pracowników
10) Nie muszę znać i przestrzegać szczegółowych przepisów prawa pracy
11) Mogę zwolnić pracownika z dnia na dzień
12) Inne (jakie?)

1.
2.
3.
4.
5.

................................................................................................................

Maj 2006
Czerwiec 2006
Lipiec 2006
Sierpień 2006
Wrzesień 2006
Październik 2006
Listopad 2006
Grudzień 2006
Styczeń 2007
Luty 2007
Marzec 2007
Kwiecień 2007

handel

usługi budowlane i instalacyjne

przeglądy i naprawy samochodów oraz
innych maszyn

usługi transportowe – przewozy

usługi transportowe – przeprowadzki

naprawa sprzętu elektrotechnicznego

usługi lekarskie i pielęgniarskie

usługi księgowe

doradztwo księgowe i prawne

usługi fryzjerskie i kosmetyczne

usługi turystyczne i hotelarskie

usługi gastronomiczne

korepetycje

tłumaczenie

usługi krawieckie

prace domowe (np. sprzątanie)

opieka nad dzieckiem lub starszą osobą

ochrona i pilnowanie mienia

prace ogrodniczo-rolne

działalność produkcyjna

inne prace

ANKIETER: Wręczyć respondentowi Kartę P
A13. Proszę określić czas trwania (w godzinach) poszczególnych rodzajów prac nierejestrowanych, z jakich korzystał(a) Pan(i) w okresie
od maja 2006 r. do kwietnia 2007 r.
ANKIETER: Poprosić respondenta o podanie czasu wykonywania poszczególnych prac w odniesieniu do konkretnych miesięcy.
Jeżeli w jakimś miesiącu nikogo nie zatrudniano pozostawić puste pole/pola.
W przypadku trudności należy dokonać przeliczenia przyjmując że dzień pracy = 8 godzin, tydzień = 40 godzin
a miesiąc = 176 godzin pracy

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21
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A14. Jaka jest Pan(i) ogólna ocena jakości wykonania zadań przez pracowników nierejestrowanych?
1) jestem na ogół bardzo zadowolony
2) jestem na ogół zadowolony
3) oceniam jako przeciętną
4) jestem niezadowolony
5) jestem bardzo niezadowolony
A15. Czy przed zatrudnieniem pracowników nierejestrowanych próbował(a) Pan(i) pozyskać do oferowanej pracy pracownika
rejestrowanego?
1) tak
2) nie ... [przejdź do pytania A17]
A16. Co było przyczyną trudności w pozyskaniu pracownika rejestrowanego?
1) nie satysfakcjonujące dla potencjalnych pracowników proponowane przeze mnie warunki płacowe
2) trudności z dotarciem z informacją do potencjalnych pracowników
3) brak pracowników spełniających moje oczekiwania, zainteresowanych pracą rejestrowaną
4) inne (Jakie?)
..............................................................................................
A17. Czy ma Pan(i) jakieś obawy związane z zatrudnieniem osób do pracy nierejestrowanej?
1) tak
2) nie ... [przejdź do pytania A19]
ANKIETER: Wręczyć respondentowi Kartę do pyt. A18
A18. Czego się Pan(i) obawia i w jakim stopniu? Proszę posłużyć się skalą od 1 do 5, gdzie 1- zdecydowanie największe ryzyko,
2- raczej wysokie, 3- średnie, 4- raczej niskie, 5- zdecydowanie niskie ryzyko
zdecydowanie
największe

raczej
wysokie

średnie

raczej
niskie

zdecydowanie
niskie

A) Finansowa kara za nierejestrowane zatrudnienie

1

2

3

4

5

B) Odpowiedzialność wobec pracownika za skutki wypadku przy
pracy

1

2

3

4

5

C) Ewentualne roszczenia pracownika na drodze sądowej (z tytułu
braku urlopu, pracy w nadgodzinach lub w niedzielę itp.)

1

2

3

4

5

D) Niemożności wyegzekwowania odszkodowania od pracownika,
na przykład w razie zniszczenie mienia
lub kradzieży

1

2

3

4

5

E) Negatywna reakcja swojego środowiska lub opinii publicznej

1

2

3

4

5

F) Inne (jakie):
......................................................................

1

2

3

4

5

A19. Czy zdarzyło się kiedykolwiek, że był Pan(i) w sporze prawnym, dotyczącym warunków pracy i płacy z osobą wykonującą pracę
nierejestrowaną?
1) tak
2) nie ... [przejdź do pytania A21]
A20. Czy spór ten został rozstrzygnięty:
1) na Pana(i) korzyść
2) na Pana(i) niekorzyść
3) w sposób polubowny
A21. Czy był(a)by Pan(i) skłonny(a) przeznaczyć wyższą kwotę na zatrudnienie pracownika rejestrowanego (wynagrodzenie i składka
ubezpieczenia społecznego)?
1) tak
2) nie ... [przejdź do pytania A23]
A22. O ile wyższą kwotę (procentowo) skłonny(a) był(a)by Pan(i) przeznaczyć?
% więcej
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A23. Czy możliwość odliczenia kosztów zatrudnienia stałego pracownika w gospodarstwie domowym od podstawy opodatkowania
skłoniłaby Pana(Panią) do zatrudnienia osób w sposób rejestrowany, w miejsce zatrudnienia nierejestrowanego?
1) zdecydowanie tak
2) raczej tak
3) raczej nie
4) zdecydowanie nie
A24. Czy wyższa kara finansowa zniechęciłaby Pana (Panią)do zatrudniania pracowników w sposób nierejestrowany?
1) tak
2) nie ... [przejdź do pytania A26]
A25. Jak wysoka kara spowodowałaby taki skutek?
Kwota kary:

zł

A26. Czy słyszał(a) Pan(i) o agencjach pracy tymczasowej?
1) tak
2) nie
Agencja pracy tymczasowej zatrudnia pracowników, których następnie wynajmuje pracodawcom na czas określony lub w celu wykonania
określonej pracy. Pracodawcy płacą za ich pracę wyłącznie Agencji (na podstawie faktury). Agencja opłaca za pracowników
tymczasowych składki ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego, pokrywa koszty urlopów, badań i szkoleń.
ANKIETER: Wręczyć respondentowi Kartę do pyt. A27
A27. Jakie przede wszystkim warunki powinna spełnić oferta agencji pracy tymczasowej, aby była ona dla Pana(i) atrakcyjna? Proszę
wybrać maksymalnie trzy odpowiedzi.
01) bardzo szybkie przedstawienie kandydata proponowanego do pracy,
02) możliwość wyboru spośród potencjalnych kandydatów do pracy
03) koszt zatrudnienia porównywalny z zatrudnieniem pracownika nierejestrowanego
04) gwarancje kwalifikacji pracownika
1.
05) natychmiastowe zaoferowanie zastępcy w razie choroby pracownika
06) pokrycie ewentualnych szkód wyrządzonych przez pracownika
2.
07) możliwość łatwiejszego rozstania się z pracownikiem, bez konieczności osobistej rozmowy
08) inne (jakie?)
3.
......................................................................................................................
97) Trudno powiedzieć
ANKIETER: Wręczyć respondentowi Kartę P
A28. Do jakich prac nie zatrudnił(a)by Pan(i) pracowników skierowanych przez agencję, mimo spełnienia przez nią wymienionych wyżej
warunków? Proszę wybrać maksymalnie pięć odpowiedzi.
01) handel
02) usługi budowlane i instalacyjne
03) przeglądy i naprawy samochodów oraz innych maszyn
04) usługi transportowe – przewozy
05) usługi transportowe – przeprowadzki
06) naprawa sprzętu elektrotechnicznego
07) usługi lekarskie i pielęgniarskie
08) usługi księgowe
1.
09) doradztwo księgowe i prawne
10) usługi fryzjerskie i kosmetyczne
2.
11) usługi turystyczne i hotelarskie
12) usługi gastronomiczne
3.
13) korepetycje
14) tłumaczenie
4.
15) usługi krawieckie
16) prace domowe (np. sprzątanie)
5.
17) opieka nad dzieckiem lub starszą osobą
18) ochrona i pilnowanie mienia
19) prace ogrodniczo-rolne
20) działalność produkcyjna
21) inne prace (jakie?)
......................................................................................................
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A29. W niektórych krajach Europy pracodawcy korzystają ze specjalnych bonów, którymi płacą pracownikom wykonującym drobne prace.
Pracownicy zanoszą bony do instytucji publicznej (np. podobnej do naszego ZUS) a ta potrąca składki oraz podatki i wypłaca
gotówkę, co uwalnia pracodawców od biurokratycznych obowiązków. Czy by(a)by Pan(i) osobiście zainteresowany(a) przyjęciem
takiej formy rozliczeń z zatrudnianymi pracownikami?
1) zdecydowanie tak
2) tak - pod warunkiem, że kwota na jaką opiewa bon byłaby odliczana od podstawy opodatkowania
3) nie - bo chcę płacić tylko gotówką
4) nie - bo nie mam zamiaru zatrudniać pracowników w sposób rejestrowany
ANKIETER: Po zadaniu pyt. A29 przejść do pyt. A48
A30. Czy kiedykolwiek zatrudniał(a) Pan(i) w sposób nierejestrowany osoby spoza swojego gospodarstwa domowego?
1) tak
2) nie
A31. Czy ktoś z Pana(i) znajomych zatrudniał osobę spoza swojego gospodarstwa domowego w okresie ostatnich 12 miesięcy?
1) tak
2) nie
ANKIETER: Wręczyć respondentowi Kartę P
A32. Do wykonania jakich prac, Pana(i) zdaniem, gospodarstwa domowe najczęściej zatrudniają pracowników nierejestrowanych?
Proszę wskazać maksymalnie 7 odpowiedzi
01) handel
02) usługi budowlane i instalacyjne
03) przeglądy i naprawy samochodów oraz innych maszyn
04) usługi transportowe – przewozy
05) usługi transportowe – przeprowadzki
06) naprawa sprzętu elektrotechnicznego
1.
07) usługi lekarskie i pielęgniarskie
08) usługi księgowe
2.
09) doradztwo księgowe i prawne
10) usługi fryzjerskie i kosmetyczne
3.
11) usługi turystyczne i hotelarskie
12) usługi gastronomiczne
4.
13) korepetycje
14) tłumaczenie
5.
15) usługi krawieckie
16) prace domowe (np. sprzątanie)
6.
17) opieka nad dzieckiem lub starszą osobą
18) ochrona i pilnowanie mienia
7.
19) prace ogrodniczo-rolne
20) działalność produkcyjna
21) inne prace (jakie?)
......................................................................................................
A33. Jaka jest, według Pana(i), jakość wykonywania zadań przez pracowników nierejestrowanych?
1) na ogół bardzo dobra
2) na ogół dobra
3) na ogół przeciętna
4) niezadowalająca
5) zła
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ANKIETER: Wręczyć respondentowi Kartę do pyt. A34
A34. Z jakich głównie powodów, Pana(i) zdaniem, zatrudnia się osoby nierejestrowane do wykonywania regularnych prac w
gospodarstwach domowych? Proszę wskazać maksymalnie pięć odpowiedzi.
01) Nie opłaca się za nie składek ubezpieczenia społecznego (ZUS)
02) Nie płaci się im wynagrodzenia za dni zwolnienia lekarskiego, obciążającego
pracodawcę
03) Nie ma konieczności ponoszenia kosztów urlopu pracownika
04) Nie ma konieczności płacenia im wyższego wynagrodzenia za nadgodziny lub pracę
w niedzielę
1.
05) Nie jest konieczne ponoszenie kosztów wynajęcia osoby do obsługi spraw
kadrowo-księgowych
2.
06) Nie ponosi się kosztów pracowniczych badań lekarskich i zapewnienia odpowiednich
warunków bhp
3.
07) Nie ma konieczności załatwiania formalności związanych z rejestracją zatrudnianego
pracownika w ZUS
4.
08) Nie ma konieczności rozliczania się co miesiąc z ZUS i urzędem skarbowym
09) Nie ma obowiązku przestrzegania przepisów prawnych dotyczących czasu pracy i
5.
czasu odpoczynku pracowników
10) Nie ma obowiązku poznawania i przestrzegania szczegółowych przepisów prawa pracy
11) Inne (jakie?)
.......................................................................................................
A35. Czy uważa Pan(i), że osoby zatrudniające pracowników na potrzeby gospodarstw domowych byłyby skłonne przeznaczyć wyższą
kwotę na zatrudnienie pracownika w sposób rejestrowany(wynagrodzenie i składka ubezpieczenia społecznego)?
1) tak
2) nie ... [przejdź do pytania A37]
A36. O ile wyższą kwotę (procentowo) zdaniem Pan(i) byłyby skłonne przeznaczyć?
% więcej
A37. Czy, Pan(i) zdaniem, istnieje jakieś ryzyko związane z zatrudnieniem osób do pracy nierejestrowanej?
1) tak
2) nie ... [przejdź do pytania A39]
ANKIETER: Wręczyć respondentowi Kartę do pyt. A38
A38. Co stanowi największe ryzyko? Proszę posłużyć się skalą od 1 do 5, gdzie 1- zdecydowanie największe ryzyko, 2- raczej wysokie,
3- średnie, 4- raczej niskie, 5- zdecydowanie niskie ryzyko
zdecydowanie
największe

raczej
wysokie

średnie

raczej
niskie

zdecydowanie
niskie

A) Finansowa kara za nierejestrowane zatrudnienie

1

2

3

4

5

B) Odpowiedzialność wobec pracownika za skutki wypadku przy
pracy

1

2

3

4

5

C) Ewentualne roszczenia pracownika na drodze sądowej (z tytułu
braku urlopu, pracy w nadgodzinach lub w niedzielę itp.)

1

2

3

4

5

D) Niemożności wyegzekwowania odszkodowania od pracownika,
na przykład w razie zniszczenie mienia
lub kradzieży

1

2

3

4

5

E) Negatywna reakcja swojego środowiska lub opinii publicznej

1

2

3

4

5

F) Inne (jakie):
......................................................................

1

2

3

4

5

A39. Czy słyszał(a) Pan(i) o jakimś sporze prawnym pomiędzy pracodawcą i pracownikiem wykonującym pracę nierejestrowaną,
dotyczącym warunków pracy i płacy?
1) tak
2) nie ... [przejdź do pytania A41]
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A40. Czy spór ten został rozstrzygnięty:
1) na korzyść pracodawcy
2) na niekorzyść pracodawcy
3) w sposób polubowny
A41. Czy, Pana(i) zdaniem, możliwość odliczenia kosztów zatrudnienia stałego pracownika w gospodarstwie domowym od podstawy
opodatkowania skłoniłaby pracodawców do zatrudnienia osób w sposób rejestrowany, w miejsce zatrudnienia nierejestrowanego?
1) tak
2) nie
A42. Czy, Pana(i) zdaniem, wyższa kara finansowa zniechęciłaby do zatrudniania pracowników w sposób nierejestrowany?
1) tak
2) nie ... [przejdź do pytania A44]
A43. Jak wysoka powinna to być kara?
Kwota kary:

zł

A44. Czy słyszał(a) Pan(i) o agencjach pracy tymczasowej?
1) tak
2) nie
Agencja pracy tymczasowej zatrudnia pracowników, których następnie wynajmuje pracodawcom na czas określony lub w celu wykonania
określonej pracy. Pracodawcy płacą za ich pracę wyłącznie Agencji (na podstawie faktury). Agencja opłaca za pracowników
tymczasowych składki ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego, pokrywa koszty urlopów, badań i szkoleń.
ANKIETER: Wręczyć respondentowi Kartę do pyt. A45
A45. Jakie warunki powinna spełniać, Pana(i) zdaniem, oferta agencji pracy tymczasowej, aby była ona atrakcyjna dla pracodawców?
Proszę wybrać maksymalnie trzy odpowiedzi.
01) bardzo szybkie przedstawienie kandydata proponowanego do pracy,
02) możliwość wyboru spośród potencjalnych kandydatów do pracy
03) koszt zatrudnienia porównywalny z zatrudnieniem pracownika nierejestrowanego
04) gwarancje kwalifikacji pracownika
1.
05) natychmiastowe zaoferowanie zastępcy w razie choroby pracownika
06) pokrycie ewentualnych szkód wyrządzonych przez pracownika
2.
07) możliwość łatwiejszego rozstania się z pracownikiem, bez konieczności osobistej rozmowy
08) inne (jakie?)
3.
......................................................................................................................
97) Trudno powiedzieć
ANKIETER: Wręczyć respondentowi Kartę P
A46. Czy może Pan(i) wskazać prace (usługi), które mimo rozwoju agencji pracy tymczasowej i spełnienia przez nie wymienionych wyżej
warunków, wykonywane byłyby nadal w formie nierejstrowanej? Proszę wybrać maksymalnie 5 odpowiedzi.
01) handel
02) usługi budowlane i instalacyjne
03) przeglądy i naprawy samochodów oraz innych maszyn
04) usługi transportowe – przewozy
05) usługi transportowe – przeprowadzki
06) naprawa sprzętu elektrotechnicznego
07) usługi lekarskie i pielęgniarskie
08) usługi księgowe
1.
09) doradztwo księgowe i prawne
10) usługi fryzjerskie i kosmetyczne
2.
11) usługi turystyczne i hotelarskie
12) usługi gastronomiczne
3.
13) korepetycje
14) tłumaczenie
4.
15) usługi krawieckie
16) prace domowe (np. sprzątanie)
5.
17) opieka nad dzieckiem lub starszą osobą
18) ochrona i pilnowanie mienia
19) prace ogrodniczo-rolne
20) działalność produkcyjna
21) inne prace (jakie?)
......................................................................................................
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A47. W niektórych krajach Europy pracodawcy korzystają ze specjalnych bonów, którymi płacą pracownikom wykonującym drobne prace.
Pracownicy zanoszą bony do instytucji publicznej (np. podobnej do naszego ZUS) a ta potrąca składki oraz podatki i wypłaca
gotówkę, co uwalnia pracodawców od wielu biurokratycznych obowiązków. Czy, według Pana(i), taka forma rozliczeń przyjęłaby się
w Polsce?
1) tak
2) tak - pod warunkiem, że kwota na jaką opiewa bon byłaby odliczana od podstawy
opodatkowania
3) nie - bo pracownicy i pracodawcy zdecydowanie preferują gotówkę
4) nie - bo pracodawcy nie mają zamiaru zatrudniać pracowników w sposób rejestrowany
Pytania do wszystkich respondentów
A48. Czy, Pana(i) zdaniem są jakieś osoby, którym szczególnie nie wypada zatrudniać pracowników w sposób nierejestrowany?
1) tak
2) nie ... [przejdź do pytania A50]
A49. Komu nie wypada zatrudniać pracowników nierejestrowanych?
ANKIETER: Nie odczytywać kafeterii. Zakodować i/lub wpisać spontaniczne
odpowiedzi respondenta

Wybrał(a)

Nie
wybrał(a)

A) Politykom

1

2

B) Samorządowcom

1

2

C) Sędziom, prokuratorom, policjantom

1

2

D) Duchownym

1

2

E) Bardzo bogatym przedsiębiorcom

1

2

F) Innym osobom (Komu?)
.....................................................................................

1

2

ANKIETER: Wręczyć respondentowi Kartę do pyt. A50
A50. Przeczytam Panu(i) teraz kilka stwierdzeń dotyczących zatrudnienia. O każdym z nich proszę powiedzieć czy się Pan(i). z nim w
pełni zgadza, raczej się zgadza, raczej się nie zgadza czy też w pełni się Pan(i) nie zgadza.
Zdecydowanie się
zgadzam

Raczej się
zgadzam

Raczej się
nie
zgadzam

Zdecydowanie się
nie
zgadzam

Nie wiem,
trudno
powiedzieć

A) Ustna umowa o pracę z pracownikiem jest dla mnie tak
samo ważna, jak umowa zawarta na piśmie

1

2

3

4

7

B) Pisemna umowa o prace to zbyteczna formalność –
najważniejsze jest to, żeby pracodawca dotrzymał
danego słowa

1

2

3

4

7

C) Każda zmiana dotycząca zakresu obowiązków powinna
zostać uwzględniona w formalnej umowie o prace

1

2

3

4

7

D) Każda zmiana wysokości wynagrodzenia powinna
zostać uwzględniona formalnej umowie o pracę

1

2

3

4

7

E) Każda zmiana dotycząca czasu pracy powinna zostać
uwzględniona w formalnej umowie o pracę

1

2

3

4

7

F) Nie ma nic niewłaściwego w tym, że pracodawca
wypłaca wynagrodzenie wyższe niż w umowie w celu
uniknięcia podatków i opłacania składek
ubezpieczeniowych

1

2

3

4

7

G) Ominięcie przepisów dotyczących zatrudnienia jest
usprawiedliwione jeśli zyskują na tym obie strony i
pracodawca i pracownik

1

2

3

4

7

H) Lojalność wobec pracodawcy jest ważniejsza niż
przestrzeganie przepisów

1

2

3

4

7
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A51. Proszę sobie wyobrazić, że sąsiad, u którego zaciąga Pan(i) niewielką krótkoterminową pożyczkę „do pierwszego” żąda od Pana(i)
pisemnego pokwitowania. Co zrobił(a)by Pan(i) w takiej sytuacji?
1) napisał(a)bym takie pokwitowanie, bo to zupełnie naturalne
2) napisał(a)bym takie pokwitowanie, ale już nigdy więcej nie poprosił(a)bym tej osoby o pożyczkę
3) uznał(a)bym prośbę o podpisanie pokwitowania za oznakę braku zaufania i zrezygnowałbym z zaciągania
pożyczki
A52. A teraz inna hipotetyczna sytuacja. Pan Kowalski jest bardzo niezadowolony z pracy rzemieślnika remontującego instalację
elektryczną w jego domku na działce i – na podstawie tego doświadczenia – utrzymuje, że w takich sytuacjach należy za każdym
razem spisywać odpowiednią umowę. Czy zgadza się Pan(i) z opinią Pana Kowalskiego?
1) zdecydowanie zgadzam się
2) raczej się zgadzam
3) raczej się nie zgadzam
4) zdecydowanie się nie zgadzam
ANKIETER: Wręczyć respondentowi Kartę do pyt. A53
A53. Czy ma Pan(i) zaufanie do:
Całkowite

Ograniczone

Raczej
nie ufam

Zupełnie
nie ufam

Nie wiem,
trudno
powiedzieć

A) Swoich domowników

1

2

3

4

7

B) Najbliższej rodziny

1

2

3

4

7

C) Dalszej rodziny

1

2

3

4

7

D) Osób, które Pan(i) na co dzień zatrudnia

1

2

3

4

7

E) Sąsiadów

1

2

3

4

7

F) Bezpośrednich podwładnych w swojej firmie

1

2

3

4

7

G) Władz lokalnych

1

2

3

4

7

H) Władz centralnych

1

2

3

4

7

A54. Ile osób ze swego najbliższego otoczenia – nie licząc najbliższej rodziny – może Pan(i) bez skrępowania poprosić o pomoc w
załatwieniu codziennych, życiowych spraw?
1) jest wiele takich osób
2) mam grono zaufanych przyjaciół, którzy chętnie mi pomogą, jeśli zajdzie taka potrzeba
3) są w moim otoczeniu dwie lub trzy osoby, do których mógłbym(mogłabym) się zwrócić o pomoc
4) swoje problemy staram się rozwiązywać sam lub z pomocą najbliższej rodziny
A55. Są ludzie, którzy załatwiając swoje codzienne sprawy, takie, jak znalezienie pracy, umówienie się na wizytę do dobrego lekarza lub
zapisanie dziecka do dobrej szkoły liczą przede wszystkim na pomoc krewnych czy znajomych. Są też ludzie, którzy uważają, że w
podobnych sytuacjach należy trzymać się ogólnie obowiązujących zasad postępowania. Jak Pan(i) zachowuje się w podobnych
sytuacjach?
1) zawsze zwracam się o pomoc do krewnych lub znajomych
2) zwracam się o pomoc do krewnych lub znajomych, gdy mam taka możliwość
3) to zależy, czasami zwracam się do krewnych, a czasami staram się postępować zgodnie z regułami
4) zwykle staram się postępować odpowiednio do ogólnie obowiązujących zasad, jednak czasami jestem
zmuszony szukać pomocy u krewnych i znajomych
5) zawsze stosuję się do ogólnie obowiązujących zasad
A56. Czy – ogólnie rzecz biorąc – zgadza się Pan(i) z tym, że załatwianie rozmaitych spraw częściej kończy się pomyślnie wtedy, kiedy
pomagają nam krewni lub znajomi, niż wtedy, kiedy trzymamy się ogólnie obowiązujących zasad postępowania?
1) zdecydowanie tak
2) raczej tak
3) raczej nie
4) zdecydowanie nie
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ANKIETER: Wręczyć respondentowi Kartę do pyt. A57
A57. Jak często w ciągu ostatnich 12 miesięcy: ... [Ankieter: Odczytać kolejny podpunkt pytania]
Wiele razy

Kilka razy

Raz lub dwa

Nigdy

A) kupował(a) Pan(i) piwo lub wódkę na bazarze, placu
handlowym, na ulicy lub od znajomych

1

2

3

4

B) kupował(a) Pan(i) papierosy bez znaków akcyzy na bazarze
placu handlowym, na ulicy lub od znajomych

1

2

3

4

C) kupował(a) Pan(i) płyty lub kasety z muzyką lub filmami poza
oficjalną siecią sprzedaży, bez rachunku

1

2

3

4

D) kupował(a) Pan(i) programy komputerowe poza oficjalną siecią
sprzedaży, bez rachunku

1

2

3

4

E) kupował(a) Pan(i) sprzęt RTV/AGD poza oficjalną siecią
sprzedaży, bez rachunku

1

2

3

4

F) kopiował(a) Pan(i) muzykę, filmy lub programy komputerowe od
kogoś znajomego

1

2

3

4

G) pożyczał(a) Pan(i) większe kwoty pieniędzy od prywatnych
osób

1

2

3

4

H) kupował(a) Pan(i) coś w sklepie „na zeszyt”

1

2

3

4

I) korzystał(a) Pan(i) z komunikacji publicznej nie płacąc za bilet

1

2

3

4

A58. Proszę sobie wyobrazić, że zupełnie obca osoba oferuje Panu(Pani) atrakcyjny, markowy towar w dobrej cenie, ale bez rachunku i
gwarancji. Czy w takiej sytuacji:
A) kupił(a)by Pan(i) taki towar?
1) na pewno bym kupił(a)
2) raczej bym kupił(a)
3) raczej bym nie kupił(a)
4) na pewno bym nie kupił(a)
B) zapytał(a)by Pan(i) o pochodzenie tego towaru?
1) na pewno bym zapytał(a)
2) raczej bym zapytał(a)
3) raczej bym nie zapytał(a)
4) na pewno bym nie zapytał(a)
A59. A teraz proszę sobie wyobrazić, że ten sam atrakcyjny, markowy towar w dobrej cenie, ale bez rachunku i gwarancji oferuje
Panu(Pani) ktoś znajomy. Czy w takiej sytuacji:
A) kupił(a)by Pan(i) taki towar?
1) na pewno bym kupił(a)
2) raczej bym kupił(a)
3) raczej bym nie kupił(a)
4) na pewno bym nie kupił(a)
B) zapytał(a)by Pan(i) o pochodzenie tego towaru?
1) na pewno bym zapytał(a)
2) raczej bym zapytał(a)
3) raczej bym nie zapytał(a)
4) na pewno bym nie zapytał(a)
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B. WYWIAD Z CZŁONKIEM GOSPODARSTWA DOMOWEGO,
CZYLI Z WYLOSOWANYM RESPONDENTEM

METRYCZKA
ANKIETER: odpowiedzi na pytania B1-B3 proszę wypełnić na podstawie ankiety dla głowy gospodarstwa domowego, tabela na
stronie 3.
Wpisać numer osoby z kolumny 1 w tabeli na stronie 3 ------------------------------------------------------------------------B1. Płeć:
1) kobieta
2) mężczyzna
B2. Wpisać rok urodzenia
B3. Wpisać stopień pokrewieństwa z głową gospodarstwa domowego - cyfrę z kolumny 5 tabeli ze strony 3
ANKIETER: wręczyć respondentowi kartę Z
B4. Do której z wymienionych na tej karcie grup zaliczył(a)by się Pan(i) ze względu na swoją obecną sytuację?
ANKIETER: Wręczyć respondentowi Kartę W
B5. Jakie ma Pan(i) wykształcenie? [Nie odczytywać kategorii odpowiedzi].
01) niepełne podstawowe
02) podstawowe
03) gimnazjum
04) zasadnicze zawodowe
05) niepełne średnie
06) średnie ogólnokształcące
07) średnie zawodowe
08) pomaturalne
09) niepełne wyższe
10) wyższe z dyplomem licencjata, inżyniera, dyplomowanego ekonomisty
11) wyższe z dyplomem magistra, lekarza lub równorzędnym
B6. Czy wykonywał Pan(i) jakąkolwiek pracę nierejestrowaną w okresie ostatnich 12 miesięcy? Praca nierejestrowana to każdy rodzaj
pracy świadczonej odpłatnie, od której nie są odprowadzane podatki i składki ubezpieczeniowe
1) tak
2) nie ... [przejdź do pyt. B44]
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ANKIETER: Wręczyć respondentowi Kartę P
B7. Jakiego rodzaju była to praca? Czy był to: ... [ANKIETER: Odczytać kolejny podpunkt i zaznaczyć odpowiedź krzyżykiem
w odpowiedniej kolumnie i w odpowiednim wierszu tabeli]. Proszę powiedzieć czy była to praca/prace wykonywana/wykonywane
regularnie, czy też nie.
Prace regularne
(co najmniej 3 dni
w tygodniu)
1

Prace pozostałe
2

01) handel
02) usługi budowlane i instalacyjne
03) przeglądy i naprawy samochodów oraz innych maszyn
04) usługi transportowe – przewozy
05) usługi transportowe – przeprowadzki
06) naprawa sprzętu elektrotechnicznego
07) usługi lekarskie i pielęgniarskie
08) usługi księgowe
09) doradztwo księgowe i prawne
10) usługi fryzjerskie i kosmetyczne
11) usługi turystyczne i hotelarskie
12) usługi gastronomiczne
13) korepetycje
14) tłumaczenie
15) usługi krawieckie
16) prace domowe (np. sprzątanie)
17) opieka nad dzieckiem lub starszą osobą
18) ochrona i pilnowanie mienia
19) prace ogrodniczo-rolne
20) działalność produkcyjna
21) inne prace (jakie?)
.........................................................................................................
B8. Jak przeważnie była zorganizowana wykonywana przez Pana(ią) praca?
1) polegała na samodzielnym wyszukiwaniu przez Pana (Panią) pracodawców
2) prace organizował Panu(i) szef, który rozliczał się z pracodawcą
3) miał(a) Pan(i) jednego pracodawcę, który nadzorował pracę
4) za pracę wykonywaną w ramach formalnego stosunku pracy, część wynagrodzenia otrzymywał(a) Pan(i)
nieoficjalnie (na boku)
B9. Czy praca nierejestrowana była dla Pana(i):
1) pracą, stanowiącą główne źródło dochodu
2) pracą dodatkową do pracy rejestrowanej lub działalności gospodarczej ... [przejdź do pytania B12]
3) pracą dodatkową, uzupełniającą niezarobkowe źródło utrzymania, takie :jak emerytura, renta,
zasiłek z tytułu bezrobocia, zasiłek z pomocy społecznej, alimenty, zasiłek przedemerytalny,
inne ... [przejdź do pytania B12]
4) pracą, wykonywaną w ramach formalnego stosunku pracy, za którą część wynagrodzenia otrzymuje
Pan(i) w sposób nieoficjalny (bokiem) ... [przejdź do pytania B12]
5) inne ... [przejdź do pytania B12]
B10. Czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy starał(a) się Pan(i) o zatrudnienie rejestrowane?
1) tak
2) nie
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B11. Jak ocenia Pan(i) swoje szanse znalezienia rejestrowanego zatrudnienia na lokalnym rynku pracy?
1) bardzo duże
2) duże
3) średnie
4) małe
5) bardzo małe
ANKIETER: Wręczyć respondentowi Kartę do pyt. B12
B12. Jakie były przyczyny podejmowania przez Pana(Panią) pracy nierejestrowanej w okresie ostatnich 12 miesięcy? Proszę wybrać
maksymalnie trzy odpowiedzi)
01) Niewystarczające dochody z zasiłków
02) Brak możliwości znalezienia pracy rejestrowanej
03) Pracodawca proponował wyższe wynagrodzenie bez rejestrowania umowy o pracę
04) Sytuacja rodzinna bądź życiowa nie pozwala na podjęcie regularnej pracy na podstawie
sformalizowanej umowy
05) Poziom podatków płaconych przez pracownika zniechęca do rejestrowania dochodów
1.
06) Poziom składki na ubezpieczenie społeczne (ZUS) potrącanej z wynagrodzenia
pracownika zniechęca do rejestracji dochodów
2.
07) Niechęć wiązania się na stałe z miejscem pracy
08) Możliwość porzucenia pracy z dnia na dzień, bez negatywnych konsekwencji
3.
09) Możliwość utraty niektórych świadczeń społecznych przy podjęciu pracy rejestrowanej
10) Brak kwalifikacji do pracy rejestrowanej
11) Inne (jakie):
.........................................................................................................
B13. Kto był pracodawcą, dla którego wykonywał(a) Pan(i) najważniejszą (tj. tą która przyniosła największy dochód) pracę
nierejestrowaną w okresie ostatnich 12 miesięcy?
1) Pracodawca
2) Osoba prywatna (gospodarstwo domowe)
3) Gospodarstwo rolne/ogrodnicze
4) Firma prywatna lub spółdzielnia w systemie pracy chałupniczej (nakładczej)
5) Firma prywatna lub spółdzielnia w innym systemie niż chałupniczy (nakładczy)
6) Firma państwowa
7) Pracowałem na własny rachunek
B14. Czy podjęcie przez Pana(Panią) pracy nierejestrowanej lub częściowo nierejestrowanej nastąpiło w rezultacie:
1) Pana(i) własnej inicjatywy, którą zaakceptował pracodawca ... [przejdź do pytania B16]
2) Pana(i) wyboru między pracą rejestrowaną i nierejestrowaną, umożliwionego przez
pracodawcę ... [przejdź do pytania B16]
3) braku możliwości wyboru, bowiem pracodawca zaoferował tylko pracę nierejestrowaną
B15. Jak zareagował(a) Pan(i) na ofertę wyłącznie pracy nierejestrowanej?
1) byłem (byłam) niezadowolony(a)
2) było mi to obojętne
3) byłem (byłam) zadowolony(a)
B16. Czy w Pana(i) gospodarstwie domowym ktoś, poza Panem(Panią), wykonuje pracę nierejestrowaną?
1) tak
2) nie ... [przejdź do pytania B18]
B17. Ile osób?
osób
B18. Czy Pana(i) gospodarstwo domowe byłoby w stanie utrzymać się bez dodatkowych dochodów z pracy nierejestrowanej?
1) tak, nie miałoby to odczuwalnego wpływu na moją sytuację materialną
2) tak, ale z pewnymi wyrzeczeniami
3) tak, ale wymagałoby to bardzo dużych wyrzeczeń
4) nie, dzięki pracy nierejestrowanej wiążę koniec z końcem
5) nie – nawet z dochodami z pracy nierejestrowanej stale się zadłużamy
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B19. Czy ma Pan(i) zabezpieczone prawo do świadczeń zdrowotnych?
1) tak
2) nie ... [przejdź do pytania B21]
B20. W jaki sposób zabezpiecza Pan(i) sobie to prawo?
1) wykonuję także pracę rejestrowaną, która zapewnia mi ubezpieczenie zdrowotne
2) mój współmałżonek lub inny członek rodziny zgłosił mnie do ubezpieczenia zdrowotnego
3) jestem ubezpieczony w KRUS
4) jestem zarejestrowany jako bezrobotny w urzędzie pracy
5) jestem zarejestrowany przez ośrodek pomocy społecznej
6) nie przywiązuję do tego znaczenia
B21. Czy zabezpiecza Pan(i) sobie środki na przyszłą emeryturę?
1) tak
2) nie ... [przejdź do pytania B23]
B22. W jaki sposób?
1) będzie mi przysługiwała emerytura z tytułu wykonywania pracy rejestrowanej
2) wykupiłe(a)m sobie polisę prywatnego ubezpieczenia emerytalnego lub mam IKE (Indywidualne Konto
Emerytalne)
3) gromadzę i lokuję oszczędności w różne aktywa finansowe i rzeczowe
B23. W jaki sposób było wypłacane Panu(Pani) wynagrodzenie za najważniejszą, wykonaną w ciągu ostatnich 12 miesięcy, pracę
nierejestrowaną?
1) stawka godzinowa
2) stawka dzienna
3) wynagrodzenie tygodniowe
4) wynagrodzenie miesięczne
5) za wykonanie zadania
6) w inny sposób (jaki?)
..................................................................................
ANKIETER: Wręczyć respondentowi Kartę P
B24. Proszę określić rodzaj i czas wykonywanej przez Pana (Panią) pracy nierejestrowanej i otrzymane z tego tytułu wynagrodzenie w
okresie ostatnich 12 miesięcy?
ANKIETER: w przypadku gdy wynagrodzenie było wypłacone za zadanie należy ustalić ilość czasu przeznaczonego na
wykonanie tego zadania i dokonać przeliczenia wg zasady: 1 dzień = 8 godzin, 1 tydzień = 40 godzin,
1 miesiąc = 176 godzin
Rodzaj pracy
[Zakodować wg karty P]

1 praca
2 praca
3 praca
4 praca
5 praca

Łączny czas pracy
(w godzinach)

Stawka wynagrodzenia
za godzinę
(w złotych
z dokładnością do 1 grosza)
zł

gr

zł

gr

zł

gr

zł

gr

zł

gr

18

handel

usługi budowlane i instalacyjne

przeglądy i naprawy samochodów oraz
innych maszyn

usługi transportowe – przewozy

usługi transportowe – przeprowadzki

naprawa sprzętu elektrotechnicznego

usługi lekarskie i pielęgniarskie

usługi księgowe

doradztwo księgowe i prawne

usługi fryzjerskie i kosmetyczne

usługi turystyczne i hotelarskie

usługi gastronomiczne

korepetycje

tłumaczenie

usługi krawieckie

prace domowe (np. sprzątanie)

opieka nad dzieckiem lub starszą osobą

ochrona i pilnowanie mienia

prace ogrodniczo-rolne

działalność produkcyjna

inne prace

ANKIETER: Respondent nadal posługuje się Kartą P
B25. Czy zechciał(a)by Pan(i) określić czas trwania (w godzinach) poszczególnych rodzajów prac nierejestrowanych, jakie wykonywał(a)
Pan(i) w okresie od maja 2006 r) do kwietnia 2007 r.
ANKIETER: Poprosić respondenta o podanie czasu wykonywania poszczególnych prac w odniesieniu do konkretnych miesięcy.
Jeżeli w jakimś miesiącu nikogo nie zatrudniano pozostawić puste pole/pola.
W przypadku trudności należy dokonać przeliczenia przyjmując że dzień pracy = 8 godzin, tydzień = 40 godzin
a miesiąc = 176 godzin pracy

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

Maj 2006
Czerwiec 2006
Lipiec 2006
Sierpień 2006
Wrzesień 2006
Październik 2006
Listopad 2006
Grudzień 2006
Styczeń 2007
Luty 2007
Marzec 2007
Kwiecień 2007

B26. Jaka wysokość miesięcznego wynagrodzenia netto za pracę rejestrowaną skłoniłaby Pana(Panią) do rezygnacji z wykonywania
pracy nierejestrowanej?
Kwota w zł
B27. Czy ma Pan(i) jakieś obawy związane z wykonywaniem pracy nierejestrowanej?
1) tak
2) nie ... [przejdź do pytania B29]
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ANKIETER: Wręczyć respondentowi Kartę do pyt. B28
B28. Czego się Pan(i) najbardziej obawia? Proszę posłużyć się skalą od 1 do 5, gdzie 1- zdecydowanie największe ryzyko, 2- raczej
wysokie, 3- średnie, 4- raczej niskie, 5- zdecydowanie niskie ryzyko
zdecydowanie
raczej
średnie
raczej
zdecydowanie
największe
wysokie
niskie
niskie
A) braku odszkodowania i renty w przypadku
ewentualnego wypadku przy pracy

1

2

3

4

5

B) braku uprawnień do wyższych świadczeń
związanych ze stażem pracy (emerytura,
renta z tytułu niezdolności do pracy)

1

2

3

4

5

C) utraty uprawnień do świadczeń socjalnych
w przypadku ujawnienia większych dochodów
(np. uprawnienia do świadczeń z pomocy
społecznej, świadczeń rodzinnych, dodatku
mieszkaniowego)

1

2

3

4

5

D) kary wymierzonej przez Urząd Skarbowy

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

E) inne (jakie?)
...........................................................
B29. Czy częstsza informacja w środkach masowego przekazu o ryzykach związanych z podejmowaniem pracy nierejestrowanej
skłoniłaby Pana(Panią) do rezygnacji z wykonywania takiej pracy?
1) tak
2) nie
B30. Czy ma Pan(i) świadomość, że może dochodzić na drodze sądowej kwot pieniężnych, należnych z tytułu pracy nierejestrowanej, od
byłego pracodawcy (za nadgodziny, za niewykorzystany urlop, odprawa, odszkodowanie w związku z wypadkiem)?
1) tak
2) nie
B31. Czy w sytuacji, gdyby czuł(a) się Pan(i) oszukany(a) przez pracodawcę zatrudniającego Pana(ią) bez rejestracji, był(a)by Pan(i)
skłonny(a) wystąpić na drogę postępowania sądowego?
1) tak ... [przejdź do pytania B33]
2) nie
B32. Dlaczego?
1) obawiam się konsekwencji ujawnienia zatrudnienia nierejestrowanego
2) nie chcę ( nie jestem w stanie) ponosić ewentualnych kosztów postępowania sądowego
3) jest to zbyt skomplikowane
B33. Czy potrafił(a)by Pan(i) dochodzić swoich praw pracowniczych? Proszę powiedzieć czy potrafił(a)by Pan(i):... [Ankieter: Odczytać
kolejny podpunkt pytania]
Zdecydowanie tak

Raczej tak

Raczej
nie

Nie

A) odwołać się do Sądu Pracy

1

2

3

4

B) złożyć skargę w Inspekcji Pracy

1

2

3

4

C) poinformować media

1

2

3

4

1

2

3

4

D) w inny sposób dochodzić swoich praw (W jaki?)
..........................................................................................
B34. Czy był(a)by Pan(i) skłonny(a) zrezygnować z pracy nierejestrowanej, gdyby zaproponowano Panu(i) niższy dochód netto za pracę
rejestrowaną (a więc z ubezpieczeniem ZUS)?
1) tak
2) nie ... [przejdź do pytania B36]
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B35. Jeżeli tak, to o ile procent niższy dochód netto był(a)by Pan(i) skłonny(a) zaakceptować?
% mniej
B36. Czy był(a)by Pan(i) skłonny(a) zaakceptować jakiekolwiek ograniczenia praw pracowniczych w zamian za zatrudnienie
rejestrowane?
1) tak
2) nie ... [przejdź do pytania B38]
ANKIETER: Wręczyć respondentowi Kartę do pytania B37
B37. Jakie ograniczenia był(a)by Pan(i) najbardziej skłonny(a) zaakceptować? Proszę ocenić stopień akceptacji w skali od 1 do 5;
1- najsłabszy, 5- najsilniejszy stopień akceptacji.
A) krótszy urlop płatny (20 dni)
najsłabszy stopień
najsilniejszy stopień
akceptacji
akceptacji
|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
1
2
3
4
5
B) niższy zasiłek chorobowy (w wysokości 50%, a nie 80% wynagrodzenia)
najsłabszy stopień
najsilniejszy stopień
akceptacji
akceptacji
|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
1
2
3
4
5
C) pierwsze 3 dni choroby bez prawa do zasiłku
najsłabszy stopień
najsilniejszy stopień
akceptacji
akceptacji
|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
1
2
3
4
5
D) krótszy okres wypowiedzenia (7 dni, a nie uzależniony od stażu pracy)
najsłabszy stopień
najsilniejszy stopień
akceptacji
akceptacji
|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
1
2
3
4
5
E) brak odpraw i nagród jubileuszowych
najsłabszy stopień
najsilniejszy stopień
akceptacji
akceptacji
|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
1
2
3
4
5
F) wynagrodzenie za nadgodziny i niedziele, jak za normalny czas pracy
najsłabszy stopień
najsilniejszy stopień
akceptacji
akceptacji
|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
1
2
3
4
5
G) dłuższy tydzień pracy (48 godz.)
najsłabszy stopień
najsilniejszy stopień
akceptacji
akceptacji
|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
1
2
3
4
5
H) zaliczenie okresu pracy do stażu uprawniającego do emerytury lub renty ale bez wpływu na wysokość
emerytury (najprawdopodobniej zapewni to tylko minimalną emeryturę lub rentę)
najsłabszy stopień
najsilniejszy stopień
akceptacji
akceptacji
|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
1
2
3
4
5
B38. Czy wprowadzenie obowiązku częstego zgłaszania się do urzędu pracy miałoby wpływ na podejmowanie przez Pana(Panią)pracy
nierejestrowanej?
1) tak
2) nie ... [przejdź do pytania B40]
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B39 Jaka częstotliwość zgłaszania się do urzędu pracy byłaby dla Pana(i) kłopotliwa?
.....................................................................................................................................................................
B40. Czy słyszał(a) Pan(i) o agencji pracy tymczasowej?
1) tak
2) nie
Agencja pracy tymczasowej zatrudnia pracowników, których następnie wynajmuje pracodawcom na czas określony lub w celu wykonania
określonej pracy) Pracodawcy płacą za ich pracę wyłącznie Agencji (na podstawie faktury)) Agencja opłaca za pracowników
tymczasowych składki ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego, pokrywa koszty urlopów, badań i szkoleń)
B41. Czy był(a)by Pan(i) zainteresowany(a) sformalizowaniem swego zatrudnienia poprzez związanie się z taką agencją?
1) tak
2) nie
B42. W niektórych krajach Europy pracownicy wykonujący drobne prace otrzymują specjalne bony, które zanosi się do instytucji
publicznej (np. podobnej do naszego ZUS czy urzędu pracy) a ta potrąca składki oraz podatki i wypłaca gotówkę co zdejmuje wiele
biurokratycznych problemów z pracodawców) Czy był(a)by Pan(i) osobiście zainteresowany(a) taką formę rozliczeń za swoja pracę?
1) tak ... [przejdź do pyt. B67]
2) nie
B43. Dlaczego?
1) wolę dostać gotówkę do ręki
2) jestem zainteresowany wyłącznie pracą nierejestrowaną
3) inne
ANKIETER: Po zadaniu pytania B43 przejść do pyt. B67
ANKIETER: Wręczyć respondentowi Kartę P
B44. Jakiego rodzaju prace nierejestrowane są, Pana(i) zdaniem, najczęściej wykonywane w Pana(i) regionie? Proszę wskazać 5
rodzajów prac
01) handel
02) usługi budowlane i instalacyjne
03) przeglądy i naprawy samochodów oraz innych maszyn
04) usługi transportowe – przewozy
05) usługi transportowe – przeprowadzki
06) naprawa sprzętu elektrotechnicznego
07) usługi lekarskie i pielęgniarskie
1.
08) usługi księgowe
09) doradztwo księgowe i prawne
10) usługi fryzjerskie i kosmetyczne
2.
11) usługi turystyczne i hotelarskie
12) usługi gastronomiczne
3.
13) korepetycje
14) tłumaczenie
4.
15) usługi krawieckie
16) prace domowe (np. sprzątanie)
5.
17) opieka nad dzieckiem lub starszą osobą
18) ochrona i pilnowanie mienia
19) prace ogrodniczo-rolne
20) działalność produkcyjna
21) inne prace (jakie?)
......................................................................................................
ANKIETER: Wręczyć respondentowi Kartę do pyt. B45
B45. Kto, Pana(i) zdaniem, wykonuje najczęściej pracę nierejestrowaną? Proszę wskazać maksymalnie trzy odpowiedzi
1) osoby, dla których praca ta stanowi główne źródło dochodu
2) osoby, dla których jest to praca dodatkowa do pracy rejestrowanej lub działalności
gospodarczej
3) osoby utrzymujące się z niezarobkowych źródeł utrzymania, takich jak: emerytura, renta,
1.
zasiłek z tytułu bezrobocia, zasiłek z pomocy społecznej, alimenty, zasiłek
przedemerytalny, inne
2.
4) osoby pozostające w ramach formalnego stosunku pracy, które część wynagrodzenia
otrzymują w sposób nieoficjalny (bokiem)
3.
5) inne osoby (jakie?)
...........................................................................................................
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B46. Czy, Pana(i) zdaniem, osoby wykonujące pracę nierejestrowaną jako pracę główną poszukują zazwyczaj pracy rejestrowanej?
1) tak
2) nie
7) nie wiem
B47. Jakie, na ogół, szanse znalezienia pracy rejestrowanej na lokalnym rynku pracy miałyby te osoby?
1) bardzo duże
2) duże
3) średnie
4) małe
5) bardzo małe
6) żadne
ANKIETER: Wręczyć respondentowi Kartę do pyt. B48
B48. Jakie są, Pana(i) zdaniem, najważniejsze przyczyny podejmowania pracy nierejestrowanej? Proszę posłużyć się skalą od 1 do 5,
gdzie 1- zdecydowanie najważniejsza, 2- raczej ważna, 3- średnia, 4- raczej mało ważna, 5- zdecydowanie mało ważna
zdecydowanie
najważniejsza

raczej
ważna

średnia

raczej mało
ważna

zdecydowanie
mało ważna

A) Niewystarczające dochody z zasiłków

1

2

3

4

5

B) Brak możliwości znalezienia pracy
rejestrowanej

1

2

3

4

5

C) Pracodawca proponował wyższe
wynagrodzenie bez rejestrowania umowy o
pracę

1

2

3

4

5

D) Sytuacja rodzinna bądź życiowa nie pozwala
na podjęcie regularnej pracy na podstawie
sformalizowanej umowy

1

2

3

4

5

E) Poziom podatków płaconych przez
pracownika zniechęca do rejestrowania
dochodów

1

2

3

4

5

F) Poziom składki na ubezpieczenie społeczne
(ZUS) potrącanej z wynagrodzenia
pracownika zniechęca do rejestracji
dochodów

1

2

3

4

5

G) Niechęć wiązania się na stałe z miejscem
pracy

1

2

3

4

5

H) Możliwość porzucenia pracy z dnia na dzień,
bez negatywnych konsekwencji

1

2

3

4

5

I) Możliwość utraty niektórych świadczeń
społecznych przy podjęciu pracy
rejestrowanej

1

2

3

4

5

J) Brak kwalifikacji do pracy rejestrowanej

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

K) Inne (jakie):
.......................................................................
B49. Jaki, Pana(i) zdaniem, minimalny dochód netto za godzinę pracy mogą osiągnąć osoby wykonujące pracę nierejestrowaną? Proszę
podać w złotych z dokładnością do 1 grosza.
zł.

gr. za godzinę pracy
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B50. Czy, według Pana(i), większość osób osiągających dochód z pracy nierejestrowanej, która jest dla nich pracą dodatkową, byłaby w
stanie utrzymać się bez tych dodatkowych dochodów?
1) tak, nie miałoby to odczuwalnego wpływu na ich sytuację materialną
2) tak, ale z pewnymi wyrzeczeniami
3) tak, ale wymagałoby to od nich bardzo dużych wyrzeczeń
4) nie, dzięki pracy nierejestrowanej wiążą one koniec z końcem
5) nie – nawet z dochodami z pracy nierejestrowanej stale się zadłużają
B51. Kto, według Pana(i), jest najczęściej pracodawcą dla osób wykonujących pracę nierejestrowaną w Pana(i) regionie? Proszę
wskazać maksymalnie trzy odpowiedzi.
1) Osoba prywatna (gospodarstwo domowe)
2) Gospodarstwo rolne/ogrodnicze
1.
3) Firma prywatna lub spółdzielnia w systemie pracy chałupniczej
4) Firma prywatna lub spółdzielnia w innym systemie niż chałupniczy (nakładczy)
2.
5) Firma państwowa
6) Jest to praca na własny rachunek
3.
B52. Czy osoby podejmujące pracę nierejestrowaną czynią tak najczęściej:
1) w rezultacie własnej inicjatywy, którą akceptuje pracodawca
2) mając możliwość wyboru między pracą rejestrowaną i nierejestrowaną
3) nie mając możliwości wyboru, bowiem pracodawca oferuje tylko pracę nierejestrowaną
B53. Jak przeważnie jest zorganizowana ich praca?
1) polega na samodzielnym wyszukiwaniu przez nich pracodawców
2) prace organizuje im szef, który rozlicza się z pracodawcą
3) mają jednego pracodawcę, który nadzoruje ich pracę
4) pracę wykonują w ramach formalnego stosunku pracy, część wynagrodzenia otrzymują nieoficjalnie (na
boku)
B54. Czy praca nierejestrowana niesie ze sobą jakieś zagrożenia dla wykonujących ją osób?
1) tak
2) nie ... [przejdź do pytania B57]
ANKIETER: Wręczyć respondentowi Kartę do pyt. B55
B55. Jakie są, Pana(i) zdaniem, największe zagrożenia? Proszę posłużyć się skalą od 1 do 5, gdzie 1- zdecydowanie największe,
2- raczej wysokie, 3- średnie, 4- raczej niskie, 5- zdecydowanie niskie
zdecydowanie
raczej
średnie
raczej
zdecydowanie
największe
wysokie
niskie
niskie
A) brak odszkodowania i renty w przypadku
ewentualnego wypadku przy pracy

1

2

3

4

5

B) brak uprawnień do wyższych świadczeń
związanych ze stażem pracy (emerytura,
renta z tytułu niezdolności do pracy)

1

2

3

4

5

C) utrata uprawnień do świadczeń socjalnych w
przypadku ujawnienia większych dochodów
(np) uprawnień do świadczeń z pomocy
społecznej, świadczeń rodzinnych, dodatku
mieszkaniowego)

1

2

3

4

5

D) kara wymierzona przez Urząd Skarbowy

1

2

3

4

5

B56. Czy, Pana(i) zdaniem, upowszechnienie informacji o tych zagrożeniach mogłoby skłonić zainteresowane osoby do podejmowania
pracy rejestrowanej?
1) tak
2) nie
B57. Czy uważa Pan(i) że pracownicy byliby skłonni zrezygnować z pracy nierejestrowanej, gdyby zaproponowano im niższy dochód
netto za pracę rejestrowaną (a więc z ubezpieczeniem ZUS)?
1) tak
2) nie ... [przejdź do pytania B59]
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B58. O ile procent niższy dochód netto byliby, zdaniem Pana(i), skłonni zaakceptować?
% mniej
B59. Czy, Pana(i) zdaniem, na rezygnację z wykonywania pracy nierejestrowanej i podejmowanie pracy rejestrowanej wpłynęłaby
możliwość uzyskania wyższego wynagrodzenia netto za pracę rejestrowaną, ale kosztem ograniczenia zakresu ochrony socjalnej
pracowników?
1) tak
2) nie ... [przejdź do pytania B61]
7) nie wiem ... [przejdź do pytania B61]
ANKIETER: Wręczyć respondentowi Kartę do pytania B60
B60. Ograniczenie których uprawnień pracowniczych byłoby, Pana(i) zdaniem, do zaakceptowania? Proszę ocenić stopień akceptacji
w skali od 1 do 5; 1- najsłabszy, 5- najsilniejszy stopień akceptacji.
A) krótszy urlop płatny (20 dni)
najsłabszy stopień
najsilniejszy stopień
akceptacji
akceptacji
|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
1
2
3
4
5
B) niższy zasiłek chorobowy (w wysokości 50%, a nie 80% wynagrodzenia)
najsłabszy stopień
najsilniejszy stopień
akceptacji
akceptacji
|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
1
2
3
4
5
C) pierwsze 3 dni choroby bez prawa do zasiłku
najsłabszy stopień
najsilniejszy stopień
akceptacji
akceptacji
|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
1
2
3
4
5
D) krótszy okres wypowiedzenia (7 dni, a nie uzależniony od stażu pracy)
najsłabszy stopień
najsilniejszy stopień
akceptacji
akceptacji
|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
1
2
3
4
5
E) brak odpraw i nagród jubileuszowych
najsłabszy stopień
najsilniejszy stopień
akceptacji
akceptacji
|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
1
2
3
4
5
F) wynagrodzenie za nadgodziny i niedziele, jak za normalny czas pracy
najsłabszy stopień
najsilniejszy stopień
akceptacji
akceptacji
|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
1
2
3
4
5
G) dłuższy tydzień pracy (48 godz.)
najsłabszy stopień
najsilniejszy stopień
akceptacji
akceptacji
|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
1
2
3
4
5
H) zaliczenie okresu pracy do stażu uprawniającego do emerytury lub renty ale bez wpływu na wysokość
emerytury (najprawdopodobniej zapewni to tylko minimalną emeryturę lub rentę)
najsłabszy stopień
najsilniejszy stopień
akceptacji
akceptacji
|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
1
2
3
4
5
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B61. Czy wprowadzenie obowiązku częstego zgłaszania się do urzędu pracy przez osoby tam zarejestrowane miałoby wpływ na
podejmowanie przez nie pracy nierejestrowanej?
1) tak
2) nie ... [przejdź do pytania B63]
B62. Jaka częstotliwość zgłaszania się do urzędu pracy czyniłaby kłopotliwym wykonywanie pracy nierejestrowanej?
...................................................................................................
B63. Czy, według Pana(i), osoby wykonujące pracę nierejestrowaną wiedzą o istnieniu agencji pracy tymczasowej?
1) tak
2) nie
Agencja pracy tymczasowej zatrudnia pracowników, których następnie wynajmuje pracodawcom na czas określony lub w celu wykonania
określonej pracy) Pracodawcy płacą za ich pracę wyłącznie Agencji (na podstawie faktury)) Agencja opłaca za pracowników
tymczasowych składki ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego, pokrywa koszty urlopów, badań i szkoleń)
B64. Czy, Pana(i) zdaniem, upowszechnienie instytucji agencji pracy tymczasowej i lepsza informacja o ich działalności wpłynęłaby na
sformalizowanie zatrudnienia osób wykonujących pracę nierejestrowaną?
1) tak
2) nie
7) nie wiem
B65. W niektórych krajach Europy pracownicy wykonujący drobne prace otrzymują specjalne bony, które zanosi się do instytucji
publicznej (np. podobnej do naszego ZUS czy urzędu pracy) a ta potrąca składki oraz podatki i wypłaca gotówkę co zdejmuje wiele
biurokratycznych problemów z pracodawców) Czy uważa Pan(i), że taka forma przyjęłaby się w Polsce?
1) tak
2) nie
7) nie wiem
B66. Jeżeli nie, to dlaczego?
1) pracownicy wolą dostać gotówkę do ręki
2) pracownicy i pracodawcy są zainteresowani wyłącznie pracą nierejestrowaną
3) z innych powodów (jakich?)
.................................................................................................................
Jeżeli respondent jest GŁOWĄ GOSPODARSTWA domowego (odpowiadał na pytania A1-A59) proszę zakończyć wywiad
Pytania B67-B78 zadajemy wyłącznie tym respondentom, którzy nie są głowami swoich gospodarstw domowych
B67. Czy, Pana(i) zdaniem są jakieś osóby, którym szczególnie nie wypada zatrudniać pracowników w sposób nierejestrowany?
1) tak
2) nie ... [przejdź do pytania B69]
B68. Komu nie wypada zatrudniać pracowników nierejestrowanych?
ANKIETER: Nie odczytywać kafeterii. Zakodować i/lub wpisać spontaniczne
odpowiedzi respondenta

Wybrał(a)

Nie
wybrał(a)

A) Politykom

1

2

B) Samorządowcom

1

2

C) Sędziom, prokuratorom, policjantom

1

2

D) Duchownym

1

2

E) Bardzo bogatym przedsiębiorcom

1

2

F) Innym osobom (Komu?)
.....................................................................................

1

2
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ANKIETER: Wręczyć respondentowi Kartę do pyt. B69
B69. Przeczytam Panu(i) teraz kilka stwierdzeń dotyczących zatrudnienia. O każdym z nich proszę powiedzieć czy się Pan(i). z nim w
pełni zgadza, raczej się zgadza, raczej się nie zgadza czy też w pełni się Pan(i) nie zgadza.
Zdecydowanie się
zgadzam

Raczej się
zgadzam

Raczej się
nie
zgadzam

Zdecydowanie się
nie
zgadzam

Nie wiem,
trudno
powiedzieć

A) Ustna umowa o pracę z pracownikiem jest dla mnie tak
samo ważna, jak umowa zawarta na piśmie

1

2

3

4

7

B) Pisemna umowa o prace to zbyteczna formalność –
najważniejsze jest to, żeby pracodawca dotrzymał
danego słowa

1

2

3

4

7

C) Każda zmiana dotycząca zakresu obowiązków powinna
zostać uwzględniona w formalnej umowie o prace

1

2

3

4

7

D) Każda zmiana wysokości wynagrodzenia powinna
zostać uwzględniona formalnej umowie o pracę

1

2

3

4

7

E) Każda zmiana dotycząca czasu pracy powinna zostać
uwzględniona w formalnej umowie o pracę

1

2

3

4

7

F) Nie ma nic niewłaściwego w tym, że pracodawca
wypłaca wynagrodzenie wyższe niż w umowie w celu
uniknięcia podatków i opłacania składek
ubezpieczeniowych

1

2

3

4

7

G) Ominięcie przepisów dotyczących zatrudnienia jest
usprawiedliwione jeśli zyskują na tym obie strony i
pracodawca i pracownik

1

2

3

4

7

H) Lojalność wobec pracodawcy jest ważniejsza niż
przestrzeganie przepisów

1

2

3

4

7

B70. Proszę sobie wyobrazić, że sąsiad, u którego zaciąga Pan(i) niewielką krótkoterminową pożyczkę „do pierwszego” żąda od Pana(i)
pisemnego pokwitowania. Co zrobił(a)by Pan(i) w takiej sytuacji?
1) napisał(a)bym takie pokwitowanie, bo to zupełnie naturalne
2) napisał(a)bym takie pokwitowanie, ale już nigdy więcej nie poprosił(a)bym tej osoby o pożyczkę
3) uznał(a)bym prośbę o podpisanie pokwitowania za oznakę braku zaufania i zrezygnowałbym z zaciągania
pożyczki
B71. A teraz inna hipotetyczna sytuacja. Pan Kowalski jest bardzo niezadowolony z pracy rzemieślnika remontującego instalację
elektryczną w jego domku na działce i – na podstawie tego doświadczenia – utrzymuje, że w takich sytuacjach należy za każdym
razem spisywać odpowiednią umowę. Czy zgadza się Pan(i) z opinią Pana Kowalskiego?
1) zdecydowanie zgadzam się
2) raczej się zgadzam
3) raczej się nie zgadzam
4) zdecydowanie się nie zgadzam
ANKIETER: Wręczyć respondentowi Kartę do pyt. B72
B72. Czy ma Pan(i) zaufanie do:
Całkowite

Ograniczone

Raczej
nie ufam

Zupełnie
nie ufam

Nie wiem,
trudno
powiedzieć

A) Swoich domowników

1

2

3

4

7

B) Najbliższej rodziny

1

2

3

4

7

C) Dalszej rodziny

1

2

3

4

7

D) Osób, które Pan(i) na co dzień zatrudnia

1

2

3

4

7

E) Sąsiadów

1

2

3

4

7

F) Bezpośrednich podwładnych w swojej firmie

1

2

3

4

7

G) Władz lokalnych

1

2

3

4

7

H) Władz centralnych

1

2

3

4

7
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B73. Ile osób ze swego najbliższego otoczenia – nie licząc najbliższej rodziny – może Pan(i) bez skrępowania poprosić o pomoc w
załatwieniu codziennych, życiowych spraw?
1) jest wiele takich osób
2) mam grono zaufanych przyjaciół, którzy chętnie mi pomogą, jeśli zajdzie taka potrzeba
3) są w moim otoczeniu dwie lub trzy osoby, do których mógłbym(mogłabym) się zwrócić o pomoc
4) swoje problemy staram się rozwiązywać sam lub z pomocą najbliższej rodziny
B74. Są ludzie, którzy załatwiając swoje codzienne sprawy, takie, jak znalezienie pracy, umówienie się na wizytę do dobrego lekarza lub
zapisanie dziecka do dobrej szkoły liczą przede wszystkim na pomoc krewnych czy znajomych. Są też ludzie, którzy uważają, że w
podobnych sytuacjach należy trzymać się ogólnie obowiązujących zasad postępowania. Jak Pan(i) zachowuje się w podobnych
sytuacjach?
1) zawsze zwracam się o pomoc do krewnych lub znajomych
2) zwracam się o pomoc do krewnych lub znajomych, gdy mam taka możliwość
3) to zależy, czasami zwracam się do krewnych, a czasami staram się postępować zgodnie z regułami
4) zwykle staram się postępować odpowiednio do ogólnie obowiązujących zasad, jednak czasami jestem
zmuszony szukać pomocy u krewnych i znajomych
5) zawsze stosuję się do ogólnie obowiązujących zasad
B75. Czy – ogólnie rzecz biorąc – zgadza się Pan(i) z tym, że załatwianie rozmaitych spraw częściej kończy się pomyślnie wtedy, kiedy
pomagają nam krewni lub znajomi, niż wtedy, kiedy trzymamy się ogólnie obowiązujących zasad postępowania?
1) zdecydowanie tak
2) raczej tak
3) raczej nie
4) zdecydowanie nie
ANKIETER: Wręczyć respondentowi Kartę do pyt. B76
B76. Jak często w ciągu ostatnich 12 miesięcy: ... [Ankieter: Odczytać kolejny podpunkt pytania]
Wiele razy

Kilka razy

Raz lub dwa

Nigdy

A) kupował(a) Pan(i) piwo lub wódkę na bazarze, placu
handlowym, na ulicy lub od znajomych

1

2

3

4

B) kupował(a) Pan(i) papierosy bez znaków akcyzy na bazarze
placu handlowym, na ulicy lub od znajomych

1

2

3

4

C) kupował(a) Pan(i) płyty lub kasety z muzyką lub filmami poza
oficjalną siecią sprzedaży, bez rachunku

1

2

3

4

D) kupował(a) Pan(i) programy komputerowe poza oficjalną siecią
sprzedaży, bez rachunku

1

2

3

4

E) kupował(a) Pan(i) sprzęt RTV/AGD poza oficjalną siecią
sprzedaży, bez rachunku

1

2

3

4

F) kopiował(a) Pan(i) muzykę, filmy lub programy komputerowe od
kogoś znajomego

1

2

3

4

G) pożyczał(a) Pan(i) większe kwoty pieniędzy od prywatnych
osób

1

2

3

4

H) kupował(a) Pan(i) coś w sklepie „na zeszyt”

1

2

3

4

I) korzystał(a) Pan(i) z komunikacji publicznej nie płacąc za bilet

1

2

3

4

B77. Proszę sobie wyobrazić, że zupełnie obca osoba oferuje Panu(Pani) atrakcyjny, markowy towar w dobrej cenie, ale bez rachunku i
gwarancji. Czy w takiej sytuacji:
A) kupił(a)by Pan(i) taki towar?
1) na pewno bym kupił(a)
2) raczej bym kupił(a)
3) raczej bym nie kupił(a)
4) na pewno bym nie kupił(a)
B) zapytał(a)by Pan(i) o pochodzenie tego towaru?
1) na pewno bym zapytał(a)
2) raczej bym zapytał(a)
3) raczej bym nie zapytał(a)
4) na pewno bym nie zapytał(a)
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B78. A teraz proszę sobie wyobrazić, że ten sam atrakcyjny, markowy towar w dobrej cenie, ale bez rachunku i gwarancji oferuje
Panu(Pani) ktoś znajomy. Czy w takiej sytuacji:
A) kupił(a)by Pan(i) taki towar?
1) na pewno bym kupił(a)
2) raczej bym kupił(a)
3) raczej bym nie kupił(a)
4) na pewno bym nie kupił(a)
B) zapytał(a)by Pan(i) o pochodzenie tego towaru?
1) na pewno bym zapytał(a)
2) raczej bym zapytał(a)
3) raczej bym nie zapytał(a)
4) na pewno bym nie zapytał(a)
h

min

Proszę podać godzinę zakończenia wywiadu: godz. ............... min. ..................

Dziękuję Panu(i) bardzo za rozmowę i udzielenie odpowiedzi na pytania ankiety. Ponieważ była ona dość długa i zawierała wiele
szczegółowych pytań, pozwoli Pan(i), że jeszcze raz przejrzę formularz, czy nie pominąłem (pominęłam) jakiegoś pytania.
ANKIETER: [Sprawdzić kompletność wypełnienia ankiety]
Proszę Pana(i), moja praca tak jak każda inna, jest sprawdzana i kontrolowana. Chodzi o to, abypublikowane w prasie, radio i telewizji
wyniki były prawdziwe i trafnie odzwierciedlały opinie badanych osób. Dlatego też chciał(a)bym Pana(ią) prosić o podanie swojego
imienia, nazwiska i numeru telefonu, aby można było skontaktować się z Panem(ią) listownie, telefonicznie lub osobiście i sprawdzić,
czy swoje zadanie wykonałe(a)m zgodnie z wymogami badań naukowych. Czy zgadza się Pan(i), abym zapisał(a) Pana(i) imię, nazwisko
i numer telefonu na osobnym formularzu?
Tak ... [Dane respondenta dopisać na KRB]
Nie ... [Odmowę zanotować w KRB]
ANEKS DLA ANKIETERA
A. Dokładna data przeprowadzenia wywiadu (MIESIĄC, DZIEŃ):
[Zakodować w następujący sposób: w dwóch pierwszych polach miesiąc (np. 05)
w następnych dwóch polach dzień (np. 01)]

MIES./DZIEŃ

B. Stosunek respondenta do wywiadu:
1) zdecydowanie życzliwy
2) raczej życzliwy
3) obojętny
4) raczej niechętny
5) zdecydowanie niechętny
Ank.

Kod.

Gmina, miejscowość .....................................................................................................................................................................
Powiat: [Prosimy o wpisanie drukowanymi literami]

Imię i nazwisko ankietera
[Prosimy o wpisanie
drukowanymi literami]
Oświadczam, że wywiad z respondentem wylosowanym pod wskazanym adresem przeprowadziłe(a)m osobiście.
.................................................................
(podpis ankietera)

Instytut Pracy i Spraw Socjalnych
ul. Bellottiego 3B; 01-022 Warszawa
tel. + 48 22 831 89 09

2007/15C
Województwo
Nr firmy
Liczba pracowników
1) do 9 osób
2) 10 - 49 osób
Grupa sekcji PKD
01) sekcje A + B
02) sekcje C + E
03) sekcja D
04) sekcja F
05) sekcja G
06) sekcja H
07) sekcja I
08) sekcja J
09) sekcja K
10) sekcja L
11) sekcja M
12) sekcja N
13) sekcja O

Wielkość miejscowości
1) wieś
2) miasto do 19 999 mieszkańców
3) miasto od 20 000 do 99 999 mieszkańców
4) miasto 100 000 i więcej mieszkańców

PRZYCZYNY PRACY NIEREJESTROWANEJ,
JEJ SKALA, CHARAKTER I SKUTKI SPOŁECZNE
KWESTIONARIUSZ WYWIADU Z PRACODAWCAMI
Warszawa 2007

Dzień dobry. Nazywam się ……………………………….. i jestem ankieterem Centrum Badania Opinii Społecznej.
Centrum Badania Opinii Społecznej i Instytut Pracy i Spraw Socjalnych prowadzą badania naukowe na temat pracy nierejestrowanej.
Odpowiedzi na pytania ankiety są objęte całkowitą tajemnicą i będą wykorzystane jedynie w postaci zbiorczych zestawień.
h
Proszę podać godzinę rozpoczęcia wywiadu: godz. ............... min. ..................

min

2

1. Proszę sobie wyobrazić, że sąsiad, u którego zaciąga Pan(i) niewielką krótkoterminową pożyczkę „do pierwszego” żąda od Pana(i)
pisemnego pokwitowania. Co zrobił(a)by Pan(i) w takiej sytuacji?
1) Napisał(a)bym takie pokwitowanie, bo to zupełnie naturalne
2) Napisał(a)bym takie pokwitowanie, ale już nigdy więcej nie poprosił(a)bym tej osoby o podobną pożyczkę
3) Uznał(a)bym prośbę o podpisanie pokwitowania za oznakę braku zaufania i zrezygnował(a)bym z
zaciągania pożyczki
2. A teraz inna hipotetyczna sytuacja. Pan Kowalski jest bardzo niezadowolony z pracy rzemieślnika remontującego instalację
elektryczną w jego domku na działce i – na podstawie tego doświadczenia – utrzymuje, że w takich sytuacjach należy za każdym
razem spisywać odpowiednią umowę. Czy zgadza się Pan(i) z opinią Pana Kowalskiego?
1) Zdecydowanie się zgadzam
2) Raczej się zgadzam
3) Raczej się nie zgadzam
4) Zdecydowanie się nie zgadzam
3. Czy Pana(i) zdaniem w małych przedsiębiorstwach w Polsce są wykonywane jakieś prace przez pracowników nierejestrowanych?
1) Tak
2) Nie ... [przejdź do pytania 12]
7) Nie wiem, trudno powiedzieć ... [przejdź do pytania 12]
ANKIETER: Wręczyć respondentowi Kartę P
4. Jakie są to prace? Proszę wskazać co najwyżej pięć rodzajów prac, które Pana(i) zdaniem są najczęściej wykonywane przez
pracowników nierejestrowanych.
01) handel
02) usługi budowlane i instalacyjne
03) przeglądy i naprawy samochodów oraz innych maszyn
04) usługi transportowe – przewozy
05) usługi transportowe – przeprowadzki
06) naprawa sprzętu elektrotechnicznego
07) usługi lekarskie i pielęgniarskie
1.
08) usługi księgowe
09) doradztwo księgowe i prawne
10) usługi fryzjerskie i kosmetyczne
2.
11) usługi turystyczne i hotelarskie
12) usługi gastronomiczne
3.
13) korepetycje
14) tłumaczenie
4.
15) usługi krawieckie
16) prace domowe (np. sprzątanie)
5.
17) opieka nad dzieckiem lub starszą osobą
18) ochrona i pilnowanie mienia
19) prace ogrodniczo-rolne
20) działalność produkcyjna
21) inne prace (jakie?)
......................................................................................................
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ANKIETER: Wręczyć respondentowi Kartę do pyt. 5
5. Co jest, Pana(i) zdaniem, głównym powodem zatrudniania przez pracodawców nierejestrowanych pracowników? Proszę wskazać co
najwyżej pięć powodów, które Pana(i) zdaniem są najważniejsze.
01) Nie muszą opłacać składek ZUS za pracowników nierejestrowanych,
02) Nie ponoszą kosztów związanych z pobytem pracownika na zwolnieniu lekarskim,
03) Nie ponoszą kosztów urlopów,
04) Nie muszą wypłacać wyższej stawki pracownikowi za pracę w niedzielę i święta i za
nadgodziny,
05) Mogą go zwolnić z dnia na dzień, bez wypłacenia odprawy,
1.
06) Nie muszą ponosić kosztów odprawy emerytalnej, rentowej albo pośmiertnej oraz z
tytułu rozwiązania stosunku pracy,
2.
07) Nie ponoszą kosztów za pracownicze badania lekarskie,
08) Nie ponoszą kosztów szkoleń obowiązkowych np. BHP,
3.
09) Za długie procedury administracyjne związane z rejestracją pracownika,
10) Nie tracą czasu na comiesięczne rozliczenia z ZUS i Urzędem Skarbowym,
4.
11) Nie muszą przestrzegać przepisów Kodeksu Pracy mówiących o czasie pracy i czasie
przeznaczonym na odpoczynek pracownika,
5.
12) Nie mogą znaleźć pracowników chętnych do pracy rejestrowanej na tym stanowisku na
oferowanych przez nich warunkach,
13) Inne (jakie?)
......................................................................................... .
6. Czy, Pana(i) zdaniem, wykonywanie pracy nierejstrowanej przynosi korzyści zatrudnionemu w ten sposób pracownikowi?
1) tak
2) nie ... [przejdź do pytania 8]
3) nie wiem, trudno powiedzieć ... [przejdź do pytania 8]
ANKIETER: Wręczyć respondentowi Kartę do pyt. 7
7. Jaki są to korzyści?
Wybrał(a)

Nie
wybrał(a)

A) dodatkowy dochód do pobieranego zasiłku dla bezrobotnych

1

2

B) może pobierać niektóre świadczenia społeczne i mieć dodatkowy dochód

1

2

C) wyższy dochód netto

1

2

D) nie płaci podatków

1

2

E) nie płaci składki ZUS

1

2

F) wyższe szanse na zatrudnienie

1

2

G) nie musi wiązać się na stałe z miejscem pracy

1

2

H) możliwość porzucenia pracy z dnia na dzień bez negatywnych konsekwencji

1

2

I) nie musi rozliczać się z urzędem skarbowym

1

2

J) daje możliwość pogodzenia wykonywania pracy zawodowej z sytuacją rodzinną

1

2

K) inne (jakie?)
..................................................................................................

1

2

8. Czy według Pan(i) są jakieś osoby, którym nie wypada zatrudniać nierejestrowanych pracowników?
1) Tak
2) Nie ... [przejdź do pytania 10]
7) Trudno powiedzieć ... [przejdź do pytania 10]

4
9. Komu nie wypada zatrudniać pracowników nierejestrowanych?
ANKIETER: Nie odczytywać kafeterii. Zakodować i/lub wpisać spontaniczne
odpowiedzi respondenta

Wybrał(a)

Nie
wybrał(a)

A) Politykom

1

2

B) Samorządowcom

1

2

C) Sędziom, prokuratorom, policjantom

1

2

D) Duchownym

1

2

E) Bardzo bogatym przedsiębiorcom

1

2

F) Innym osobom (Komu?)
.....................................................................................

1

2

10. Czy Pan(i) zdaniem można byłoby coś zrobić, aby pracodawcy nie chcieli zatrudniać pracowników nierejestrowanych?
1) Tak
2) Nie ... [przejdź do pytania 12]
7) Nie wiem, trudno powiedzieć ... [przejdź do pytania 12]
ANKIETER: Wręczyć respondentowi Kartę do pyt. 11
11. Co by to mogło być? Proszę wskazać co najwyżej trzy działania tego rodzaju.
01) zmniejszenie podatków
02) pojawienie się wysokich kar finansowych
03) obniżenie składek ZUS
04) mniejsza biurokracja
05) uproszczenie rozliczeń z ZUS
06) niższe koszty rejestracji pracowników
07) usprawnienie i wzrost liczby kontroli przeprowadzanych przez instytucje kontrolujące
08) dokładniejsze kontrole Urzędów Skarbowych
09) pozbawienie pewnych uprawnień związanych z prowadzeniem działalności
10) inne, jakie?

1.
2.
3.

...................................................................................................
12. Czy w okresie od maja 2006 r. do kwietnia 2007 r. (wciągu ostatnich 12 miesięcy) zatrudniał Pan(i) w swojej firmie pracownika/ów
nierejestrowanego/ych?
1) Tak
2) Nie ... [przejdź do pytania 26]
13. Ile osób zatrudniał(a) Pan(i) w ten sposób?
osób
ANKIETER: Jeśli respondent zatrudniał tylko 1 osobę proszę w pytaniach od 15 do 23 pomijać słowo „najczęściej”
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ANKIETER: Wręczyć respondentowi Kartę P i Kartę do pyt. 14
14. Proszę podać następujące informacje o tych pracownikach/ tym pracowniku:
Prace
wykonywane
na:

Rodzaj wykonywanej
pracy
[Zakodować wg karty P]

Liczba zatrudnionych
pracowników

Powód zatrudnienia
[Zakodować wg
karty do pyt. 14]

Stawka wynagrodzenia za godzinę
(w złotych,
z dokładnością do 1 grosza)

stanowisku 1
stanowisku 2
stanowisku 3
stanowisku 4
stanowisku 5
stanowisku 6
stanowisku 7
stanowisku 8
stanowisku 9

zł

gr

zł

gr

zł

gr

zł

gr

zł

gr

zł

gr

zł

gr

zł

gr

zł

gr

15. Jak długo najczęściej poszukiwał(a) Pan(i) pracownika/ów na to/te stanowiska pracy?
1) kilka dni
2) od 1 do 2 tygodni
3) około miesiąca
4) dłużej niż miesiąc
5) mamy własną bazę danych o pracownikach, którzy pracowali już u nas w ten sposób
i się sprawdzili ... [przejdź do pytania 17]
6) inne, jakie?
...............................................................................
16. Ile czasu najczęściej zajęło Panu(i) podjęcie decyzji o zatrudnieniu tego/tych pracownika/ów jako nierejestrowanych?
1) kilka dni
2) od 1 do 2 tygodni
3) miesiąc i dłużej
4) podjąłem/podjęłam decyzję od razu
17. Kto przeważnie podejmował decyzję o zatrudnieniu tego/tych nierejestrowanego/ych pracownika/ów?
1) ja/my ... [przejdź do pytania 19]
2) daliśmy mu wybór ... [przejdź do pytania 19]
3) pracownik sam chciał taką formę (tzn. od razu powiedział(a), że jest zainteresowany(a)
wyłącznie pracą bez rejestracji)
4) inne, jakie?
........................................................................
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ANKIETER: Wręczyć respondentowi Kartę do pyt. 18
18. Dlaczego pracownik/cy najczęściej sam/sami wolał/eli podjąć pracę nierejestrowaną? Proszę wskazać co najwyżej trzy odpowiedzi.
01) pobiera/pobierają zasiłek dla bezrobotnych
02) jest/są zarejestrowany jako bezrobotny w PUP bez prawa do zasiłku
03) pobiera/pobierają rentę socjalną
04) pobiera/pobierają rentę inwalidzką
05) otrzymuje/otrzymują świadczenia z pomocy społecznej lub świadczenia rodzinne
06) pobiera/pobierają świadczenie przedemerytalne
07) pobiera/pobierają emeryturę
08) pobiera/pobierają rentę rodzinną
1.
09) płaci/płacą składki do KRUS
10) pobiera/pobierają świadczenia z KRUS
2.
11) jest to praca dodatkowa do pracy rejestrowanej wykonywanej u innego pracodawcy
12) zainteresowany/zainteresowani wyłącznie wykonywaniem krótkoterminowej pracy
3.
nierejestrowanej (osoby niezaradne życiowo)
13) z pracy nierejestrowanej otrzymuje/otrzymują wyższy dochód netto niż z rejestrowanej
14) uważa/uważają, że nie ma sensu odprowadzać składek do ZUS, bo i tak ZUS nic nie
wypłaci
15) inne, jakie?
………………………………………………………………………
ANKIETER: Wręczyć respondentowi Kartę do pyt. 19
19. Na jak długo najczęściej był/byli on/oni zatrudniony/ani? Proszę wskazać co najwyżej trzy odpowiedzi opisujące najbardziej typowe
sytuacje w Pan(i) firmie.
1) jeden dzień
2) mniej niż tydzień
1.
3) od 1 do 2 tygodni
4) miesiąc
5) od 1 do 3 miesięcy
2.
6) od 3 do 6 miesięcy
7) od 6 do 12 miesięcy
3.
8) 12 miesięcy i dłużej
ANKIETER: Wręczyć respondentowi Kartę do pyt. 20
20. Ile najczęściej wynosił jego/ich czas pracy?
1) jeden dzień
2) raz w tygodniu
3) codziennie po kilka godzin
4) otrzymywał konkretne zadania do wykonania
5) 40 godzin tygodniowo
6) inne, jakie?
....................................................................
21. W jakiej formie najczęściej był/byli on/oni wynagradzany/i?
1) wyłącznie wynagrodzenie pieniężne ... [przejdź do pytania 23]
2) wynagrodzenie pieniężne oraz niepieniężne formy wynagrodzenia
22. Jakie niepieniężne formy wynagrodzenia Pan(i) stosował(a)?
Wybrał(a)

Nie
wybrał(a)

A) przekazałe(a)m pracownikowi/om część płodów rolnych/ogrodniczych

1

2

B) pracownik/cy miał/mieli zagwarantowany posiłek

1

2

C) pracownik/cy miał/mieli zagwarantowane napoje

1

2

D) inne, jakie?
....................................................................

1

2
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ANKIETER: Wręczyć respondentowi Kartę do pyt. 23
23. Jakie finansowe formy wynagrodzenia stosował Pan(i) najczęściej? Proszę wskazać co najwyżej dwie odpowiedzi
1) stała kwota wynagrodzenia (miesięcznego, tygodniowego, dziennego)
2) prowizja
3) akord
1.
4) z góry ustalona stawka za wykonanie pracy
5) inne (Jakie?)
2.
.........................................................................................
ANKIETER: Wręczyć respondentowi Kartę do pyt. 24
24. Jak często wypłacane mu/im było wynagrodzenie? Proszę wskazać co najwyżej dwa najczęściej stosowane sposoby finansowego
wynagradzania za pracę.
1) miał(a) płacone po wykonaniu każdego zadania
2) tego samego dnia po wykonaniu pracy
1.
3) raz na tydzień
4) raz na dwa tygodnie
2.
5) raz w miesiącu
ANKIETER: Wręczyć respondentowi Kartę do pyt. 25
25. Skąd najczęściej pochodziły środki na wynagrodzenie wypłacane tym pracownikom?
1) wcześniej opodatkowany dochód,
2) nieewidencjonowany przychód firmy (np. część utargu wypłacana pod koniec dnia pracy
pracownikowi nierejestrowanemu itp.),
3) fikcyjne faktury (rachunki),
4) inne (Jakie?)
............................................................................................
26. Czy w okresie od maja 2006 r. do kwietnia 2007 r. (w ciągu ostatnich 12 miesięcy) zatrudniał Pan(i) w swojej firmie pracownika/ów
rejestrowanego/ych z częściowo nierejestrowanym wynagrodzeniem?
1) Tak
2) Nie ... [przejdź do pytania 41]
27. Ile osób zatrudnił(a) Pan(i) w ten sposób?
osób
ANKIETER: Jeśli respondent zatrudniał tylko 1 osobę proszę w pytaniach od 29 do 40 pomijać słowo „najczęściej”

8

ANKIETER: Wręczyć respondentowi Kartę P i Kartę do pyt. 28
28. Proszę podać następujące informacje o tych pracownikach:

Prace
wykonywane
na:

Rodzaj
wykonywanej
pracy
częściowo
nierejestrowanej
[Zakodować wg
karty P]

Liczba zatrudnionych
pracowników

Powód
zatrudnienia
[Zakodować
wg karty do
pyt. 28]

Stawka wynagrodzenia za godzinę
(w złotych, z dokładnością do 1 grosza)
Pracę nierejestrowaną
(tzn. część wynagrodzenia
płacona poza umową)

Pracę rejestrowaną
(tzn. stawka w umowie)

stanowisku 1
stanowisku 2
stanowisku 3
stanowisku 4
stanowisku 5
stanowisku 6
stanowisku 7
stanowisku 8
stanowisku 9

zł

gr

zł

gr

zł

gr

zł

gr

zł

gr

zł

gr

zł

gr

zł

gr

zł

gr

zł

gr

zł

gr

zł

gr

zł

gr

zł

gr

zł

gr

zł

gr

zł

gr

zł

gr

29. Czy rodzaj pracy wykonywanej bez rejestracji był taki sam, jak pracy rejestrowanej?
1) tak, taki sam
2) nie, inny
30. Jak długo najczęściej poszukiwał(a) Pan(i) pracownika/ów na to/te stanowisko/a pracy?
1) kilka dni
2) od 1 do 2 tygodni
3) około miesiąca
4) dłużej niż miesiąc
5) mamy własną bazę danych o pracownikach, którzy pracowali już u nas w ten sposób
i się sprawdzili ... [przejdź do pytania 32]
6) inne (Jakie?)
..................................................................................
31. Ile czasu najczęściej zajęło Panu(i) podjęcie decyzji o zatrudnieniu tego/tych pracownika/ów, jako osób z częściowo
nierejestrowanym wynagrodzeniem?
1) kilka dni
2) od 1 do 2 tygodni
3) miesiąc i dłużej
4) podjąłem decyzję od razu
32. Kto przeważnie podejmował decyzję o zatrudnieniu tego/tych pracownika/ów?
1) ja/my ... [przejdź do pytania 34]
2) daliśmy mu wybór ... [przejdź do pytania 34]
3) pracownik sam chciał taką formę (tzn. od razu powiedział(a), że jest zainteresowany(a)
wyłącznie pracą z częściowo rejestrowanym wynagrodzeniem)
4) inne (Jakie?)
.........................................................................................................
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ANKIETER: Wręczyć respondentowi Kartę do pyt. 33
33. Dlaczego pracownik/cy sam/sami wolał/eli podjąć pracę z częściowo nierejestrowanym wynagrodzeniem? Proszę wskazać co
najwyżej trzy odpowiedzi
01) pobiera/pobierają rentę socjalną
02) pobiera/pobierają rentę inwalidzką
03) otrzymuje/otrzymują świadczenia z pomocy społecznej
04) pobiera/pobierają świadczenie przedemerytalne
05) pobiera/pobierają emeryturę
1.
06) pobiera/pobierają rentę rodzinną
07) płaci/płacą składki do KRUS
2.
08) pobiera/pobierają świadczenia z KRUS
09) z pracy nierejestrowanej otrzymuje/otrzymują dodatkowy dochód netto
3.
10) uważa/uważają, że nie ma sensu odprowadzać składek do ZUS, boi i tak wkrótce
upadnie
11) inne (Jakie?)
………………………………………………………………………
ANKIETER: Wręczyć respondentowi Kartę do pyt. 34
34. Na jak długo najczęściej był/byli on/oni zatrudniony/ani? Proszę wskazać co najwyżej trzy odpowiedzi opisujące najbardziej typowe
sytuacje w Pan(i) firmie.
1) jeden dzień
2) mniej niż tydzień
1.
3) od 1 do 2 tygodni
4) miesiąc
5) od 1 do 3 miesięcy
2.
6) od 3 do 6 miesięcy
7) od 6 do 12 miesięcy
3.
8) 12 miesięcy i dłużej
35. Ile najczęściej wynosił jego/ich czas pracy za którą otrzymywali nierejestrowane wynagrodzenie?
1) jeden dzień
2) raz w tygodniu
3) codziennie po kilka godzin
4) otrzymywał konkretne zadania do wykonania
5) 20 godzin tygodniowo
6) inne (Jakie?)
....................................................................
36. W jakiej formie najczęściej był/byli on/oni wynagradzany/i za częściowo nierejstrowana pracę?
1) wynagrodzenie pieniężne ... [przejdź do pytania 38]
2) wynagrodzenie pieniężne oraz niepieniężne formy wynagrodzenia
37. Jakie niepieniężne formy wynagrodzenia Pan(i) stosował?

Wybrał(a)

Nie
wybrał(a)

A) przekazałem pracownikowi/om część płodów rolnych/ogrodniczych

1

2

B) pracownik/cy miał/mieli zagwarantowany posiłek

1

2

C) pracownik/cy miał/mieli zagwarantowane napoje

1

2

D) inne, jakie?
....................................................................

1

2

ANKIETER: Wręczyć respondentowi Kartę do pyt. 38
38. Jakie finansowe formy wynagrodzenia stosował Pan(i) najczęściej? Proszę wskazać co najwyżej dwie odpowiedzi
1) stała kwota wynagrodzenia (miesięcznego, tygodniowego, dziennego)
2) prowizja
3) akord
1.
4) z góry ustalona stawka
5) inne (Jakie?)
2.
..................................................................
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ANKIETER: Wręczyć respondentowi Kartę do pyt. 39
39. Jak często wypłacane mu/im było wynagrodzenie za pracę częściowo nierejestrowaną? Proszę wskazać co najwyżej dwa najczęściej
stosowane sposoby finansowe wynagradzania za pracę.
1) miał płacone po wykonaniu każdego zadania
2) uznaniowo w różnych terminach
3) raz w tygodniu razem z wynagrodzeniem za pracę rejestrowaną
1.
4) raz w miesiącu razem z wynagrodzeniem za pracę rejestrowaną
5) inne (Jakie?)
2.
..................................................................
40. Skąd najczęściej pochodziły środki na wynagrodzenie wypłacane pracownikowi/om częściowo nierejestrowanemu/ym?
1) wcześniej opodatkowany dochód,
2) nieewidencjonowany przychód firmy (np. część utargu wypłacana pod koniec dnia pracy
pracownikowi nierejestrowanemu itp.),
3) fikcyjne faktury (rachunki),
4) inne (Jakie?)
............................................................................................
Pytania dla wszystkich respondentów
41. Czy kiedykolwiek zdarzyło się, że został Pan(i) ukarany za zatrudnianie nierejestrowane pracownika?
1) Tak
2) Nie ... [przejdź do pytania 43]
7) Nie pamiętam ... [przejdź do pytania 43]
ANKIETER: Wręczyć respondentowi Kartę do pyt. 42
42. Jaka to była forma kary?

Wybrał(a)

Nie
wybrał(a)

A) mandat

1

2

B) musiałem zapłacić zaległą/e składkę/i ZUS

1

2

C) musiałem zapłacić zaległy podatek

1

2

D) poniosłem dodatkowe koszty w wyniku przegrania sprawy w sądzie lub
zawarcia ugody,

1

2

E) źle traktowało mnie otoczenie (np. klienci, znajomi, media)

1

2

F) muszę płacić dożywotnią rentę w związku z wypadkiem/ śmiercią pracownika

1

2

G) inne (Jakie?)
.................................................................................................

1

2

43. Czy zdarzyło się Panu(i), że były pracownik zatrudniony w sposób nierejestrowany dochodził swoich praw?
1) Tak
2) Nie ... [przejdź do pytania 46]
ANKIETER: Wręczyć respondentowi Kartę do pyt. 44
44. W jakie formie miało to miejsce? Proszę wskazać wszystkie działania podjęte przez tego pracownika.
Wybrał(a)

Nie
wybrał(a)

A) ustna skarga do pracodawcy

1

2

B) pisemna skarga do pracodawcy

1

2

C) skierował skargę do instytucji kontrolnej (PIP, ZUS, Urząd Skarbowy itp.)

1

2

D) skierował skargę do mediów lub innej niepaństwowej instytucji opiniotwórczej

1

2

E) złożył pozew do sądu

1

2

F) inne (Jakie?)
.................................................................................................

1

2

ANKIETER: Jeśli było ich kilku wybieramy ostatniego, który zakończył już
spór.

11
45. W jaki sposób został rozstrzygnięty ten spór?
1) na korzyść pracodawcy
2) na korzyść pracownika
3) polubownie
Pytania 46-49 zadajemy respondentom, którzy w okresie od maja 2006 r. do kwietnia 2007 r. zatrudniali w swojej firmie
pracownika/ów nierejestrowanego/ych i/lub pracownika/ów rejestrowanego/ych z częściowo nierejestrowanym
wynagrodzeniem tzn. w pytaniu 12 odpowiedź 1 lub/i w pytaniu 26 odpowiedź 1.
46. Czy spotkał(a) się Pan(i) z dezaprobatą ze strony Pana(i) otoczenia z racji zatrudniania pracownika nierejestrowanego?
1) Tak
2) Nie ... [przejdź do pytania 48]
47. Kto to był?

Wybrał(a)

Nie
wybrał(a)

A) klienci

1

2

B) znajomi

1

2

C) rodzina

1

2

D) media

1

2

F) inne (Jakie?)
.................................................................................................

1

2

ANKIETER: Wręczyć respondentowi Kartę do pyt. 48
48. Co musiałoby się zdarzyć aby zatrudnił(a) Pan(i) pracownika w sposób całkowicie rejestrowany?
Wybrał(a)

Nie
wybrał(a)

A) zmniejszenie podatków

1

2

B) pojawienie się wysokich kar finansowych

1

2

C) obniżenie składek ZUS

1

2

D) mniejsza biurokracja

1

2

E) uproszczenie rozliczeń z ZUS

1

2

F) niższe początkowe koszty zatrudnienia pracowników (np. badania lekarskie,
szkolenie bhp, odzież ochronna)

1

2

G) usprawnienie kontroli przeprowadzanych przez instytucje kontrolujące(np.
urzędy skarbowe, ZUS, PIP)

1

2

H) czasowe pozbawienie pewnych uprawnień przyznawanych przez władze
publiczne związanych z prowadzeniem działalności w przypadku wykrycia
zatrudnienia nierejestrowanego (np. prawa sprzedaży alkoholu, prawa startu w
przetargach ogłaszanych przez instytucje publiczne itp.)

1

2

I) inne (Jakie?)
.................................................................................................

1

2

49. Jaka kwota mandatu (sankcji finansowej) poważnie skłoniłaby Pana(ią) do rozważenia możliwości „legalnego” zatrudnienia
pracownika nierejestrowanego?
zł
Pytania dla wszystkich respondentów
50. Czy zna Pan(i)) konsekwencje jakie może ponosić pracodawca zatrudniający nierejestrowanego pracownika w przypadku, gdy
pracownik nierejestrowany ulegnie wypadkowi podczas wykonywania pracy (np. po przegraniu sprawy w sądzie)?
1) Tak
2) Nie ... [przejdź do pytania 52]
7) Nie wiem, trudno powiedzieć ... [przejdź do pytania 52]
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ANKIETER: Wręczyć respondentowi Kartę do pyt. 51
51. Które konsekwencje Pan(i) zna?
Wybrał(a)

Nie
wybrał(a)

A) wypłacenie jednorazowego odszkodowania

1

2

B) wypłacenie dożywotniej renty pracownikowi, który doznał trwałego uszczerbku na zdrowiu

1

2

C) wypłacenie renty rodzinnej z powodu śmierci pracownika

1

2

D) finansowanie pracownikowi równowartość wynagrodzenia należnego przez cały okres
zwolnienia lekarskiego

1

2

E) pokrywanie innych kosztów związanych z ujawnieniem zatrudnienia nierejestrowanego w
wyniku wypadku, któremu uległ ten pracownik (np. zaległe składki ZUS)

1

2

F) inne (Jakie?)
.................................................................................................

1

2

52. Czy słyszał Pan(i)) kiedykolwiek o przypadku dochodzenia swoich praw przez pracownika zatrudnionego w sposób nierejestrowany
lub z częściowo nierejestrowanym wynagrodzeniem?
ANKIETER: Chodzi o przypadki z innych firm a nie z firmy respondenta
1) Tak
2) Nie ... [przejdź do pytania 54]
7) Trudno powiedzieć ... [przejdź do pytania 54]
ANKIETER: Wręczyć respondentowi Kartę do pyt. 53
53. Co to było?
Wybrał(a)

Nie
wybrał(a)

A) doniesienie przez pracownika/pracowników zatrudnionych w sposób
nierejestrowany lub częściowo rejestrowany do organów kontrolujących
legalność zatrudnienia

1

2

B) doniesienie przez osobę z najbliższego otoczenia (sąsiad, właściciel
konkurencyjnej firmy itp.) do organów kontrolujących legalność zatrudnienia

1

2

C) doniesienie przez pracownika/pracowników rejestrowanych do organów
kontrolujących legalność zatrudnienia

1

2

D) zemsta zwolnionego pracownika

1

2

E) wytoczenie przez pracownika/pracowników zatrudnionych w sposób
nierejestrowany lub częściowo rejestrowany sprawy sądowej

1

2

F) wytoczenie sprawy sądowej przez pracowników oszukanych przez pracodawcę,
którzy byli zatrudnieni w sposób nierejestrowany lub częściowo nierejestrowany
a byli informowani przez pracodawcę, że są pracownikami rejestrowanymi

1

2

G) inne (Jakie?)
.................................................................................................

1

2

54. Czy boi się Pan(i) negatywnych konsekwencji wynikających z zatrudniania pracownika nierejestrowanego?
1) Tak
2) Nie ... [przejdź do pytania 56]
7) Nie wiem, trudno powiedzieć ... [przejdź do pytania 56]
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ANKIETER: Respondent nadal posługuje się Kartą do pyt. 55
55. Których konsekwencji najbardziej się Pan(i) obawia? Proszę wskazać nie więcej niż 3 odpowiedzi.
1) konieczności wypłacenia jednorazowego odszkodowania pracownikowi
2) konieczności wypłacania dożywotniej renty pracownikowi, który doznał trwałego uszczerbku
na zdrowiu
3) konieczności wypłacania renty rodzinnej z powodu śmierci pracownika
4) konieczności finansowania pracownikowi równowartość wynagrodzenia należnego przez cały
okres zwolnienia lekarskiego
5) konieczności pokrywania innych kosztów związanych z ujawnieniem zatrudnienia
nierejestrowanego w wyniku wypadku, któremu uległ ten pracownik (np. zaległe składki ZUS)
6) wysokości mandatu PIP
7) sądowych i finansowych roszczeń byłego pracownika
8) kary wyznaczonej przez Urząd Skarbowy
9) inne (Jakie?)
.................................................................................................
ANKIETER: Po zadaniu pytania 55 przejść do pyt. 57
56. Dlaczego nie boi się Pan(i) ponoszenia tych konsekwencji?
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
57. Czy kiedykolwiek zatrudniał Pan(i) pracowników tymczasowych z agencji pracy tymczasowej?
1) Tak
2) Nie ... [przejdź do pytania 60]
ANKIETER: Wręczyć respondentowi Kartę do pyt. 58
58. Dlaczego ich Pan(i) zatrudnił(a)?
Wybrał(a)

Nie
wybrał(a)

A) otrzymałem możliwość wyboru spośród potencjalnych kandydatów do pracy

1

2

B) pokrywają ewentualne szkody wyrządzone przez pracownika

1

2

C) cena zatrudnienia tego/tych pracownika/ów zatrudnionego/ych przez agencję
pracy tymczasowej była porównywalna z kosztami wynikającymi z zatrudnienia
pracownika/ów nierejestrowanego/ych

1

2

D) w razie choroby zatrudnionego z takiej agencji pracownika/ów mogłem
otrzymać natychmiastowe zastępstwo za niego/nich

1

2

E) jest krótki termin pozyskania pracownika

1

2

F) gwarantują pracowników posiadających kwalifikacje i umiejętności, które były mi
potrzebne

1

2

G) mam możliwość łatwiejszego rozstania się z pracownikiem bez konieczności
odbywania z nim rozmowy osobiście

1

2

H) inne (Jakie?)
.................................................................................................

1

2

1.
2.
3.
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ANKIETER: Wręczyć respondentowi Kartę P
59. Wykonanie jakich prac zlecił wówczas Pan(i) pracownikom z agencji pracy tymczasowej?
Wybrał(a)

Nie wybrał(a)

01) handel

1

2

02) usługi budowlane i instalacyjne

1

2

03) przeglądy i naprawy samochodów oraz innych maszyn

1

2

04) usługi transportowe – przewozy

1

2

05) usługi transportowe – przeprowadzki

1

2

06) naprawa sprzętu elektrotechnicznego

1

2

07) usługi lekarskie i pielęgniarskie

1

2

08) usługi księgowe

1

2

09) doradztwo księgowe i prawne

1

2

10) usługi fryzjerskie i kosmetyczne

1

2

11) usługi turystyczne i hotelarskie

1

2

12) usługi gastronomiczne

1

2

13) korepetycje

1

2

14) tłumaczenie

1

2

15) usługi krawieckie

1

2

16) prace domowe (np. sprzątanie)

1

2

17) opieka nad dzieckiem lub starszą osobą

1

2

18) ochrona i pilnowanie mienia

1

2

19) prace ogrodniczo-rolne

1

2

20) działalność produkcyjna

1

2

21) inne prace (jakie?)
.........................................................................................................

1

2

ANKIETER: Po zadaniu pytania 59 przejść do pytania 62
60. Czy kiedykolwiek słyszał Pan(i) o istnieniu na rynku pracy agencji pracy tymczasowej?
1) Tak
2) Nie
Agencja pracy tymczasowej zatrudnia pracowników, których następnie wynajmuje pracodawcom na czas określony lub w celu wykonania
określonej pracy. Pracodawcy płacą za ich pracę wyłącznie Agencji (na postawie faktury). Agencja opłaca za pracowników
tymczasowych składki ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego, pokrywa koszty urlopów, badań i szkoleń
61. Czy słyszał Pan(i) o możliwości zatrudnienia pracowników tymczasowych z tych agencji?
1) Tak
2) Nie
62. Co Pan(i) sądzi o tego rodzaju pracownikach?
1) są tacy sami, jak inni pracownicy,
2) są gorsi od pracowników zatrudnianych w innych formach,
3) są lepsi od pracowników zatrudnionych w innych formach
4) inne (Jakie?)
……………………………………………………
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ANKIETER: Wręczyć respondentowi Kartę do pyt. 63
63. Co sądzi Pan(i) o zatrudnieniu pracownika za pośrednictwem agencji pracy tymczasowej zamiast pracownika nierejestrowanego?
Proszę wskazać co najwyżej trzy odpowiedzi.
01) jest mniej korzystne, bo nic nie wiem o pracowniku, którego mi przysyłają
02) jest mniej korzystne, bo znaczną część pieniędzy przejmuje agencja pracy tymczasowej
03) jest mniej korzystne, bo cena takiego pracownika jest wyższa niż koszty zatrudnienia
pracownika nierejestrowanego
04) jest mniej korzystne, bo pracownik nie czuje się związany z firmą i może nie być wobec
niej lojalny
05) jest korzystniejsze, bo mogę od razu dostać pracownika na zastępstwo
1.
06) jest korzystniejsze, bo nie przywiązuję się do pracownika i nie mam oporów przed
pozbyciem się go w przypadku, gdy się nie sprawdza
2.
07) jest korzystniejsze, bo zwalnia mnie z bezpośredniego płacenia różnego rodzaju
świadczeń należnych pracownikowi rejestrowanemu
3.
08) jest korzystniejsze, bo pozwala na większy komfort psychiczny (nie ponoszenie
negatywnych konsekwencji (kary, dochodzenie swoich praw przez pracowników itp.)
zatrudnienia pracownika nierejestrowanego
09) nie widzę różnicy
10) inne (Jakie?)
....................................................................................
ANKIETER: Wręczyć respondentowi Kartę do pyt. 64
64. Jakie warunki przede wszystkim powinna spełniać według Pan(i) oferta agencji pracy tymczasowej, aby była ona atrakcyjna dla
pracodawców? Proszę wskazać co najwyżej trzy odpowiedzi.
1) powinna dawać możliwość wyboru spośród potencjalnych kandydatów do pracy
2) powinna pokrywać ewentualne szkody wyrządzone przez pracownika
3) cena zatrudnienia pracownika zatrudnionego przez agencję pracy tymczasowej powinna być
porównywalna z kosztami wynikającymi z zatrudnienia pracownika nierejestrowanego
4) oferować w razie choroby zatrudnionego z takiej agencji pracownika natychmiastowe
1.
zastępstwo za niego
5) krótki termin pozyskania pracownika
2.
6) gwarantować pracowników posiadających kwalifikacje i umiejętności zawodowe potrzebne
pracodawcy
3.
7) nie ma takich warunków
8) inne (Jakie?)
...........................................................................
ANKIETER: Wręczyć respondentowi Kartę P
65. Wykonanie jakich prac na pewno nie zleciłby Pan(i) pracownikom z agencji pracy tymczasowej? Proszą wskazać co najwyżej pięć
odpowiedzi.
01) handel
02) usługi budowlane i instalacyjne
03) przeglądy i naprawy samochodów oraz innych maszyn
04) usługi transportowe – przewozy
05) usługi transportowe – przeprowadzki
06) naprawa sprzętu elektrotechnicznego
07) usługi lekarskie i pielęgniarskie
08) usługi księgowe
1.
09) doradztwo księgowe i prawne
10) usługi fryzjerskie i kosmetyczne
2.
11) usługi turystyczne i hotelarskie
12) usługi gastronomiczne
3.
13) korepetycje
14) tłumaczenie
4.
15) usługi krawieckie
16) prace domowe (np. sprzątanie)
5.
17) opieka nad dzieckiem lub starszą osobą
18) ochrona i pilnowanie mienia
19) prace ogrodniczo-rolne
20) działalność produkcyjna
21) inne prace (jakie?)
......................................................................................................
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66. Czy, Pan(i) zdaniem, wysokość płacy minimalnej (miesięcznie 936 zł brutto czyli 5,32 z godzinę) ma jakikolwiek wpływ na skalę
zatrudnienia nierejestrowanego na lokalnym rynku pracy?
1) Tak
2) Nie ... [przejdź do pytania 68]
7) Nie wiem, trudno powiedzieć ... [przejdź do pytania 68]
ANKIETER: Wręczyć respondentowi Kartę do pytania 67
67. Jaki według Pana(i) będzie wpływ zmiany wysokości płacy minimalnej? Czy: ... [Ankieter: odczytać kolejny podpunkt pytania]
Zdecydowanie
tak

Raczej
tak

Raczej
nie

Zdecydowanie nie

Nie wiem,
trudno
powiedzieć

A) zmniejszenie płacy minimalnej spowoduje zwiększenie się liczby osób
zatrudnianych w sposób rejestrowany

1

2

3

4

7

B) zmniejszenie płacy minimalnej spowoduje zwiększenie się liczby osób
zatrudnianych w sposób rejestrowany ale także obniżenie
wynagrodzenia dotychczasowym pracownikom zarabiającym na
poziomie minimalnym i płacenie pozostałej części wynagrodzenia w
sposób nierejestrowany

1

2

3

4

7

C) zwiększenie płacy minimalnej spowoduje zmniejszenie liczby osób
zatrudnianych w sposób rejestrowany

1

2

3

4

7

D) zwiększenie płacy minimalnej spowoduje zwiększenie liczby osób
zatrudnianych za minimalne wynagrodzenie przy dotychczasowej
łącznej liczbie pracowników rejestrowanych

1

2

3

4

7

E) wysokość płacy minimalnej nie ma istotnego wpływu na skalę
zatrudnienia nierejestrowanego na lokalnym rynku pracy

1

2

3

4

7

68. Czy Pana(i) zdaniem wysokość płacy minimalnej (miesięcznie 936 zł brutto czyli 5,32 z godzinę) ma jakikolwiek wpływ na
podejmowanie decyzji o zatrudnieniu nierejestrowanym w Pana(i) firmie?
1) Tak
2) Nie ... [przejdź do pytania 71]
7) Nie wiem, trudno powiedzieć ... [przejdź do pytania 71]
69. Jaki ma to wpływ?
1) duży
2) średni
3) żadnego ... [przejdź do pytania 71]
7) Nie wiem, trudno powiedzieć ... [przejdź do pytania 71]
ANKIETER: Wręczyć respondentowi Kartę do pyt. 70
70. W jaki sposób zmiana wysokości płacy minimalnej wpływa na podejmowanie przez Pana(ią) decyzji o zatrudnieniu pracowników?
Wybrał(a)

Nie
wybrał(a)

A) wzrost płacy minimalnej spowoduje, że zacznę zatrudniać pracowników nierejestrowanych

1

2

B) wzrost płacy minimalnej spowoduje, że zwiększę liczbę pracowników nierejestrowanych

1

2

C) wzrost płacy minimalnej zmusi mnie do zwolnienia niektórych pracowników

1

2

D) wzrost płacy minimalnej zmusi mnie do wypłacania części wynagrodzenia pracownikom
rejestrowanym, jako nierejestrowanego

1

2

E) zmniejszenie płacy minimalnej spowoduje, że zacznę zatrudniać pracowników rejestrowanych

1

2

F) zmniejszenie płacy minimalnej spowoduje, że zatrudnię część pracowników nierejestrowanych
legalnie

1

2

G) zmniejszenie płacy minimalnej pozwoli mi na zatrudnienie dodatkowych pracowników

1

2

H) zmniejszenie płacy minimalnej ograniczy konieczność wypłacania części wynagrodzenia
w sposób nierejestrowany

1

2

I) inne (Jakie?)
.................................................................................................

1

2
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ANKIETER: Wręczyć respondentowi Kartę do pyt. 71
71. Przeczytam Panu(i) teraz kilka stwierdzeń dotyczących zatrudnienia. O każdym z nich proszę powiedzieć czy się Pan(i) z nim w pełni
zgadza, raczej się zgadza, raczej się nie zgadza czy też w pełni się Pan(i) nie zgadza.
Zdecydowanie się
zgadzam

Raczej się
zgadzam

Raczej
się nie
zgadzam

Zdecydowanie
się nie
zgadzam

Nie wiem,
trudno
powiedzieć

A) Ustna umowa o pracę z pracownikiem jest dla mnie tak
samo ważna, jak umowa zawarta na piśmie

1

2

3

4

7

B) Pisemna umowa o prace to zbyteczna formalność –
najważniejsze jest to, żeby pracodawca dotrzymał danego
słowa

1

2

3

4

7

C) Każda zmiana dotycząca zakresu obowiązków powinna
zostać uwzględniona w formalnej umowie o pracę

1

2

3

4

7

D) Każda zmiana wysokości wynagrodzenia powinna zostać
uwzględniona formalnej umowie o pracę

1

2

3

4

7

E) Każda zmiana dotycząca czasu pracy powinna zostać
uwzględniona w formalnej umowie o pracę

1

2

3

4

7

F) Nie ma nic niewłaściwego w tym, że pracodawca wypłaca
wynagrodzenie wyższe niż w umowie w celu uniknięcia
podatków i opłacania składek ubezpieczeniowych

1

2

3

4

7

G) Ominięcie przepisów dotyczących zatrudnienia jest
usprawiedliwione jeśli zyskują na tym obie strony i
pracodawca i pracownik

1

2

3

4

7

H) Lojalność wobec pracodawcy jest ważniejsza niż
przestrzeganie przepisów

1

2

3

4

7

Mam
całkowite
zaufanie

Mam
ograniczone
zaufanie

Raczej
nie ufam

Zupełnie
nie ufam

Nie wiem,
trudno
powiedzieć

A) Swoich domowników

1

2

3

4

7

B) Najbliższej rodziny

1

2

3

4

7

C) Dalszej rodziny

1

2

3

4

7

D) Osób, które Pan(i) na co dzień zatrudnia

1

2

3

4

7

E) Sąsiadów

1

2

3

4

7

F) Bezpośrednich podwładnych w swojej firmie

1

2

3

4

7

G) Władz lokalnych

1

2

3

4

7

H) Władz centralnych

1

2

3

4

7

Zmieńmy teraz temat
ANKIETER: Wręczyć respondentowi Kartę do pyt. 72
72. Czy ma Pan(i) zaufanie do:

73. Czy wśród osób należących do Pana(i) najbliższego otoczenia – nie licząc najbliższej rodziny znajdują się osoby, które może Pan(i)
bez skrępowania poprosić o pomoc przy załatwianiu codziennych spraw życiowych?
1) Tak
2) Nie ... [przejdź do pytania 75]
7) Nie wiem, trudno powiedzieć ... [przejdź do pytania 75]
74. Ile jest takich osób?
1) jest wiele takich osób
2) mam grono zaufanych przyjaciół, którzy chętnie pomogą, jeśli zajdzie traka potrzeba
3) w moim otoczeniu są takie dwie lub trzy osoby, do których mógłbym/abym się zwrócić o pomoc
4) swoje problemy staram się rozwiązywać sam lub z pomocą najbliższej rodziny

18
ANKIETER: Wręczyć respondentowi Kartę do pyt. 75
75. Są ludzie, którzy załatwiając sprawy tego rodzaju, jak np. poszukiwanie pracy, dobrego specjalisty (np. lekarza) lub dobrej szkoły dla
dziecka liczą na pomoc krewnych lub znajomych. Inni z kolei uważają, że w tych sytuacjach należy trzymać się ogólnie
obowiązujących zasad postępowania. Czy Pan(i) znajdując się w podobnej sytuacji:
1) zawsze zwraca się Pan(i) o pomoc do krewnych lub znajomych
2) zawsze gdy ma Pan(i) taką możliwość zwraca się Pan(i) o pomoc do krewnych lub znajomych
3) to zależy – czasami zwracam się do krewnych lub znajomych, a czasami staram się postępować zgodnie z
regułami
4) zwykle stara się Pan(i) postępować odpowiednio do ogólnie obowiązujących zasad, jednak czasami jestem
zmuszony szukać pomocy u krewnych lub znajomych
5) zawsze stosuję się do ogólnie obowiązujących zasad
7) Nie wiem, trudno powiedzieć
76. Czy – ogólnie rzecz biorąc – zgadza się Pan(i) z tym, że załatwianie rozmaitych spraw częściej kończy się pomyślnie wtedy, kiedy
pomagają nam krewni lub znajomi, niż wtedy, kiedy trzymamy się ogólnie obowiązujących zasad postępowania?
1) zdecydowanie tak
2) raczej tak
3) ani tak, ani nie
4) raczej nie
5) zdecydowanie nie
ANKIETER: Wręczyć respondentowi Kartę do pyt. 77
77. Czy kiedykolwiek zdarzyło się Panu(i), że: ... [Ankieter: Odczytać kolejny podpunkt pytania]
Tak zdarzyło
Tak,
się to wiele zdarzyło się
razy
to kilka razy

Tak,
Nie nigdy się Nie wiem,
zdarzyło się
to nie
trudno
to raz lub
zdarzyło
powiedzieć
dwa razy

A) kupował/a Pan(i) piwo, wino lub wódkę bez akcyzy

1

2

3

4

7

B) kupował/a Pan(i) papierosy na bazarze, placu handlowym,
na ulicy lub od znajomych bez akcyzy

1

2

3

4

7

C) kupował/a Pan(i) płyty lub kasety z muzyką lub filmami poza
oficjalną siecią sprzedaży bez rachunku

1

2

3

4

7

D) kupował/a Pan(i) programy komputerowe poza oficjalną
siecią sprzedaży bez rachunku

1

2

3

4

7

E) kupował/a Pan(i) sprzęt RTV/AGD poza oficjalną siecią
sprzedaży bez rachunku

1

2

3

4

7

F) kopiował muzykę, filmy lub programy komputerowe od
kogoś znajomego

1

2

3

4

7

G) kopiował muzykę, filmy lub programy komputerowe dla
kogoś znajomego

1

2

3

4

7

H) pożyczał większe kwoty pieniędzy od prywatnych osób

1

2

3

4

7

I) kupował coś w sklepie „na zeszyt”

1

2

3

4

7

J) korzystał z publicznej komunikacji nie płacąc za bilet

1

2

3

4

7

78. Czy, gdyby kiedykolwiek oferowano Panu(i) atrakcyjny, markowy towar w dobrej cenie bez rachunku i gwarancji, to:
A) Czy kupił(a)by Pan(i) taki towar (nie chodzi o oferty kierowane do Pana(i) jako osoby prywatnej)?
1) na pewno bym kupił(a)
2) raczej bym kupił(a)
3) raczej bym nie kupił(a)
4) na pewno bym nie kupił(a)
B) A czy zapytałby Pan(i) o pochodzenie tego towaru (nie chodzi o oferty kierowane do Pana(i) jako osoby prywatnej)?
1) na pewno bym zapytał(a)
2) raczej bym zapytał(a)
3) raczej bym nie zapytał(a)
4) na pewno bym nie zapytał(a)
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79. Czy gdyby kiedykolwiek znajomy zaoferował Panu(i) atrakcyjny, markowy towar w dobrej cenie bez rachunku i gwarancji, to:
A) czy kupił(a)by Pan(i) taki towar (nie chodzi o oferty kierowane do Pana(i) jako osoby prywatnej)?
1) na pewno bym kupił(a)
2) raczej bym kupił(a)
3) raczej bym nie kupił(a)
4) na pewno bym nie kupił(a)
B) czy zapytałby Pan(i) o pochodzenie tego towaru (nie chodzi o oferty kierowane do Pana(i) jako osoby prywatnej)?
1) na pewno bym zapytał(a)
2) raczej bym zapytał(a)
3) raczej bym nie zapytał(a)
4) na pewno bym nie zapytał(a)
METRYCZKA
80. Proszę podać kod działalności PKD. W przypadku gdy firma prowadzi działalność w różnych branżach proszę podać kod
podstawowej działalności firmy.
Kod PKD:
ANKIETER: Jeśli respondenci nie będą potrafili podać kodu PKD, niech powiedzą czego dotyczy główna działalność firmy, co
firma produkuje lub jakie usługi świadczy:
.....................................................................................................
ANKIETER: Wręczyć respondentowi Kartę do pyt. 81
81. Jaka jest forma organizacyjno-prawna Pana(i) firmy:
1) przedsiębiorstwo osoby fizycznej,
2) spółka cywilna,
3) spółka jawna,
4) spółka komandytowa,
5) spółka partnerska (w odniesieniu do wolnych zawodów),
6) spółka z o.o.
7) spółka akcyjna
8) spółdzielnia
9) inne (Jakie?)
......................................................................................
82. Proszę podać wielkość miejscowości, w której znajduje się główna siedziba Pana(i) firmy.
1) wieś
2) miasto liczące do 19 999 mieszkańców
3) miasto liczące od 20 tys. do 49 999mieszkańców
4) miasto liczące od 50 tys. do 99 999 mieszkańców
5) miasto liczące od 100 tys. do 499 999 mieszkańców
6) miasto liczące więcej niż 500 tys. mieszkańców
83. Proszę podać datę utworzenia firmy:
rok

miesiąc
9997) Nie wiem

97) Nie wiem

84. Ile osób było zatrudnionych w Pana(i) firmie w momencie jej powstania?
osób
99997) Nie wiem
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ANKIETER: Wręczyć respondentowi Kartę do pyt. 85
85. Ile osób jest obecnie zarejestrowanych (w dniu badania) zatrudnionych w Pana(i) firmie:
Forma zatrudnienia:

Liczba zatrudnionych:

1) tylko na pełnym etacie na czas określony
2) tylko na pełnym etacie na czas nieokreślony
3) tylko na niepełnym etacie na czas określony
4) tylko na niepełnym etacie na czas nieokreślony
5) tylko na umowę zlecenie
6) tylko na umowę o dzieło
Ogółem
86. Czy w Pana(i) firmie planuje się w ciągu najbliższych 12 miesięcy zmniejszyć liczbę zatrudnionych pracowników?
1) Tak
2) Nie ... [przejdź do pytania 88]
7) Nie wiem, trudno powiedzieć ... [przejdź do pytania 88]
ANKIETER: Wręczyć respondentowi Kartę do pyt. 87
87. Jakie są tego powody?

Wybrał(a)

Nie
wybrał(a)

A) aktualna koniunktura gospodarcza

1

2

B) zmniejszanie kosztów działalności

1

2

C) likwidacja części działalności ze względu na brak popytu rynkowego na określony produkt

1

2

D) wprowadzanie nowoczesnych technologii

1

2

E) nieadekwatne kwalifikacje kadry

1

2

F) przyczyny pozaekonomiczne (Jakie?)
....................................................................................................

1

2

G) inne (Jakie?)
.................................................................................................

1

2

88. Czy w Pana(i) firmie planuje się w ciągu najbliższych 12 miesięcy zwiększyć liczbę zatrudnionych pracowników?
1) Tak
2) Nie ... [przejdź do pytania 90]
7) Nie wiem, trudno powiedzieć ... [przejdź do pytania 90]
ANKIETER: Wręczyć respondentowi Kartę do pyt. 89
89. Jakie są tego powody?

Wybrał(a)

Nie
wybrał(a)

A) aktualna koniunktura gospodarcza

1

2

B) zmniejszanie kosztów działalności

1

2

C) likwidacja części działalności ze względu na brak popytu rynkowego na określony produkt

1

2

D) wprowadzanie nowoczesnych technologii

1

2

E) nieadekwatne kwalifikacje kadry

1

2

F) przyczyny pozaekonomiczne (Jakie?)
....................................................................................................

1

2

G) inne (Jakie?)
.................................................................................................

1

2
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ANKIETER: Wręczyć respondentowi Kartę do pyt. 90
90. Jaki jest zasięg prowadzonej przez Pana(i) firmę działalności?
1) lokalny
2) regionalny
3) krajowy
4) międzynarodowy
5) regionalny i krajowy
6) regionalny i międzynarodowy
7) krajowy i międzynarodowy
8) działamy na wszystkich rynkach
91. Ile wynosi średnie wynagrodzenie brutto zatrudnionych w Pana(i) firmie pracowników (rejestrowanych)? Proszę wziąć pod uwagę
wszystkich pracowników i podać średnią
średnio:

zł
99997) Nie wiem

ANKIETER: Wręczyć respondentowi Kartę do pyt. 92
92. Obecną sytuację ekonomiczną swojej firmy określił(a)by Pan(i) jako: ... Proszę wskazać tylko jedną odpowiedź.
1) bardzo dobrą, tzn. firma przynosi zyski i daje dobre perspektywy na przyszłość
2) dobrą, tzn. przynoszącą zyski
3) przeciętną, tzn. firma nie rozwija się, ale też nie przynosi strat
4) pogarszającą się, tzn. firma zaczyna przynosić straty
5) na skraju przepaści (bankructwa)
6) inne (Jakie?)
………………………………………………….
93. Co brał(a) Pan(i) pod uwagę tak oceniając tę sytuację?
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
94. Czy w Pana(i) firmie działają związki zawodowe?
1) Tak (ile?...)
wpisać liczbę:
2) Nie
95. Czy w Pana(i) firmie występują okresy wzmożonej aktywności?
1) Tak
2) Nie ... [przejdź do pytania 97]
7) Nie wiem, trudno powiedzieć ... [przejdź do pytania 97]
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96. W jakich miesiącach zazwyczaj występują te okresy?
Wybrał(a)

Nie wybrał(a)

A) styczeń

1

2

B) luty

1

2

C) marzec

1

2

D) kwiecień

1

2

E) maj

1

2

F) czerwiec

1

2

G) lipiec

1

2

H) sierpień

1

2

I) wrzesień

1

2

J) październik

1

2

K) listopad

1

2

L) grudzień

1

2

Wybrał(a)

Nie wybrał(a)

A) styczeń

1

2

B) luty

1

2

C) marzec

1

2

D) kwiecień

1

2

E) maj

1

2

F) czerwiec

1

2

G) lipiec

1

2

H) sierpień

1

2

I) wrzesień

1

2

J) październik

1

2

K) listopad

1

2

L) grudzień

1

2

97. Czy w Pana(i) firmie występują okresy wyjątkowo niskiej aktywności?
1) Tak
2) Nie ... [przejdź do pytania 99]
7) Nie wiem, trudno powiedzieć ... [przejdź do pytania 99]
98. W jakich miesiącach zazwyczaj występują te okresy?

99. Czy w Pan(i) firmie występują sezonowe zmiany w zatrudnieniu?
1) Tak
2) Nie ... [koniec wywiadu]
7) Nie wiem, trudno powiedzieć ... [koniec wywiadu]
100. Czy mają one związek z zatrudnianiem pracowników nierejestrowanych?
1) Tak
2) Nie ... [koniec wywiadu]
7) Nie wiem, trudno powiedzieć ... [koniec wywiadu]
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101. W których miesiącach:
Wybrał(a)

Nie wybrał(a)

A. występuje szczególne nasilenie zatrudnienia pracowników nierejestrowanych w Pana(i) firmie?
A) styczeń

1

2

B) luty

1

2

C) marzec

1

2

D) kwiecień

1

2

E) maj

1

2

F) czerwiec

1

2

G) lipiec

1

2

H) sierpień

1

2

I) wrzesień

1

2

J) październik

1

2

K) listopad

1

2

L) grudzień

1

2

B. występuje szczególne ograniczenie, redukcja pracowników nierejestrowanych w Pana(i) firmie?
A) styczeń

1

2

B) luty

1

2

C) marzec

1

2

D) kwiecień

1

2

E) maj

1

2

F) czerwiec

1

2

G) lipiec

1

2

H) sierpień

1

2

I) wrzesień

1

2

J) październik

1

2

K) listopad

1

2

L) grudzień

1

2
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h

min

Proszę podać godzinę zakończenia wywiadu: godz. ............... min. ..................

Dziękuję Panu(i) bardzo za rozmowę i udzielenie odpowiedzi na pytania ankiety. Ponieważ była ona dość długa i zawierała wiele
szczegółowych pytań, pozwoli Pan(i), że jeszcze raz przejrzę formularz, czy nie pominąłem (pominęłam) jakiegoś pytania.
ANKIETER: [Sprawdzić kompletność wypełnienia ankiety]
Proszę Pana(i), moja praca tak jak każda inna, jest sprawdzana i kontrolowana. Chodzi o to, abypublikowane w prasie, radio i telewizji
wyniki były prawdziwe i trafnie odzwierciedlały opinie badanych osób. Dlatego też chciał(a)bym Pana(ią) prosić o podanie swojego
imienia, nazwiska i numeru telefonu, aby można było skontaktować się z Panem(ią) listownie, telefonicznie lub osobiście i sprawdzić,
czy swoje zadanie wykonałe(a)m zgodnie z wymogami badań naukowych. Czy zgadza się Pan(i), abym zapisał(a) Pana(i) imię, nazwisko
i numer telefonu na osobnym formularzu?
Tak ... [Dane respondenta dopisać na KRB]
Nie ... [Odmowę zanotować w KRB]
ANEKS DLA ANKIETERA
A. Dokładna data przeprowadzenia wywiadu (MIESIĄC, DZIEŃ):
[Zakodować w następujący sposób: w dwóch pierwszych polach miesiąc (np. 05)
w następnych dwóch polach dzień (np. 01)]

MIES./DZIEŃ

B. Stosunek respondenta do wywiadu:
1) zdecydowanie życzliwy
2) raczej życzliwy
3) obojętny
4) raczej niechętny
5) zdecydowanie niechętny
Ank.

Kod.

Gmina, miejscowość .....................................................................................................................................................................
Powiat: [Prosimy o wpisanie drukowanymi literami]

Imię i nazwisko ankietera
[Prosimy o wpisanie
drukowanymi literami]
Oświadczam, że wywiad z respondentem wylosowanym pod wskazanym adresem przeprowadziłe(a)m osobiście.
.................................................................
(podpis ankietera)
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Austria
Tabela 1. Kluczowe dane dotyczące kraju
Wyszczególnienie
Szacowany rozmiar pracy nierejestrowanej (% PKB)
Dynamika pracy nierejestrowanej
Liczba ludności (w mln)
PKB per capita (€)
Bezrobocie (%)
Podatek: od osób fizycznych, od firm (%)
Inwestycje zagraniczne (% PKB)

Wielkość
9,37
spadek
8,26
28,8
4,9
max 50; 25
1,3

Rok
2007
2005
2005
2004
2006
2006; 2007
2004

Źródło: (European Employment Observatory 2007; Eurostat 2006; Eurostat 2007a, 2007b, 2007c;
http://www.indexmundi.com/austria/unemployment_rate.html)

1. Definicja pracy nierejestrowanej
Termin praca niedeklarowana („illicit” lub „undeclared”) odnosi się do trzech różnych obszarów
ukrytej gospodarki:
– zatrudnianie pracowników, którzy, jako nielegalni imigranci, nie są zarejestrowani lub źle
zarejestrowani przez pracodawcę w odpowiedniej instytucji ubezpieczeń społecznych;
– działalność biznesowa tych firm, które pomijając swoje konta bankowe okradają władze
podatkowe;
– świadczenie odpłatnej pracy bez formalnej licencji na wykonywanie danej pracy przez i dla
jednostek z wyjątkiem progu zwyczajowej pomocy sąsiedzkiej (www.eurofound.europa.eu).
Metody pomiaru zjawiska pracy nierejestrowanej
Szacunki pracy nierejestrowanej w Austrii oparte są na metodzie walutowej przedstawionej w
badaniach Friedricha Schneidera z 2007 r. zgodnie z a metodą wielkość zatrudnienia nierejestrowanego
szacuje się na 9,37% PKB Austrii.
Rozmiar problemu i jego dynamika
Na podstawie obliczeń Schneidera, wielkość szarej strefy w Austrii spada od 2005 r. W 2005
redukcja wyniosła 4,35%, w 2006 – 3,64% i w 2007 – 0,94%. Dla 2007 r. wielkość zatrudnienia
nierejestrowanego szacuje się na 21,000 milionów Euro, co odpowiada 9,37% PKB Austrii 152.

152

Ta wielkość jest jednak większa od poziomu pracy nierejestrowanej z 1995 r. kiedy wynosiła 1,5% PKB i była

najniższa w Unii Europejskiej. Zob. European Commission 2004.
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Głównych przyczyn spadku wielkości zatrudnienia nierejestrowanego upatruje się w ożywieniu
gospodarczym w latach 2006 i 2007 jak również i w różnych ulgach podatkowych w 2005 r.
Jakkolwiek, wzrost narzutów na ubezpieczenie zdrowotne, planowanych w 2007 r., będzie miał
negatywny wpływ na rozwój pracy nierejestrowanej (European Employment Observatory 2007)

Charakterystyka pracujących nielegalnie

Ludzi pracujących w szarej strefie można podzielić na kilka grup:
– obcy obywatele i nielegalni stali mieszkańcy Austrii, dla których praca nierejestrowana jest
jedynym źródłem płatnej pracy;
– bezrobotni (pobierający zasiłek dla bezrobotnych i żyjący bez zasiłku), dla których dochód z
nielegalnego zatrudnienia jest głównym żądłem utrzymania;
– samozatrudnieni, którzy świadczą część swojej pracy jako nieujawnione płatne zatrudnienie w
celu uniknięcia płacenia podatków i narzutów na zabezpieczenie społeczne;
– aktywni pracownicy, którzy podejmują prace nierejestrowaną jako dodatkowe zajęcie;
– osoby, które nie są aktywne zawodowo (studenci, gospodynie domowe, emeryci
i renciści), które są elastyczne, jeśli chodzi o czas i chcą dorobić do swoich świadczeń socjalnych
(European Employment Observatory 2007).
Szacuje się, że 30% nielegalnego zatrudnienia podejmują obcokrajowcy. Dla porównania, udział
w zatrudnieniu nierejestrowanym legalnie zatrudnionych imigrantów wynosi ok. 8% – 9%. Jest to
spowodowane tym, że wielu imigrantów z poza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EEA) albo ma
zakaz podejmowania legalnej pracy pozwalającej na utrzymanie, albo po prostu nie dostaje takich ofert
(www.eurofound.europa.eu).

Sektory/branże, w których dominuje zjawisko pracy nierejestrowanej

Sektorem, w którym występuję największy udział pracy nierejestrowanej jest budownictwo
(39% zatrudnienia nierejestrowanego). Kolejnym obszarem cieszącym się zainteresowaniem wśród
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nierejestrowanych pracowników jest produkcja (manufaktura) i turystyka (hotele i restauracje) – 16%.
W przedsiębiorstwach i usługach domowych udział zatrudnienia nierejestrowanego wynosi 17%, a w
rozrywce i usługach 12%. Pozostałe obszary objęte szarą strefa to korepetycje, opieka nad dzieckiem,
fryzjerstwo (www.eurofound.europa.eu).

Rozwiązania

Zwiększenie prawnych kompetencji instytucji kontrolującej KIAB
Środki podjęte w walce z szarą strefą koncentrują się głównie na sprawniejszym egzekwowaniu
odpowiednich aktów czy działań. Głównie wzrost liczby pracowników Austriackiej Jednostki Prawnej
do Walki z Nielegalnym Zatrudnieniem (KIAB) oraz zwiększenie kompetencji tej instytucji ma
doprowadzić do ściślejszego narzucania prawnych regulacji przeciwko pracy niedeklarowanej.
Ustawa dotycząca wzrostu zatrudnienia z 2005 r. oraz ustawa dotycząca walki z oszustwami z
2006 r zwiększyły kompetencje KIAB odkąd zatrudnienie nierejestrowane zawiera kilka naruszeń
prawa takich jak: płacenie nierejestrowanych wynagrodzeń, unikanie opłacania składek na
ubezpieczenie społeczne i innych kosztów pracy, niedeklarowanie dochodów i unikanie podatku
dochodowego i VAT. Wcześniej kontrola wszystkich tych przestępstw zajmowało się kilka instytucji.
Zintegrowanie KIAB z organami władzy finansowej rozszerzyło zakres jej kompetencji.
Jednostka ta ma uprawnienia kontroli wszelkich przejawów nielegalnego zatrudnienia.
W styczniu 2006 r. kary za nielegalne zatrudnianie migrantów zostały podwojone by uczynić
nielegalne zatrudnienie mniej atrakcyjnym. Na przykład kara za zatrudnienie do trzech pracowników
spoza Austrii sięga od 1000 euro do 10 000 euro za każdego pracownika. W przypadku powtórnego
zatrudnienia grzywna wynosi od 2000 do 20 000 euro. Natomiast w przypadku zatrudnienia więcej niż
trzech nielegalnych pracowników kary są dwukrotnie wyższe.
Inną metodą jest obowiązek pracodawców zachowywania bardzo aktualnej księgowości na
podstawie gotówki. To powinno pozwolić KIAB sprawdzić wiarygodność deklarowanego dziennego
obrotu, na przykład poprzez oszacowanie obrotu biorąc pod uwagę liczbę kelnerów w restauracji
pracujących w danym dniu.
Nowe regulacje administracyjne: deklaracja pracownika przed rozpoczęciem zatrudnienia
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W kwietniu 2007 r. partnerzy społeczny uzgodnili, że nowi pracownicy będą musieli być
zarejestrowani w agencji ubezpieczeń społecznych zanim podejmą pracę (lub pierwszym dniu pracy).
Jak dotąd czas na rejestrację pracownika wynosił 7 dni. To była luka dla opóźnionych deklaracji
rejestracji, co było stosowane w wypadku niezarejestrowanych pracowników będących złapanymi
podczas kontroli na stanowisku pracy. dla rejestracji w weekendy i podczas wakacji planowane jest
uruchomienie specjalnej gorącej linii, która będzie dostępna do szybkiej rejestracji nowych
pracowników.
Dodatkowym sposobem na zlikwidowanie szarej strefy będzie zmniejszenie kwoty kary w
przypadku pierwszego naruszenia obowiązku rejestracji z 730 Euro do 365 Euro. Natomiast w
przypadku powtarzających się wykroczeń maksymalna kara wzrośnie z 3.630 Euro do 5.000 Euro.

Service voucher – system bonów
Szacunki austriackie mówią o 140.000 nielegalnie zatrudnionych pomocach domowych, głównie
kobiet (European Employment Observatory 2007). By zalegalizować tą formę pracy, w styczniu 2006 r.
wprowadzono tak zwane dowody kasowe usługi (sernice voucher), czyli bony, którymi można płacić za
usługi. Prywatni pracodawcy mogą zakupić czeki na usługi na poczcie lub w kiosku i używać je do
wynagradzania

pomocy

domowych,

które

nazywane

są

w

Austrii

nisko

opłacanymi

i

niepełnoetatowymi pracownikami, z miesięcznymi zarobkami poniżej 341,16 Euro. Pracownicy
wynagradzani za pomocą czeków mają pokryte ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków w pracy,
a także mają możliwość dodatkowej opcji – ubezpieczenia zdrowotnego lub emerytalnego.
Wynagrodzenie może być negocjowane w szczegółach między pracodawcą i pracownikiem.
Jednakże istnieją regulacje o minimalnym wynagrodzeniu dla pomocy domowej, które zmieniają się w
obrębie dziewięciu federalnych stanów i stosownie do zadań. Kwota ta mieści się w granicach od 8.50
do 15 Euro na godzinę.
Rozwiązanie to jest jednak dość restrykcyjnym narzędziem walki z zatrudnieniem
nierejestrowanym, gdyż tylko osoby, które mają pozwolenie na pracę w Austrii mogą z takich bonów
korzystać.
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Kombilohn –subsydia na niskopłatne prace
W 2006 r. wprowadzono subwencje dla nisko opłacanego sektora jako zachęta dla młodych
(poniżej 25 roku życia) i starszych (powyżej 45 roku życia) długotrwale bezrobotnych by podjęli się
nisko płatnej pracy niepełno- lub pełno etatowej. Szacowano, że około 5 000 stanowisk pracy nie może
zostać obsadzonych ponieważ różniąc pomiędzy niskim wynagrodzeniem a kwotą zasiłku dla
bezrobotnych jest za mała żeby zachęcić bezrobotnych do podjęcia takiej pracy. Dlatego wprowadzono
możliwość zatrudnienia na niepełny etat w usługach osobistych, pracach biurowych i na rynku
detalicznym.
W systemie nazwanym Kombilohn bezrobotne osoby decydujące się na oferowaną pracę
otrzymują – oprócz wynagrodzenia – subsydium – Kombilohn w wysokości 50% pobieranego
wcześniej zasiłku. Ta dodatkowa dotacja jest przyznawana do wysokości (wynagrodzenie plus
subwencja) 1000 euro. Pracodawca otrzymuje subwencję w wysokości od 11,7% – 66,7% oszacowanej
podstawy (wynagrodzenie brutto plus niezarobkowe koszty pracy) jako rekompensata za wynajęcie
stanowiska by umieścić na nim bezrobotnego.
Model subsydiowanej pracy ma na celu zapobiegać pracy nierejestrowanej wśród bezrobotnych
będących na zasiłku. Ma również wyjść naprzeciw rosnącej chęci pracodawców by wynajmować trudne
miejsca pracy (nisko płatne, pracochłonne) i lokować w nic pracowników.
Pod koniec 2006 r. zarejestrowano tylko 356 przypadków takiego subsydiowanego zatrudnienia.
Jednym z podstawowych powodów tak małej liczby jest to, że schemat ten faworyzuje prac w niepełnej
liczbie godzi, co nie jest atrakcyjne dla docelowej grupy młodych i starszych bezrobotnych (European
Employment Observatory 2007).

Amnestie dla nielegalnych krajowych i zagranicznych pracowników w opiece |
i pielęgniarstwie
Odpowiednie rozwiązania są powiązane ze wzrostem imigrantów w nielegalnym zatrudnieniu,
szczególnie tych z nowych państw członkowskich, którzy nie mają legalnego wstępu na austriacki
rynek pracy z powodu międzynarodowych uwarunkowań.
Wiele kobiet, głównie z nowych państw członkowskich, jest zatrudnianych nielegalnie w
prywatnych gospodarstwach domowych. Świadczą one 24-godzinną opiekę ludziom jej wymagającym.
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Tymczasowe regulacje, które obowiązywały od 2006 r., legalizowały takie działania i zwalniały
państwowo z ukarania osób wykonujących takie prace. Postanowienie to wygasło z dniem 30 czerwca
2007 r. (European Employment Observatory 2007).
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Belgia
Tabela 2. Kluczowe dane dotyczące kraju
Wyszczególnienie
Rozmiar pracy nierejestrowanej (% PKB)
Liczba ludności (w mln)
PKB per capita (€)
Bezrobocie (%)
Podatek: od osób fizycznych, od firm (%)
Inwestycje zagraniczne (% PKB)

Wielkość
Brak danych
10,5
27 792
7,8
max 50, 34
11,8

Rok
2006
2004
2006
2007
2004

Źródło: (Eurostat 2006; Eurostat 2007a, 2007b, 2007c).

Definicja pracy nierejestrowanej

Według prawa belgijskiego za pracę nielegalną uważane są następujące przypadki pracy
podejmowanej w celach zarobkowych, w których nie przestrzega się przepisów regulujących stosunek
pracy:
– praca nierejestrowana wykonywana przez obywatela Belgii lub imigranta posiadającego prawo
pobytu na terytorium Belgii;
– praca niezarejestrowana wykonywana przez imigranta bez prawa pobytu na terytorium Belgii;
– praca niezarejestrowana wykonywana przez obywatela Belgii lub imigranta posiadającego
prawo pobytu na terytorium Belgii, korzystającego jednocześnie z świadczeń społecznych, w tym ze
świadczenia integracyjnego, czy ze świadczeń pomocy społecznej;
– praca częściowo niezarejestrowana wykonywana przez obywatela Belgii lub imigranta
posiadającego prawo pobytu na terytorium Belgii;
– praca niezarejestrowana wykonywana przez obywatela Belgii lub imigranta posiadającego
prawo pobytu na terytorium Belgii, pod pozorem pracy na zlecenie, wolontariatu, stażu, wypożyczenia
pracownika;
– praca na zlecenie, z niezarejestrowaną częścią dochodu, kiedy opłaty na ubezpieczenie
społeczne płacone są od niedoszacowanej kwoty.
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Dynamika problemu

Informacje dotyczące występowania pracy nielegalnej jak i dynamiki tego zjawiska w Belgii są
szczątkowe, występują między nimi duże rozbieżności. Według danych z 1998 roku stanowiła ona 3%–
4% PKB (European Comission 2004, s. 106). W następnych latach nie prowadzono żadnych badań,
których celem byłoby określenie skali jej występowania. W marcu 2004 r. minister pracy w jednym ze
swoich wystąpień stwierdził, że poziom zatrudnienia nielegalnego w Belgii można szacować na
poziomie 20% PKB (Vandenbussche 2004). Zatem Belgia byłaby w tej samej grupie państw co Włochy
czy Grecja, w których odsetek ten jest najwyższy w Europie. Nie podano jednak źródła tych danych.
Informację o podobnej skali zjawiska podał Komitet Federalny ds. Walki z pracą nielegalną
(Comité Fédéral de la Coordination pour la lutte contre le travail illégal et la fraude sociale), oceniając
ją na 22% PKB w 2002 roku. Komitet powoływał się na badania profesora Schneidera z Uniwersytetu
w Linz (2004), którego szacunki dotyczą wszystkich działań w szarej strefie gospodarki, a nie tylko
zatrudnienia. Z powodu braku danych nie można wyjaśnić, z czego wynikają tak duże różnice. Obecnie
najwięcej informacji dotyczących zatrudnienia nielegalnego, jego skali i specyfiki, jest czerpanych z
prowadzonych kontroli. Rejestrują one jednak tylko wykryte przypadki nadużyć i na ich podstawie nie
można oceniać rzeczywistej skali tego problemu.

Obszary najbardziej dotknięte zjawiskiem pracy nielegalnej

Branże najbardziej dotknięte zjawiskiem pracy nielegalnej to usługi osobiste, ochrona, usługi
przewozowe osób, budownictwo. Grupą szczególnie często podejmującą tego rodzaju zatrudnienie są
imigranci. Aby podjąć pracę leganie, potrzebują specjalnego pozwolenia oraz prawa pobytu. Dla tych,
którzy nie posiadają takich dokumentów, podjęcie zatrudnienia nielegalnego jest jedynym sposobem
zdobycia środków na utrzymanie. Są oni najczęściej zatrudniani w rolnictwie, ogrodnictwie,
budownictwie, ale również w pracach domowych. Ponieważ w ogromnej większości przypadków
pomiędzy pracownikiem a pracodawcą nie spisuje się umowy o pracę, często występują naruszenia
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związane z nieprzestrzeganiem maksymalnego czasu pracy, korzystania z urlopów i dni wolnych. A
dochody są niższe niż płaca minimalna. Pracownicy w szarej strefie nie korzystają z żadnej ochrony
prawnej. Z tego powodu padają oni ofiarami przestępstw, takich jak znęcanie się czy handel ludźmi.
Obszarami najbardziej narażonymi jest prostytucja, ale również praca w rolnictwie czy ogrodnictwie,
firmach sprzątających, konfekcyjnych i egzotycznych restauracjach. Dlatego te sektory są poddawane
szczególnej kontroli.

Kontekst dyskusji

W odniesieniu do pracy nielegalnej często stosowane jest określenie „oszustwo społeczne”
(fraude sociale), ponieważ osoby w ten sposób zatrudnione uchylają się od obowiązków względem
społeczności. Nie płacą one składek na fundusze, z których finansowana jest pomoc dla najbardziej
potrzebujących ludzi, którzy z powodu choroby, starości, wypadków w pracy, bezrobocia nie są w
stanie sami zadbać o swoje potrzeby. Praca nielegalna narusza zasadę solidarności społecznej. Narusza
również

efektywność

i równowagę systemu ubezpieczeń społecznych, które zależą od poziomu uczestnictwa obywateli.
Podważa zasadniczą dla sprawnego funkcjonowania rynku zasadę wolnej konkurencji. Stawia w gorszej
sytuacji przedsiębiorców, którzy stosują się do obowiązujących przepisów kodeksu pracy.
Do tych argumentów odwołuje się rząd prowadząc skoordynowane działania, w celu
zapobiegania podejmowaniu pracy nielegalnej. Ważną częścią tych działań są akcje informacyjne, które
mają służyć przedstawieniu indywidualnych i społecznych konsekwencji pracy nielegalnej. Celem akcji
jest zmniejszenie przyzwolenia społecznego na zatrudnianie w ten sposób pracowników. Jest ono
bowiem uznawane za jedną z największych przeszkód w walce z pracą nielegalną.

Rozwiązania
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Instytucje odpowiedzialne za przeciwdziałanie pracy nielegalnej

W grudniu 2006 roku została powołana instytucja odpowiedzialna za przeciwdziałanie pracy
nielegalnej – Service d’information et de recherche sociale (SIRS) 153. Składa się ona z ciała
zrzeszającego partnerów w walce z pracą nielegalną (Asseblée générale des partnaires) oraz z biura
odpowiedzialnego za wdrażanie polityki wyznaczonej przez rząd.
W zgromadzeniu uczestniczą przedstawiciele instytucji publicznych odpowiedzialnych za
ubezpieczenia społeczne (m.in. Service publique fédérale Sécurité sociale, Office national de Sécurité
sociale), inspekcji pracy, policji federalnej oraz przedstawiciele organizacji pracodawców i
pracowników, jako partnerzy społeczni. Zadaniem tego zgromadzenia jest proponowanie odpowiednim
ministerstwom rozwiązań, które sprzyjałyby ograniczeniu pracy nielegalnej.
Drugą instytucją jest biuro (Bureau fédérale d’orientation) odpowiedzialne za wdrażanie polityki
rządu, koordynowanie działań na szczeblu lokalnym i federalnym, prowadzenie badań i ewaluacji
podejmowanych działań, szkolenie urzędników instytucji kontrolujących, nadzorowanie przepływu
informacji między współpracującymi instytucjami.
W każdym okręgu jest zespół odpowiedzialny za realizację polityki rządu oraz przeprowadzanie
kontroli.

Tworzenie platformy współpracy

W celu przeciwdziałania pracy nielegalnej władze starają się wyznaczyć jak najszerszy obszar
współpracy na wszystkich szczeblach administracji z instytucjami, które w swojej działalności stykają
się z tym zjawiskiem. Z jednej strony są to instytucje odpowiedzialne za system ubezpieczeń
społecznych, inspekcję pracy, policję. Starają się również współpracować z pracodawcami, zwłaszcza z
sektorów, gdzie często spotykane są przypadki zatrudnienia nielegalnego. Porozumienia o współpracy
zostały podpisane z przedstawicielami sektora usług budowlanych, transportowych, ochroniarskich i
sprzątających. Trwają prace nad podpisaniem takiego dokumentu z pracodawcami z dziedziny
153

Zgodnie z Ustawą z 27 grudnia 2006 roku. Zastąpiła ona istniejący Komitet federalny ds. walki

z pracą nielegalną (Comité Fédéral de la Coordination pour la lutte contre le travail illégal et la fraude sociale).
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hotelarstwa i gastronomii. Takie partnerstwo ma zapewniać współpracę z pracodawcami na trzech
etapach przeciwdziałania pracy nielegalnej: na poziomie zapobiegania, ścigania oraz karania.
Ważną rolę odgrywa współpraca z organizacjami pozarządowymi, które prowadzą działalność
informacyjną wśród osób pracujących nielegalnie, zwłaszcza wśród imigrantów. Jest to grupa, która ma
ograniczony kontakt z instytucjami państwowymi. Stowarzyszenia informują o obowiązujących w
Belgii przepisach prawnych i miejscach, gdzie nielegalni pracownicy mogą szukać pomocy.

Rozwiązania w sektorze budownictwa

Sektor usług budowlanych i remontowych jest jednym z tych, gdzie najczęściej podejmowane
jest zatrudnienie nielegalne. Ponieważ w sektorze jest duże pole do nadużyć, powstały regulacje, które
w sposób bardzo szczegółowy określają działania dopuszczalne i działania wykraczają poza granice
prawa. I choć może dotyczyć to terenów prywatnych, instytucje kontrolujące mogą prowadzić
obserwację podejrzanych obiektów, a po otrzymaniu nakazu, przeprowadzać kontrolę.
Wyznaczono stopień pokrewieństwa, do jakiego można pomagać przy pracach remontowych na
zasadzie pomocy wzajemnej, a zatem bez pobierania wynagrodzenia. Zostało to ograniczone do
członków rodziny do drugiego stopnia, a w przypadku pomocy osobie niepełnosprawnej lub remontu
mieszkania socjalnego do czwartego stopnia pokrewieństwa. Metodą gospodarczą można wykonywać
tylko te prace budowlane, które służą zwiększeniu komfortu mieszkańców. Nie można natomiast w ten
sposób wykonywać remontów w budynkach wykorzystywanych zarobkowo. Oznacza to, że nie można
samodzielnie remontować mieszkania, które zostanie wynajęte. Nie można również tak wykonywać
prac, które w znaczący sposób zwiększają wartość budynku, na przykład dobudowując garaż.
Osoba

zlecająca

prace

remontowe

pracownikom

nielegalnym

musi

liczyć

się

z konsekwencjami takiej decyzji. W sytuacji gdy zadanie zostanie źle wykonane, nie może ubiegać się o
odszkodowania. W przypadku zatrudniania nielegalnych imigrantów pracodawca może ponosić koszty
deportacji.
Każda osoba zatrudniona legalnie przy pracach budowlanych i remontowych ma obowiązek
prowadzenia karty kontrolnej, gdzie umieszcza informacje dotyczące charakteru wykonywanych zadań
oraz czasu pracy. Jeżeli pomocnikiem jest bezrobotny krewny, nie może równocześnie korzystać z
zasiłku.
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Jeżeli przeprowadzający remont sam jest bezrobotnym, według prawa prowadzi on działalność
przynoszącą korzyść i z tego powodu traci prawo do zasiłku dla bezrobotnych. Jeżeli wykonuje prace w
weekendy i dni wolne zasiłek jest zmniejszany o wynagrodzenie za każdy kolejny dzień pracy. Te same
zasady dotyczą pomocników ze statusem bezrobotnego.
Jeżeli pracę nielegalną podjęła osoba niepełnosprawna (również na zasadzie wolontariatu czy
pomocy wzajemnej), zostaje ona automatycznie uznana za zdolną do pracy. W takiej sytuacji jest ona
zobowiązana do zwrotu wszystkich świadczeń, jakie otrzymała od chwili podjęcia zatrudnienia. Może
jeszcze zostać ukarana grzywną równą kwocie zasiłku pobieranego za 10 do 100 dni.
Najkorzystniejsze jest korzystanie z pomocy krewnych w wieku emerytalnym, gdyż zachowują
oni otrzymywane świadczenia. Emeryci mogą wykonywać wszystkie prace remontowe na własny
użytek. Emeryci, którzy pomagają swoim krewnym, aby sytuacja była w pełni przejrzysta, powinni
zadeklarować to odpowiedniej instytucji. W przypadku zatrudnienia emeryta, jeżeli nie zostaną
spełnione warunki ograniczające możliwość podjęcia przez te osoby pracy, pracodawca jest narażony
na płacenie kar. Ponieważ tylko emeryt, którego świadczenie nie przekracza określonego progu,
zależnego od sytuacji rodzinnej, wieku, rodzaju świadczenia, może podjąć pracę legalnie. Jeżeli
zatrudnienie nie zostanie zgłoszone, jego świadczenie może być zawieszone na 6 miesięcy.

Rozwiązania w sektorze usług osobistych – system bonów

Próbą ograniczenia zatrudnienia nielegalnego w sektorze usług osobistych jest wprowadzony
system bonów, którymi opłaca się wykonane usługi.
Każdy użytkownik musi zarejestrować się w instytucji koordynującej – Accord Sernice. Jest to
firma prywatna, z którą państwo podpisało umowę na prowadzenie tej działalności. W ten sposób
otrzymuje się numer identyfikujący, za pomocą którego zamawia się bony. Według bonów godzina
pracy kosztuje 6,70 euro, ale ponieważ istnieje na nie 30% ulga podatkowa, faktycznie godzina pracy
kosztuje

4,69

euro,

resztę

dopłaca

państwo.

W 2006 roku całkowity koszt jednej godziny pracy w tym systemie wynosił 21 euro.
Dla indywidualnego użytkownika cena ta jest bardzo korzysta, niższa niż stawki pracowników
nielegalnych. Stanowi to główną zachętę do zatrudniania osób do pomocy w gospodarstwach
domowych w sposób rejestrowany. Z drugiej strony osoby zatrudnione nabywają status pracownika, a
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wraz z nim prawo do korzystania z systemu ubezpieczeń. Mają również ochronę, jeśli chodzi o warunki
pracy i zakres obowiązków, jakie mogą wykonywać.
Rekrutacją pracowników zajmują się instytucje pośredniczące, które bezpośrednio podpisują
umowę o pracę. Tym firmom każdy zatrudniony przekazuje czeki, a one z kolei mogą spieniężyć je w
firmie koordynującej cały system. Z otrzymanych pieniędzy co miesiąc wypłacają swoim pracownikom
pensje.
W 2005 roku skorzystało z tego systemu 250 000 osób i stworzono 28 000 stanowisk pracy
(17 360 w pełnym wymiarze czasu). Według badań 154 67% zatrudnianych pracowników ma niskie
kwalifikacje, w większości są to kobiety. Wynika to z bardzo ograniczonego i specyficznego zakresu
usług objętych tym systemem. Trudności administracyjne występują również przy zwrocie
niewykorzystanych bonów, mają one bowiem ograniczony termin ważności. 10% użytkowników
przyznaje się, ze wcześniej korzystało z pracy niedeklarowanej. Najwięcej gospodarstw domowych
korzystających z systemu bonów, znajduje się we Flandrii (71%), w części walońskiej jest to 21%,
natomiast w Brukseli tylko 4%.

154

Program ten został poddany badaniu ewaluacyjnemu w 2005 roku. Część jego wyników jest dostępna na stronie

www.dienstencheques.be.
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Dania
Tabela 3. Kluczowe dane dotyczące kraju
Wyszczególnienie
Szacowany rozmiar pracy nierejestrowanej (% PKB)
Dynamika pracy nierejestrowanej
Liczba ludności (w mln)
PKB per capita (€)
Bezrobocie (%)
Podatek: od osób fizycznych, od firm (%)
Inwestycje zagraniczne (% PKB)

Wielkość
3
spadek
5,5
36,3
3,3
59; 28
-1,2

Rok
2006
2005
2007
2004
2007
2006; 2007
2004

Źródło: (European Employment Observatory 2007; Eurostat 2006; Eurostat 2007; Statistics Denmark
2007; http://www.scb.se/default____2154.asp).

Metody pomiaru zjawiska pracy nierejestrowanej

Definicja pracy nierejestrowanej

Według duńskich władz podatkowych praca nierejestrowana (black work) jest to
niezarejestrowana działalność produkcyjna, która nie jest zadeklarowana ani opodatkowana zgodnie z
panującym ustawodawstwem. Kluczowym elementem w tej kwestii jest to, że czynności te są
ulokowane w „czarnej gospodarce”, ponieważ nie są zadeklarowane przed odpowiednimi władzami
podatkowymi, chociaż są one obciążane podatkiem dochodowym, VAT lub innymi podatkami.
Działania te nie naruszają innych przepisów prawa. Jeżeli nierejestrowana praca jest wykonywana przez
obcokrajowców niemających pozwolenia na prace, także zaliczane jest to do pracy nielegalnej
(European Employment Observatory 2007).
Znane są dwie metody szacowania wielkości szarej strefy. Proporcje pracy nierejestrowanej
mierzone

są

na

przykład

jako

liczba

niezadeklarowanych

godzin

pracy

w stosunku do licznych zadeklarowanych godzin przepracowanych w gospodarce. Tym samym jest
przyjmowane, że wydajność w szarej strefie jest podobna do tej w legalnej gospodarce. Na odstawie
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tych

wyliczeń

oszacowano

się,

że

szara

strefa

w

Danii

stanowiła

w 2005 roku 3% PKB.
Inne kalkulacje podają wielkość szarej strefy, używając wynagrodzeń aktualnie wypłacanych za
pracę nierejestrowaną, które są niższe niż te na legalnym rynku. W tym wypadku szacowana wielkość
pracy nierejestrowanej w 2005 roku wynosiła 1,2% PKB. Wynikiem tym argumentowano to, że niższe
płace w szarej strefie odzwierciedlają również niższą produktywność na tym rynku.

Rozmiar problemu i jego dynamika

Obecnie można odnotować niewielki spadek poziomu pacy nierejestrowanej w Danii. Od 1994
roku,

gdy

wielkość

ta

wynosiła

3,4%

PKB,

poziom

szarej

strefy

spadł

do

2,6%–3% w latach 1996–1998. Najwyższy wskaźnik zanotowano w 2001 roku, kiedy wynosił on 3,8%.
Obecnie szacuje się, że praca nierejestrowana stanowi około 3% PKB (European Employment
Observatory 2007).
Ten spadek w ostatnich latach eksperci tłumaczą kilkoma przyczynami. Spadek wielkości szarej
strefy od 2001 do 2005 roku spowodowany był głównie spadkiem liczby godzin pracy
przepracowanych przez zatrudnionych w tym sektorze. Przeciętna liczba niedeklarowanych godzin
spadła z ponad pięciu do mniej niż czterech godzin tygodniowo. Jest to rezultat kampanii Fair Play,
zainicjowanej w 2004 roku, która będzie opisana poniżej.
Innym powodem spadku wielkości szarej strefy może być wzmożenie kontroli przez władze, co
mogło odstraszyć potencjalnych konsumentów lub pracowników nierejestrowanego sektora.
Spadek ten tłumaczy również bardziej aktywna pozycja związków zawodowych, zwłaszcza w
kwestii warunków pracy i płacy w sektorze budowlanym. Przyczyniła się do tego obawa przed
nielegalnymi pracownikami z nowych krajów członkowskich. Z tego powodu, jeśli chcą oni pracować
w Danii, muszą mieć pozwolenie na pracę. To z kolei wymaga, by pracowali oni w warunkach, które są
zgodne z odpowiednimi porozumieniami zbiorowymi. Wzrost świadomości i monitoringu warunków
pracy przez związki zawodowe może w pewnym sensie tłumaczyć spadek szarej strefy.
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Charakterystyka pracujących nielegalnie

Wysokość szarej strefy, jej dynamika znajdują odzwierciedlenie w strukturze tam pracujących.
Notuje się spadek liczby godzin przepracowanych w szarej strefie przez mężczyzn, wzrosła natomiast
liczba godzin przepracowanych przez kobiety w zatrudnieniu nierejestrowanym.
Przyczyny tego zjawiska są następujące:
Po pierwsze, mężczyźni świadczyli swoje prace głownie w sektorze budowlanym, który stał się
w ostatnich latach przedmiotem wzmożonych kontroli.
Po drugie, wzmacnianie tak zwanego schematu usług domowych (home-service scheme)
prawdopodobnie spowodowało zwiększony udział kobiet w gospodarce nieformalnej. Jednakże udział
mężczyzn w szarej strefie w Danii jest wciąż wyższy niż kobiet.
Z badań nad szara strefą w Danii wynika, że sporą grupę tam pracujących stanowią ludzie
młodzi. Co druga osoba w wieku 18–19 lat podejmowała pracę nierejestrowaną. Druga grupą
najczęściej pracujących są pracownicy wykwalifikowani (co trzeci przyznawał się do pracy w szarej
strefie) i niewykwalifikowani (co czwarty). Znamienne jest natomiast, że tylko co dziesiąty bezrobotny
przyznawał się do pracy na czarno. Według autorów badania wynika to z mniejszej dostępności tego
rynku dla bezrobotnych. Inną przyczyną niepotwierdzania takich informacji jest równoczesna
deklaracja o pobieraniu zasiłku.

Sektory/branże, w których dominuje zjawisko pracy nierejestrowanej

Zdecydowana większość, bo ponad 50% prac wykonywanych w duńskiej szarej strefie, to prace
w sektorze budownictwa
Drugim obszarem, w którym najczęściej występuje zatrudnienie nierejestrowane, są prywatne
usługi domowe (opieka nad dziećmi, sprzątanie, naprawy samochodów, ogrodnictwo). W rolnictwie
natomiast 5,2% pracuje w sposób nierejestrowany (European Commission 2004).
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Rozwiązania

Zdając sobie sprawę, ile szkody może wyrządzić szara strefa gospodarce narodowej, rząd duński
od lat prowadzi politykę obejmującą liczne inicjatywy mające na celu zmniejszanie zakresu szarej
strefy.

Home-Service Scheme

Pozytywnie oceniany jest system usług domowych wprowadzony w 1994 roku, który
spowodował redukcję zatrudnienia nierejestrowanego w docelowej grupie. Schemat umożliwia
otrzymywanie państwowe subsydiów na domowe usługi, takie jak czyszczenie i małe prace wokół
domu, w tym ogrodnictwo.
Schemat ten miał kilka celów:
– sprzyjanie rozwoju przedsiębiorstw, które świadczą domowe usługi,
– oferowanie możliwości pracy dla osób z niskimi kwalifikacjami,
– konkurowanie z zasobem pracy niedeklarowanej w usługach domowych.
Zgodnie z zasadami schematu, praca musi być wykonywana przez upoważnione
przedsiębiorstwo, które uczestniczy w tym systemie. Upoważnienie do uczestnictwa otrzymywane jest
w Agencji Handlu i Przedsiębiorstw Duńskich (DCCA). Raz zarejestrowane przedsiębiorstwo może
świadczyć usługi dla gospodarstw domowych, na które rząd przyznaje dotacje w wysokości 40% (tylko
jeśli chodzi o koszty robocizny; wydatki na materiały nie są subsydiowane).
Przedsiębiorstwo może występować z wnioskiem o przyznanie dotacji w DCCA przez
internetowy system fakturowania, subsydia są przyznawane w ciągu siedmiu dni. W 1998 roku 3506
przedsiębiorstw było zarejestrowanych w tym systemie. Większą część z nich stanowiły małe
przedsiębiorstwa: 91 % było jednoosobowymi firmami. Gospodarstwa domowe znajdują informacje o
przedsiębiorstwach, które chcą wynająć, w urzędzie miasta.
Osobiste i domowe usługi tworzą jeden z najszybciej rosnących sektorów w Duńskiej
gospodarce. W 1998 roku odnotowano wzrost o 24 %, z obrotem ok. 130 milionów Euro.
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Obecnie jedno na osiem duńskich gospodarstw domowych używa Home Service Scheme
średnio pięć razy w ciągu roku. Prawie 90% konsumentów było bardzo zadowalanych zarówno z
przedsiębiorstw jak i świadczonych przez nie usług. W 1997 roku stworzono ponad 2000 miejsc pracy,
a przez rok liczba ta wzrosła do 3700 .
Schemat ten był wzmacniany przez lata. Subwencja była obniżana i ranga pożądanych usług
została obniżona, a w rezultacie obejmowała jedynie usługi sprzątające.
Od 2004 roku gospodarstwom domowym pozwolono w ograniczonym stopniu wykorzystywać
ten schemat również przez emerytów i rencistów. Obecnie pełni on drobną rolę w dostarczaniu usług i
zatrudnienia (European Commission 2004).
W

raporcie

2004

roku

rządowa

Komisja

ds.

godzenia

życia

zawodowego

i rodzinnego (Work-Life Balance) zaproponowała rewitalizację tego schematu skierowanego tym razem
do rodzin z małymi dziećmi. Pomogłoby to takim rodzinom kupować usługi domowe i zapewniłoby
lepszą równowagę w codziennym życiu oraz oczywiście przyczyniałoby się do zmniejszania szarej
strefy (European Employment Observatory 2007).
W Narodowym Planie Działania z 2004 roku rząd duński zamieścił specjalny pogram mający na
celu likwidację szarej strefy. Strategia ta ma ogólne motto: fair play (uczciwość) i składają się na nią
następujące elementy: środki wzmacniające kontrolę, kampanie zmieniające stosunek do problemu,
jakim jest unikanie płacenia podatków poprzez pracę nierejestrowana oraz reformy ustawowe, za
pomocą których ma być łatwiej wykrywać i karać zatrudnienie nierejestrowane. Kampania fair play ma
swoją sekcję na stronie internetowej Ministerstwa Podatków (www.skm.dk).

Mocniejsza kontrola

Od początku 2004 roku prowadzone są liczne intensywne akcje kontrolne skierowane przeciwko
pracy nierejestrowanej i nielegalnej we współpracy pomiędzy władzami podatkowymi i z zakresu rynku
pracy (European Commission 1998).
Działania te prowadzone są przy silnym zaangażowaniu mediów, co podkreśla jeszcze bardziej
efekt prewencyjny. Dodatkowo rezultaty każdej kontroli są upubliczniane na stronie internetowej
Ministerstwa Podatków. Głównym celem tych nasilonych kontroli stała się grupa sektorów i usług, w
których zauważono szczególny wzrost zatrudnienia nierejestrowanego. Są to: pizzerie i inne restauracje
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fast-food,

typu

miejsca

budów,

a także dystrybucja gazet.
Jednym z celów tych kontroli było również wychwycenie osób, które pobierają zasiłek dla
bezrobotnych.

Kampania informacyjna

Kampanię informacyjną zainicjowano latem 2004 roku wspólnie z partnerami społecznymi.
Przesłaniem kampanii było miedzy innymi to, że praca nielegalna nie tylko powoduje straty w
dochodach publicznych poprzez unikanie płacenia podatków, ale również stanowi nieuczciwą
konkurencję

w

stosunku

do

innych

konkurujących

przedsiębiorstw

i większości ludzi, którzy płacą podatki.
W trakcie kampanii specjalną grupą docelową byli ludzie młodzi. Starano się do nich trafić
poprzez spoty reklamowe w telewizji i prasie, mówiące o uczciwości w płaceniu podatków i ryzykach
szarej strefy.
Drugą grupą docelową byli przedsiębiorcy spoza Danii, którzy byli informowani
o duńskim ustawodawstwie podatkowym i regulacjach zatrudnienia

Reformy ustawowe

W maju 2005 roku Parlament Duński przyjął prawo, które daje władzom podatkowym lepsze
instrumenty do walki z praca nierejestrowaną. Otrzymały one prawo dostępu na miejsce budowy i
kontrolowania

informacji

od

pracodawcy,

dotyczących

podwykonawców

i pracowników. Dodatkowo mają one prawo poinstruować pracodawcę, że ma on obowiązek
aktualizować akta swych pracowników od pierwszego dnia ich pracy (European Employment
Observatory 2007).
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Niższe opodatkowanie pracy

Od 2004 roku została obniżona wysokość podatku dochodowego dla osób z niskim
i średnim dochodem. Od 1999 roku stale obniżano brzegowe stawki podatkowe na wszystkich
poziomach, chociaż redukcje te były niewielkie. Dla najmniej zarabiających podatek dochodowy spadł
z 45,5% w 1999 roku do 42,9% w 2006 roku, dla więcej zarabiających redukcja była już skromniejsza –
z 63,3% w 1999 roku do 63,0% w 2006 roku (European Employment Observatory 2007).
Efekty reformy podatkowej są udokumentowane w licznych tablicach publikowanych na stronie
internetowej Ministerstwa Podatków (www.skm.dk).
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Francja
Tabela 4. Kluczowe dane dotyczące kraju
Wyszczególnienie
Rozmiar pracy nierejestrowanej (% PKB)
Dynamika pracy nierejestrowanej
Liczba ludności (w mln)
PKB per capita (€)
Bezrobocie (%)
Podatek: od osób fizycznych, od firm (%)
Inwestycje zagraniczne (% PKB)

Wielkość
10–20
Bez zmian
62, 8
26 619
9,1
max 40; 34
1,2

Rok
2004
od 2002
2005
2004
2006
2007
2004

Źródło: (Braude 2004; Insee 2005; Eurostat 2006; Eurostat 2007a, 2007b, 2007c).

Definicja prawna

Termin „praca nielegalna” (travail illegale) wprowadziła do francuskiego prawodawstwa
Ustawa z 2 sierpnia 2005 roku (Loi № 2005–882). Jest on dużo szerszy niż terminy używane
poprzednio, jak „praca na czarno” (travail au noir) czy „praca zatajona” (travail clandestin). Nowe
pojęcie obejmuje wszystkie przypadki łamania i niestosowania podstawowych przepisów regulujących
stosunki pracy. Odnosi się do zatrudnienia podejmowanego poza systemem obowiązujących regulacji
prawnych.
Termin „zatrudnienie nielegalne” obejmuje sześć bardziej szczegółowych sytuacji, w których
łamane są przepisy Kodeksu pracy.

• Najczęstszym przypadkiem pracy nielegalnej jest zatrudnienie nierejestrowane (travail
dissimulé). Oznacza to świadome zatajenie całości lub części działalności wykonywanej w celach
zarobkowych, co prowadzi do uchylania się od obowiązku opłacania podatku dochodowego i składek
ubezpieczeniowych.

• Kolejnym przypadkiem jest zatrudnianie imigrantów poza obowiązującą ich procedurą. Zapis
ten dotyczy nie tylko osób nieposiadających pozwolenia na podjęcie zatrudnienia na terytorium Francji,
ale również zatrudnionych bez pośrednictwa Narodowej Agencji ds. obcokrajowców i imigrantów
(L’Agence Nationale pour l’acceil des étrangers et des migrations) oraz Narodowej Agencji ds.
zatrudnienia (L’Agence Nationale pour l’emploi). Imigranci nieposiadający obywatelstwa francuskiego
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mogą podjąć zatrudnienie tylko we współpracy z tymi instytucjami i tylko w tych przypadkach, gdy nie
ma odpowiedniego pracownika, posiadającego francuskie obywatelstwo. W ten sposób o pracę mogą
się starać te osoby, które otrzymały już prawo pobytu oraz pozwolenie na pracę. Taka procedura
uniemożliwia pracodawcy dokonanie samodzielnego wyboru pracownika, którego chciałby zatrudnić.
Ułatwiony dostęp do francuskiego rynku pracy mają obywatele państw Unii Europejskiej, Islandii,
Norwegii, Monako, Andory i Szwajcarii.

• Za pracę nielegalną uważa się również zatrudnianie pracowników pod fałszywym statusem (le
marchandage), na przykład jako stażystów, wolontariuszy. Do tej kategorii należy także zlecanie pracy
samozatrudniającym się lub wykonywanie jej pod pozorem pomocy wzajemnej. Faktycznie jednak
osoby te wykonują tę samą pracę, co zwykli pracownicy. Taki stosunek pracy działa na szkodę
pracownika, ponieważ nie może on korzystać z przysługujących mu praw, pracodawcy zaś pozwala
uniknąć obowiązków, które według Kodeksu pracy na nim spoczywają.

• Nielegalne jest również zatrudnianie osoby korzystającej jednocześnie ze świadczeń
społecznych, przebywającej na zasiłku dla bezrobotnych lub korzystającej z zasiłków socjalnych.

• Kolejnym przypadkiem jest oddelegowanie pracownika przez instytucje zajmujące się
pośrednictwem na rynku pracy 155, bez zachowania obowiązujących je przepisów. Instytucje te mają
ściśle wyznaczony zakres prac, w jakim mogą zatrudniać pracowników. Często korzystają z różnego
rodzaju ulg, jak w przypadku stowarzyszeń pośredniczących, gdyż osoby, które zatrudniają są uznane
za zagrożone wykluczeniem społecznym. Ten przypadek pracy nielegalnej występuje, gdy pracownik
został przydzielony do pracy w innej dziedzinie niż ta, w jakiej działa dana instytucja pośrednicząca.

• Ostatnim przypadkiem pracy nielegalnej jest kumulowanie stanowisk pracy. Dotyczy to
wykonywania przez funkcjonariuszy 156 i urzędników publicznych innych prac, za które otrzymywaliby
wynagrodzenie. Natomiast pracownikom sektora prywatnego zakazuje się kumulowania stanowisk
pracy tak, aby łączny czas pracy nie przekraczał 48 godzin tygodniowo. Od tej zasady istnieje jednak
wiele wyjątków dotyczących wolnych zawodów, pracy społecznej wykonywanej bez wynagrodzenia
czy sytuacji, w których zaistniały wyjątkowe okoliczności.

155

Mogą to być agencje pracy tymczasowej – enterprises de travail temporaire, stowarzyszenia pośredniczące –

associations intermédiaires, stowarzyszenia świadczące usługi osobiste – associations de services aux personnes.
156

Kategoria pracowników instytucji publicznych obejmująca część urzędników, nauczycieli, policjantów, lekarzy,

pracowników poczty.
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Według wyników przeprowadzanych kontroli trzy ostatnie rodzaje pracy nielegalnej stanowią
małą część wszystkich wykrytych przypadków(CNLTI 2006). Może jednak wynikać to z faktu, że
procedura ich udowodnienia jest bardziej skomplikowana.

Dynamika problemu

We Francji nie są prowadzone żadne regularne działania, których celem byłoby oszacowanie
zasięgu

pracy

nielegalnej.

Informacje

dotyczące

tego

zjawiska,

jego

wielkości

i charakterystyki czerpane są z danych dotyczących prowadzonych kontroli i wytoczonych procesów
sądowych. W ten sposób uwzględniane są tylko wykryte przypadki pracy nielegalnej, a nie jej
rzeczywisty zasięg, dlatego szacunki dotyczące wielkości zjawiska są tak niedokładne.
Na podstawie danych dotyczących procesów sądowych wytoczonych za pracę nielegalną można
wnioskować, że ich liczba zmalała w stosunku do drugiej połowy lat 90.

Tabela 5. Liczba procesów wytoczonych za pracę nielegalną (1998–2005)
Rok
Liczba procesów

1998
10092

1999
9747

2000
8131

2001
6182

2002
5873

2003
5886

2005
6111

Źródło: DILTI.

Rośnie natomiast liczba kontrolowanych pracowników. W 2002 roku wynosiła ona 37 748, w
2005 roku – 62 955, w 2006 roku zaś – 67 045 osób (DILTI). Na tej podstawie wnioskuje się, że rozwój
zjawiska pracy nielegalnej został zahamowany. Spada również liczba przypadków zatrudnienia
niedeklarowanego, wzrasta natomiast liczba przypadków pracy nielegalnej wykonywanej przez
imigrantów bez prawa do zatrudnienia na terytorium Francji (ACOSS 2007).

Branże najbardziej dotknięte zjawiskiem pracy nielegalnej
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Problem pracy nielegalnej we Francji od lat najbardziej dotyka sektora usług budowlanych.
Według statystyk opracowanych przez rządową agencję zajmującą się przeciwdziałaniem szarej strefie
na rynku pracy, w okresie ostatnich dziesięciu lat odnotowuje się jednak spadek przypadków pracy
nielegalnej, zwłaszcza w formie zatrudniania pracowników nierejestrowanych. Być może jest to
spowodowane kontrolami tego sektora gospodarki, które w 2005 roku stanowiły 45% wszystkich
przeprowadzonych kontroli (CNLTI 2006, s. 3).
Udział pracy nielegalnej wzrósł natomiast w sektorze hotelarstwa i gastronomii. Pozostałe
sektory gospodarki szczególnie dotknięte tym problemem to handel, usługi transportowe, rolnictwo. W
sektorach tych liczba przypadków nielegalnego zatrudnienia utrzymuje się na stałym poziomie.
Statystyki te są tworzone na podstawie danych zebranych w trakcie przeprowadzanych co roku kontroli.
Problem pracy nielegalnej w największym stopniu jest obecny w regionie Ile-de-France oraz w
regionach północnych i Provence-Alpes-Cote d’Azure, gdzie siła robocza jest potrzebna na przykład do
pracy w portach.
Szczególną grupą pracowników nielegalnych są imigranci nieposiadający prawa pobytu ani
wykonywania pracy. Stają się oni w podwójny sposób narażeni na wykorzystywanie przez
pracodawców. Jako pracownicy są skłonni akceptować bardzo trudne warunki pracy i najniższe
wynagrodzenie, gdyż nie mają innej możliwości podjęcia zatrudnienia. Praca nielegalna często
współwystępuje z przestępstwami, takimi jak handel ludźmi, handel siłą roboczą oraz fałszywymi
dokumentami. Problem pracy nielegalnej nie może być jednak utożsamiony z zatrudnianiem
nielegalnych imigrantów. Działalność ta, w różnych swoich formach, dotyczy również obywateli
Francji (DILTI 2005).

Rozwiązania

Przeciwdziałanie pracy nielegalnej prowadzone jest na wielu płaszczyznach. Jego podstawą jest
rozbudowany system kontroli. Prowadzone są one regularne wśród pracodawców i pracowników, a ich
liczba co roku rośnie. W 2005 roku przeprowadzono 59 tys. kontroli, w 2006 roku już 67 tys.
Równolegle

prowadzona

jest

ciągła

kampania

informacyjna

wśród

pracodawców

i pracowników, która ma na celu podnoszenie świadomości dotyczącej problemu pracy nielegalnej i jej
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szkodliwości zarówno w odniesieniu do sytuacji pojedynczych pracowników, jak i całego
społeczeństwa.
Kontrole prowadzą instytucje sektora ubezpieczeń społecznych (URSSAF), inspekcja pracy oraz
specjalne komórki zajmujące się bezpośrednio problemem pracy nielegalnej. Wszystkie instytucje
bardzo ściśle ze sobą współpracują. W największym zakresie kontrolowane są dziedziny gospodarki
szczególnie narażone na praktyki nielegalnego zatrudnienia. Z drugiej strony wprowadzane są przepisy
prawne ułatwiające rejestrację pracowników, obejmujące również elastyczne formy zatrudnienia.

Instytucje odpowiedzialne za przeciwdziałanie pracy nielegalnej

We Francji stworzono całą siatkę instytucji zajmujących się przeciwdziałaniem pracy
nielegalnej. Ich głównym zadaniem jest koordynowanie działań wszystkich instytucji kontrolujących
tak, aby połączyć ich działania na wszystkich szczeblach organizacji terytorialnej.
Na szczeblu centralnym, w rządzie istnieje komitet międzyresortowy (Le comité interministériel
pour la lutte contre le travail illégal), którego zadaniem jest wyznaczanie planu działań w walce z pracą
nielegalna, a później ocena ich skuteczności. Przewodniczy mu premier, a w skład wchodzi między
innymi minister pracy, spraw wewnętrznych, finansów, sprawiedliwości. Zjawisko pracy nielegalnej
jest bardzo złożone i przeciwdziałanie mu wymaga współdziałania wielu elementów, którymi zajmują
się różne ministerstwa.
Prace w ministerstwach oraz instytucjach tworzących system ubezpieczeń społecznych są
koordynowane przez centralną komisję (La commission national de lutte contre le travail illégal –
CNLTI). Jej zadaniem jest wyznaczanie kluczowych działań potrzebnych dla skutecznego zwalczania
pracy nielegalnej.
W 1997 roku został powołany specjalny urząd (La Délégation interministérielle de lutte contre le
travail illégal – DILTI), podlegający ministerstwu pracy. Stał się on podstawą działania sytemu
instytucji odpowiedzialnych za przeciwdziałanie pracy nielegalnej. Urząd ten odpowiada za
koordynowanie działań i dobrą komunikację miedzy urzędami centralnymi a służbami kontrolującymi,
prefekturą, urzędami miejskimi i przedstawicielami pracodawców. Nieustannie współpracują z nim
przedstawiciele odpowiednich ministerstw oraz instytucji ubezpieczeń społecznych. Jego zadaniem jest
czuwanie nad realizacjązadań, na szczeblu centralnym i lokalnym, wyznaczonych przez komisję
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centralną. Instytucja ta zajmuje się również zbieraniem danych dotyczących pracy nielegalnej, tworzy
analizy
i raporty przedstawiające dynamikę zjawiska w różnych sektorach gospodarki. Są one podstawą do
opracowania nowych rozwiązań służących przeciwdziałaniu temu zjawisku. Jej zadaniem jest również
nieustanne podnoszenie kwalifikacji pracowników instytucji kontrolujących oraz przekazywanie im
dokumentów, opracowań i najnowszych rozwiązań prawnych.
Na szczeblu lokalnym w każdym departamencie istnieje komisja zrzeszająca przedstawicieli
lokalnych instytucji (Les commisions départementales de luttes contre le travail illégale). Jej zadaniem
jest dostosowanie wytycznych instytucji centralnych do warunków danego terytorium.
Na tym samym poziomie działa komitet operacyjny (Le comité opérationel de lutte contre le
travail illégal) zrzeszający przedstawicieli wszystkich instytucji kontrolujących oraz przedstawiciela
prefektury – administracji terytorialnej departamentu. Osoby te zbierają się w regularnych odstępach
czasu, co dwa miesiące, natomiast ciągłość prac zapewnia sekretariat. Jego zadaniem jest
koordynowanie prowadzonych kontroli oraz postępowań śledczych, których celem jest postawienie
konkretnych zarzutów.
Istnieje również specjalny organ policji, do walki z pracą nielegalną. W 2005 roku zostało
powołane centralne biuro ds. walki z pracą nielegalna (l’Office central de lutte contre le travail illégal).
Jego zadaniem jest prowadzenie śledztw na poziome centralnym, we współpracy z przedstawicielami
wszystkich zaangażowanych instytucji.
W systemie tym istnieją też jednostki wyspecjalizowane w zwalczaniu konkretnych przestępstw.
Jedną z nich jest centralne biuro ds. przeciwdziałania nielegalnej imigracji (l’Office central pour la
répression de l’immigration irrégulière et de l’emploi d’étrangers sans titre), które zajmuje się
przeciwdziałaniem zatrudnianiu obcokrajowców nieposiadających zezwolenia na pracę. Kolejnym
przykładem są grupy interwencyjne (les Groupes d’intervention régionaux), zwalczające szarą strefę
gospodarki i związane z nią formy przestępczości zorganizowanej.

Sankcje

Za zatrudnienie nielegalne grożą we Francji wysokie kary. Są to kary grzywny wahające się od
15 000 euro za nielegalne zatrudnianie imigranta przez osobę fizyczną do 225 000 euro za zatrudnianie
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w sposób niedeklarowny przez firmy (DILTI 2007). Osobom fizycznym grożą również kary
pozbawienia

wolności

i

są

one

coraz

częściej

stosowane.

W 2001 roku za przestępstwa związane z niedeklarowaniem zatrudnienia karę pozbawienia wolności
orzekano w 32% przypadków, zaś w 2003 roku już w 44% (ACOSS 2007, s. 21). Przewidziane są
dodatkowe sankcje w postaci konfiskaty narzędzi i maszyn, zakazu prowadzenia działalności
gospodarczej.
Rozwiązania przewidziane w prawie francuskim dają możliwość ukarania wszystkich, którzy w
jakiś sposób czerpią korzyści z pracy nielegalnej. Odpowiedzialność mogą ponosić osoby fizyczne i
prawne, dotyczy to zarówno pracodawców, jak i pracowników. Nie zawsze bowiem taka forma
zatrudnienia jest narzucana przez pracodawcę. Czasem wybiera ją sam pracownik, np. aby zachować
uprawnienia

do

korzystania

ze

świadczeń.

Działalność

ta

w różnych swoich formach w równym stopniu dotyczy imigrantów, jak i obywateli Francji. Zarzuty
współuczestnictwa

w

przestępstwie

mogą

być

postawione

pomagającym

w wykonywaniu pracy nielegalnej, na przykład świadomie użyczając narzędzi czy miejsca pracy.
Zabronione jest również propagowanie pracy nielegalnej.

Współpraca z partnerami społecznymi

Ważnym elementem przeciwdziałania pracy nielegalnej jest współpraca z partnerami
społecznymi, służy to podniesieniu świadomości o szkodliwości zjawiska dla państwa i obywateli.
Istotną rolę odgrywają przedstawiciele pracodawców, zwłaszcza w sektorach gospodarki, w których
najczęściej występuje to zjawisko. Do końca 2005 roku zostało podpisanych 13 porozumień na szczeblu
centralnym (CNLTI 2005). W ten sposób pracodawcy uczestniczą w konsultacjach i opracowywaniu
rozwiązań, które służyłyby ograniczeniu tego zjawiska. Służy to również propagowaniu dobrych
praktyk dla konkretnych sektorów gospodarki.

System bonów (cheque-emploi service universel)
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Od 1994 roku funkcjonuje we Francji system bonów za pracę wykonywaną w gospodarstwach
domowych. Obejmuje on usługi w zakresie opieki nad dziećmi oraz osobami starszymi, pomocy przy
pracach

domowych,

ogrodowych,

drobnych

naprawach.

Rozwiązanie

to

daje

możliwość

zadeklarowania pracy wykonywanej w domu i upraszcza procedurę rejestrowania pracownika. Zwalnia
również pracodawców z obowiązków administracyjnych, którymi zajmuje się instytucja koordynująca
działanie systemu (Centre national cheque emploi-service universel). Główną zachętą do korzystania z
tego sposobu zatrudnienia jest ulga podatkowa w wysokości 50% kwoty podatku dochodowego.
Maksymalnie może ona wynosić 12 000 euro. Próg ten zwiększa się dla rodzin z dziećmi, osób, które
przekroczyły
65. rok życia oraz niepełnosprawnych.
System jest korzystny również dla pracowników, gwarantuje im opłacanie składek
ubezpieczeniowych i przestrzeganie praw pracowniczych. Określa warunki pracy i zadania, jakie mogą
wykonywać. Pracownicy są objęci ubezpieczeniem w razie wypadku przy pracy. System czeków
gwarantuje również zarobki w wysokości płacy minimalnej 157.
Czeki można nabyć w bankach, w urzędach pocztowych. Czeki mogą być również częściowo
finansowane przez pracodawców. Korzystają oni wtedy z ulg: od takiej formy wynagrodzenia nie płaci
się składek ubezpieczeniowych (do kwoty 1830 euro na pracownika), można go również odliczyć od
części podatku.
W 2002 roku 765 411 osób korzystało z tej formy płatności, większość stanowili emeryci.
Stworzono w ten sposób 87 771 stanowisk pracy w pełnym wymiarze czasu (European Commission
2004, s. 166).

157

Salaire minimum imterprofesionnel de croissance (SMIC), wg INSEE w 2007 roku wynosi on

8,44 euro/h brutto.
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Luksemburg
Tabela 5. Kluczowe dane dotyczące kraju
Wyszczególnienie
Rozmiar pracy nierejestrowanej (% PKB)
Liczba ludności (w mln)
PKB per capita (€)
Bezrobocie (%)
Podatek: od osób fizycznych, od firm (%)
Inwestycje zagraniczne (% PKB)

Wielkość
3,5-7
0,46
59 554
4,9
max 38, 29
229,8

Rok
2004
2006
2004
2006
2007
2004

Źródło: obliczono na podstawie: (Eurostat 2006; Eurostat 2007a, 2007b, 2007c; Minister du travail et de
l’emploi 2006; Statec 2006).

Definicja

Praca nielegalna w prawie Luksemburga definiowana jest w bardzo podobny sposób, jak w
prawie

francuskim

czy

belgijskim.

Uznaje

się

za

nią

te

przypadki

zatrudnienia,

w których nie są respektowane przepisy prawne regulujące sytuację zatrudnienia. Dotyczy to zwłaszcza
uchylania się od płacenia podatku dochodowego, składek ubezpieczeniowych czy łączenia zatrudnienia
z pobieraniem świadczeń społecznych. Pojęcie pracy nielegalnej obejmuje pracę nierejestrowaną, pracę
częściowo nierejestrowaną oraz pracę nierejestrowaną, wykonywaną przez osoby pobierające
świadczenia społeczne.

Charakterystyka pracujących nielegalnie

Praca w szarej strefie jest podejmowana przez osoby, które potrzebują dodatkowego dochodu, są
to osoby bezrobotne, emeryci, studenci, gospodynie domowe. Praca w szarej strefie nie jest dla nich
jedynym źródłem dochodów. Osoby podejmujące nielegalne zatrudnienie najczęściej są już objęte
ubezpieczeniem społecznym i mają prawo do wszystkich form pomocy, jakie ono przewiduje.
Zadeklarowanie zatrudnienia jest szczególnie trudne dla tych, dla których może to oznaczać
utratę statusu, który uprawnia do pobierania świadczeń społecznych.
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Branże najbardziej dotknięte zjawiskiem pracy nielegalnej

Usługi są sektorem gospodarki szczególnie dotkniętym problemem pracy nielegalnej.
Najczęściej

są

w

ten

sposób

zatrudniani

pracownicy

w

budownictwie,

hotelarstwie

i gastronomii, transporcie, przy pracach porządkowych, ogrodniczych, opiece nad osobami starszymi
oraz w opiece nad zwierzętami.
W większości są to prace wykonywane okazjonalnie, przez krótki czas, nieproporcjonalny do
tego, ile trwa zarejestrowanie zatrudnienia według istniejących procedur administracyjnych. Jest to
konsekwencja zmian, jakie zaszły na rynku pracy, specyfiki pojawiających się nowych usług i sytuacji,
w jakich mogą być świadczone. Często nie wpisują się one w istniejące ramy prawne dotyczące
tradycyjnych form zatrudnienia. Wcześniej praca w niepełnym wymiarze czasu czy praca dorywcza
były traktowane jako zajęcie przejściowe, gdy niedostępna była praca na innych warunkach, w pełnym
wymiarze czasu.

Rozwiązania

W Luksemburgu bardzo dużo uwagi poświęca się opracowaniu takich rozwiązań, aby umożliwić
i zachęcić do zarejestrowania zajęcia wcześniej wykonywanego nielegalnie. Zwraca się uwagę na
potrzebę stworzenia takich regulacji prawnych, które odpowiadałyby sytuacji na rynku pracy i specyfice
nowych zajęć. Powinny one również uwzględniać korzyści, dla których ludzie decydują się na podjęcie
nielegalnego zatrudnienia.
Na podstawie doświadczeń związanych z wprowadzeniem opisanych powyżej rozwiązań oraz
doświadczeń Francji i Belgii, gdzie funkcjonuje system bonów na usługi, obecnie w Luksemburgu jest
przygotowywane nowe rozwiązanie (Minister du travail et de l’emploi 2006, s. 30–34). Jest to projekt
legalizacji prac dorywczych, który ma objąć szerszy zakres usług wykonywanych w bardzo
ograniczonym wymiarze czasu. Rozwiązanie takie ma być dostosowane do specyfiki tych prac oraz
brać pod uwagę elementy, które stanowiłyby zachętę do deklarowania podejmowanego zatrudnienia.
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Istniejący projekt opracowany przy współpracy Ministerstwa Pracy i partnerów społecznych
zakłada, że składka na ubezpieczenie będzie płacona z części składki pracodawcy. Obejmowałaby ona
ubezpieczenie od wypadków, emerytalne oraz od niedołężności. Natomiast nie zapewniałaby
ubezpieczenia zdrowotnego, gdyż i tak z innych względów przysługuje ono osobom zatrudnionym
nielegalnie. Natomiast wypłacane wynagrodzenie w wysokości do 1/3 wynagrodzenia minimalnego
użytkownik będzie mógł odliczyć od podatku.
Z rozwiązania tego mogłyby korzystać również firmy, pod warunkiem, że praca wykonywana
przez pracowników zatrudnionych według takich reguł nie przekraczałaby 1/10 czasu pracy wszystkich
zatrudnionych pracowników.
Wprowadzenie

tych

przepisów

pozwoliłoby

pracownikom

zachować

dotychczasowe

świadczenia, otrzymywać wynagrodzenie w gotówce i ubezpieczenie. Zatrudniający natomiast będą
mogli samodzielnie wybierać pracownika.
Wszystkie te czynniki są istotne z tego względu, że obie strony, pracownicy i pracodawcy,
uznają je za podstawowe zalety pracy w szarej strefie. Możliwość skorzystania z ulgi podatkowej ma
stanowić zachętą dla pracodawców do zatrudniania pracowników w sposób legalny.
Za największą zaletę tego rozwiązania została uznana prostota, łatwość, z jaką stosują je
użytkownicy. W praktyce wszystkie ciężary związane z obowiązkami administracyjnymi dotyczącymi
rozliczania i opłacania składek ubezpieczeniowych zostały przeniesione na instytucje publiczne.
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Niemcy
Tabela 6. Kluczowe dane dotyczące kraju
Wyszczególnienie
Szacowany rozmiar pracy nierejestrowanej (% PKB)
Dynamika pracy nierejestrowanej
Liczba ludności (w mln)
PKB per capita (€)
Bezrobocie (%)
Podatek: od osób fizycznych, od firm (%)
Inwestycje zagraniczne (% PKB)

Wielkość
14,7
wzrost
82,5
26,7
7,1
max 42; 38,7
-0,5

Rok
2007
2007
2005
2004
2007
2006; 2007
2004

Źródło: (European Employment Observatory 2007; Eurostat 2006; Eurostat 2007a, 2007b, 2007c).

Definicja pracy nierejestrowanej

Szara strefa nazywana jest w Niemczech czarną gospodarką, czarnymi czynnościami
i definiowana jest jako ekonomiczna działalność produkcyjna, która jest legalna i podlega
opodatkowaniu, ale podatek dochodowy, podatek na ubezpieczenie społeczne oraz VAT nie są płacone,
ponieważ

nie

są

rejestrowane

przez

odpowiednie

władze

podatkowe.

Stronami

w tym działaniu są zarówno sprzedający, jak i kupujący i oba te podmioty czerpią zyski.
Do szarej strefy zalicza się również nieuprawomocnione wykonywanie rzemiosła, a wyłącza się pomoc
sąsiedzką i czynności wykonywane osobiście na swoje potrzeby, jako że nie wiążą się one z profitami
(European Employment Observatory 2007).

Metody pomiaru zjawiska pracy nierejestrowanej

Dla oszacowania szarej strefy używane są generalnie dwie metody.
Metoda makroekonomiczna jest , oparta na analizie tych działań w szarej strefie, które opłacane
są gotówką. Prędkość przepływu pieniędzy daje wtedy informację o rozmiarze szarej strefy. Obejmuje
ona wszystkie formy ukrytej działalności. Druga makroekonomiczna metoda oparta jest na szacunkach
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ekonometrycznych, w których wielkość szarej strefy mierzona jest czynnikami, takimi jak obciążenia
podatkowe, liczba przepisów, regulacji, czas pracy. Przepływy pieniężne. Jako że te rodzaje metod
mogą zidentyfikować typ aktywności lub sektor, w którym jest wykonywana praca nierejestrowana,
identyfikują one działania, które nie są wliczane oficjalnie do definicji pracy nierejestrowanej, takie jak
pomoc sąsiedzka, czy czynności wykonywane osobiście dla siebie (do-it-yourself activites). Dlatego
metody te mają tendencję do przeszacowania rozmiaru nieformalnej gospodarki.
Badania lub statystyki z użyciem badań populacji albo statystycznych danych dotyczących
zatrudnienia, godzin pracy, płac itp. również szacują zasięg szarej strefy. Te szacunki z kolei mają
tendencje do zaniżania wielkości pracy nierejestrowanej, jakkolwiek pozwalają na uchwycenie licznych
zróżnicowań odnośnie do osób zaangażowanych, zawodów, sektorów i regionów (European
Employment Observatory 2007).

Rozmiar problemu i jego dynamika

Według makroekonomicznych szacunków szara strefa w Niemczech w 2007 roku stanowiła
14,7% PKB, co daje 349 mld euro. Od 2003 roku do 2006 roku wielkość ta spadła
o 6,6%, natomiast w 2007 roku wzrosła o 1%. Spowodowane to zostało zapewne wzrostem podatku
VAT z 16% do 19% na początku 2007 roku. Wzrost powodują również opodatkowanie mini-pracy
(mini-job, zob. w dalszej części opracowania), zniesienie ulgi mieszkaniowej, dodatkowy podatek od
najwyższego dochodu oraz zwiększenie narzutów na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne. Z kolei
spadek wielkości szarej strefy był efektem niższych stawek na ubezpieczenie od bezrobocia, ulgi
podatkowej na prywatne remonty domowe i opiekę nad dzieckiem.

Charakterystyka pracujących nielegalnie

Zdecydowana większość pracujących w szarej strefie to mężczyźni, młodzi ludzie
w wieku 20–29 lat. Ostatnio zanotowano także wzrost zatrudnienia nierejestrowanego wśród ludzi
starszych (70–74 lata), będących na emeryturach.
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Zatrudnienie w szarej strefie najczęściej znajdują studenci, bezrobotni, nielegalni imigranci,
samozatrudnieni, ludzie posiadający formalne zatrudnienie oraz wykwalifikowani robotnicy (Mateman,
Renooy 2001).

Sektory/branże, w których dominuje zjawisko pracy nierejestrowanej

38% szarej strefy ulokowana jest w przemyśle budowlanym, produkcja (do której zalicza się tu
hotele i catering) stanowi 17%, pozostałe usługi, głównie opieka nad dziećmi, korepetycje lub usługi
fryzjerskie stanowią 15% (European Employment Observatory 2007). Spora część pracy
nierejestrowanej wykonywana jest również w rolnictwie (Mateman, Renooy 2001).

Rozwiązania

Rozwiązania legislacyjne

W 2004 roku rząd niemiecki wydał Ustawę o zintensyfikowaniu walki przeciwko pracy
nierejestrowanej i oszustwom podatkowym (Act to Intesify the Combat against Undeclared Work and

Tax

Fraud).

Nowe

prawo

zmieniało

obowiązujące

ustawodawstwo

w wielu punktach, a mianowicie:
– praca nierejestrowana została zidentyfikowana jako pogwałcenie obowiązujących przepisów
nakazujących płacenie podatków zgodnie z prawem podatkowym lub Kodeksem Społecznym;
– zostały podniesione kompetencje władz celnych, by miały dostatecznie dużo władzy do
efektywnej walki z szarą strefą; do nowych uprawnień władz należało: kontrola płatności podatków i
narzutów socjalnych, wizyty w miejscach pracy i kontrola pracowników, kontrola samochodów
ciężarowych i osobowych; ponadto została założona centralna baza danych pozwalająca władzom
celnym i policji wymieniać informacje;
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– niepłacenie podatków na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne zostało potraktowane jako
czynność przestępcza, podczas gdy oszustwa podatkowe dokonywane przez gospodarstwa domowe w
ramach mini-jobs zaliczono do wykroczeń administracyjnych;
– usługi budowlane i remontowe na własne potrzeby gospodarstwa muszą być udokumentowane
przez faktury, które należy przechowywać przez okres dwóch lat;
– kary pieniężne, które zostały uchwalone wynoszą do 300,000 euro w przypadku nielegalnego
zatrudnienia

i

w

przypadku

niepłacenia

składek

na

ZUS;

przestępstwa

w działalności rzemieślniczej będą karane sumą do 50 tys. euro (Mateman, Renooy 2001).
Powołano również 6200 urzędników cywilnych w ramach władz celnych, których
zaangażowano w walkę z szarą strefą i oszustwami podatkowymi.
W 2005 roku było rozpatrywanych 355 900 spraw i rozpoczęto 81 300 procedur karnych. Straty
finansowe

oszacowano

na

563

mln

euro,

natomiast

kwota

otrzymana

z grzywien wyniosła 88 mln euro (European Employment Observatory 2007).

Sojusze przeciwko szarej strefie

Kolejną publiczną inicjatywą skierowaną przeciwko pracy nierejestrowanej było utworzenie
sojuszy w dwóch sektorach – budownictwie i transporcie. Traktat został zawarty pomiędzy partnerami
społecznymi i Ministerstwem Finansów. Lokalne sojusze spowodowały działania na poziomie
federalnym. Zawierają one ogólną deklarację przeciwko zatrudnieniu nierejestrowanemu i specyficzne
środki zapobiegawcze, które będą podejmowane przez sojuszników.
Główne cele sojuszu zdefiniowane w traktacie:
– podniesienie świadomości konsekwencji pracy niedeklarowanej i nielegalnego zatrudnienia,
– kreowanie uczciwej konkurencji i unikanie złego wpływu na politykę cenową,
– ustanowienie zasad regularnego płacenia podatków przez wszystkie przedsiębiorstwa,
– egzekwowanie prawnych regulacji i minimum standardów na rynku pracy (European
Employment Observatory 2007).
Partnerzy zgodzili się wypowiadać publicznie na temat pracy nierejestrowanej oraz informować
społeczeństwo o jej negatywnych sutkach.
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Uproszczone procedury

Gorącą dyskusję w Niemczech wywołało wprowadzenie i stosowanie tzw. 630-DM-jobs, czyli
praca

za

630

marek.

Były

to

prace

wymagające

niskich

kwalifikacji

i do 1999 roku ludzie, którzy mieli taką pracę, płacili tylko podatek dochodowy. Nie musieli płacić
składek na ubezpieczenie społeczne. Wprowadzenie takiego rozwiązania na rynek pracy pomogło
ograniczyć szarą strefę gospodarki, ponieważ część działań nierejestrowanych mogła być teraz legalnie
wykonywana. Dodatkowym atutem było bardzo niskie opodatkowanie tych prac.
W kwietniu 1999 roku prawo zmieniło się i ten rodzaj prac został obłożony wszystkimi
obowiązującymi składkami.

Mini-jobs

W 2002 r. rząd przyjął propozycje trzech rodzajów drobnych prac i wprowadził je
w życie.
Wzrósł limit dochodu z 630 marek do 400 euro. Mini-jobs zostały obłożone zmniejszoną
składką socjalną – 23% (12% na ubezpieczenie emerytalne, 11% na zdrowotne) oraz minimalną sumą
na

podatek

2%.

W

2003

roku

zniesiono

ograniczenie

czasu

pracy

do

15 godzin tygodniowo. Od tej pory drobne zatrudnienie może być egzekwowane bez żadnych
ograniczeń czasu pracy, co przypuszczalnie podniesie elastyczność wśród pracowników, ale także
zniesie płacę minimalną (European Commission 2004).
By walczyć z szarą strefą w gospodarstwach domowych wprowadzono ostatnio domowe miniprace.

Za

tego

typu

prace

pracodawca

musi

zapłacić

podatek

w wysokości 12% (5% składka emerytalna, 5% zdrowotna i 2% podatek dochodowy – lump sum tax).
Dodatkowo pracodawca może odjąć pewną sumę z podatków.
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W celu łatwiejszego przejścia z drobnego do normalnego zatrudnienia, wprowadzono specjalną
sferę przejściową dochodu od 400 do 800 euro. Narzuty socjalne dla pracowników rosną gradacyjnie od
4% do pełnych 21%.
Pomysł drobnego zatrudnienia zakończył się sukcesem. Obecnie notuje się ciągły wzrost
zatrudnienia w minipracach. W 2003 roku zatrudnionych było 5,5 mln osób.
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Portugalia
Tabela 7. Kluczowe dane dotyczące kraju
Wyszczególnienie
Szacowany rozmiar pracy nierejestrowanej (% PKB)
Dynamika pracy nierejestrowanej
Liczba ludności (w mln)
PKB per capita (€)
Bezrobocie (%)

Wielkość
22,1
brak danych
10,6
17,3
7,9

Rok
2006
2007
2006
2007

Dokument rządowy zatytułowany „Portugal 2010” opublikowany we wrześniu 2003 r.
spowodował debatę nad zatrudnieniem nierejestrowanym. Głosi on, że „nieformalność” stanowi jeden z
głównych czynników wpływających na zmniejszenie konkurencyjności portugalskiej gospodarki. Do
inicjatywy walki z pracą nierejestrowaną, na rzecz zdrowej konkurencji dołączyła również
Konfederacja Pracodawców Portugalskich (CIP) oraz Konfederacja Związków Zawodowych (UGT).
Wobec głębokiej recesji, wzrostu bezrobocia i kryzysu finansów publicznych rząd portugalski
dąży przede wszystkim do wzrostu gospodarczego poprzez wzrost produktywności przedsiębiorstw raz
wzrost kwalifikacji pracowników. W tym kontekście problem walki z zatrudnieniem nierejestrowanym
jest sprawa drugorzędną. Skutkuje to nielicznymi danymi o wielkości i strukturze szarej strefy w
Portugalii.
1. Definicja pracy nierejestrowanej
Podatek: od osób fizycznych, od firm (%)

max 42; 26,5

2006, 2007

Inwestycje zagraniczne (% PKB)

1,3

2004

Źródło: (European Employment Observatory 2007; Eurostat 2006; Eurostat 2007a, 2007b, 2007c;
Statistics Portugal www.ine.pt);

Metody pomiaru zjawiska pracy nierejestrowanej

Istnieją pewne szacunki rozmiaru nieformalnej gospodarki na poziomie makro, jednak próby
zmierzenia skali pracy niedeklarowanej na portugalskim rynku pracy są niezwykle rzadkie. Szacunki
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Banku Portugalskiego bazują na kalkulacji różnicy pomiędzy oficjalnym i rzeczywistym dochodzie na
jednego obywatela.
Maria Joao Rodrigues rozwinęła w swoim pogłębionym studium “ System zatrudnienia w
Portugalii – Kryzysy i Mutacje” metodę opartą na krzyżowym sprawdzaniu oficjalnych danych z
różnych źródeł by otrzymać przybliżone szacunki względnego rozmiaru pracy nierejestrowanej w
różnych gałęziach gospodarki. Eksperci potwierdzają, że jeszcze dzisiaj to podejście może
reprezentować jedyny sposób uchwycenia rozmiaru tego problemu. Stosując tę metodę do danych
ostatniego Spisu (2001) można wywnioskować, że 25% aktywnych otrzymujących pensję pracowników
pracuje na nierejestrowanym rynku.

Rozmiar problemu i jego dynamika

Szacunki Banku Portugalskiego oceniają wielkość szarej strefy na około 22,1% PKB (European
Employment Observatory 2007). Diametralnie inne szacunki, sprzed 11 lat przytacza raport Komisji
Europejskiej z 2004 r. Na podstawie statystyk portugalskich i analizy rachunków bankowych szara
strefa w Portugalii w 1996 r. wynosiła „zaledwie” 5% PKB. Tak duży wzrost udziału zatrudnienia
nierejestrowanego może być wynikiem pogorszenia się sytuacji ekonomicznej w Portugalii.

Charakterystyka pracujących nielegalnie

Praca nierejestrowana jest głównie wykonywana przez nielegalnych imigrantów i kobiety. Pracę
taka często podejmują również bezrobotni, pobierający lub nie zasiłek oraz osoby otrzymujące
minimalne wynagrodzenie, tj. pracownicy hoteli, restauracji i fabryk.

Sektory/branże, w których dominuje zjawisko pracy nierejestrowanej
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Praca nierejestrowana nie jest ograniczona do nisko opłacanej działalności. Chociaż w różnym
zakresie, to jest obecna w większości działalności gospodarczych, zarówno w nisko opłacanych
usługach, jak również w usługach dobrze wynagradzanych.
Sektory szczególnie dotknięte zatrudnieniem nierejestrowanym to budownictwo, tekstylia i
handel detaliczny.
Ostatni raport z badań “Niezadeklarowana Praca w Portugalii – Metodologiczne Podejście i
Próbna Miara”, prezentuje metodologiczne podejście, testując je dla sektora budowlanego
Wynik szacuje udział pracy nierejestrowanej w budownictwie, między 15%/17% a 33%/37%, w
zależności od używanych źródeł statystycznych. Oznacza to, że zatrudnienie niedeklarowane ma
znaczne proporcje w tym sektorze, ale szeroki zasięg możliwych wniosków (między 15% a 37%)
wskazuje na duże trudności w dokonaniu rzetelnych ocen w tym obszarze (European Employment
Observatory).

Rozwiązania

System uproszczonych zasad tworzenia nowych firm i wspierania przedsiębiorców
Inicjatywa „On the Spot Firm” (Firma natychmiast) w lipcu 2005 r. ustaliła zasady zakładania
działalności w bardzo krótkim czasie, bez konieczności pójścia do urzędu.
Portal Przedsiębiorcy (WWW.portaldaempresa.pt) założony w czerwcu 2006 r. umożliwia
dostęp do ponad 400 służb publicznych. Usługa ta umożliwia całkowite założenie firmy poprzez
Internet. Przeciętny czas zarejestrowania nowej działalności zajmuje 58 minut. Przedsiębiorca może
skorzystać również w ten sposób z konsultacji z elektronicznym biurem do spraw związanych z
działalnością gospodarczą oraz uzyskać dostęp do Elektronicznych Akt Przedsiębiorstwa.
W celu dalszego uproszczenia zarejestrowania działalności zwiększono możliwości płatnicze
Portalu Obywatela. Portal oferuje obecnie możliwość dokonania wszystkich potrzebnych płatności
wobec państwa w celu założenia owej firmy.
Natomiast System Uproszczonej Informacji Korporacyjnej pozwala firmom spełnić kilka
wymogów związanych z podatkowymi, statystycznymi i rachunkowymi kwestiami, za pomocą
zintegrowanej platformy elektronicznej.
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Wzmocnienie zachęt i usuwanie bodźców zniechęcających deklarowanie pracy
zarówno po stronie popytu jak i podaży

W celu poprawy sytuacji na rynku pracy i stworzenia lepszych warunków do zatrudniania pracy
rząd portugalski zdecydował się na następujące kroki:
– przegląd i reforma systemu podatkowego i systemu świadczeń oraz ich interakcji w celu
zmniejszenia bardzo małej efektywności stawek podatkowych, a tam gdzie to odpowiednie – obciążeń
podatkowych nisko opłacanych pracowników;
– ustanowienie odpowiedniej polityki pracodawcy wobec beneficjentów opieki społecznej, by
pomóc im uczestniczyć w formalnym rynku pracy.
Inicjatywa Nowych Możliwości zawiera zachęty dla bezrobotnych i nieaktywnych jednostek aby
uczestniczyły w regularnym rynku pracy, które mają na celu rozpoznanie, ocenienie i certyfikowane
kompetencji dorosłych, którzy nie ukończyli szkoły średniej.
Inicjatywa ta oferuje kilka programów wspierających zdolność zatrudnienia poszukujących
pracy oraz motywujących firmy do zwiększania popytu na pracę bezrobotnych mających szczególne
trudności z integracją z rynkiem pracy na przykład długotrwale bezrobotni, osoby niepełnosprawne).
Zatrudnienie jest promowane poprzez następujące programy:
– program szkoleń i kursów,
– program zachęt dla firm zatrudniających bezrobotnych ze szczególnymi trudnościami z
integracja poprzez umowy na stałe,
– program promujący integrację migrantów.
W listopadzie 2006, rząd zatwierdził zmiany w portugalskim systemie ubezpieczeń od
bezrobocia w celu ustanowienia ram zmniejszających czas trwania okresu bezrobocia. Nowe zasady
obaliły pewną dwuznaczność leżącą u podstawy warunków, w których zatrudnienie było poprzednio
zdefiniowane. Ta dwuznaczność uwzględniała pewną wolność beneficjentów w odrzucaniu
proponowanych ofert pracy i w przedłużaniu chwili wyjścia z bezrobocia. W nowym systemie, kiedy
biuro pracy znajduje wakat, który odpowiada wszystkim warunkom zwyczajowego zatrudnienia,
beneficjant musi go przyjąć. Beneficjanci którzy odrzucą ofertę tracą rejestrację w biurze pracy oraz
dostęp do ubezpieczenie od bezrobocia.
W dodatku, proces poszukiwania pracy podlega silniejszej kontroli przez biura pracy.
Beneficjenci, by wywiązać się ze swoich obowiązków, muszą odpowiadać na wskazane oferty pracy,

„PRZYCZYNY PRACY NIEREJESTROWANEJ, JEJ SKALA, CHARAKTER I SKUTKI SPOŁECZNE”. RAPORT Z BADAŃ JAKOŚCIOWYCH

639

chodzić na rozmowy kwalifikacyjne , samoczynnie przedstawiać aplikacje, rozwijać inicjatywy
tworzenia samozatrudnienia oraz zgłaszać się do ich biura pracy co dwa tygodnie (European
Employment Observatory 2007).

Wzmocnienie kontroli

By walczyć z uchylaniem się od deklaracji dochodów, rozwinięto zestaw środków by określić
dochód podlegający opodatkowaniu z większą dokładnością:
– Wzmocnienie liczby inspektorów podatkowych;
– Inwestycje we wstępne treningi dla nowych inspektorów i w programy by uaktualniać metody
identyfikujące innowacyjne formy uchylania się od podatków i oszustw; – krzyżowe sprawdzanie
informacji z różnych baz danych, używając w ekstremalnych przypadkach prawa do złamania poufności
rachunków bankowych, w sytuacji kiedy powstaną poważne niezgodności między zdeklarowanym
dochodem i nabytymi dobrami, takimi jak: domy, samochody, łodzie albo samoloty. W mniej
poważnych sytuacjach, inspekcja podatkowa obiera pośrednią metodę by określić dochód podlegający
opodatkowaniu;
– od 2005, korporacje muszą spełnić wymóg by mieć przynajmniej jedno konto bankowe
przez który główne zapłaty i należności wiążące się z ich działalnością gospodarczą będą
rejestrowane;
– rozszerzenie pośrednich metod oceny dochodu podlegającego opodatkowaniu od osób
fizycznych i firm.

Sankcje
Odnośnie sankcji dla tych, których czerpią korzyść z pracy nierejestrowanej, w styczniu 2007
Rząd Portugalii zatwierdził bardziej surowy zestaw grzywien i dodatkowych sankcji dla firm, które
wynajmują nowych pracowników i nie informują zakładu ubezpieczeń społecznych:
– spółki zapłacą karę pieniężną między 100 a 700 euro. Grzywna wzrasta jeżeli nowy pracownik
jednocześnie otrzymuje świadczenie dla bezrobotnych. W tej sytuacji, grzywna wynosi między 400 a
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2500 euro. Ponadto, pracodawca i pracownik są odpowiedzialni za zwrot pobieranych wbrew prawu
zasiłków dla bezrobotnych;
– firmy nie będą mogły zwrócić się o pomoc w wynajęciu pracownika z państwowych agencji
zatrudnienia (jeżeli pracownik będzie beneficjentem świadczenia);
– system ubezpieczeń społecznych przyjmuje, że pracownik zaczyna pracę na okres od sześciu
miesięcy i odpowiedni wkład na ubezpieczenie społeczne musi być opłacany.
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Szwecja
Tabela 8. Kluczowe dane dotyczące kraju
Wyszczególnienie
Szacowany rozmiar pracy nierejestrowanej (% PKB)
Dynamika pracy nierejestrowanej
Liczba ludności (w mln)
PKB per capita (€)
Bezrobocie (%)
Podatek: od osób fizycznych, od firm (%)
Inwestycje zagraniczne (% PKB)

Wielkość
5
wzrost
9,1
31,2
5,0
max 56,6; 28,0

Rok
2006
2006
2007
2004
2007
2006

Źródło: (European Employment Observatory 2007; Eurostat 2006; Eurostat 2007a, 2007b, 2007c).

Definicja pracy nierejestrowanej

Termin „praca niedeklarowana” jest rozumiany – w ślad za definicją Unii Europejskiej – jako
jakakolwiek opłacana działalność, która jest zgodna z prawem co do swej natury, ale niezadeklarowana
przed władzami publicznymi. W Szwecji nazywa się to kolokwialnie svartarbete („czarna praca”)
(European Employment Observatory 2007). Zarówno Narodowy Urząd Kontroli, jak i władze
podatkowe postrzegają to pojęcie odmiennie od unikania płacenia podatku od dochodu z transakcji
finansowych oraz uchylania się od podatków od alkoholu i przemytu.

Metody pomiaru zjawiska pracy nierejestrowanej

Szwedzki Urząd Skarbowy użył w swoich badaniach z 1998 roku kilku metod, by określić
wielkość

i

strukturę

pracy

nierejestrowanej.

Zastosował

metodę

rozbieżności

w mierzeniu PKB, to jest rozbieżności w dochodach narodowych między dochodem społeczeństwa a
wydatkami gospodarstw domowych, jak również obliczenia oparte na rewizji ksiąg podatkowych.
Natomiast w 2005 roku, próbując zbadać stosunek Szwedów do pracy nierejestrowanej, liczbę
godzin poświęcanych tego rodzaju pracy, a także kategorie ludzi z nią związanych, Szwedzki Urząd
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Skarbowy przeprowadził szczegółowe badanie kwestionariuszowe za pomocą zewnętrznej firmy
badającej rynek.

Rozmiar problemu i jego dynamika

W porównaniu z innymi krajami nabywanie pracy nieformalnej jest w Szwecji stosunkowo
powszechne.

Według

ostatniego

raportu

Szwedzkiego

Urzędu

Podatkowego

z 2006 roku wielkość szarej strefy w Szwecji szacuje się na 5% PKB, co jest odpowiednikiem ukrytych
dochodów o wartości 12,5–13,1 mld euro. W nieformalnej gospodarce pracuje około 800 000 osób
(13% populacji) w wieku 18–74 lat. Odpowiada to 66 000 pełnych etatów, co stanowi 1,7% wszystkich
przepracowanych godzin w Szwecji.
W ciągu ostatniej dekady wielkość pracy nieformalnej wzrosła z 11% populacji podejmujących
taka pracę w 1997 roku do 13% w 2006 roku. Porównując oba te badania, Szwedzki Urząd Podatkowy
jest zdania, że nie tylko zakres pracy nieformalnej się powiększył, ale zwiększyła się również liczba
godzin poświęcanych tego rodzaju pracy. Urząd wnioskuje z tego stanu, że w ciągu ostatniej dekady
„moralność pod względem podatków utonęła” (European Employment Observatory 2007).

Charakterystyka pracujących nielegalnie

Wśród osób wykonujących prace w sposób niezarejestrowany najbardziej powszechną grupą są
ludzie młodzi (studenci lub rekruci wojskowi 25%), wykwalifikowani robotnicy (16%) oraz
posiadający własną firmę (15%). Częściej do podjęcia pracy nierejestrowanej skłoni są mężczyźni niż
kobiety, osoby młodsze niż starsze, często również nieformalna praca cieszyła się powodzeniem wśród
osób będących posiadaczami domu.
Co piąte szwedzkie gospodarstwo domowe w 2006 r, deklarowało, że nabywa usługi
nieformalnie, co w skali kraju wynosiło 673 mln euro. Gospodarstwa domowe, które kupowały usługi
nierejestrowane, wydały średnio 793 euro. 75% tych usług jest świadczona przez krewnych, sąsiadów,
kolegów z pracy lub znajomych (European Employment Observatory 2007).
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Sektory/branże, w których dominuje zjawisko pracy nierejestrowanej

Wyniki

kontroli

podatkowej

wykazały

silną

koncentrację

pracy

nieformalnej

w małych firmach. Deklarowany dochód prowadzących własną działalność i małych firm stanowił
jedynie 8 % rzeczywistych dochodów. Dla porównania, w dużych firmach sytuacja wygląda dokładnie
odwrotnie. Firmy te przedstawiały 81% deklarowanego dochodu Badanie

Szwedzkiego

Urzędu

Podatkowego dowodzi, że praca nieformalna ma szeroki zasięg w następujących gałęziach przemysłu:
rybołówstwo

i

leśnictwo,

bary

i restauracje, fryzjerstwo, korporacje taksówkowe, naprawy samochodowe, usługi osobiste
i czyszczące. Dla przykładu, wśród prac zlecanych przez gospodarstwa domowe 40% stanowiły
naprawy i utrzymanie/konserwacja (stolarka, malowanie, hydraulika, ogrzewanie), 29% – opieka nad
zwierzętami

domowymi,

13%

–

prace

związane

bezpośrednio

z gospodarstwem domowym (sprzątanie, robienie zakupów), 6% stanowiła opieka nad dziećmi.
Nieformalna produkcja w wyżej wymienionych gałęziach mogłaby przynieść do 30% dochodu całej
gospodarki, który pozostaje jednak utajony. Natomiast obszary gospodarki, takie jak: wynajem
mieszkań, sklepy detaliczne, transport drogowy towarów oraz przemysł budowlany, w których
nieformalna produkcja jest mniej powszechna, mają znacznie większy udział w dochodzie narodowym,
sięgający 61%.

Stosunek i motywacja do pracy nieformalnej w Szwecji

Szwedzi postrzegają pracę nieformalną jako mało ważne wykroczenie. Jest też zasadnicza
różnica w akceptacji zatrudniania bliskich kuzynów i kogoś, kto pobiera zasiłek dla bezrobotnych lub
chorobowy. Jest więc swego rodzaju poparcie wśród społeczeństwa dla środków przeciwdziałających
pracy nieformalnej i unikania podatków. Ważne jest także ryzyko wykrycia. Mężczyźni i młodzi ludzie
prawie w ogóle nie obawiają się wykrycia, wyższe ryzyko zauważa się wśród kobiet i osób starszych.
Badania Szwedzkiego Urzędu Skarbowego pokazują ponadto, że osoby świadczący pracę
nieformalną bronią swojego stanowiska, argumentując to tym, że ludzie zajmujący wysokie stanowiska
również łamią zasady społeczne lub tym, że podatki są za wysokie. Obywatele zatem są dobrze
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poinformowani o tym, że nie etyczne jest świadczenie pracy nieformalnej, ale społeczne argumenty
wydają się być zbyt słabe, by wpłynąć na ich zachowanie.

Rozwiązania

Instytucje odpowiedzialne za przeciwdziałanie pracy nielegalnej

Walka z gospodarką nieformalną jest wysokim priorytetem wśród zadań szwedzkiego rządu.
Jego zdaniem praca nieformalna „wykrzywia” konkurencję, podważa system podatkowy, a w dłuższej
perspektywie – zagraża dobrobytowi kraju. W kampaniach przeciw pracy nieformalnej biorą także
udział organy podatkowe oraz Urząd ds. Przestępstw Ekonomicznych. Współpraca obejmuje również
organizacje branżowe i związki zawodowe w poszczególnych sektorach gospodarki, szczególnie
przemysłu budowlanego.

Opisy wprowadzanych rozwiązań i wszelkich podejmowanych inicjatyw

Od 2000 roku rząd wraz z instytucjami współpracującymi dokłada wszelkich starań, aby poprzez
liczne kampanie informacyjne uwrażliwić społeczeństwo na problem pracy nierejestrowanej. Szwedzki
Urząd Skarbowy otrzymał specjalne zasoby, żeby walczyć z pracą nieformalna i unikaniem podatków
poprzez wzmożone kontrole i audyty oraz sankcje (Mateman, Renooy 2001).
Od

stycznia

2007

roku

pracodawcy

z

sektorów

wysokiego

ryzyka

(restauracje

i fryzjerstwo) są zobligowani do prowadzenia rejestru pracowników. Do tej inicjatywy przyłączyły się
związki z przemysłu budowlanego, a także wyszły z inicjatywą ponownego wprowadzenia odliczania
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podatkowego (ROT). 158 Z kolei w korporacjach taksówkowych rząd chce wprowadzić obowiązek
przekazywania regularnych miesięcznych informacji z ich liczników do upoważnionych centrów
sprawozdawczości.
W ostatnich latach szczególna uwagę poświęcono walce z pracą nieformalną w ramach
gospodarstw domowych. Zostało podjętych w tym kierunku kilka inicjatyw rządowych. Jedną z nich
było ogłoszenie możliwości odliczania podatku od prac domowych (np. sprzątanie, opieka nad
dzieckiem

czy

osobą

starszą),

mianowicie

poprzez

obniżenie

o 50% kosztu pracy i wprowadzenie pułapu. Rozwiązanie to miało wejść w lipcu 2007 roku. Założono,
że odliczenia z podatków byłyby finansowane poprzez obniżenie wydatków na przelewy oraz poprzez
zmianę podatku od towarów i usług. Obniżenie kosztów prac domowych o 50% mogłoby przynieść w
dłuższej perspektywie wzrost rejestrowanego zatrudnienia.
Ponadto rząd zamierza obniżyć narzuty na ubezpieczenie społeczne w głównych usługach
przemysłowych,

szczególnie

w

tych

narażonych

na

uchylanie

się

od

podatków

i wystawionych na wysokie prawdopodobieństwo pracy nieformalnej.

Dobre praktyki
Ważnym komponentem nowej polityki rządu szwedzkiego i organów podatkowych
w walce z pracą nieformalną i uchylaniem się od płacenia podatków jest sprawienie, że środki kontrolne
są bardziej widoczne i nieprzewidywalne, tak aby osiągnąć zamierzony efekt audytu. Także wzrost
współpracy pomiędzy różnymi jednostkami rządowymi odgrywa bezsprzecznie ogromną rolę w walce
przeciwko temu zjawisku. Niewątpliwie istotna jest również wszechobecna informacja w mediach,
prasie, na bilbordach, która ma za zadanie uwrażliwić społeczeństwo na koszty, które ponosi państwo,
ale i koszt, jaki może ponieść pracownik lub pracodawca, jeśli zostanie przyłapany na świadczeniu
pracy nierejestrowanej.

158

Odliczanie podatku „ROT” było wprowadzone w latach 2004–2005 i odnosiło się do nieformalnych prac w

zakresie remontów mieszkaniowych. 30% kosztów pracy włożonej w remont lub budowę domu można było odzyskać. Zob:
European Commission (2004). Por.: European Employment Observatory (2007).

„PRZYCZYNY PRACY NIEREJESTROWANEJ, JEJ SKALA, CHARAKTER I SKUTKI SPOŁECZNE”. RAPORT Z BADAŃ JAKOŚCIOWYCH

646

Kampania Hulman
Kampania

ta

była

organizowana

w

ramach

projektu

Unii

Europejskiej,

a zaangażowane w nim było centrum pracy w mieście Kungalv, zarząd miasta Kungalv oraz centrum
edukacyjne. Beneficjentami tego projektu były osoby bezrobotne.
Celem projektu było zmniejszenie bezrobocia poprzez edukację i zwiększenie tym samym liczby
dostępnych ofert pracy. Nauka polegała na zajęciach teoretycznych i praktycznych dotyczących
warunków pracy w małych firmach. Projekt ten, nie chcąc konkurować z innymi regularnymi
szkoleniami korzystającymi z funduszy rządowych, przygotowywał bezrobotnych do pracy w usługach
świadczonym gospodarstwom domowym (np. sprzątanie, mycie okien, opieka nad dzieckiem,
ogrodnictwo). Wybrano ten rodzaj usług, ponieważ jest on najczęściej okupowany przez pracowników
nieformalnych. Założono przy tym, że jest duże zapotrzebowanie na ten rodzaj usług i jednocześnie
duża wrażliwość na ich cenę wśród klientów. Jeśli koszty świadczonych usług byłyby wysokie na
regularnym rynku, usługi zostałyby zakupione na rynku nieformalnym. Dlatego projekt wprowadził
nowe zasady podatkowe i wyszedł z propozycją zmniejszenia o 50% podatku od tych usług oraz
zmniejszenia VAT na te usługi.
Projekt zakończył się wielkim sukcesem. Jako wartość dodaną należy odnotować to, ze wielu
bezrobotnych zaangażowanych w ten projekt uzyskało wyższe kwalifikacje i wyższą samoocenę
poprzez znalezienie zatrudnienia lub założenie własnej działalności (Mateman, Renooy 2001).
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Wielka Brytania
Tabela 9. Kluczowe dane dotyczące kraju
Wyszczególnienie
Szacowany rozmiar pracy nierejestrowanej (% PKB)
Liczba ludności (w mln)
PKB per capita (€)
Bezrobocie (%)
Podatek: od osób fizycznych, od firm (%)
Inwestycje zagraniczne (% PKB)

Wielkość
1,75
60,6
28,4
4,7
max 40; 30
2,6

Rok
2004
2006
2006
2006
2006; 2007
2004

Źródło: (Department of Work and Pension 2004; Foreign Labour Trends Report: United Kingdom 2006;
Eurostat 2006; Eurostat 2007a, 2007b, 2007c).

Definicja pracy nierejestrowanej

Znanych jest wiele określeń na pracę niezadeklarowaną w Wielkiej Brytanii, jednak najczęściej
używanymi terminami w polityce i w badaniach są „praca nieformalna” (informal work) i „ekonomia
nieformalna” (informal economy) (European Employment Observatory 2007).
Jeden z brytyjskich raportów definiuje pracę nieformalną następująco: Nieformalna praca
pociąga za sobą opłacaną produkcję i sprzedaż towarów lub usług, które są nie zarejestrowane, albo
ukryte od stanu dla podatku, przychodów i/lub wymogów prawa pracy, ale które są prawne pod każdym
innym względem (Katangi 2006). Ta definicja wyłącza przestępczy element nieformalnej ekonomii,
taki jak narkotyki, prostytucja lub handel bronią.

Metody pomiaru zjawiska pracy nierejestrowanej

W ostatnich latach nie było żadnych prób ocenienia wielkości i poziomu pracy nieformalnej w
Wielkiej Brytanii. W rezultacie nie ma żadnych utrwalonych i jednolitych metod pomiaru pracy
nieformalnej

od

czasu

badania

ekspertów

Komisji

Europejskiej
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w 2004 roku (Renooy i in. 2004). Zastosowano wtedy metodę bezpośrednią, opartą na obserwacji i
wywiadach kwestionariuszowych. Pojawiły się jednakże nowe drugorzędne metody. Dla przykładu,
Departament Pracy i Wynagrodzeń szacuje, że 700 mln funtów zostało straconych w wyniku oszustw
(fałszowania przychodów) w latach 2005–2006 (jest to miara wszystkich typów oszustw finansowych,
nie tylko pracy nieformalnej). Dane rządu sugerują również, że przedstawia to ogromną redukcję z
szacowanych 2 mld funtów straconych w ramach fałszywych deklaracji korzyści w 2001 roku.
Obliczenie

rozmiaru

nieformalnej

gospodarki

jest

zatem

nie

do

końca

możliwe

z powodu braku uzgodnionych definicji i metod obliczenia. Różne formy nieformalnej działalności
gospodarczej wymagają użycia różnych wskaźników.

Rozmiar problemu i jego dynamika

Szacunki wielkości pracy nieformalnej w Wielkiej Brytanii są bardzo różne. Coroczny przegląd
brytyjski

analizujący

główne

zależności

między

pracodawcami

i pracownikami sugeruje, że nie ma godnych zaufania szacunków liczby pracowników
w szarej strefie ekonomii. Schneider i Enste przyjmują wielkość pracy niedeklarowanej na 13% PKB w
latach 1996–1997. Obliczenia te oparte były na przybliżonym popycie walutowym. Z kolei rząd
brytyjski przyjął jako wielkość niedeklarowanego przychodu w 1997 roku 1,5% PKB (Mateman,
Renooy 2001).
Podobny szacunek podaje Narodowy Plan Zatrudnienia z 2003 roku, według którego w 1999
roku niedeklarowany przychód wyniósł około 14 mld funtów, co stanowiło 1,5% PKB (Department of
Work and Pensions 2003). Nieco większy odsetek podaje Narodowy Plan Zatrudnienia z 2004 roku.
Według niego przychód z pracy nieformalnej w 2002 roku wyniósł 17 mld funtów, co stanowi w
przybliżeniu 1,75% PKB (Department of Work and Pensions 2004) 159.
Generalnie eksperci brytyjscy akceptują przyjęcie szacowanej wielkości pracy nieformalnej w
Wielkiej Brytanii między 8% a 10% PKB (Mateman, Renooy 2001).

159

Por: UK National Accounts: The Blue Book (2002), http://www.statistics.gov.uk/ downloads/theme_

economy/BB_2002.pdf.
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Charakterystyka pracujących nielegalnie

Praca nieformalna w Wielkiej Brytanii jest najczęściej podejmowana przez osoby, które mają
pracę (wliczając samozatrudnionych), a w mniejszej mierze przez pracowników okazjonalnych bądź
sezonowych, przez bezrobotnych, osoby będące na zasiłku oraz przez nielegalnych imigrantów. 160
Raport Komisji Europejskiej z 1992 roku wymienia dwie główne kategorie pracujących
nieformalnie w Wielkiej Brytanii. Pierwszą grupą są osoby, które są zatrudnione legalnie, ale oprócz
tego podejmują drugą lub kolejną pracę, z której dochodów nigdzie nie deklarują. Druga grupą są osoby
prowadzące własna działalność, które nie deklarują części swoich przychodów. W dalszej kolejności
mogą oni zatrudniać tych, którzy posiadają nie jedno źródło dochodu, jednak nie rejestrują tychże osób.

Sektory/branże, w których dominuje zjawisko pracy nierejestrowanej

Główne sektory, w których ma miejsce praca nieformalna w Wielkiej Brytanii to: rolnictwo,
usługi osobiste i socjalne (np. sprzątanie, opieka), budownictwo, turystyka, hotele, catering oraz moda i
produkcja odzieży (Commission of the European Communities 1992).

Rozwiązania

Instytucje odpowiedzialne za przeciwdziałanie pracy nielegalnej

160

Obszerną analizę sytuacji tureckich imigrantów w Londynie znajdziemy w raporcie (Differentiating…2007).
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Wydział ds. Wspólnot i Władz Lokalnych (Department for Communities and Local Government
– DCLG) twierdzi, że istnieją spore rozbieżności między przeciwnikami politycznymi na temat pracy
nieformalnej. Z jednej strony instytucje, takie jak Wydział ds. Pracy i Wynagrodzeń (Departament for
Work and Pensions, DWP) czy Królewski Urząd Skarbowy i Celny (HM Revenue and Customs –
HMRC) wprowadzają środki karne, żeby zredukować rozmiar pracy nieformalnej, np. drogę sądową. Z
drugiej strony inne departamenty rządowe (szczególnie te zajmujące się zmniejszeniem wykluczenia
społecznego) nie próbują aktywnie zniechęcać do tego rodzaju pracy, dopatrując się nawet
pozytywnych jej aspektów, jak również bardziej „przyjaznych” negatywnych efektów. Poprzez
inicjatywy, takie jak Nowy Porządek dla Wspólnot, działają ze wspólnotami na rzecz walki z
bezrobociem czy wzrostu płac, ale nie uderzają bezpośrednio w pracę nieformalną.
W 2000 roku rząd wprowadził pakiet rozwiązań dotyczących zatrudnienia, z których wiele jest
przeznaczonych bezpośrednio do walki z pracą nieformalną lub z szerzej rozumianymi oszustwami.
Jednakże

od

czasu

wprowadzenia

nowej

Strategii

Lizbońskiej

w 2005 roku, praca nieformalna przestała być priorytetem dla rządu brytyjskiego, zarówno jeśli chodzi
o badania, jak i politykę. Rząd nie wprowadził w życie żadnej inicjatywy politycznej wycelowanej w
pracę nieformalną i opublikował tylko jedno studium na temat szczegółowych badań pt. Informal

Economic Activites and Deprived Neighbourhoods (Department for Communities and Local
Government 2006). 161
Władze lokalne i eksperci rynku pracy przypisują wysoką wagę walce z pracą nieformalną,
podczas gdy związki zawodowe traktują ten problem łagodniej.

Zmiany w ustawodawstwie prawa pracy
W 1999 roku została ustanowiona Narodowa Płaca Minimalna dla pracowników powyżej 18.
roku

życia

(3,60

funtów

na

godzinę

dla

pracowników

powyżej

21.

roku

życia

i 3,00 funty na godzinę dla pracowników w wieku 18–21 lat). W 2006 roku, według brytyjskiego
urzędu statystycznego, były trzy stawki minimalnego wynagrodzenia: dla pracujących w wieku 16–17
lat (3,00 funty na godzinę), dla pracowników w wieku 18–21 lat (4,25 funta na godzinę) oraz dla
wszystkich powyżej 22. roku życia (5,05 funta na godzinę).

161

Dostępne

na

stronie:

http://www.communities.gov.uk/pub/673/InformalEconomicActivitiesand

DeprivedNeighbourhoods_id1501673.pdf.
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Jednym z celów tego środka zaradczego była promocja pracy. Miało to poprawić pozycję ludzi
będących ofiarami „pułapki bezrobocia” i „pułapki zasiłków”, co oznaczałoby, że koszt uczestnictwa w
rynku pracy przeważa korzyści z posiadania pracy. Jeśli bezrobocie jest jedną z przyczyn, dla których
ludzie pracują nieformalnie, można by oczekiwać, że wprowadzenie minimalnej płacy ograniczy to
zjawisko. Z drugiej jednak strony zwiększy to koszty zatrudnienia pracownika przez pracodawcę, co
spowoduje, że popyt na pracę nieformalną wzrośnie
Wprowadzenie schematu dla przemysłu budowlanego przez urząd skarbowy (Inland Revenue

Construction Industry scheme) w 1999 roku zapoczątkowało obowiązywanie nowej karty rejestrowej.
Wykonawcy mogą zapłacić swoim podwykonawcom brutto tylko wtedy, gdy ci przedstawią im
świadectwo

urzędu

skarbowego.

Ten

rodzaj

rozwiązania

wynikał

z obawy o występowanie pracy nieformalnej w budownictwie.

Sankcje i kontrola
W budżecie Wielkiej Brytanii na 2000 rok unikanie płacenia podatku dochodowego zostało
określone jako przestępstwo kryminalne i powód do wszczęcia ustawowego dochodzenia. Winni
przestępstw uchylania się od podatków mogą być sądzeni na mocy Ustawy o Kradzieży (Mateman,
Renooy 2001).
Wśród licznych sposobów kontroli, które wprowadzono do walki z pracą nieformalną, których
jednak rezultaty nie są jeszcze znane, można wymienić:

• Ustawowy wymóg dochodzenia. Wszystkie departamenty rządowe zostały zachęcane do tego,
by dzielić się danymi i zasobami. W 2000 roku były również plany, żeby powołać specjalną jednostkę
dochodzeniową. Ważna inicjatywą w Wielkiej Brytanii było założenie wspólnej agencji zajmującej się
oszustwami podatkowymi, dochodów i VAT. Gdyby taka współpraca zadziałała, redukując liczbę
pracujących nieformalnie, przyczyniłoby się to również do zmniejszenia naprężenia na rynku pracy oraz
„obniżyłoby się ciśnienie inflacyjne” (Mateman, Renooy 2001).

• Rejestracja narodzin, małżeństw i zgonów, Biuro przewodniczącego Izby Lordów. Zostało
zaproponowane tym samym wprowadzenie silniejszej kontroli świadectw urodzeń oraz wzmocnienie
kontroli ich używania jako dowodu tożsamości. Założono, że będzie to łączyć się bezpośrednio z
Numerem Identyfikacji Podatkowej jako warunek wstępny do bycia legalnie zatrudnionym i/lub
ubiegania się o zasiłek socjalny.
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Nowe firmy zostały zobowiązane do zarejestrowania się w Urzędzie Skarbowym tak szybko, jak
zostały powołane do życia, a nie w ciągu 18 miesięcy od założenia, jak to było do 1999 roku. Jest to
część

pakietu

wprowadzanego

w

latach

1999–2000,

by

walczyć

z oszustwami i zachęcać pracodawców oraz pracowników do umocowania prawnego swojej
działalności. W przyszłości technologia ta mogłaby zostać użyta do zapoczątkowania automatycznej
rejestracji firm w Urzędzie Skarbowym, by nic polegać na właścicielach, którzy zarejestrują swoja
działalność po 18 miesiącach od powstania.
Pracodawcy mają obowiązek sprawdzania, czy nowi pracownicy mają pozwolenie na pracę w
Wielkiej Brytanii, np. nielegalni imigranci nie mogą pracować na terenie Wielkiej Brytanii (Ustawa o
Azylu i Imigracji, 1996).

Kampanie
22 czerwca 2000 roku została założona poufna doradcza linia telefoniczna podatków i
dochodów. Za pomocą tej linii udzielane są porady ludziom, którzy chcą zrezygnować z nieformalnego

zatrudnienia.
Gorąca linia fałszywych dochodów (Beneft Fraud Hotline) to darmowa poufna linia

telefoniczna, dzięki której dzwoniący mogą donieść o ludziach podejrzewanych o bezprawne pobieranie
świadczeń.

Linia

ta

zadziałała.

Każdego

miesiąca

było

kilka

tysięcy

telefonów,

z czego 70% dotyczyło oskarżenia o oszustwa. Jednak poziom zatrudnienia nieformalnego nie został
odnotowany. Ponieważ jednak linia ta została odebrana jako swego rodzaju sukces, zostało założone
forum na stronie internetowej Departamentu Ubezpieczeń Społecznych, gdzie można zostawiać takie
informacje.

Dobre praktyki
W Urzędzie Pracy zajmującym się pośrednictwem pracy i doradztwem zawodowym (Jobcentre

Plus) w Hartlepool powstała inicjatywa nazwana Formalne/Nieformalne Partnerstwo Ekonomiczne.
Pomaga ona samozatrudnionym osobom, które nie mają zarejestrowanej działalności i pracują dla
Królewskiego Urzędu Skarbowego i Celnego (HMRC) lub Jobcentre Plus. Przy pomocy licznych
organizacji partnerskich, pełniących funkcje mediatorów, zbierane są informacje o każdym kliencie,
przekazywane następnie anonimowo do DWP i HMRC, które dokonują kalkulacji zadłużenia.
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Informację zwrotna otrzymuje klient, który dokonując wyboru przyjmuje lub nie „ofertę”, żeby
świadczyć im pracę oraz spłacić nierozliczone długi. Jeśli klient akceptuje warunki, otrzymuje pomoc z
DWP i HMRC w przejściu do formalnej gospodarki bez podejmowania działalności przestępczej.
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Włochy

Tabela 10. Kluczowe dane dotyczące kraju
Wyszczególnienie
Rozmiar pracy nierejestrowanej (% PKB)
Dynamika pracy nierejestrowanej
Liczba ludności (w mln)
PKB per capita (€)
Bezrobocie (%)
Podatek: od osób fizycznych, od firm (%)
Inwestycje zagraniczne (% PKB)

Wielkość
16–17,6
Bez zmian
59,7
23 874
6,5
max 43; 37
1

Rok
2004
od 1998
2005
2004
2006
2007
2004

Źródło: (Muratore 2007; Eurostat 2006; Eurostat 2007a, 2007b, 2007c).

Definicja

We

włoskim

prawie

istnieje

rozróżnienie

pomiędzy

pracą

nielegalną

i niezarejestrowaną. Praca nielegalna odnosi się do działalności przestępczej, sprzecznej
z prawem. Praca niezarejestrowana oznacza, iż niespełnione zostały dotyczące jej przepisy prawne,
natomiast samo działanie nie jest przestępstwem.
W prawodawstwie włoskim za pracę niezarejestrowaną są uznawane następujące przypadki:
1) działalność zarobkowa niespełniająca istniejących regulacji, dotyczy ona zarówno
pracowników całkowicie niezarejestrowanych, zarejestrowanych w możliwie minimalnym zakresie, bez
rejestracji części dochodu, a przez to unikających płacenia podatków i składek ubezpieczeniowych,
wykonywanie regularnej pracy w formie samozatrudnienia;
2) praca dorywcza wykonywana przez osoby bierne zawodowo – studentów, emerytów;
3) zatrudnienie imigrantów nieposiadających prawa pobytu ani prawa do podjęcia pracy;
4) praca niezadeklarowana stanowiąca dodatkowe źródła dochodu.
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Rozmiar problemu i jego dynamika

We Włoszech zakres pracy nierejestrowanej jest, obok Grecji, największy wśród starych krajów
członkowskich Unii Europejskiej. Jednak według szacunków ISTAT, włoskiego urzędy statystycznego,
jej zasięg od końca lat 90. utrzymuje się na stałym poziomie, w granicach 18% (Muratore 2004). Skala
zjawiska zmienia się zależnie od branży. Najbardziej dotknięty jest nimi sektor usług osobistych –
pomoc domowa, opieka nad dziećmi i osobami starszymi. Szacuje się, że w ten sposób jest w nim
zatrudnionych 80% pracowników (Muratore 2004). Kolejne sektory gospodarki dotknięte problemem
to: budownictwo, rolnictwo, turystyka oraz handel detaliczny.
Widoczne jest przy tym wyraźne zróżnicowanie terytorialne. Zjawisko to ma dużo większy
zasięg w południowych regionach Włoch. Działa tam w tradycyjnych sektorach gospodarki wiele
bardzo małych firm, trudnych do kontrolowania. Natomiast na północy ulokowana jest większość
dużych zakładów przemysłowych.

Rozwiązania

Trudności związane z kontrolowaniem wielu małych przedsiębiorstw sprawiają, że we Włoszech
dużą wagę przywiązuje się do regulacji, które nie służą bezpośrednio przeciwdziałaniu pracy
niezarejestrowanej. Jednak ich konsekwencje na rynku pracy przyczyniają się do jej ograniczenia.

Komitet narodowy ds. zatrudnienia nierejestrowanego

W 1998 roku postała specjalna instytucja, której zadaniem było opracowanie przy współpracy z
partnerami społecznymi rozwiązań przeciwdziałających pracy nierejestrowanej (Comitato per
l’emersione del lavoro non regolare). Wspiera ona i koordynuje działania prowadzone na poziomie
lokalnym, przez swoje jednostki z poziomu regionów i prowincji. W skład każdego z komitetów
regionalnych wchodzi piętnastu członków, siedmiu z nich reprezentuje władze, ośmiu partnerów
społecznych. Ich zadaniem jest poszukiwanie rozwiązań dostosowanych do lokalnych warunków.
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Działania są wspierane przez zewnętrznych ekspertów, tzw. tutorów, niezależnych od władz
rządowych, zatrudnianych przez komitet centralny.

Kampania rejestracyjna

Od października 2001 roku do lutego 2003 roku trwała we Włoszech kampania, której celem
było skłonienie pracowników i pracodawców do zarejestrowania zatrudnienia zgodnie z istniejącymi
przepisami

dotyczącymi

podatków,

ubezpieczenia

społecznego,

bezpieczeństwa

pracy.

Przedsiębiorstwa rejestrujące swoich pracowników w tym okresie mogły przez trzy kolejne lata
korzystać z ulg podatkowych, aby stopniowo dostosowywać się do podwyższonych kosztów pracy.
Pracodawcy mogli rejestrować wszystkich pracowników od razu lub stopniowo według
wynegocjowanej umowy. Niewywiązanie się z umowy wiązało się jednak z utratą wszelkich ulg i
pracodawca musiał ponieść wszystkie koszty pracy. Pracownicy mogli zaś uzupełnić niezapłacone
składki ubezpieczenia emerytalnego, obliczane według preferencyjnych zasad.
Program ten nie odniósł zamierzonych skutków. Szacowano, że obejmie on około
900 tys. osób, natomiast przez cały okres jego trwania zarejestrowano 3854 pracowników (European
Commision 2004, s. 173).

Metody pośrednie

W walce z pracą nierejestrowaną efektywne okazały się natomiast rozwiązania wpływające w
sposób pośredni na sytuację na rynku pracy. Było to na przykład uproszczenie przepisów dotyczących
prowadzenia działalności gospodarczej. Wprowadzono korzystne rozwiązania podatkowe dla
przedsiębiorstw zatrudniających nowych pracowników na stałe umowy o pracę. Złagodzono niektóre
przepisy na przykład w przypadku zatrudniania emerytów. Przez długi okres zatrudnianie osób w wieku
emerytalnym było zabronione, osoby które chciały pracować, były zatrudnione wyłącznie w sposób
niedeklarowany.
Również zatrudnianie pracowników na czas określony zostało uznane za jedną ze
standardowych form zatrudnienia. Wcześniej zatrudnianie na czas określony było ograniczone
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surowymi regulacjami, które miały skłonić do zatrudniania na stałe. Pracodawca musiał podawać
przyczyny, dla których nie zatrudniał pracownika na umowę stałą. Istniał próg procentowy
wyznaczający

maksymalną

liczbę

pracowników

zatrudnianych

w przedsiębiorstwie na czas określony.
Najważniejsze było jednak wprowadzenie nowych zasad ubezpieczenia od wypadków przy
pracy. Wymagają one nie tylko podania liczby pracowników, ale również ich danych osobowych.
Wcześniej obowiązywały ubezpieczenia grupowe, pracodawca mógł zaniżyć liczbę pracowników, ale w
razie potrzeby każdy mógł z niego korzystać. Według nowych regulacji ubezpieczeniem są objęci tylko
ci pracownicy, których dane osobowe zostały wcześniej podane. Nowy pracownik musi być zgłoszony
do ubezpieczenia w ciągu dwudziestu czterech godzin od podpisania umowy.
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Załącznik 3
Raport z badań jakościowych wśród pracodawców
i pracowników „szarej strefy”
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Informacje o badaniach
Badania jakościowe przeprowadzono metodą zogniskowanych wywiadów grupowych (Focus
Group Interview). Badania zrealizowano przy użyciu 10 scenariuszy, które skonstruowano w oparciu o
„Dyspozycje do zogniskowanych wywiadów grupowych z pracownikami” i „Dyspozycje do
zogniskowanych wywiadów grupowych z pracodawcami”. Zarówno w przypadku pracodawców, jak i
pracowników zastosowano po 5 scenariuszy (zrealizowano po 2 sesje na scenariusz). Scenariusze do
FGI podzielono ze względu na założone grupy. Ich podział jest następujący:
Sesje z pracobiorcami
Kogo badamy?

pracy

1. Osoby podejmujące
kilkudniowe prace dorywcze

jedno

lub

2. Osoby podejmujące prace sezonowe

polskiej)

3. Pomoce

domowe

(narodowości

Rolnictwo,
ogrodnictwo,
remonty,
przeładunki
remonty

Budownictwo,

Pomoc domowa
zatrudniona na stałe 3-7
dni w tygodniu

4. Korepetytorzy (narodowości polskiej)

5. Zatrudnieni w małych podmiotach
gospodarczych.
Praca
całkowicie
nierejestrowana lub częściowo nierejestrowana

Branża / rodzaj

Korepetycje

Budownictwo,
usługi
(krawiectwo,
fryzjerstwo),
naprawy
samochodów, handel

acja

Lokaliz

L

iczba
sesji

Duże
miasto
(Warszawa,
Białystok)
Małe
miasto
(Solec
Kujawski),
wieś
(okolice Siedlec)
Duże
miasto
(Warszawa,
Katowice)
Duże
miasto
(Białystok,
Katowice)
Duże
miasto
(Warszawa),
małe
miasto
(Pleszew)

RAZEM

2

2

2

2

2

1

0

Sesje z pracodawcami
Kogo badamy?

pracy

Branża/rodzaj

1. Przedstawiciele
gospodarstw
domowych dających jedno lub kilkudniowe
prace dorywcze

Rolnictwo,
ogrodnictwo, budownictwo,
przeładunki

2. Przedstawiciele
gospodarstw
domowych dających prace sezonowe

Rolnictwo,
ogrodnictwo, budownictwo,
remonty

3. Przedstawiciele
domowych zatrudniający

Pomoc domowa
zatrudniona na stałe 3–7

gospodarstw
pomoc domową

acja

Lokaliz

duże
miasto
(Warszawa,
Białystok)
małe
miasto
(Solec
Kujawski), wieś
(okolice Siedlec)
duże
miasto
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(narodowości polskiej)

dni w tygodniu

4. Przedstawiciele
gospodarstw
domowych zatrudniający korepetytorów oraz
dorywczo pomoc domową (narodowości
polskiej)

Pomoc domowa
zatrudniona na stałe 1
dzień w tygodniu bądź
rzadziej, korepetycje

5. Małe podmioty gospodarcze

Budownictwo,
usługi
(krawiectwo,
fryzjerstwo),
naprawy
samochodów, handel

(Warszawa,
Katowice)
duże
miasto
(Białystok,
Katowice)
duże
miasto
(Warszawa),
małe
miasto
(Pleszew)

RAZEM

2

2
1

0

Badania, przeprowadzone zostały w 3 dużych miastach (Warszawa, Katowice, Białystok), 2
małych miastach (Pleszew i Solec Kujawski) i mieszkańcami 12 wsi z okolic Siedlec (Strzała, Chodów,
Iganie Nowe, Golice, Pruszyn, Choubla, Krynki, Zbuczyn, Smolanka, Radomyśl, Stok Laski, Żabokliki).
Ogółem przeprowadzono 20 FGI: 10 z pracodawcami i 10 z pracownikami. W badaniach
łącznie wzięło udział 88 pracodawców (71 przedstawicieli gospodarstw domowych i 17 właścicieli
małych podmiotów gospodarczych) i 90 pracowników.
Szczegółowe informacje charakteryzujące uczestników omawianych badań przedstawiono w
tabelach.
Pracodawcy – przedstawiciele gospodarstw domowych
Lokalizacja

Liczba
uczestników

Białystok

18

Katowice

18

Warszawa

17

Solec Kujawski

9

Wieś - okolice Siedlec

9

Płeć

Liczba
uczestników

Kobieta

43
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Mężczyzna

28

Wiek uczestników
Średnia

40 lat

Mediana

39 lat

Modalna

50 lat

Minimum

20 lat

Maximum

67 lat
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Wykształcenie

Liczba
uczestników

Niepełne zasadnicze zawodowe lub zasadnicze

7

zawodowe
Średnie ogólnokształcące

12

Niepełne średnie zawodowe

1

Średnie zawodowe

16

Niepełne wyższe

1

Wyższe

34

Z

usług

nierejestrowaną

ilu

osób

Pana(i)

wykonujących

gospodarstwo

pracę
domowe

Liczba
uczestników

korzystało w ciągu ostatnich 12 miesięcy?
Jednej osoby

25

Dwóch osób

22

Trzech lub więcej osób

24

Jakiego rodzaju pracę lub prace wykonywała(y)

Liczba

osoba(y) z polskim obywatelstwem?

uczestników

Usługi budowlane i instalacyjne

10

Remonty i naprawy budowlano-instalacyjne

27

Korepetycje

10

Prace domowe (np. sprzątanie)

35

Prace ogrodniczo-rolne

12

Biorąc pod uwagę ostatnie 12 miesięcy, ile czasu
przeciętnie trwało wykonywanie prac przez te osoby?

Liczba
uczestników
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Nie więcej niż jeden dzień roboczy (8 godzin) w tygodniu

12

Ok. 2 dni roboczych (±16 godzin) tygodniowo

5

Od 3 do 7 dni roboczych (co najmniej 24 godziny) w
tygodniu
Praca sezonowa - kilka tygodni pracowała ta sama
osoba/osoby
Nie więcej niż jeden dzień roboczy (8 godzin) w tygodniu

34

20
12
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Pracodawcy – właściciele podmiotów gospodarczych
Lokalizacja

Liczba
uczestników

Warszawa

8

Pleszew

9

Płeć

Liczba
uczestników

Kobieta

4

Mężczyzna

13

Wiek uczestników
Średnia

42 lata

Mediana

43 lata

Modalna

43 lata

Minimum

22 lata

Maximum

52 lata

Wykształcenie

Liczba
uczestników

Brak danych
Niepełne zasadnicze zawodowe lub zasadnicze
zawodowe

1
3

Średnie ogólnokształcące

1

Niepełne średnie zawodowe

1
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Średnie zawodowe

5

Niepełne wyższe

1

Liczba zatrudnianych aktualnie pracowników
Średnia

3 osób

Mediana

2 osoby

Modalna

1 osoba

Minimum

1 osoba

Maximum

21 osób

Czy osoby świadczące pracę nierejestrowaną:

Liczba
uczestników

Pracowały całkowicie bez rejestracji
Były

zarejestrowane,

ale

część

11
wynagrodzenia

otrzymywały w sposób nierejestrowany

1

Część pracowała całkowicie bez rejestracji a niektóre
osoby

były

zarejestrowane,

ale

część

wynagrodzenia

5

otrzymywały w sposób nierejestrowany

Z usług ilu osób wykonujących pracę nierejestrowaną Pana(i) firma
(zakład) korzystała w ciągu ostatnich 12 miesięcy?
Średnia

17 osób

Mediana

3 osoby

Modalna

1(a) osoba

Minimum

1 osoba

Maximum

200 osób

a Występuje wiele modalnych. Pokazano wartość najmniejszą.
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Jakiego rodzaju była to praca lub prace?

Liczba
uczestników

Handel

7

Usługi budowlane i instalacyjne

3

Remonty i naprawy budowlano-instalacyjne

3

Usługi transportowe

3

Usługi turystyczne i gastronomiczne

1

Doradztwo księgowe, prawne

1

Działalność produkcyjna

3
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Pracobiorcy
Lokalizacja

Liczba
uczestników

Białystok

18

Katowice

18

Warszawa

27

Solec Kujawski

9

Pleszew

9

Wieś - okolice Siedlec

9

Płeć

Liczba
uczestników

Kobieta

45

Mężczyzna

45

Wiek uczestników
Średnia

35 lat

Mediana

34 lata

Modalna

24 lata

Minimum

20 lat

Maximum

64 lata

Wykształcenie

Liczba
uczestników

Niepełne podstawowe lub podstawowe

2
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Niepełne zasadnicze zawodowe lub zasadnicze

16

zawodowe
Niepełne średnie ogólnokształcące

1

Średnie ogólnokształcące

21

Niepełne średnie zawodowe

3

Średnie zawodowe

22

Niepełne wyższe

9

Wyższe

16

Biorąc pod uwagę ostatnie 12 miesięcy, ile czasu
przeciętnie poświęcał(a) Pan(i) na pracę nierejestrowaną?

Liczba
uczestników

Nie więcej niż jeden dzień roboczy (8 godzin) w tygodniu

15

Ok. 2 dni roboczych (±16 godzin) tygodniowo

13

Od 3 do 7 dni roboczych (co najmniej 24 godziny) w

43

tygodniu
Pracowałe(a)m sezonowo, kilka tygodni u tego samego

19

pracodawcy

Jakiego rodzaju była to praca lub prace?

Liczba
uczestników

Handel

5

Usługi budowlane i instalacyjne

11

Remonty i naprawy budowlano-instalacyjne

26

Usługi transportowe

3

Naprawa sprzętu elektrotechnicznego

2

Usługi fryzjerskie, kosmetyczne

1

Usługi turystyczne i gastronomiczne

4
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Doradztwo księgowe, prawne

1

Korepetycje

20

Tłumaczenia

1

Usługi krawieckie

2

Prace domowe (np. sprzątanie)

14

Opieka nad dzieckiem lub starszą osobą

13

Prace ogrodniczo-rolne

8

Działalność produkcyjna

3

Czy obecnie - oprócz prac nierejestrowanych -

Liczba

pracuje Pan(i), jest Pan(i) bezrobotny(a) i szuka pracy lub

uczestników

jest Pan(i) na emeryturze lub rencie?
Pracuję (na pełnym etacie, w pełnym wymiarze

21

czasu)
Pracuję (na część etatu, w niepełnym wymiarze

13

czasu)
Bezrobotny(a)

39

Emeryt/Rencista

7

Osoba zajmująca się domem

2

Nie wiem/Odmowa

8

Dyskusje przeprowadzono w dniach 13 – 15 marca 2007 roku. W realizacji badania
uczestniczyło 4 moderatorów: Barbara Badora, Magdalena Gwiazda, Jolanta Kalka i Beata Roguska.

Modera
torzy

Wie
ś

Mał
e Miasto

Mał
e Miasto

Duż
e Miasto

Duż
e Miasto

Duż
e Miasto
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Faza jakościowa projektu „PRZYCZYNY PRACY NIEREJESTROWANEJ, JEJ SKALA,
CHARAKTER I SKUTKI SPOŁECZNE” miała przede wszystkim charakter eksploracyjny. Pozwoliła ona
na uchwycenie różnorodności zjawisk z występowaniem pracy nierejestrowanej. Wyniki focusów będą
stanowiły podstawę korekty w hipotezach i zmiennych planowanych w badaniach ilościowych – posłużą
do prawidłowego skonstruowania pytań ankietowych (o co i jak pytać?).
Schemat części jakościowej podporządkowany był uzyskaniu jak największej ilości informacji na
temat pracy nierejestrowanej (cel merytoryczny). Służyło temu zapewnieniu komfortu uczestnikom
badania, aby mogli swobodnie ze sobą rozmawiać i nie czuli się skrępowani (wymóg metodologiczny).
Badani rekrutowani byli do grup, ze względu na podobne doświadczenia z pracą nierejestrowaną. W
celu zapewnienia maksymalnego komfortu, co znacząco zwiększa poziom szczerości badanych,
zrezygnowano z zapisu wideo dyskusji oraz prezentacji Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, jako
zamawiającego badanie. Uczestnicy dyskusji zostali poinformowani, iż biorą udział w badaniu
naukowym realizowanym przez CBOS i Instytut Pracy i Spraw Socjalnych.
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Wyniki badania pracodawców szarej strefy
Przedstawiciele gospodarstw domowych, dających jedno lub kilkudniowe
prace dorywcze
Podejmowanie decyzji o zatrudnieniu pracownika (nierejestrowanym)
Większość pracodawców uczestniczących w tym spotkaniu dawała pracę w usługach
budowlanych - najczęściej mniej lub bardziej poważnych remontach. Drugą branżą, w której najczęściej
spotyka się zatrudnienie „na czarno” wymienianą przez dyskutantów jest rolnictwo, a szczególnie
sadownictwo czy też ogrodnictwo. W tej ostatniej branży najczęściej chodzi o prace sezonowe.
Wymieniano także usługi transportowe, sprzątanie, ochronę czy opiekę nad dziećmi. Termin
zatrudnienia jest zwykle kompromisem między możliwościami zatrudnianego a wymaganiami
zatrudniającego np. jest związany z reżimem technologicznym w przypadku najczęściej zatrudnianych
w branży budowlanej.
U mnie pracę wykonywała ekipa, panowie, którzy, gdzieś tam pracują na etacie w jakieś firmie.
Dokładniej w firmie mojego męża, w sekcji budowlanej. I oni sobie wzięli urlop i przyszli mi zrobić
remont. Tym samym zarobili sobie jakieś dodatkowe pieniądze, przychodzili i mówili, o za to
pomieszczenie i za to i za to żądamy takiej stawki. Te stawki były niższe od cen rynkowych, niż
by wzięli fachowcy jacyś inni. Były korzystniejsze dla nas i zarazem dla nich to była dobra forma
zarobków, dlatego, że byli sobie w swojej firmie na urlopie, a tutaj mogli sobie zarobić.
Najczęściej pracodawcy szukają pracowników poprzez znajomych, sąsiadów, rzadko poprzez
ogłoszenia. Jeden z dyskutujących korzystał z pośrednictwa Urzędu Pracy, jednakże, gdy kogoś
odpowiedniego znalazł nie wykazywał, że kogoś zatrudnił - wystawiał dokument, że przysłani
pracownicy nie spełnili wymogów, a zatrudniał ich na czarno. Mówił, że nikt tego nie kontroluje i nikogo
to nie obchodzi. Nowozatrudniony pracownik musi być sprawdzony lub mieć wiarygodne referencje. „Z
ulicy” zatrudniają tylko sporadycznie i przymuszeni np. rezygnacją poprzednika. Zatrudnienie kogoś
niesprawdzonego jest związane z większym ryzykiem - możliwością zniszczenia materiału i narażenia
się na dodatkowe koszty.
Pracownik w takiej branży jak budowlana przeważnie od razu przychodzi z nastawieniem, że
jego praca będzie nierejestrowana. Umowa jest zawierana w zależności od tego czy jest to pracownik
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np. na emeryturze czy rencie, który nie chce tracić świadczeń, czy jest to pracownik prowadzący
działalność gospodarczą, ale np. nie wykazujący wszystkich dochodów. W tym ostatnim przypadku dla
zabezpieczenia przed kontrolą zawiera się na wszelki wypadek jakąś umowę istniejącą fizycznie jedynie
przez okres wykonywania pracy, po jej wykonaniu rozliczenie jest z rączki do rączki a umowa jest
niszczona.
Niektórzy mają firmę i ich pierwsze pytanie jest, czy z rachunkiem czy nie. Jeżeli z rachunkiem, to
wyższa cena, a jeżeli bez rachunku, to wiadomo, to te 20% taniej”
Jak myśmy zrobili to wykańczanie mieszkania, to na początku było pytanie, czy z rachunkiem,
czy bez, fachowiec pytał po prostu na samym wstępie. Wycenił, to według metra tak na oko, a
później mniej więcej cenę podawał. U nas, to wyglądało w ten sposób, że mieszkanie było puste,
on dostał klucze, materace były, nocowali sobie ci dwaj panowie i robili do oporu, do wieczora i w
dwa tygodnie się wyrobili z tym mieszkaniem
W moim przypadku, to było tak, że (…) fachowcy, których akurat potrzebowałam, czyli na
przykład glazurnicy, wpadali, oglądali pomieszczenie i mówili, że to będzie kosztować 500 z pani
materiałem, albo bez pani materiału. (...) Nie pamiętam, jakiego rzędu to kwoty, powiedzmy, że
jakieś zrobienie niewielkiej ubikacji, to kosztowało koło 1000 zł, materiał był mój, wpadała ekipa i
robiła, my płaciliśmy 1000 zł. Ja pytałam, ile panom zajmie zrobienie tego - tydzień, na przykład,
albo się w tym terminie wyrabiali, albo się nie wyrabiali, nie było jakiegoś unormowanego czasu
pracy (...) Najczęściej to wyglądało tak, że oni przyjeżdżali na ósmą robili kilka przerw w ciągu
dnia, zostawali do wieczora, dopóki światło było przyzwoite, czy coś innego im nie przeszkadzało
(...) krócej pracowali w piątki. A ponieważ była ta ekipa, która robiła u mnie i łazienkę i ubikację i
balkon i kuchnię, no, więc siedzieli długo z przerwami - wyskakiwali w międzyczasie na inną
robotę, bo coś musiało podeschnąć, tam w międzyczasie robili sobie jakieś inne mieszkanie.
Zapłaciłam im za dzieło, (...) nie było stawki za godzinę. Oni mają jakieś tam swoje stawki, bo
biorą sobie tam na przykład za położenie metra glazury 40 zł, 45 zł, to w zależności od tego, jak
jest skomplikowana praca, jakiej wielkości są płytki, czy duże, małe, czy zupełnie malutkie. Oni to
sami obliczali i była to już kwota globalna. Wtedy ja się na to zgadzam, albo negocjuję. Ponieważ,
to wszystko, bez tak zwanego rachunku, to i tak z góry jest założenie, że jest to taniej, niż gdyby
oni mieli mi wystawić za to jakiś dokument
Pierwsze pytanie przy ustalaniu kosztów usługi jest takie czy rozliczmy się z rachunkiem czy
bez. I od tego zaczyna się rozmowa. Zazwyczaj z takim pytaniem występuje zatrudniany pracownik (lub
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przedstawiciel firmy). Z strony zatrudniającego nie spotyka się to ze zdziwieniem czy oburzeniem, ale
traktowane jest jako norma. Bowiem głównym celem pracodawców zatrudniających pracowników do
prac dorywczych lub o dzieło, którzy brali udział w badaniu jest minimalizacja kosztów. W związku z tym
także oni sami są zainteresowani raczej zatrudnianiem „na czarno”, niż oficjalnie.
Każdy umie liczyć. VAT na przykład 22%, a można odpisać 19% to wychodzi prosto to wychodzi
prosto, że i tak 3% w plecy
Przyczyną zatrudniania pracowników nieoficjalnie są przede wszystkim różnice kosztów między
zatrudnieniem na czarno a oficjalnym.
Przy budowie domu, to łatwo obliczyć - jeżeli zatrudnię firmę, to przyjedzie i powie mi gdzieś
powiedzmy 2000 zł za metr kwadratowy stanu surowego. A ja budując systemem gospodarczym,
biorąc ludzi na czarno, każdego do innej pracy, będę miał stan surowy połowę taniej, może 1100
zł za metr czy coś koło tego. Firma, która robi od początku do końca musi zarobić, ma koszty,
szczególnie zarabiają na własnym materiale (...)
Teraz w takim mieszkaniu, które remontowałam, ostatnio 60 m, tych punktów elektrycznych jest
naprawdę dużo, nie wiem, ile, ale bardzo dużo. Przyszedł pan elektryk, wymienił instalację
elektryczną w całym mieszkaniu, założył wszystkie punkty tak zwane elektryczne…zrobił
wyprowadzenia, pozakładał gniazdka…zapłaciłam za to 900 zł, bez rachunku, przyszedł zrobił,
wyszedł, oprócz tego jeszcze gratis mi zrobił instalację gazową, bo też się podobno na tym zna”
A jaka byłaby różnica gdyby to zrobił oficjalnie?
Od punktu wziąłby po 50 zł. A wymienił wszystko, zaszpachlował, podłączał, doprowadził to do
skrzynki. Proszę policzyć 3 pokoje plus łazienka, ubikacja, przedpokój, kuchnia, licząc średnio, że
w każdym pomieszczeniu jest 8 punktów, proszę to pomnożyć, dodać do tego VAT, który musiał
zapłacić wystawiając rachunek. Do tego jeszcze podatek - ryczałt 5,5% lub jeśli jest na książce
19%, zależy jaka firma (…) To za jeden pokój wychodzi 400-450 zł, a on wziął 900 zł za całe
mieszkanie plus instalacja gazowa! I o czym tu rozmawiać! A jeśli to nie będzie samozatrudnienie
to pan będzie musiał jeszcze zatrudnić legalnie pracownika, zapłacić pracownikowi, zapłacić
podatek do ZUS, zapłacić podatek do US, to nie policzy mi 50 zł, za ten punkt, tylko będzie
musiał wziąć powiedzmy ze 60-65 zł
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Uczestnicy badania wspominali, że inaczej rzecz się miała, kiedy koszty remontów czy budowy
domu można było odliczać od podatków. Wówczas wszyscy inwestorzy częściej byli zainteresowani
zawieraniem oficjalnych umów z wykonawcami remontów czy budów.
Ja spisywałem umowę (...) Głównie chodziło, o to, że jest niebezpieczeństwo tego, że mogą
zniszczyć materiały. Gdy przychodzą ludzie, rzeczywiście z polecenia, to ja wiem, że u kogoś
robili dobrze i u mnie będzie też dobrze. A gdy już na pewne prace nie miałem takich ludzi,
musiałem sobie znaleźć jakiś sposób. Jak nie znałem pracowników dobrze, to było ryzyko, że
wezmę ich taniej, ale mój był materiał i oni nie dość, że mogli źle zrobić, to jeszcze mi zniszczyli
materiał. Tak naprawdę mogło mnie to kosztować drożej, niż, gdybym wziął firmę. Przy budowie
domu są duże pieniądze i różnie to bywa. Można stracić całą dachówkę, albo całą glazurę.
Wystarczy, że na parę dni się człowiek nie pokaże na budowie, a potem nie wiadomo, co z tym
zrobić wszystkim. A w umowie było napisane, że mogę dochodzić swoich praw finansowych,
gdyby zniszczyli materiał, gdyby prace były na tyle źle wykonane, że materiał się po prostu nie
nadaje już do niczego. Jeżeli by było coś nie tak, to ja miałem umowę, w której była zawarta
kwota i wszystko wiadomo. Wtedy byśmy się musieli rozliczyć z tych pieniędzy przed fiskusem.
Ale jak wszystko było OK, to dziękowaliśmy sobie, żegnaliśmy się, a umowa lądowała w koszu.
Zdarzają się przypadki, że to na życzenie pracownika podejmowana jest decyzja o zatrudnieniu
nierejestrowanym i - zdaniem dyskutantów - jest to raczej norma niż odstępstwo. Pracownicy zwłaszcza
w branży budowlanej, przy pracach budowlanych takich jak remonty czy budowa, wolą zatrudnić się na
czarno przede wszystkim dlatego, że wiąże się to z możliwością oszczędności (nie wykazują dochodu),
a co za tym idzie większych zarobków „do ręki”.
Trzeba się zastanowić dlaczego w ogóle ci ludzie wybierają taki sposób zarobkowania, wolą
pracować na czarno, niż legalnie. W większości przypadków jest to ich wybór, przynajmniej ja
miałem takie doświadczenie z pracownikami, którzy mi wykańczali dom. To byli ludzie, których
żony były zatrudnione, na etatach, oni pracowali na czarno, zarabiali dużo więcej, niż gdyby
poszli, gdziekolwiek indziej do jakiejś legalnej pracy. A ubezpieczenie chorobowe mieli pod żoną
w zakładzie pracy. Na wypadek choroby, czy czegokolwiek mieli zapewnioną opiekę zdrowotną,
a zarabiali dużo większe pieniądze, to im się opłacało. Oficjalną pracę mogli znaleźć, tylko, jak
poszli do jakiejkolwiek firmy, to dostawali propozycję rzędu 1200 - 1500 zł. A tak pracując sobie w
nienormowanym czasie pracy, bo sami sobie dobierali, kiedy pracują, wyciągają dużo więcej. Jak
jest sprawa do załatwienia, to nie muszą się prosić o dzień wolny, tylko się dogadują z klientem
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„jutro mnie nie będzie”, „będę następnego dnia, trochę dłużej” i zarabiają dużo większe pieniądze.
Nie mają składki emerytalnej, ale taki jest ich wybór, bo np. w tym momencie potrzebują mieć
więcej pieniędzy na życie, żeby przeżyć. Albo, bo mieszkają, gdzieś daleko od dużego miasta i
chcąc pracować musieliby się sprowadzić do tego miasta i ponosić tutaj wyższe koszty życia. A
tak było przynajmniej w moim przypadku, że byli to ludzie, którzy przyjeżdżali gdzieś z Polski,
przyjeżdżali, pracowali, tydzień, mieszkali u mnie, a na weekendy zjeżdżali do domu.
Bo to nie ma sensu, jak ktoś ze dwa, czy trzy tysiące zarobi i jeszcze mu siedem stów ZUS-u i
jeszcze jakieś tam inne opłaty potrącą, to na chleb mu wystarczy, ale już bez masła. Więc to nie
ma, o czym mówić
Specyficzną grupą zatrudnianą w budownictwie są także rolnicy lub osoby utrzymujące się
oficjalnie w uprawy ziemi.
U mnie było tak na przykład, że oni sobie płacili sobie ubezpieczenie w KRUSie, mając tam jakiś
kawałek ziemi. Płacili sobie normalnie tą składkę, którą się płaci w KRUSie, a dodatkowo sobie
dorabiali bez rachunków do swoich dochodów rolniczych. I w sumie to było tak jakby wszystko
podciągnięte pod działalność rolniczą
Jest to rozwiązanie szczególnie korzystne ze względu na dużą różnicę w wielkości składki
między ubezpieczeniem w ZUS a KRUS.
Zatrudnianie nielegalne jest faktycznie nielegalne, ale można je w pewnych przypadkach
zalegalizować. Rolnicy to od dłuższego czasu robią - można zatrudnić kogoś z dalszej rodziny
jako członka rodziny i wpisuje się go na KRUS, bo jest taka możliwość. W rzeczywistości jest to
całkowicie nielegalne, ale KRUS pozwala płacić tylko parę groszy za ubezpieczenie. Miesięczne
wydatki na ZUS to są półroczne opłaty za KRUS. U nas jest dwóch sąsiadów. Jeden ma roboty
leśne i nie zatrudni nikogo w taki sposób, bo już nie jest rolnikiem, ale drugi, który też prowadzi
roboty leśne, ale ma ziemię i jest rolnikiem, to całą brygadę zatrudnił jako członków rodziny. I
tego pierwszego robotnik kosztuje z ubezpieczeniem dużo więcej niż tego, który zatrudnia tych
członków rodziny na KRUSie. To są kolosalne różnice w konkurencyjności
W budownictwie najlepiej znanej branży z doświadczenia dyskutantów pracownicy byli
zatrudniani zadaniowo do wykonania konkretnych prac. Warunki ich zatrudnienia były już jasno
określone na początku, umowa była o dzieło, czyli wykonanie konkretnej pracy od początku do końca.
Rozliczano się od w zależności od specyfiki zadania albo „od metra kwadratowego” przy wykonaniu
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usług np. glazurników, tynkarzy czy posadzkarzy, albo „od punktu” w przypadku elektryków.
Przedmiotem umowy była najczęściej globalna kwota należności. Tylko sporadycznie i w wyjątkowych
okolicznościach przedmiotem rozliczenia był czas pracy.
Inaczej rzecz się ma w rolnictwie. Pracownicy zatrudnieni są do wykonania jakiejś pracy, ale
rozliczani są godzinowo - pracodawca ustala na podstawie własnego doświadczenia czas pracy, ale ze
względu na warunki pogodowe zwykle konieczne są korekty. Natomiast stawki godzinowe w danym
sezonie i na danym terenie zwykle są sztywne, a na ich straży stoi - mówiąc oględnie - daleko posunięta
kontrola społeczna. Oto, jak tę sytuację opisywał jeden z dyskutantów.
Umawiamy się, że on mi ten kawałek truskawek zrobi. Patrzę, czy on robi wolniej, czy szybciej.
Ja stosuję taką zasadę, że sam własnoręcznie wykonuję kawałek. Jeżeli wiem, że mi to zajęło
dwie godziny, a takich kawałków jest dziesięć to być zrobione w dwadzieścia godzin. Jak
przychodzi to mówię - mnie to zajęło dwie godziny. Pan jest młodszy, powinno panu iść szybciej,
ale niech się pan nie śpieszy. Dwadzieścia godzin, za godzinę 5 złotych. A skąd te pięć złotych?
Jest stawka w okolicy i jeżeli ja bym mu chciał zapłacić więcej to muszę pooszukiwać, że na
przykład dam mu miodu, albo coś takiego dodatkowo na święta. Bo więcej niż sąsiedzi płacić nie
wolno. Gdyby się sąsiedzi dowiedzieli to mój budynek by mógł... No już dwie lekarki co próbowały
gospodarzyć spalone zostały, domy. Bo były nie dostosowane do tych ludzi tam. Albo miały różne
pretensje, (...) albo nie płaciły, a innym przepłacały. Według swojego widzi mi się, jak się im ktoś
spodobał. Ja płacę pięć złotych na godzinę. Z tym, że jeżeli widzę, że ten człowiek robi dobrze,
więcej czasu został, (...) bo w robotach polowych zależy wszystko od pogody (...), więc jak
widziałem, że ta robota jest więcej warta jak pięć złotych to w inny sposób go wynagradzałem, w
naturze. Ale stawka pięć złotych, bo taka obowiązuje za godzinę. I uprzedzali sąsiedzi, sąsiad
uważaj, nie więcej jak pięć złotych za godzinę. Nie psuj nam tutaj robotnika
Również ze strony pracodawców istnieją wypracowane mechanizmy zabezpieczania własnych
interesów przed nierzetelnymi pracownikami. Najczęściej jest to ograniczenie wypłat wszelkiego rodzaju
zaliczek na konto nie wykonanej jeszcze pracy.
Każda praca, która ktokolwiek u mnie wykonywał była płacona po wykonaniu pracy. Żadnych
zaliczek, żadnych wypłat wcześniej. Robota zrobiona, dobrze zrobiona, płaciłem, czasami była
górka, zadowolenie, zadowolony on i ja. On dostał więcej, ja byłem zadowolony, bo było dobrze
zrobione
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Pracodawcy uważają, ze ich sposoby rozstawania się z pracownikami wszystko jedno czy
zatrudnianymi na czarno czy też oficjalnie nie odbiegają od ogólnie przyjętych norm.
Z winy pracownika najpospolitsza forma rozstania to, jak się pani nie obrazi, bo to może trochę
wulgarne - noga, dupa, brama…. Oczywiście jest grono osób, które wykorzystuje ludzi, żeby im
nie zapłacić, żeby zrobić coś za darmo, ale już abstrahując od takich nieuczciwych pracodawców,
ale tak normalnie jak można się dogadać to za porozumieniem stron.
Ja to po prostu mam możliwość wyboru, czy biorę tego, czy tego pracownika. Jak ja widzę, że z
niego nie mam dużego pożytku to więcej po niego nie idę. Po prostu jak rano przejadę
samochodem koło jego domu i się nie zatrzymam to znaczy, że on jest mi niepotrzebny.
Umawiam się, że jutro o szóstej na przystanku autobusowym, albo się po prostu nie umawiam i
on wie, że ja się na niego jutro nie umówiłem, znaczy on jest mi niepotrzebny. Szybko wyczuwają
Dlaczego pracodawca decyduje się na bezpośrednie zatrudnienie pracownika a nie
skorzystanie z usługi firmy (w tym np. agencji pracy tymczasowej)? Na tak postawione pytanie
dyskutanci reagowali ze zdziwieniem, ponieważ z jednej strony mało kto słyszał o tego rodzaju
agencjach, a z drugiej jest dla nich oczywiste, że korzystanie z jakiegokolwiek pośrednictwa wiąże się z
koniecznością ponoszenia dodatkowych kosztów, co zarówno dla zatrudniającego jak i pracownika
byłoby obciążeniem. Jak to ujął jeden z dyskutantów „Po co mam coś płacić jak mogę nie płacić”.
Jak już to zostało powiedziane zatrudnianie pracowników na czarno spotyka się zwykle ze
zrozumieniem społeczności lokalnych i nie jest w żaden sposób piętnowane przez otoczenie. Chyba, że
w grę wchodzi jakiś lokalny konflikt np. sąsiedzki wówczas sąsiad zatrudniającego pracowników „na
czarno”, kiedy widzi taką sytuację, może donieść do US lub Urzędu Pracy i wywołać reakcję
odpowiednich służb. Nie wynika to jednak z mechanizmu kontroli społecznej, ale jest częścią konfliktu
na innym tle.
W całym społeczeństwie jest to akceptowane. U księdza na plebani też pracowałem na czarno,
malowaliśmy
Zdaniem dyskutantów wszyscy prywatnie, jeśli mają takie potrzeby, zatrudniają pracowników na
czarno i ksiądz i policjant i sędzia. Tylko w sferze budżetowej nie spotyka się zatrudnienia
nierejestrowanego, w sferze prywatnej natomiast bardzo często. I jest na to zdaniem dyskutantów
społeczne przyzwolenie.
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Ludzie widzą jak marnotrawione są nie setki, nie tysiące, ale grube miliony złotych. Więc
rozgrzeszają się całkowicie. Jeżeli ktoś by im powiedział, że zatrudnianie na czarno jest nie
patriotyczne, czy inne, to w ogóle nie dotrze do ludzi. Inni mogą kraść i marnotrawić (…), a jak nie
mogę kogoś zatrudnić tak jak chcę?(…) Za dużo kłamstwa jest żeby ludzi chcieli być uczciwi.
Otwierałem sklep spożywczy, Sanepid nie chciał mi przyjąć sklepu. W końcu po którejś już tam
wizycie życzliwa pani mi powiedziała, człowieku idź do takiego faceta, to jest inżynier budowlany,
on ci tylko postawi pieczątkę, zapłacisz mu, przyjdziesz i od razu masz odbiór. Zapłaciłem dwa i
pół tysiąca złotych za pieczątkę, facet nie widział nawet sklepu na oczy, dał mi zaświadczenie, że
wszystko jest zgodne, od ręki dostałem. I to jest przykład tego, że nic praktycznie w Polsce nie
jest za darmo. A skoro nic nie jest za darmo to wszyscy sobie kodują w głowie, że państwo nas
oszukuje. Oszukuje nas pewna grupa ludzi, ale gdzieś to jest zakodowane, że jak oni nas
oszukują to my też. To jest normalna praktyka i nikt tego sobie do głowy nie bierze, że to jest
oszukiwanie.
Zdaniem osób badanych najczęściej w sposób nierejestrowany wykonywane są usługi
budowlane, transportowe, samochodowe (naprawy) oraz prace sezonowe w rolnictwie. Wspominano
także o sprzątaniu i opiece nad dziećmi.
Jest cały tygiel robót mechanicznych, przy samochodach. Dzisiaj większość ludzi jest
zmotoryzowanych. To też się odbywa, po prostu przywykliśmy do tego, z ręki do ręki.
Przechodzimy nad tym do porządku dziennego, że w warsztacie się zleca jakąś robotę i też nikt
nie myśli o żadnej fakturze, o żadnym rachunku. Chyba, że to jest mu potrzebne do wpuszczenia
w koszty. A wszystkie inne sprawy typu wymiana opon, albo wymiana oleju, czy inne tego typu to
nikt pani nie daje faktury. To jest naprawdę gigantyczna ilość usług wykonywanych na czarno.
Przecież wystarczy popatrzeć ile tych samochodów jest i wszystkie trzeba obsługiwać i
naprawiać.
Motywacje dla których pracodawca decyduje się nie rejestrować pracownika
Jak to już to zostało powiedziane podstawową przesłanką skłaniającą do zatrudniania
nierejestrowanego jest minimalizacja kosztów. Zdaniem uczestników dyskusji podatkowe obciążenia
płac w Polsce są za wysokie - za duże podatki, dlatego wszyscy są zmuszeni kombinować
W momencie, kiedy są bardzo wysokie podatki, to każdy się zastanawia, co zrobić, żeby zapłacić
mniejsze. Jak się prowadzi firmę, to się szuka się oszczędności w kosztach, albo się wybiera
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formę opodatkowania taką, żeby te podatki były jak najmniejsze. Gdy te podatki są niskie, to
wtedy się człowiek nie zastanawia tylko płaci ile się należy i koncentruje się na tym, co jest jego
głównym zadaniem w tej firmie, czyli jak produkować, sprzedać i zarobić. A tak to trzeba się
skupiać na tym, jak dobrze zrobić swoją robotę i jak jeszcze uważać i kombinować, żeby wyjść na
swoje i nie dostać od państwa po tyłku
Nie chodzi o to ile ja podatku zapłacę procentowo. Ważne ile mi zostanie, i czy to mi zostanie
wystarczy na godne życie. Dlaczego się nie buntują Szwedzi czy inne narody skandynawskie,
gdzie są bardzo wysokie podatki? Bo oni i tak mają dużo. To nie jest kwestia wysokości podatku,
ale kwoty, która zostaje dla nas. W Polsce na takim etapie, na którym jesteśmy, to myślę, że nie
ma, co mówić, ile my jesteśmy w stanie ponieść kosztów, bo Polacy nie są w stanie ponieść
więcej, bo są biedni. Bo jeżeli ja mam daną kwotę przeznaczoną na budowę domu, to, co ja mam
zrobić jak wszystko drożeje i nie starcza? Albo nie wybuduję tego domu, albo będę kombinował
Do legalizmu pracodawców zatrudniających pracowników w branży budowlanej nie skłania też
brak stabilności przepisów podatkowych w dłuższym okresie i w związku z stworzenie przez państwo
nierówności - jednym lepszych a innym gorszych warunków prowadzenia inwestycji w tej branży.
Dyskutanci mówili, że mają poczucie nierówności szans w budownictwie przed wszystkim ze względu
na likwidację ulg podatkowych na budownictwo. Ich zdaniem politycy się pobudowali za tanie pieniądze,
a potem zwiększyli podatki całej reszcie. Poczucie nierówności nie sprzyja chęci bycia fair wobec
państwa.
Jak ja zaczęłam budowę, to już wszystkie ulgi zostały zlikwidowane, się na nie załapałam, nic nie
dostałam, jedynie trochę zwrotu VAT. Właściwie nam państwo nie pomaga, tylko zwiększa
podatki. Czy ja w tych okolicznościach będę mieć dobre samopoczucie jak to będę płacić ZUS i
dodatkowy podatek?
Dyskutanci w zdecydowanej większości opowiadali się za przywróceniem ulg budowlanych,
podobnie pozytywnie oceniony został pomysł możliwości odliczania kosztów zatrudnienia pracownika z
gospodarstwie domowym.
Tak jak dobrym pomysłem było odliczenie ulg remontowo - budowlanych od podatków. Wtedy
wiadomo, co się działo, w ostatnim roku możliwości odliczania ulgi, boom na sklepy, wszyscy
robili zakupy, bo każdemu zależało na to, kto miał w perspektywie remont, nawet bardziej
odległej, żeby parę groszy zaoszczędzić. Każdy to robił, to jest proste, jeżeli masz coś z tego, to
nie musisz za wiele do tego dopłacić, możesz zyskać, to wiadomo, że taki pomysł się przyjmie.
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Pieniądz wychodzi na rynek i ożywia gospodarkę. Sam fakt, że te pieniądze zrobiły jakiś ruch, to
jest już dla państwa pożytek, bo w międzyczasie ten podatek, został gdzieś zapłacony, te
pieniądze zostały tam gdzieś przez budżet wykorzystane, a tylko w ten sposób, coś się dzieje i są
jakieś pozytywne konsekwencje tej całej sytuacji
Zatrudnienie oficjalne to dodatkowa mitręga biurokratyczna, a przy takich inwestycjach jak
budowa jest dodatkowo dużo innych prac (choćby zaopatrzenie w materiały. Zdaniem dyskutantów
budujący poza kwestią kosztów próbują także uniknąć tego rodzaju pracy związanej z oficjalnym
zatrudnieniem pracowników czy wynajęciem firmy – „zusami”, ubezpieczeniami i tymi wszystkim
rachunkami. Chodzi o uniknięcie wszelkich zajęć „papierkowych”, więc ich wyszczególnienie i jakaś
kwantyfikacja było by zdaniem dyskutujących trudna.
Dla mnie to jest paranoją to, że ja zatrudniając pracownika muszę wypełnić tyle druków.
Zachodząc do ZUS-u, wchodzę do pokoju, podaje dane swoje, dane pracownika, dziewczyna
wklepuje w komputer, pięć minut i mam wszystkie papiery załatwione. Po co ja mam pisać,
chodzić, jakieś papiery składać? Przy czterech zatrudnionych mój sąsiad musiał już jedną osobę
zatrudnić wyłącznie do obsługi. Jak już miał czterech ludzi to jeden był tylko od obsługi,
jeżdżenia, pilnowania wszystkich tych papierków. Mimo, że cztery piąte tego jest całkowicie
niepotrzebne, zbędne. Bo można ryczałtowo więcej zrobić, uprościć. Można uwzględnić inne
procedury, bo jeśli ktoś zatrudnia sto osób to musi wszystkiego pilnować, ale inaczej jak ktoś
zatrudnia dwie osoby, czy trzy. A u nas, czy zatrudnia dwie czy trzy to wymagają od niego od
razu tak, jakby zatrudniał sto.
Ważną przesłanką uzasadniającą we własnych oczach (pracodawcy) sens i prawomocność
zatrudniania pracowników „na czarno” jest formułowane w toku obu dyskusji przekonanie, że ZUS (czy
ogólnie system emerytalny) marnotrawi pieniądze ubezpieczonych. Pracujący oficjalnie nawet jak
będzie się starał robić wszystko zgodnie z prawem i tak nie zarobi na godną emeryturę, bo państwo
marnotrawi jego składki - pośrednicy je rozkradają lub źle inwestują.
Był też taki okres czasu, kiedy prowadziłem firmę budowlaną. Część ludzi pracowała oficjalnie,
część w sezonie, a gdy tych prac było więcej przychodzili ludzie i pracowali na czarno. Zawsze
lepiej jest, gdy ci ludzie wszyscy są zarejestrowani. Nie mówię o finansach, mówię o spokoju
duszy, że tak powiem, bo pracując na dużych budowach, można się spotkać z inspekcją pracy,
różnymi kłopotami, wypadek, zawsze jest jakaś niepewność, tak mi się zdarzało, że człowiek
sobie palec obciął. (...) Natomiast z drugiej strony zawsze patrzyłem, że te pieniądze są
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marnotrawione. Bo gdyby te nasze podatki były sensownie wykorzystywane, tak jak trzeba, to
wszyscy je płacili i coś by się mogło ruszyć. Nie było tej szarej strefy i te pieniądze by krążyły, tak
jak trzeba, to by było na pewno dużo lepiej, dużo prościej. Natomiast ja mam świadomość tego,
że te pieniądze nie są wykorzystywane tak jak potrzeba i płacąc, (...) duże podatki, łącznie z
ZUS- em, to mam świadomość, że to w większej części wyrzucone pieniądze. Ani ten pracownik
z tego nic tak naprawdę mieć nie będzie, bo jakby on sobie wziął te 200 zł i wpłacił sobie na
jakikolwiek fundusz emerytalny, to będzie miał na pewno z tego dużo więcej niż z tego ZUS mu
kiedykolwiek zapłaci. (...) Pracownik budowlany, zarabia między 2000 a 3000 zł, to wtedy
powiedzmy z 3000 mamy 1000 zł samego ZUS i tych opłat, na pewno nie przyda mu się to i
nigdy nie dostanie z tego godnej emerytury.
Dyskutanci będąc najczęściej inwestorami w małej skali chcą minimalizować wszelkie koszty,
bowiem ich wielkość stanowi o być, albo nie być całej inwestycji. Stawiając pytanie na czym
oszczędzać, uzyskuje się jedną odpowiedź - na wszystkim na czym się da.
Dla decyzji o zatrudnieniu pracownika "na czarno" zarówno koszty jak i kłopot związany z
koniecznością obsługi biurokratycznej pracowników zatrudnianych oficjalnie mają swoje znaczenie.
Jednakże generalnie najbardziej liczy się kwestia kosztów i dlatego można powiedzieć, że według opinii
uczestników fokusów to właśnie one w decydujący sposób przesądzają o popularności zatrudniania
pracowników bez rejestracji.
Pracodawcy w mniejszej części byli świadomi jak obecnie kształtuje się płaca minimalna w
kraju, niektórzy to wiedzieli, większość raczej nie miała o niej pojęcia. Przy czym ogólnie rzecz biorąc w
ich myśleniu codziennym taka kategoria jak płaca minimalna raczej nie funkcjonuje. Stawki ustalane są
raczej na rynku - przy czym jak widać z cytowanego przykładu zatrudniania pracowników w rolnictwie
cena pracy nie jest wyłącznie wynikiem gry między podażą a popytem (W tym przypadku wyraźnie
mamy do czynienia ze zmową.) Z drugiej strony w branży budowlanej stawki są dużo wyższe niż płaca
minimalna, bo za mniej po prostu nie znajdzie się fachowca. Szczególnie dotyczy to ostatnich czasów,
kiedy wielu fachowców wyjechało pracować za granicę.
Wszystkie przepisy krępujące pracodawcę zniechęcają do zatrudniania rejestrowanego. Przy
czym problemem są nie tyle procedury rejestracyjne, co wymagania socjalne.
Procedury to jest rzecz jednorazowa. Jak by pani rejestrowała to od razu by musiała pani
wypełniać wniosek do ZUS-u cztery razy. Pierwszy raz wypełniony przez księgową zaniosłem,
okazało się, że nie tak. Pani mi poprawiła, wypełniłem drugi raz, okazało się, że na inny druk,
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który miał dwie wersje starą i nową. Ja to wziąłem i dałem na starym, zrobiłem na nowym i było
nie tak. Cztery razy musiałem przepisywać druk. Ale w sumie to jest do przeskoczenia, bo to jest
rzecz jednorazowa. Raz to się załatwi, trzeba po prostu dzień poświęcić na urzędy. Sprawa
rejestracji to jest odrębna rzecz. Nie ukrywam, że dużo gorzej jest ze sprawą kontroli,
przygotowaniem zaplecza dla pracownika, to jest rzecz taka nie do obejścia. Czy w sklepie, czy
jakiejś tam niedużej firmie to każde pomieszczenie jest na wagę złota, jak pani wie. Jak pani
przeznaczy to na stołówkę, żeby on sobie kanapkę zjadł?
Nie tylko pracodawcy prywatni, ale także np. samorządy często nie radzą sobie z ilością i ceną
wymaganych prawem pracy udogodnień dla pracowników.
Jeszcze taki przykład - wystarczy popatrzeć na urząd gminy czy miasta, który ma środki i
chciałby zatrudnić tych bezrobotnych, dać im zatrudnienie. Dlaczego tych ludzi nie zatrudniają, a
środki są często oddawane, marnotrawione? Bo żeby zatrudnić tego człowieka z ulicy po to, żeby
skosić trawniki, odwalić śnieg,czy pozamiatać, a przy tej ilości bezrobotnych powinno być idealnie
posprzątane, to zaraz kurs BHP, szkolenie, instruktaż, sprawy socjalne, itd. itp. Nie tylko człowiek
indywidualny ma taki problem z zatrudnieniem kogoś legalnie, bo miasto ma jeszcze większy
problem. I wyjdzie z tego, że z tych pieniędzy, które były na zatrudnienie tych ludzi 90% poszło
na koszty poboczne, czyli szkolenia, na całą otoczkę, a tylko 10% poszło de facto na wypłaty dla
pracowników. I okazuje się, że taniej jest wynająć firmę żeby coś zrobiła niż samemu coś
tworzyć.
Inną kwestią zniechęcającą „małych” pracodawców do zatrudniania rejestrowanego, choć nie
związaną z procedurami prawnymi jest fakt, że – zdaniem dyskutantów - osoby zatrudnione oficjalnie i
na stałe mają inne podejście do pracy niż ci, brani do prac dorywczych na czarno.
Pracownik zatrudniony na stałe ma jakąś roszczeniowość, typu „mam urlop” i ma sobie urlop ten
pracownik, przez dwa tygodnie ciągiem, bo tyle musi dostać w roku i A pan jako pracodawca
musi zatrudnić następną osobę, żeby mu wykonywała pracę
Zatrudniłem jedną dziewczynę na stałe, chciałem jej zrobić przysługę, dziewczyna była bez
męża, miała dziecko. Okazało się, że jak tylko dostała angaż na stałe to zaczęły się problemy,
albo dziecko chore, albo ona chora i ciągle nie ma jej w pracy, bo ona już wtedy była pani, a nie
ja. Ona miała prawa i musiała je wyegzekwować. Więc po prostu po trzech miesiącach została
zwolniona, z pracą się pożegnała.
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Dziewczyny w takim wieku 20 - 30 lat to jest przecież stała polityka. Dostanie jakąś umowę na
czas nieokreślony to zachodzi w ciążę. To jest permanentne. Robią to celowo, planują, np.
dostanie podwyżkę, to jest dobry okres, bo nie mogą mnie zwolnić wtedy, pójdę potem na
macierzyński, potem wychowawczy wezmę.
Ja jestem za małym zawodnikiem, żeby tam z urzędami pracy wchodzić w kontakt. Nie
potrzebuję tyle zatrudnień, ale mam sąsiada, farmera który prowadzi brygadę robót leśnych.
Musiał się potężnie zadłużyć, żeby wprowadzić maszyny zastępujące ludzi, bo już w całej gminie
nikt u niego pracować nie chciał, a raczej nie mógł. A dlaczego? Bo on chciał ich rejestrować,
chciał ich legalnie. Tylko od razu, jak przychodzili na legalne zatrudnienie to im korzonki
wychodziły, reumatyzm, dzieci chore itd. Bezczelnie wprost chcieli go wykorzystywać, mimo, że
ten po sąsiedzku chciał dawać pracę. Więc zwalniał, rezygnował z nich. W końcu ocenił, że lepiej
wydać miliony na maszyny i teraz tylko z rodzina pracuje, bardzo zmechanizowany. Podobnie
inni farmerzy. Jak tylko chcieli zatrudnić kogoś legalnie to od razu zaczynały się problemy
Główne korzyści pojawiające się w toku dyskusji to oszczędność kosztów, większe zadowolenie
zatrudnianych (bo dostają większe pieniądze „do ręki” i ich pracy nie krępują przepisy), mniej
biurokracji, mniejsze obciążenie księgowej.
Poza tym zdaniem dyskutantów także pracodawcy zatrudniający na czarno przyczyniają się do
poprawy koniunktury, rozwoju, napędzają się gospodarkę. Zdaniem uczestników fokusów ta forma
zatrudnienia to nie jest działalność aspołeczna. Chociaż nie generuje podatków dla państwa, to dzięki
takiemu zatrudnieniu nowe pieniądze wchodzą na rynek, mimo, że bez pośrednictwa instytucji państwa.
Ja miałem świadomość tego, że pieniądze na ZUS są wyrzucane do kosza. Jest szara strefa,
państwo nie dostaje podatków osobistych, ale ludzie zarabiają, zamawiają i kupują więcej niż
gdybyśmy im mniej płacili, bo obciążałby nas ZUS i podatki. Nie tylko mój koszt byłby większy, a
oni by zarobili tak naprawdę mniej, bo nic (...) nie mieliby z podatkowej części płacy, którą dostają
do ręki. Natomiast zarabiając więcej nie mają co prawda tego ubezpieczenia, ale napędzają
koniunkturę, bo wydają więcej. Bo płacą VAT, bo są konsumentami bardziej aktywnymi, niż
gdyby zarabiali mniej. I w ten sposób ta szara strefa jednak ożywia gospodarkę (...)
Sposób myślenia większości uczestników fokusów dobrze oddaje następujący cytat będący
niemal upeerowską apoteozą wolności gospodarczej i pochwałą niczym nie skrępowanego wolnego
rynku.
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Jak minister finansów daje człowiekowi tysiąc złotych to, co się z tym dzieje? Zabiera mu od razu
19% podatku. Człowiek idzie kupuje jakiś towar, w którym jest VAT itd., albo zatrudnia kogoś,
zatrudnia firmę. Ta firma musi odprowadzić podatek. I z tego tysiąca złotych, które dał minister
finansów to po takich trzech etapach już nic nie ma, są z powrotem u ministra finansów. I
społeczeństwo jest biedne przez to. A teraz popatrzmy, co się dzieje jak oszukujemy ministra
finansów. Ja dostałem tysiąc złotych. Ja idę do pani i mówię, pani będzie dawała mojemu dziecku
korepetycje przez miesiąc. Pani się cieszy, bo wie, że dostaje tysiąc złotych. Idzie do drugiego
pana i mówi - będziesz mnie woził do pracy taksówką na czarno. Taksówkarz zarobi, to wybuduje
coś, wyremontuje i następni zarobią. I proszę bardzo tysiąc złotych w nie rejestrowanym obiegu
pomnożyło się, powstało z tego dziewięć tysięcy. Bo te pieniądze w naszym obiegu są właściwie
wykorzystane, natomiast w rękach państwa są wykorzystane niewłaściwie. Bezrobotni są, zasiłki
biorą, a jak chcesz kogoś do pracy, to nie ma chętnych.
Świadomość ryzyka związanego z zatrudnianiem w sposób nierejestrowany
Obawy związane z zatrudnianiem pracowników bez rejestracji istnieją, choć kontrola jakiejś
powołanej do tego instytucji państwa nie jest raczej traktowana jako jakieś realne zagrożenie.
Wie pani co, gdyby się okazało, że na masową skalę chodzi po domach policja i wyłapuje
zatrudnionych na czarno przy remontach…to pewnie każdy z nas przez moment by się zatrząsł i
pomyślał, „O kurcze! Może wpadną i do mnie”. Ale jeżeli to się wszystko tak odbywa, na
zasadzie, że może mogą, a może nie mają uprawnień, a może coś tam… Czy do mnie trafią, jak
ja mam jakieś 60 m w bloku 11 pięter, kto do mnie trafi…
A czego bym się miała obawiać, że co, że ktoś mi zrobi nalot do mojego domu? Może przy
budowie domu jest troszeczkę inaczej, niż przy remoncie. Bo tam jest tam jest jakiś nadzór
budowlany, (…), ktoś czegoś pilnuje, więc może można się czegoś obawiać, chociaż nie wiem.
Ale przy małym remoncie tak jak w naszym przypadku zupełnie nie widzę powodów do obaw.
Ktoś wpadnie i mi sprawdzi, czy pan Zenek, czy pan Franek mają ze mną umowę? Nawet nie
pomyślałabym o tym.
Są rozmaite sposoby zabezpieczania się przed skutkami takiej kontroli z Urzędu Pracy. W
przypadku budowy to jest przede wszystkim odpowiednie określenie sposobu budowy.
Przede wszystkim jest tak, że zabezpiecza się przed skutkami tego rodzaju kontroli wybierając
sposób budowy domu. Składając wniosek o pozwolenie na budowę zazwyczaj się wpisuje
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system gospodarczy. Czyli niby samemu. Ale Polacy mają dużo rodziny…Zawsze taki pracownik
może być spokrewniony, jakąś piąta woda po kisielu
Kolejny to udawanie, ze dany pracownik lub pracownicy dopiero rozpoczął pracę.
Kontrola z Państwowej Inspekcji Pracy może przyjść, zapraszamy. Bo pracodawca ma 7 dni na
zgłoszenie pracownika, wszyscy pracownicy mówią, że są pierwszy dzień w pracy, ci nielegalni
A ktoś w ogóle kogoś zatrudnia? Przychodzi kontrola, jeśli złapią kogoś, że pracuje nieuleganie to
mówi spoko, mam umowę w domu, dopiero od poniedziałku pracuję, doniosę jutro. Przecież oni
nie mają możliwości sprawdzenia. Mówisz, że masz. Nawet jak nie masz mówisz, że masz,
doniosę jutro, leży w domu. Jest wtorek, od poniedziałku pracuję. Bierze się umowę z datą
wsteczną, bo jest siedem dni na zgłoszenie pracownika. Warto też jest mieć księgowego, który
prowadzi wszystko, to jest furtka niemiłosierna. Bo w razie czego wszystko się zwala na
księgową, a jest zawsze czas, bo ona nie musi się spotykać z kontrolą, kiedy chcą. Może im
drzwi nie otworzyć na przykład do mieszkania, może jej nie być. Można zadzwonić, wszystko
uzgodnić
Ostatni wymieniany także w tych fokusach sposób na kontrolę to wręczenie łapówki
inspektorom.
Pracodawcy zabezpieczają się przed możliwością powstania powodów do ewentualnych
roszczeń ze strony pracowników np. z tytułu wypadków przez zatrudnianie tylko tych bezrobotnych,
którzy są zarejestrowani w urzędzie pracy i dzięki temu są posiadaczami ubezpieczenia.
Nigdy nie zatrudniam nie zarejestrowanych bezrobotnych. Musi być zarejestrowany, bo chodzi o
ubezpieczenie. Gdyby mu się coś stało to on zawsze jest ubezpieczony i on zawsze się
wytłumaczy w swoim interesie, bo już by nigdy go nikt nie zatrudnił. Jak na przykład przy
piłowaniu obciął sobie palec, nie u mnie akurat, ale u sąsiada to pogotowie przyjechało na
podwórko, ale do niego, nie tam, gdzie on robił i pół wsi zaświadczyło, że on to na swoim
podwórku odciął. Nawet palec zabrał. Tak, że to jest ważne, żeby był ubezpieczony. Poza tym to
wtedy jest tak trochę politycznie. Wiadomo, że z góry wszyscy powiedzą, że nas państwo
oszukuje. I dlaczego teraz na przykład ja zaznaczam z tego, że ja go zatrudniam, bo państwo
powinno mu nie płacić, bo on nie jest bezrobotny, bo on udaje tylko, on jest w papierach
bezrobotny. On bierze pieniądze, a nie powinien. Państwo go nie potrafi skontrolować i daje mu
to ubezpieczenie za darmo to, dlaczego ja mam nie nabrać państwa?
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Jak już wspominaliśmy zatrudnienie "na czarno" w środowiskach z których wywodzili się
uczestnicy fokusów nie spotyka się z jakimś społecznym ostracyzmem, przeciwnie wszyscy podchodzą
do tego zjawiska ze zrozumieniem. Zdaniem dyskutantów w sposób nierejestrowany nie zatrudniają
tylko służby mundurowe, urzędy państwowe, służba zdrowia.
Skłonność do zatrudniania rejestrowanego
Zwiększyć skłonność do zatrudniania rejestrowanego w takich przypadkach jakie są znane
uczestnikom obu badań, może przede wszystkim zmniejszenie podatków oraz obciążeń związanych z
kosztami pracy. Inaczej wszelkie rozumowanie będzie wyglądało następująco:
Przychodzi pracownik i pytam się, czy chcesz zarabiać 600 złotych, czy tysiąc złotych? Tysiąc
chce. Ja płacę tysiąc i mam 200 złotych w kieszeni. Koniec tematu.
Ogólnie są za duże obciążenia. Żeby pracownik miał dobrze to pracodawca musi mieć super i
koniec. To nie może być tak, że pracownikowi musisz zapłacić, a nie zarabiasz. Teraz się
pracodawca żyłuje, żeby cokolwiek zostało. Jak by pracodawca zarabiał 100 tysięcy, to by nie
żałował pracownikowi zapłacić ileś tam i zapłacić ileś tego ZUS-u.
Respondenci oczywiście bali by się mandatu lub jakiejś inne sankcji finansowej za zatrudnienie
pracownika bez rejestracji, ale uważają, że takiego mandatu dość łatwo jest uniknąć.
Wszystko, od tego jak wysoka by była ta grzywna. Serio brałbym ją pod uwagę jeśli byłaby
większa niż koszty podatku… Wyższa, niż, to, co zaoszczędziłem
Uczestnicy obu badań nie zatrudniali pracowników poniżej stawki płacy minimalnej. Ich zdaniem
obecnie za takie pieniądze nikt nie chciałby pracować.
Płaca minimalna to jest nie oszukujmy się, to nie jest płaca, to nikt nie płaci. To jest za dużo, żeby
umrzeć, a za mało, żeby przeżyć.
Teraz nawet, jeśli się kogoś zatrudnia legalnie i bierze się go na najniższą stawkę, to tylko po to,
żeby płacić minimalny podatek, ale w rzeczywistości płaci się temu pracownikowi więcej. Także
płaca minimalna to fikcja.
Dyskutanci raczej obśmiali pomysł specjalnych bonów, które pracownicy podejmujący drobne
prace na zlecenie otrzymywaliby od pracodawców i zanosili je do instytucji publicznej, która
zajmowałaby się ich obsługą (potrącała składki oraz podatki i wypłacała gotówkę) zdejmując wiele
biurokratycznych obowiązków z głowy pracodawcy. W ich opinii dokładanie mitręgi biurokratycznej
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związanej z obsługą tego rodzaju bonów z pewnością powiększyłoby koszty tego przedsięwzięcia, a w
kosztach ich zdaniem kryją się przyczyny popularności pracy na czarno.
Znając życie następna, wielka pralnia pieniędzy. To byłaby jedna, wielka pralnia pieniędzy. A
zrobiłaby się pralnia pieniędzy, bo byłaby anonimowa.
To tak samo, jak samozatrudnienie. Bardzo dobre, bo pracodawca nie ponosił żadnych kosztów.
Nie interesowało go, czy pracownik jest chory, czy ma urlop? Miałeś własną działalność i robiłeś
jak chcesz. Nie można było wtedy zaskarżyć pracodawcy, bo prowadzisz własną działalność. Tak
było dobrze, tylko rząd to zlikwidował. A teraz mają być bony?

Przedstawiciele gospodarstw domowych dających prace sezonowe
Podejmowanie decyzji o zatrudnieniu pracownika (nierejestrowanym)
W grupie przedstawicieli gospodarstw domowych dających prace sezonowe (poza rolnictwem i
ogrodnictwem) wyodrębnić można dwa typy pracodawców:
1.

osoby prywatne, zatrudniające wykonawców krótkotrwałych, określonych prac w
mieszkaniu lub gospodarstwie – np. remont

2.

„guasi-firmy”, czyli osoby prywatne działające de facto jak niezarejestrowana firma:
„właściciel” posiada „zlecenie” na wykonanie pewnej pracy i zatrudnia do tego celu
pracowników. Tego typu „nierejestrowane firmy” działają przede wszystkim w branży
budowlanej – bywa tak, że w przeszłości ich obecni „właściciele” rzeczywiście
prowadzili zarejestrowaną działalność gospodarczą, a z powodu nieopłacalności
przeszli do „szarej strefy”, prowadząc nadal identyczną działalność w sposób
nierejestrowany.

Warto podkreślić, że osoby należące do tej ostatniej grupy definiują się niejednoznacznie – jako
pracodawcy lub jako pracobiorcy – często bowiem nie tylko zatrudniają pracowników, ale też sami
wykonują część prac, na jakie otrzymali zlecenie. Jest to zatem grupa, której przedstawiciele pojawiają
się zarówno wśród badanych pracodawców, jak i wśród badanych pracobiorców, w zależności od
osobistego zdefiniowania swojej sytuacji zawodowej.
Powyższy podział ma istotne znaczenie dla postrzegania problemów objętych badaniem –
podejście do zatrudniania pracowników nierejestrowanych różni się bowiem w wielu kwestiach w
sposób istotny wśród osób rzeczywiście prywatnych i wśród przedstawicieli „quasi-firm”.
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Decyzja o poszukiwaniu pracownika podejmowana jest zazwyczaj w chwili, kiedy pojawia się
zapotrzebowanie na wykonanie pewnej pracy. Czas, jaki upływa pomiędzy podjęciem decyzji o
zatrudnieniu, a zatrudnieniem zależy od branży i typu czynności.
W przypadku rolnictwa i ogrodnictwa zakres prac do wykonania w określonym czasie jest
możliwy do przewidzenia – pracodawcy kompletują zatem ekipę z wyprzedzeniem, wiedząc z góry, na
jaką liczbę pracowników będą mieli zapotrzebowanie; od umówienia się z pracownikiem do jego
zatrudnienia może mijać nawet kilka tygodni, choć w nagłych przypadkach pracownik może być
zatrudniony z dnia na dzień.
W przypadku prac o charakterze budowlanym:
osoby prywatne: poszukują wykonawcy bezpośrednio po podjęciu decyzji o konieczności
wykonania pewnych prac; z reguły wykonawca (pracownik) jest osobą poleconą, której umiejętności
zostały sprawdzone przez znajomych – pracodawca najczęściej chce zatrudnić tę konkretną osobę, a
zatem termin podjęcia pracy (czas pomiędzy umówieniem się na pracę, a podjęciem jej) zależy w
dużym stopniu od pracownika: jeśli jest dyspozycyjny - natychmiast rozpoczyna pracę, natomiast bywa
również tak, że pracodawca czeka na konkretnego pracownika, opóźniając prace remontowe czy
budowlane.
„quasi-firmy”: tego typu pracodawcy mają z reguły grono stałych współpracowników
reprezentujących różne specjalności w branży budowlanej i kompletują ekipę bezpośrednio przed
rozpoczęciem realizacji zamówienia
Wykonywanie pracy w sposób nierejestrowany i zatrudnianie pracowników na tej samej
zasadzie nie jest kwestią podlegającą jakiejkolwiek dyskusji w trakcie procesu „umawiania się na
pracę”. Rozwiązanie to jest dla obu stron OCZYWISTE i ewentualna rejestracja nie pojawia się w ogóle
w rozmowie na temat pracy.
Ja go nawet nie pytam.
Ja nigdy nie pytałam czy on był zarejestrowany czy nie bo mi rachunek nie był do niczego
potrzebny. Po prostu tak jak mówiliśmy wcześniej. Była robota. Jeżeli ma pan czas to pan
wchodzi dzisiaj czy tam za tydzień. Umawiamy się.
Tak. To było oczywiste.
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Oczywistość zatrudniania pracowników sezonowych bez rejestracji wynika między innymi z
faktu, że w dużej części są to osoby bezrobotne, zarejestrowane w Urzędzie Pracy. Pracownik taki nie
chce wyrejestrowywać się z Urzędu dla krótkotrwałego zatrudnienia, ponieważ jest to kłopotliwe, a jeśli
posiada prawo do zasiłku – nie chce go utracić, traktując pracę sezonową jako dodatkowe źródło
dochodu.
Jeżeli ja mam go zatrudnić na 2 tygodnie i on ma się wyrejestrowywać z Urzędu pracy i z
powrotem tam iść i stać w kolejce, to on powie: ja dziękuję. Albo przyjdę 2 tygodnie popracuję
albo wcale nie przychodzę.
Jak chce się pracownika takiego który w jakiś sposób podejmie odpowiedzialność za swoją
robotę, bo ja też o takich mówię. Bo tacy są też zatrudniani i potrzebni. Ale oni są zorientowani,
że opłaca się być na zasiłku. Czy nawet bez prawa do zasiłku zarejestrowany jako bezrobotny. A
w tym czasie pracować na budowie. Natomiast ludzie też nie są głupi. Woli zarobić.
Jeszcze są takie sytuacja na przykład jak w budownictwie, czasami przychodzi zima, nie ma, jest
zastój. No to oni wtedy się rejestrują. Czy wtedy idzie do jakiejś pracy innej. A w lecie pracuje u
nas, żeby więcej zarobić. I tak chodzą żeby mieć więcej. Kombinuje się jak tylko możliwe.
Też ludzie wolą robić na czarno bo też jest dużo takich osób co na kuroniówce albo też na
czymś, jeszcze oprócz tego że ma kuroniówkę to sobie idzie na budowę i sobie dorobi.
Szczególnego rodzaju wyjątek stanowią większe przedsięwzięcia budowlane, wymagające
formalnych dokumentów odbioru, ekspertyz, atestów czy zatwierdzeń do użytku. W takiej sytuacji osoba
(firma), która udziela tego typu poświadczeń wynajmowana jest w sposób legalny, ale wyłącznie w celu
ich udzielenia (faktycznym wykonawcą jest osoba (firma) nierejestrowana) – jej przedstawiciel w pełni
zdaje sobie sprawę ze swej roli, pobierając za swe usługi stosowną opłatę, opłacalną dla obu stron
transakcji.
Z podobną sytuacją mamy do czynienia podczas starania się o dofinansowanie czy refundację,
np. ze środków unijnych (np. na zabudowania gospodarcze) – do pracy zatrudniania jest w sposób
legalny tylko jedna osoba z odpowiednimi, koniecznymi do udokumentowania uprawnieniami, natomiast
pozostałe pracują w systemie nierejestrowanym.
Podpisujemy umowę tylko tam, gdzie potrzebne jest zaświadczenie jakieś, jakiś glejt, że spełnia
się określone warunki. Czyli odbiór kominiarski, odbiór elektryczny, gazowniczy. Odbiór
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przyłączenia instalacji wodnej, kanalizacyjnej. Przy tych rzeczach po prostu, przeważnie
prowadzą to duże firmy. I one wystawiają rachunki. Także te rzeczy związane z odbiorem.
Musi być jakiś papier. Jakby w razie coś się stało to kogoś muszą pociągnąć za to.
Budowa obory, owczarni czy tam czegoś, to wiadomo, że wiąże się, że na taką budowę nie
można zatrudnić na czarno ludzi. To musi być fachowiec z papierami który podpisze nam. Plany
musimy kupić z reguły. Musimy zrobić mapki geodezyjne, mapki do celów prawnych. To musi
zrobić osoba które wystawia fakturę, rachunek.
Zatrudnia się ludzi takich którzy potrafią zrobić, ale wcale nie musi być na to papier. Nie muszą
być na to umowy. To są po prostu ludzie którzy potrafią elegancko zrobić. To wcale nie oznacza,
że on chce mieć umowę i tak dalej. Tak samo i my. Więc tutaj my to robimy w ten sposób.
Wszystko zależy od ceny. I teraz tak, dzisiaj czasami jest tak, że jest możliwość wyjęcia jakichś
pieniędzy, gdzieś tam dofinansowania i tak dalej. I potrzebny jest papier. To jest jedna rzecz, że
wtedy trzeba szukać i umowę jakąś sporządzać. Druga rzecz, że potrzeba tak jak mówiliście,
odbioru. Są pewne prace które wymagają odbioru. Więc trzeba stworzyć pewne przynajmniej
pozory. Znaczy pozory, musi osoba z uprawnieniami coś podpisać. To wcale oznacza, że ona
musi być zatrudniona.
Jeżeli jest potrzeba odbioru czegoś, to to musi być ktoś z uprawnieniami. I wtedy musi być
przynajmniej formalna jakaś nieduża umowa. Na mniejszy zakres prac. To się robi po prostu tak,
żeby to było. Żeby to zrobiła osoba z uprawnieniami. Natomiast reszta, to wchodzą te pieniądze.
Jest cena. I wtedy się po prostu kombinuje.
To znaczy w ogrodnictwie tak samo też jest. Bo na przykład jak się bierze dofinansowanie, swego
czasu były płyty na obornik. To trzeba było mieć dokumentację. Trzeba było mieć kierownika
budowy, który prowadził to. Samemu nie wolno było zrobić. Musiał być atest. To się wtedy
zwiększają koszty tego. To wtedy pieniądze są na pobudowanie tej płyty, ale to są po prostu
dodatkowe koszty. Płacenie za ten beton z atestem jak on się może niczym nie różni, tylko więcej
chemii ma w sobie. Jakichś różnych tam uszczelniaczy. Ale to są dodatkowe koszty. Ja muszę
faktury mieć na to wszystko. To napędza koniunkturę. Ale ja bym mógł sobie to zrobić takim
systemem gospodarczym, że bym sobie wziął do bębna chłopaków na kilka dniówek i bym to
zrobił tańszym sposobem, i jeszcze jedną osobę która ma pojęcie o naniesieniu poziomów. I też
bym sobie zrobił za połowę pieniędzy.
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W rolnictwie to ja do traktora muszę mieć dofinansowanie, do budynku gospodarczego muszę
mieć. To wtedy te faktury gromadzę albo zatrudniam jakąś firmę i zlecam wykonanie. A jak nie, to
zlecam tylko żeby mi dali ileś tam. I muszę mieć tylko dokument. A we własnym zakresie robię. I
to mi wystarczy.
Czas pracy definiowany jest zadaniowo - pracownik jest zatrudniany do wykonania określonej
pracy / czynności. W przypadku prac budowlanych na rzecz „quasi-firmy” bywają to często bardzo
krótkie okresy, nawet jednodniowe – fachowiec o określonej specjalności wykonuje określone zadanie i
na tym jego rola się kończy.
W przypadku prac na rzecz gospodarstwa domowego (remont, budowa) pracodawca umawia
się na określony zakres prac i uzgadnia z pracownikiem czas, w jakim praca ma zostać wykonana –
strony osiągają tu kompromis.
W przypadku gospodarstw ogrodniczych i rolnych pracodawca jest w stanie przewidzieć, jak
długo potrzebny mu będzie pracownik i z góry określa czas zatrudnienia, zależny od rodzaju pracy (np.
zbiór owoców).
Wobec zadaniowego charakteru zatrudnienia problem przerw w pracy - niedziel, świąt, urlopu,
choroby itp – nie istnieje dla pracodawcy. Od pracownika oczekuje się jedynie, że wywiąże się ze
swego zadania w umówionym czasie. Jeśli chce pracować w niedzielę, aby szybciej skończyć, a
pracodawcy to odpowiada – może to robić. Jeśli nie stawia się do pracy w umówionym czasie –
przestaje być pracownikiem.
Umawiam się z kimś na wykonanie danej roboty. Uzgodniłam sobie cenę. Wychodzi na to, bo
ktoś zachorował. Słuchaj, nie mogę. Już nie mówię o jakimś zachorowaniu bardzo poważnym.
Przeziębieniu nawet głupim, nie? Słuchaj, nie mogę. Za 3 dni się skończy. Mnie to nie interesuje,
że muszę mu chorobowe płacić czy coś tam. Ja mu płacę za umówioną robotę.
Szczególnym przypadkiem są tu pracownicy „quasi-firm” – tu pracodawca jest skłonny
zaakceptować w szczególnym przypadku losowym nieobecność, ale tylko jeśli chodzi o pracownika
sprawdzonego i dobrego fachowca.
Jeszcze się zdarzają też ludzie, o których jak to kiedyś Pawlak mówił; słowo jest droższe od
pieniędzy. Zdarzają się i tacy. Więc jak się takiego trafi to się też takiego pilnuje, szanuje. On
dostaje wtedy więcej pieniążków i tak dalej. I nie ma problemu, że on załóżmy potrzebuje wolne
czy coś.
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Takiemu się daje. Wiadoma sprawa, że nie papiery tylko po prostu pieniążki. Umawiamy się. On
dzisiaj nie przychodzi, jest wszystko usprawiedliwione. Wszystko w porządku.
Jak zachoruje, to nie mówi się o zapłacie za chorobę. Ale czeka się na niego i to jest jego zysk.
Definicja wynagrodzenia zależy od typu pracodawcy i rodzaju pracy:
w ogrodnictwie i rolnictwie jest to albo stawka godzinowa, płatna okresowo, np. tygodniowo
(przy pracach niewymiernych, typu obrządek), zadaniowa (łączna za wykonanie pewnej pracy) lub
akordowa, np. przy zbiorach
w gospodarstwach domowych zatrudniających pracowników do prac budowlanych i
remontowych: wynagrodzenie zadaniowe – umówiona określona suma za wykonanie określonej pracy
w „quasi-firmach”: stawka godzinowa, płatna okresowo, np. tygodniowo lub stawka zadaniowa –
określona suma za wykonanie określonej pracy (dotyczy fachowców w określonych specjalnościach)
We wszystkich przypadkach pracodawcy unikają codziennego wypłacania należności wg stawki
godzinowej oraz płacenia zaliczek na poczet przyszłych zarobków. Zgodnie wyrażano opinię, że –
zwłaszcza w przypadku pracowników wcześniej niesprawdzonych, wykonujących prace proste – jest to
najlepsza droga to utraty pracownika. Możliwość taką dopuszczają wyjątkowo jedynie przedstawiciele
„quasi-firm”, w odniesieniu do znanych i solidnych pracowników.
Nie lubię żadnych zaliczek, bo zaliczkę dam a on dzień, dwa nie przyjdzie, nie ma kurde mol,
koniec. Niech sobie pożyczy gdzieś indziej ale ode mnie nie dostanie.
Sposób rozstania się z pracownikiem w sytuacji niespełniania wymagań nie jest określany –
decyduje tu wyłącznie wywiązywanie się z powierzonego zadania.
Pracownicy zatrudniani do prac sezonowych rekrutują się z szeroko pojętego grona znajomych
potencjalnego pracodawcy:


rolnicy i ogrodnicy zatrudniają dalszą rodzinę, powinowatych, znajomych, sąsiadów itp.



przedstawiciele gospodarstw domowych szukają pracownika poleconego przez znajomą osobę



przedstawiciele „quasi-firm” mają z reguły grupę sprawdzonych współpracowników, spośród
których rekrutują aktualnie zatrudnianych, według zapotrzebowania
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W małych miastach i wsiach osobiste relacje pomiędzy pracownikiem i pracodawcą są bardzo
istotne – osoby te znają się wzajemnie, nawet jeśli nie osobiście, to pośrednio. Aspekt ten wpływa też w
dużym stopniu na zaufanie do pracownika, mające szczególne znaczenie w sytuacji zatrudnienia
nierejestrowanego. Pracodawcy podkreślali w toku dyskusji, że w małym środowisku ludzie się znają,
łatwiej zatem znaleźć pracownika przez polecenie, łatwiej też wyegzekwować od niego dobrą pracę –
pracownik nie będzie ryzykował utraty reputacji, bo przede wszystkim dzięki niej znajduje kolejne
możliwości zatrudnienia.
Każdy ma jakiegoś znajomego. Ktoś nie ma pracy i budowlanka ma to do siebie, że oni się
szybko uczą, szybko się stają fachowcami.
Jeżeli był wolny to praktycznie od razu. A jeżeli tak jest, że ktoś ma jakąś robotę, bo to różnie
ludzie robią, prawda? Praktycznie ja też brałem osoby takie o których coś wiedziałem. Bo na
początku zacząłem brać różne. To przychodził pracownik i chciał zaliczkę pierwszego dnia, a
potem go już nie było. Albo przychodził po trzech dniach strasznie zmęczony i mówi, że dziecko
chore. Ale takie jest życie po prostu.
Generalnie zatrudnia się znajomych
Którzy mieli znajomych
Bo jest człowiekiem pewnym. Że on może to zrobić. I jemu można dać odpowiedzialną robotę i
on zrobi. Ja wiem, że on nie pójdzie na piwo, nie pójdzie na wódkę, tylko on stanie i będzie robił.
Dlatego to wśród znajomych się szuka.
Z polecenia.
Żeby nie było, że dałeś mu narzędzia a potem pracownika nie ma. Bo takie też są przypadki. Co
tu dużo ukrywać. Różni są ludzie.
Ja wolę znajomemu dać zarobić niż kogoś obcego wpuszczać na teren. Koledzy, rodzina,
znajomi.
Na przykład ja w niedużej wiosce mieszkam. I wiem mniej więcej kto we wsi ma ile roboty. Albo
na przykład kto ma duże gospodarstwo lub małe. I idę do niego. Mówię: Słuchaj, jesteś wolny?
Bo pojutrze mi trzeba na 2 dni człowieka. On mówi: jestem wolny. To ile chcesz?
Sąsiad. Albo któryś który ma też gospodarstwo rolne, ale nie ma tyle roboty przy tym
gospodarstwie co ja mam. I on poprostu do mnie przychodzi. Dogadujemy się. Nie ten to idę do
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drugiego. Wiem którzy chodzą. To jest taka pomoc sąsiedzka. I on ma gospodarstwo, jest
ubezpieczony w KRUSie. I takiego człowieka biorę i on po prostu zna się na robocie. Bo
wiadomo, jest w rolnictwie cały czas. Wie co trzeba. Ja staję z tym człowiekiem razem do roboty.
Idziemy, robimy, czy zwozimy zboże. Po prostu ma dniówkę płaconą. Nieraz jak cały tydzień
porobimy, to na koniec dniówki jeszcze na jakieś piwo się idzie.
Takich ludzi, wie pani, nie potrzeba szukać bo w takim małym miasteczku jak Solec to każdy wie
co potrafi (...) to się zna bo ja na przykład parę lat, ja jeszcze nigdy nic sobie sama nie robiłam
tym bardziej że nawet o firmie jakiejś budowlanej czy nawet nie wiem jakiej nie pomyślałabym,
wie pani, bo mi się wydaje że na przykład mam dużo takich znajomych co wiem że robią solidnie,
dobrze i za połowę taniej, także wolę wziąć.
No tak, fala idzie. Tak jak na budowie, przychodzą ludzie, patrzą, „a kto to robił, kto to robił”, no
powiedzmy że ja „aha, no to dobrze zrobione to pan u mnie zrobi” i na tej zasadzie to jest.
Zatrudniając znajomych czy rodzinę, o których wiadomo, że „są w potrzebie” pracodawcy mają
również nierzadko poczucie spełnienia „dobrego uczynku”, uważają, że w ten sposób są pomocni.
Ja tam za bardzo nie mam czasu, żeby przy kurach i oni tam wszystko robią, takie prace, że to by
każdy nawet zrobił, to po co kogoś tam brać jeżeli ja mogę dać zarobić koledze.
Agencja Pracy Tymczasowej nie jest znana pracodawcom. Deklarują jednak, że raczej nie
korzystaliby z usług tego typu instytucji, ponieważ w ich przypadku większe znaczenie ma zaufanie do
sprawdzonego, znajomego pracownika. Obawiają się również, że wynajęcie pracownika z agencji
wiązałoby się z wyższymi kosztami. Wyjątek stanowią osoby prowadzące „quasi-firmy” budowlane,
deklarujące, że w szczególnej sytuacji - nagłej potrzebie - byłyby skłonne spróbować tego typu
współpracy.
Znaczy ja bym się nad tym zastanowił powiem wam szczerze. Nad agencją, nad zatrudnianiem z
agencji w razie potrzeby. Bo gdyby się zdarzyła załóżmy potrzeba coś szybko, jeżeli bym
wiedział, że jest takie coś w Siedlcach czy tu gdzieś w okolicach, no to można by było
ewentualnie spróbować. Nie wiem. Gdyby mi brakowało ludzi. Coś pilnego, coś potrzeba.
Reakcja otoczenia na zatrudnianie w sposób nierejestrowany odbierana jest jako pozytywna lub
obojętna. Zdaniem badanych, „wszyscy to robią”, a w małym środowisku wręcz połowa mieszkańców
zatrudnia, a druga połowa jest zatrudniana. Jest to proceder, w którym biorą udział – w sposób
bezpośredni lub pośredni – wszyscy mieszkańcy. W odczuciu badanych - wobec powszechnego
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przekonania o zbyt wysokich kosztach pracy i niskich dochodach i wobec ograniczonych możliwości
podjęcia legalnie godziwej pracy - zatrudnianie „na czarno” nie jest rzeczą naganną, a raczej zdrowym
objawem dbania o własne interesy, zarówno ze strony pracodawcy jak i pracownika.
Bo to się po prostu w tej chwili patrzy na pieniążki. Chodzi o pieniądze. I to nie, że sąsiad patrzy
jakoś na mnie inaczej, że ja sobie kogoś tam zatrudniłam i czy to jest ta firma legalna, czy
nielegalna. Nie. Po prostu ludzie nie wnikają w to.
Znajomi to samo robią.
Bo to jest coś takiego, albo jedni zatrudniają a inni są zatrudniani. Można tak uogólnić. Ja
uogólniam. Ale to po prostu na tym polega, że wszyscy w jakiś sposób w tym biorą udział.
W odczuciu pracodawców dających prace sezonowe, w sposób nierejestrowany najczęściej
wykonywane są:


szeroko rozumiane prace proste, wykonywane przez osoby nieposiadające żadnych
konkretnych kwalifikacji



wszelkie prace w budownictwie



wszelkie prace w rolnictwie i ogrodnictwie



prace opiekuńcze



praca w handlu i gastronomii
Pojawiły się opinie, że „na czarno” wykonywane są wszelkie możliwe prace, w każdej dziedzinie

i typie firmy, jeśli tylko sytuacja na to pozwala.
Motywacje dla których pracodawca decyduje się nie rejestrować pracownika
Motyw finansowy. Opłacalność finansowa stanowi podstawowy motyw, dla którego
pracodawca decyduje się nie rejestrować pracownika. W odczuciu pracodawców zatrudnienie
nierejestrowane jest zdecydowanie tańsze, a przy tym – bardziej opłacalne finansowo dla pracownika,
który zarabia więcej niż otrzymałby za taką samą pracę wykonywaną legalnie. Przy zatrudnieniu
rejestrowanym dodatkowym kosztem dla pracodawcy zatrudniającego większą liczbę osób byłaby
konieczność wynajęcia / zatrudnienia osoby, zajmującej się obsługą administracyjną i finansową
(księgowej).
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…to mówię „ty, chciałabym tam to i to zrobić, nie wiesz kto najtaniej?” „ty, mam tam znajomego,
mieszka tam koło mnie, budynek obok to on ci wszystko zrobi”, „drogi?”, „co ty, dogadasz się” i
wiadomo że się dogada bo człowiek i jedzenie postawi czy jakąś flaszkę na koniec postawi i się
uzgadnia tyle i tyle i obojętnie co on zrobi to on nie może wziąć więcej.
Przyjdzie po cichu, wstawi drzwi za sto złotych, przyjdzie firma i te same drzwi wstawi, może i
gorzej, na pewno nie lepiej za sto pięćdziesiąt złotych bo on te pięćdziesiąt już musi oddać do
państwa, to teraz powiedzmy taka koleżanka, wstawiała drzwi wczoraj czy przedwczoraj, kogo
weźmie? No tego dobrego za sto złotych, no przecież też nie leży na pieniążkach.
Prosta, czysta kalkulacja, tak.
Naprawdę warto zatrudniać kogoś na czarno, naprawdę warto.
Warto, po prostu za mało zarabiamy, za mało zarabiamy żebyśmy mogli firmę wynająć, taka jest
prawda.
Sezonowość / krótkotrwałość zatrudnienia. Kolejnym czynnikiem motywującym do
zatrudniania nierejestrowanego jest fakt, że pracownicy zatrudniani są na krótkie okresy bądź
sezonowo. Konieczność przeprowadzania skomplikowanych (w odczuciu badanych) procedur
administracyjnych w związku z rejestracją, a później – wyrejestrowaniem pracownika odstręcza
pracodawców od podejmowania prób legalizacji zatrudnienia.
Procedury administracyjne. Kwestia uciążliwości procedur wiąże się z krótkotrwałością
zatrudnienia – zdaniem pracodawców, w przypadku osób zatrudnianych na krótki okres (np. 1 – 2 dni)
czas poświęcony na legalizację zatrudnienia w różnych instytucjach byłby dłuższy niż czas zatrudnienia
pracownika.
Solidność pracownika. W odczuciu pracodawców, pracownik nierejestrowany bywa często
pracownikiem solidniejszym, bardziej dbającym o pracę niż pracownik zatrudniony legalnie – taki
pracownik zdaje sobie sprawę, że jego zatrudnienie zależy wyłącznie od jego stosunku do pracy, a
zatem stara się bardziej niż zatrudniony legalnie. Bywa też bardziej wszechstronny.
Firma jest po prostu bardzo wybredna, oni mają swój zakres obowiązków i do widzenia a na
czarno jak się weźmie jakiegoś faceta do remontu bądź jakąś budowlankę, który ma smykałkę do
tego, pięknie zrobi. Co prawda nieraz to dłużej trwa bo zależy gdzie co jeszcze wykonuje ale
nieraz jak remont mieszkania, u mnie na przykład, to bardzo szybko poszło bo facetowi po prostu
zależało na pieniądzach i był solidny.
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Szybko może nie ale miałam wszystko ale i hydraulika… Taka złota rączka. Wszystko dosłownie,
światło, oświetlenie, wszyściuteńko co bym chciała
Jak przyjechałam z sanatorium to byłam szczęśliwa, zadowolona. Czyściutko, posprzątane, tak
że od razu poszło to dalej, moim sąsiadom. I miał pracę automatycznie.
I powiedziałam że kiedykolwiek coś będzie to on już jest mój, już koniec.
Uproszczone procedury zatrudniania. W sytuacji pracy nierejestrowanej jedynym elementem
decydującym o zatrudnieniu i wynagrodzeniu jest wykonanie umówionej pracy za ustalone wcześniej
wynagrodzenie. Atutem jest w odczuciu pracodawców możliwość uniknięcia kwestii związanych:


z uzgodnieniem wynagrodzenia za godziny nadliczbowe



z uzgodnieniem wynagrodzenia za pracę w soboty i dni wolne



ze zwolnieniem lekarskim (zarówno od strony finansowej, jak i proceduralnej)



z urlopami



z rozwiązaniem stosunku pracy (zarówno od strony finansowej, jak i proceduralnej)
Powyższe motywy dotyczą przede wszystkim pracodawców zatrudniających sezonowo w

rolnictwie / ogrodnictwie oraz „quasi-firm” budowlanych, czyli osób zatrudniających większą liczbę
pracowników w sposób rzeczywiście sezonowy.
Po prostu było taniej. Cena.
Są tacy co przyjdą i popracują. Albo taki co przyjdzie na dzień, dwa. Ja go zarejestruję jako
pracownika, będę płacił za niego ZUS. Samo zarejestrowanie to trzeba pochodzić za tym. I
potem on mi przyjdzie, nie przyjdzie. Nie wiadomo, zwalniać go, nie zwalniać. Biurokracja,
pierwsza rzecz.
Bo zanim ja pozałatwiam papiery żeby pracownika zatrudnić, to on już zdąży robotę zrobić.
Bo to są poprostu krótkie prace. Takie do pomocy. I on nie jest mi potrzebny na cały tydzień, jest
potrzebny mi na dniówkę. I dlatego po co mi zatrudniać kogoś i załatwiać jakąś umowę. To trzeba
było by i w Krusie prawdopodobnie taką rzecz załatwić.
I jeszcze dodatkowo bym musiał zatrudnić księgową, żeby to prowadzić. Wszystko, żeby połapać
się ze wszystkim.
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Dla mnie to największy kłopot iść do urzędu.
W przypadku osób prywatnych, zatrudniających pracowników do prac typu remont czy budowa,
kwestia motywu skłaniającego do nierejestrowania pracownika po prostu nie istnieje – ewentualna
legalizacja zatrudnienia takiego pracownika w ogóle nie jest brana pod uwagę (taka możliwość „nie
przychodzi do głowy”). Alternatywę dla zatrudnienia nierejestrowanego mogłoby tu ewentualnie
stanowić zawarcie umowy z firmą świadczącą odpowiednie usługi – istnieje jednak bariera finansowa,
pracownik „prywatny” jest nieporównanie tańszy. Najczęściej jest to poza tym osoba godna zaufania,
znana pracodawcy.
To są ludzie sprawdzeni o których już wiemy.
Nawet mogę klucz zostawić.
Bo firma to są na przykład ludzie których ja nie znam a tu znajomy i ja mogę sobie wyjść z
mieszkania i ja wiem na przykład że on zostanie sam i on sobie może robić cały dzień i mi tam
nic nie zginie.
Pracodawcy sezonowi nie postrzegają swoich (potencjalnych) pracowników jako osoby mające
niższe niż przeciętne szanse na zatrudnienie w sposób rejestrowany (np. były więzień, osoba
długotrwale bezrobotna, osoba mało zaradna życiowo). Bywa przeciwnie – uważają pracowników za
osoby zaradne życiowo, które umieją sobie dorobić do niskiej pensji czy zasiłku dla bezrobotnych. Jak
wspomniano wcześniej, sezonowe zatrudnianie w sposób nierejestrowany nie jest postrzegane jako
rodzaj wykorzystywania pracownika - raczej jako działanie, w którym obie strony odnoszą korzyści, a w
szczególnych przypadkach – jako rodzaj pomocy świadczonej mniej zaradnym krewnym czy znajomym.
Pracodawcy zatrudniający pracowników do prac sezonowych nie zdają sobie w pełni sprawy z
listy kosztów i procedur administracyjnych, jakie musi ponosić pracodawca w związku z legalnym
zatrudnianiem (wyjątek stanowią tu osoby prowadzące „quasi-firmy”, które w przeszłości prowadziły
zalegalizowaną

działalność

gospodarczą).

Mówiąc

spontanicznie

o

uciążliwości

procedur

administracyjnych i kosztach zatrudnienia wskazują przede wszystkim na ZUS – ogólnie. Za tym hasłem
kryje się przede wszystkim składka na ubezpieczenie społeczne, najbardziej, w odczuciu badanych
podwyższająca koszty pracy – stanowiąca ten koszt, którego pracodawca najbardziej chce uniknąć.
Porównując rolę procedur administracyjnych i kosztów związanych z zatrudnieniem, jako
motywów skłaniających do zatrudnienia nierejestrowanego, jako dominujący motyw należy wskazać
finanse, aczkolwiek poziom skomplikowania procedur jest niemal równie istotny.
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Mówiąc o procedurach administracyjnych, podnoszono również kwestie braku kompetencji i
nieuprzejmości personelu w ZUS, traktującego petenta jak natręta. W tym kontekście wspominano
również o niejednoznaczności przepisów i wynikających stąd różnicach interpretacyjnych,
wydłużających tok załatwiania spraw.
To jest taka administracja. Bo ja jestem petentem, a oni wynajęte paniery. To od nich wszystko
zależy. Ja za to płacę, to oni powinni mi tak dopasować, jak zachodzę na przykład i telefon
kupuję, to oni się mnie wszystko wypytają. Posadzą i wszystko mi się wypytają. Tak, żebym ja był
zadowolony. Każdy Urząd Skarbowy czy ZUS powinien rozliczać za efektywność. Za to jak jest
klient zadowolony. Bo przecież oni istnieją dzięki nam. Przecież ktoś im na to płaci tak samo.
Urząd nie jest dla nas tylko my jesteśmy dla urzędu.
I na przykład oni nie patrzą. Bo oni mają taki artykuł. Nie umieją go nawet zinterpretować. Niech
pani zobaczy, że w każdym powiecie może tak się zdarzyć, że ten przepis jest inaczej
interpretowany w jednym powiecie. Jest brak kompetencji. Ci ludzie na przykład albo za mało
zarabiają, albo nie chcą się dokształcać. Albo są zatrudniani: Mama, Tata, tam sobie wołają. Albo
wujku. I przez to może jest brak tych kompetencji. Żeby na przykład jeden paragraf dwie osoby
mówiły trochę inaczej. Ja nie wiem, ja jestem skołowaciały. Ja muszę zadzwonić gdzieś tam do
adwokata. A to są już drugie koszty na przykład. Ale ogólnie w takich rzeczach jak w ZUSie to
jest niemiła obsługa.
My nie lubimy urzędników, bo jak się coś robi to każdy jest nauczony z nas praktycznie pracować
na akord. Natomiast urzędnik ma za godziny i jeszcze pokazuje swoją wyższość.
Kwota minimalnego wynagrodzenia nie ma wpływu na decyzję o nierejestrowanym zatrudnianiu
pracowników do prac sezonowych. Niewielu zresztą wśród badanych pracodawców znało tę kwotę;
jeżeli - raczej osoby zatrudniające pracowników na stawki godzinowe. Zatrudniając w sposób
nierejestrowany pracodawcy płacą swoim pracownikom więcej niż wynosi kwota minimalnego
wynagrodzenia – dzięki temu, jak stwierdzają przedstawiciele rolnictwa / ogrodnictwa i „quasi-firm”,
mają pracowników; oferując wynagrodzenie w kwocie minimalnej raczej, jak sądzą, nie znaleźliby
pracowników, zwłaszcza wykwalifikowanych. Natomiast osoby prywatne w ogóle nie biorą pod uwagę
tej kwoty w kontekście zatrudnianych sezonowo w gospodarstwie domowym osób – umawiają się na
wynagrodzenie adekwatne (zdaniem obu stron) do wykonanej pracy.

„PRZYCZYNY PRACY NIEREJESTROWANEJ, JEJ SKALA, CHARAKTER I SKUTKI SPOŁECZNE”. RAPORT
JAKOŚCIOWYCH

707

Z BADAŃ

Minimalne czyli 960 złotych. Wie pani, to jest takie minimalne. Do tego dochodzi 21,75% na
ubezpieczenie. To taki pracownik by kosztował około 1200. Tylko, że za takie pieniądze pani nie
znajdzie pracownika.
Pewnie, że za mało. Bo ludzie nie chcą pracować za takie pieniądze. No bo jemu by 600 złotych
wyszło zapłaty.
Gdyby on pracował legalnie, to by pracował załóżmy za 3 złote za godzinę. A tak dostaje 4,50 i
wszyscy zadowoleni.
I ta średnia najniższa krajowa to go nie interesuje nawet jak mu proponują, znam faceta gdzie
non stop wzywają do urzędu, propozycja pracy to on się śmieje i mówi „jacy wariaci, oni myślą że
ja pójdę za 500 złotych?”
Ja się wcale nie dziwię że ten mój fachowiec nie chciał pracować bo jeżeli on za dwa tygodnie
wziął półtora tysiąca no to gdzie ja? Ja cały miesiąc muszę zasuwać i nawet tego nie mam.
Biorąc po uwagę przepisy prawa pracy, przeszkodami w zatrudnianiu rejestrowanym są te,
które wiążą się z kosztami, czyli: płatne urlopy, płatne zwolnienie lekarskie, wyżej płatne nadgodziny i
praca w dni wolne itp. Dotyczy to jednak tylko osób zatrudniających większą liczbę pracowników. W
odczuciu sezonowych pracodawców większą przeszkodą niż przepisy prawa pracy są jednak koszty
bezpośrednie – przede wszystkim ZUS.
Jednym z atutów pracy nierejestrowanej jest elastyczność czasu pracy. W praktyce wygląda to
następująco: pracownik ma do wykonania pracę, za która otrzyma umówione wynagrodzenie; na
wykonanie pracy przewidziany jest określony czas; pracodawcy nie interesuje (poza pracami
wykonywanymi grupowo), w jakich godzinach i dniach wykonywana jest praca.
Powyższy opis dotyczy przede wszystkim prywatnych zleceń na wykonanie prac w obrębie
mieszkania czy gospodarstwa. W przypadku rolników / ogrodników i osób prowadzących „quasi-firmy”
przestrzegany jest mniej więcej ustawowy czas pracy (+ praca w soboty), przy uwzględnieniu pogody,
która ma znaczenie przy pracach polowych i budowlanych, wpływając niekiedy na wydłużenie dnia
pracy. Pracodawcy nie mają poczucia, że w jakiś sposób wykorzystują pracowników pod względem
elastyczności czasu pracy; sytuacja ta jest, ich zdaniem, korzystna dla pracownika, który pracując
więcej może więcej zarobić lub szybciej skończyć pracę i podjąć następną.
Główne korzyści zatrudnienia nierejestrowanego w odczuciu pracodawców:
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niższe koszty



uniknięcie czasochłonnych i skomplikowanych procedur administracyjnych



„czysta sytuacja” – płaca za wykonaną pracę



solidność pracownika



dyspozycyjność pracownika



brak kłopotów z pracownikami egzekwującymi prawa pracownicze (choroba, urlop, nadgodziny
itp.)

Świadomość ryzyka związanego z zatrudnianiem w sposób nierejestrowany
Postrzegane ryzyko, związane z zatrudnianiem pracowników w sposób nierejestrowany dotyczy
przede wszystkim dwóch kwestii:


kontroli Państwowej Inspekcji Pracy



możliwości wypadku przy pracy
Obie powyższe ewentualności brane są przede wszystkim pod uwagę przez właścicieli

gospodarstw rolnych / ogrodniczych i przez osoby prowadzące „quasi-firmy” budowlane, czyli przez
pracodawców zatrudniających sezonowo większą liczbę pracowników, często pracujących z użyciem
maszyn.
Kontrola przedstawiciela Państwowej Inspekcji Pracy nie wydaje się pracodawcom możliwością
realną – w toku swoich doświadczeń nie zetknęli się z taką sytuacją, ani we własnej działalności, ani
biorąc pod uwagę doświadczenia innych (zasłyszane). Kontrola może zostać spowodowana jedynie
donosem, np. ze strony sąsiada lub niezadowolonego pracownika, a to – jak sądzą pracodawcy, jest
bardzo mało prawdopodobne: w małym środowisku nazwisko donosiciela szybko stałoby się
powszechnie znane, co spowodowałoby ostracyzm wobec tej osoby lub poważne ograniczenie jej szans
na zatrudnienie.
A jakby mnie podkablował to on ma przegwizdane w takim Solcu, nikt go nie zatrudni wtedy bo
się rozniesie.
A kto wie czy by mu drugą nogę nie złamali.
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Pracodawcy sezonowi nie obawiają się zatem kontroli, choć teoretycznie są do niej
przygotowani – każdy z nich twierdziłby w takim wypadku, że pracownicy stanowią rodzinę bądź bliskich
znajomych, którzy świadczą usługi nieodpłatnie bądź pracują „od wczoraj”. Inwencja jednej z
pracodawczyń poszła jeszcze dalej – w sytuacji kontroli pani ta twierdziłaby, że pracujący w jej domu
mężczyzna jest jej kochankiem.
Pracujemy w małych grupach z reguły. I po cichutku coś się robi i tyle. Ludzie przychodzą, są
zadowoleni. Z polecenia idzie się do następnych. I tak to wygląda.
Po prostu jesteśmy umówieni tak, że on tu pracuje od wczoraj
Ja to się tylko boję policji i służby celnej. Jak ja tam nikomu nie szkodzę. To już naprawdę jakby
ktoś się naprawdę zasłużył. Za krótko się zatrudnia. Przy gospodarstwie to wszyscy tak robimy.
To jest za małe społeczeństwo. To naprawdę trzeba podpaść czy nadepnąć na odcisk.
Rzecz wydaje mi się, że polega na tym, że trzeba źle się rozstać z kimś żeby on się skarżył. I jeśli
coś takiego jest, to wtedy się trzeba spodziewać kontroli.
Ja powiem że to jest moja rodzina albo to jest mój znajomy, ja z nim sypiam i on mi robi. To jest
mój kochanek, i kto mi udowodni?
Bo ja w każdej chwili mogę powiedzieć „a co? Nie może mi znajomy za darmo zrobić?” może
nie?
Trzeba to najpierw udowodnić a mi nikt nie udowodni że ja kogoś w domu zatrudniam.
Żaden z respondentów nie słyszał o przypadku otrzymania mandatu Państwowej Inspekcji
Pracy jako kary za zatrudnianie nierejestrowane. Niektórzy z pracodawców sezonowych nie wiedzą o
istnieniu mandatów, innym wysokość mandatu jest znana – wymieniają kwotę 5 000 PLN. Kwota ta jest
postrzegana jako wysoka, jednak w połączeniu z przekonaniem o znikomym prawdopodobieństwie
kontroli, jej wysokość nie robi na pracodawcach wrażenia. Zdaniem badanych, znaczące podwyższenie
kwoty mandatu nie wpłynęłoby na zwiększenie chęci rejestrowania pracowników, spowodowałoby
jedynie, że krąg zatrudnianych pracowników nierejestrowanych zawęziłby się jeszcze bardziej do osób
znajomych i zaufanych.
To wtedy by się brało już naprawdę tylko z rodziny i bliskich znajomych.
W porównaniu z kontrolą PIP, wypadek przy pracy wydaje się pracodawcom możliwością dużo
bardziej realną. Pracodawcy obawiają się przede wszystkim sankcji związanych z brakiem
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ubezpieczenia pracownika; kwestie dotyczące ewentualnych roszczeń finansowych, w tym renty, nie są
w zasadzie brane pod uwagę.
Wśród pracodawców sezonowych zarysowują się dwie postawy wobec ewentualności wypadku
przy pracy:


wypadek jako problem pracownika – pracodawca nie bierze pod uwagę ewentualności
zadośćuczynienia czy szukania rozwiązań; postawa charakteryzująca przede wszystkim osoby
prywatne zatrudniające pracownika do prac remontowych lub budowlanych



wypadek jako problem pracodawcy – pracodawca bierze pod uwagę ewentualność
zadośćuczynienia i szukanie rozwiązań; postawa charakteryzująca przede wszystkim
pracodawców zatrudniających sezonowo większą liczbę pracowników w budownictwie lub
rolnictwie / ogrodnictwie
Deklarowane przez pracodawców sposoby postępowania w sytuacji wypadku przy pracy:



natychmiastowa rejestracja pracownika w ZUS, jak osoby pracującej „od wczoraj”



pracownik zgłasza wypadek jako powstały w innych okolicznościach – w sytuacji, jeśli posiada
alternatywne źródło ubezpieczenia



nieformalne pokrycie kosztów pomocy lekarskiej przez pracodawcę
Ewentualnie wybierany sposób postępowania zależy od wagi wydarzenia i od stopnia

wzajemnego zaufania pomiędzy pracodawcą i pracownikiem.
To jest problem poprostu. Jeżeli coś się stało takiego lekkiego, to albo się udaje, że nie ma
problemu, albo się z gościem dogaduje. A jak coś poważnego, to wtedy się biega po ZUSach i
się załatwia żeby klient miał ubezpieczenie. Wsteczne.
Słyszałem, że chłopak spadł z rusztowania i złamał nogę. I kuzyn biegał, załatwiał. Załatwił mu
ZUS. Udało mu się. Powiedział, że zatrudnił go wczoraj. I ponieważ nie zdążył tego załatwić a to
się stało, i udało mu się.
To znaczy jest to ryzyko. Obydwie strony biorą na siebie jakieś pewne ryzyko. Bo i jedna i druga.
Natomiast przynajmniej z tego co ja słyszałem, że nie musi coś się stać formalnie przy tym co się
rzeczywiście stało. Więc nogę można skręcić na prostej drodze, na chodniku.
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Tylko jeden z obecnych podczas sesji pracodawców sezonowych miał w rzeczywistości
osobiste doświadczenie z poważnym wypadkiem przy pracy (złamanie nogi na budowie). Pracodawca
ten w rzeczywistości prowadzi niezarejestrowaną firmę. Pracownik został odwieziony do domu i dopiero
stamtąd zgłosił się do lekarza (podał, że wypadek zdarzył się w domu). Po zakończeniu
rekonwalescencji pracownik został ponownie przyjęty do pracy a pracodawca wypłacił mu z własnej
inicjatywy odszkodowanie.
Pracodawcy, w przypadku których prawdopodobieństwo takiego zdarzenia jest relatywnie
większe (wg własnej oceny), czyli prowadzący „quasi-firmy” budowlane oraz gospodarstwa rolne
podkreślają natomiast, że starają się ograniczać dostęp pracowników nieprzeszkolonych do maszyn i
sytuacji mogących stanowić źródło zagrożenia.
Ja biorę na siebie jakąś odpowiedzialność. Ja muszę zadbać żeby ten traktor był sprawny. Żeby
mu coś na głowę nie spadło. Bo ja się wtedy, że mu się coś stanie. On musi być trzeźwy. Bo
przecież spadnie mi skądś. To ja się tego boję.
Ja to się martwię. Tak, żeby bezpieczne roboty były i koniec. Traktor specjalnie wzmacniany żeby
się nie przewalił. Żeby było jak najmniej ryzykowne. Opryskiwacz też raczej nie. No raz jak mi
przejechali, siatkę wszystką ściągnęli z płotu po prostu silnikiem, ale przynajmniej im się nic nie
stało.
Dostrzeganym przez pracodawców zagrożeniem, związanym z faktem zatrudniania
pracowników w sposób nierejestrowany jest również:


brak możliwości roszczeń wobec pracownika, który wykonał prace niewłaściwie lub w ogóle nie
wywiązał się z powierzonego zadania
Sytuacja ta dotyczy przede wszystkim osób zatrudniających pojedynczych fachowców do prac

remontowych lub budowlanych. Wobec braku formalnej umowy, pracodawca nie ma praktycznie żadnej
możliwości wyegzekwowania pracy od niesolidnego pracownika. Jest to jednak sytuacja teoretyczna; w
praktyce raczej się nie zdarza, ponieważ pracownicy zatrudniani są „z polecenia” i - zwłaszcza w małym
środowisku - pracownik dba o reputację, ponieważ przede wszystkim od niej zależy jego dalsze
zatrudnienie.
Kwestia ewentualnych roszczeń byłego pracownika zatrudnianego w sposób nierejestrowany
pojawiła się spontanicznie w grupie pracodawców z podsiedleckich wsi – właściciel dużego
gospodarstwa rolnego stał na stanowisku, że pracownik ma takie prawo i obawiał się tego typu sytuacji
„PRZYCZYNY PRACY NIEREJESTROWANEJ, JEJ SKALA, CHARAKTER I SKUTKI SPOŁECZNE”. RAPORT
JAKOŚCIOWYCH

712

Z BADAŃ

(stąd wynika jego szczególna dbałość o bezpieczeństwo pracy). Pozostali pracodawcy sezonowi
sceptycznie podchodzą do możliwości dochodzenia swoich praw – zwłaszcza na drodze sądowej –
przez byłych pracowników nierejestrowanych. Nikt z badanych nie doświadczył tego typu roszczeń i nie
zetknął się z taka sytuacją w swoim środowisku.
To powinno być tak. Zachodzi się do ZUSu albo do Urzędu Skarbowego i za pracownika który
zarabia tyle i tyle jest 5 złotych dziennie. Idę. Płacę ten ZUS i mnie nic nie obchodzi. Wtedy
zdecydowałbym się. Bo przynajmniej jakby się mu coś stało, a tak to jest moje ryzyko. Bo jak on
będzie mądry człowiek to pójdzie i pozwie mnie do sądu i powie, że ja go nie ubezpieczyłem. Nie
rejestrowany. Ale jak mu się u mnie coś stanie no to on będzie pociągnięty. Ale ja tym bardziej
zostanę pociągnięty za to, że na przykład on zgłosił, że ja go w sposób nielegalny zatrudniłem. A
jemu się coś stało. I to właśnie najbardziej to jest deprymujące, te ubezpieczenie. Po prostu
wszyscy ryzykujemy tym, że ich zatrudniamy na taką dniówkę. Bo może być upierdliwy i być
złośliwy i mnie pozwać do sądu. Może. Ma takie prawo.
Wśród pracodawców panuje opinia, że w małym środowisku prawdopodobieństwo takiej
sytuacji jest bliskie zeru. Wpływa na to fakt wzajemnych powiązań rodzinno – towarzyskich: potencjalni
pracodawcy i pracownicy obracają się w tym samym środowisku, osoba podejmująca roszczenia wobec
sezonowego pracodawcy narażałaby się na ostracyzm i ryzykowałaby redukcję swoich szans na
zatrudnienie w przyszłości. Z podobnych przyczyn zresztą potencjalny pracodawca stara się
postępować uczciwie wobec pracowników.
Przychodzi dwóch ludzi. Umawiamy się: Słuchajcie panowie, 30 złotych za metr. Wychodzi im 3
tysiące. I biorą pracę i odchodzą. Jeżeli ja im wypłacę to ja się nie boję niczego. Gorzej by było
gdybym nie wypłacił. Czy tam za coś urwał na przykład. Ja uważam, że to tak się odbywa. Jeżeli
ktoś jest w porządku, to u nich wszystko jest w porządku.
Dodatkowym czynnikiem minimalizującym prawdopodobieństwo roszczeń ze strony byłego
pracownika niezarejestrowanego jest – dostrzegany przez pracodawców – lęk przed sądem jako takim:
zwykły człowiek obawia się wymiaru sprawiedliwości, procedura sądowa jest dla niego skomplikowana i
niezrozumiała. Biorąc pod uwagę fakt, że pracownikami sezonowymi są najczęściej osoby z niskimi
kwalifikacjami bądź bez wykształcenia, możliwość wejścia na drogę sądową przez taką osobę jest
oceniana jako nieprawdopodobna.
Ja powiem państwu z autopsji, że ludzie boją się sądów. I człowiek taki który po prostu,
powiedzmy człowiek prosty. Z wykształceniem nawet zasadniczym- technicznym, to sąd jest dla
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niego czarna dziura. I nawet same złożenie pozwu w tej chwili to jest proste. Bo jest pełno tych
firm które się ogłaszają, że za 30 złotych pozew napisze. Ale naprawdę to jest ostateczność. I z
tych pracowników to może byłby jeden promil, który by się odważył iść do sądu. To nie chodzi o
związki. To chodzi o świadomość pracownika. Ja czasami z ludźmi rozmawiam i jest ktoś
wezwany na świadka w sprawie karnej czy w sprawie rodzinnej, to ludzie to bardzo emocjonalnie
przeżywają. Sam byłem na kilku sprawach. To powiem tylko tyle, że jak sędzia zapytał pewnej
pani jak się nazywa, to zaczęła się jąkać i tak się zrobiła czerwona. Także poprosiliśmy o chwilę
przerwy.
Sam z własnej woli do sądu nie pójdzie.
Przeprowadzenie

szerokiej

powszechnej

kampanii

informacyjnej,

skierowanej

do

nierejestrowanych pracowników, o możliwości zgłaszania roszczeń finansowych wobec byłych
pracodawców nie miałoby, zdaniem pracodawców sezonowych, istotnego wpływu na poziom
zagrożenia tego typu roszczeniami, w każdym razie na pewno nie w zamkniętych środowiskach małych
miejscowości.
Zdaniem pracodawców sezonowych, powszechna świadomość zagrożeń dla pracodawcy,
związanych z zatrudnianiem w sposób nierejestrowany nie zmniejszyłaby w sposób istotny skłonności
do takiego zatrudniania. Kontrargumentem wciąż pozostają bowiem koszty – postrzegane jako
nieporównanie niższe w przypadku zatrudnienia nierejestrowanego - i kwestie procedur związanych z
rejestracją,

postrzeganych

jako

skomplikowane

i

długotrwałe.

Wobec

nisko

ocenianego

prawdopodobieństwa ewentualnych zagrożeń, rachunek pracodawcy jest prosty – będzie zatrudniał
pracowników w sposób nierejestrowany, dopóki będzie to bardziej opłacalne finansowo i prostsze w
porównaniu z zatrudnieniem legalnym, niezależnie od tego, z jakimi – mało prawdopodobnymi –
zagrożeniami mogłoby się to wiązać.
Do zagrożeń tych z całą pewnością nie należy obawa przed „wykluczeniem” towarzyskim lub
zawodowym, w przypadku ujawnienia osobom z otoczenia faktu zatrudniania pracowników w sposób
nierejestrowany. Fakt ten jest bowiem zazwyczaj powszechnie znany i akceptowany przez otoczenie
bądź przyjmowany z obojętnością towarzyszącą zjawiskom „naturalnym”. Zarówno zatrudnianie jak i
praca „na czarno” postrzegane są jako coś absolutnie normalnego i usprawiedliwionego rachunkiem
ekonomicznym. Szacunek lokalnej społeczności stracić może pracodawca sezonowy traktujący
niewłaściwie swoich pracowników – np. wykorzystujący ich finansowo, ale sam fakt braku rejestracji
zatrudnienia nie ma tu żadnego znaczenia.
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Wyjątek stanowić mogą jedynie:


osoby, których zamożność jest powszechnie znana w małym środowisku



osoby na eksponowanych stanowiskach (np. burmistrz)
W odniesieniu do tego typu osób pojawia się opinia, że nie wypada im zatrudniać pracowników

„na czarno”, ponieważ stać ich na wynajęcie firmy albo – z uwagi na stanowisko – nie wypada tego
robić.
Zdaniem pracodawców sezonowych „wszyscy” zatrudniają pracowników w sposób
nierejestrowany do tego typu prac; w odczuciu badanych, aby zatrudniać legalnie trzeba dysponować
rzeczywiście dużymi zasobami finansowymi – tylko ludzie bogaci i tylko w sytuacji, jeśli z jakichś
powodów mają potrzebę posiadania rachunków za wykonane prace, zatrudniają pracowników do prac
sezonowych legalnie.
Skłonność do zatrudniania rejestrowanego
Jak wspomniano wcześniej, fakt oferowania zatrudnienia nierejestrowanego podyktowany jest
przede wszystkim jego opłacalnością w stosunku do zatrudnienia rejestrowanego oraz brakiem
formalności. Zatem – elementami, które mogłyby wpłynąć na wzrost zainteresowania legalizacją
zatrudnienia są wyłącznie:


obniżenie kosztów pracy



minimalizacja i uproszczenie formalności związanych z rejestracją i wyrejestrowaniem
pracownika
Obniżenie kosztów oznacza dla pracodawców przede wszystkim obniżenie składki na

ubezpieczenie społeczne – oczekiwana byłaby redukcja co najmniej o połowę w stosunku do obecnej.
Zwracano również uwagę na konieczność obniżenia podatków (ogólnie), niemniej jednak to ZUS jest
postrzegany przez pracodawców sezonowych jako podstawowy czynnik zwiększający koszty pracy, a
tym samym wpływającym na konkurencyjność usług.
Formalności związane z rejestracją i wyrejestrowaniem pracownika powinny zostać
maksymalnie zredukowane i uproszczone – w odczuciu pracodawców powinien to być jeden prosty
formularz zgłoszeniowy, obsługa powinna odbywać się przy jednym stanowisku, a załatwienie
formalności nie powinno zajmować więcej niż kilka minut.
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To powinno być uproszczone. Bo na przykład ja nie kształciłem się w kierunku księgowości tylko
prowadzę gospodarstwo rolne. I podstawowe dokumenty mogę wypełnić. Ale jakieś tam
księgowanie dokumentów, to po co mi jest to potrzebne. Prosty dokument powinien być. Dajmy
na to ja bym wtedy mógł zatrudnić człowieka. Ja bym sam mógł jakiś świstek wypełnić, albo
wpisać, że ja go ubezpieczam, dajmy na to. Wypisuję jakiś jeden dokument prosty. I zatrudniam
tego człowieka dajmy na to na tydzień. I płacę jakiś niski podatek od tego. I wtedy mogę wpisać
nawet te pieniądze które on weźmie do ręki. Żeby mieć czyste sumienie w razie czego jakby rżnął
mnie drzewo. Ręka, palec się ucięło, no to żeby on miał te pieniądze. I żebym ja nie był ciągany
po sądach niewiadomo ile lat. Ale jak ja muszę tam iść i wypełniać deklaracje i jakieś tam ruły czy
rumy. Nawet nie znam tego określenia co to za skrót. To ja dziękuję bardzo.
Kochany, jest książka taka, około 100 stron instrukcji różnych. Jeszcze w terminie trzeba to
wszystko złożyć.
Uproszczenie. Ja byłbym w stanie coś takiego. Idę do gminy, tam jestem zarejestrowany. I tam w
gminie mówię: Potrzebuję dwóch pracowników. Miesięcznie od nich stówka załóżmy opłat. I ja
mówię nazwisko i załóżmy podaję PESEL. 100 zlotych tu i tu wpłacić. Dziękuję bardzo. My się
zajmiemy robotą. Tą godzinę w miesiącu na załatwienie tych spraw formalnych załatwianych. I
robota jedzie dalej. Natomiast jak ja mówię coś takiego, u nich 100 stron instrukcja do
wypełnienia kwitów do ZUSu. Bo kiedyś spróbowałem się tego nauczyć. I tak właśnie jak pan
powiedział, że same nazwy to niewiadomo. Najpierw trzeba było wczytać się co od kogo,
dlaczego i tak dalej. Tu rejestrowanie, tu rejestrowanie, tu tego, tu tamtego. I nawet kserować nie
można.
Należy podkreślić, że obniżenie kosztów i minimalizacja formalności powinny zachodzić łącznie
– realizacja tylko jednego z tych postulatów z pominięciem drugiego nie spełnia oczekiwań
pracodawców.
W przypadku pracowników zatrudnianych na bardzo krótkie okresy (1 – kilka dni) pracodawcy w
ogóle nie biorą pod uwagę możliwości legalizacji ich zatrudnienia.
Powyższe postulaty dotyczą wyłącznie osób prowadzących duże gospodarstwa rolne bądź
ogrodnicze i osób działających jak niezalegalizowana firma w branży budowlanej. Osoby prywatne,
zatrudniające pracownika do prac remontowych czy budowlanych nie biorą zupełnie pod uwagę jego
rejestracji, z uwagi na krótkotrwałość „stosunku pracy” i specyfikę sytuacji. W ich przypadku,
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alternatywą dla rejestracji pracownika byłoby raczej podpisanie umowy z firmą świadczącą odpowiednie
usługi, co skłonne byłyby zrobić pod warunkiem, że byłoby to równie opłacalne.
Osoby prywatne rozważałyby ewentualnie rejestrację pracownika w sytuacji, jeśli byłaby to
osoba zatrudniona na dłuższy czas (nie sezonowo), np. gosposia, opiekunka. Warunkiem byłoby,
podobnie jak w przypadku pracodawców sezonowych zatrudniających większą liczbę pracowników,
obniżenie kosztów (ZUS) i maksymalne uproszczenie formalności.
Żaden z uczestniczących w sesjach pracodawców sezonowych nie wymienił wśród czynników
zwiększających motywację do legalizacji zatrudnienia przepisów prawa pracy. Wynika to, jak się
wydaje, z jednej strony z mniejszej świadomości kosztów generowanych przez niektóre z praw
pracowniczych, z drugiej natomiast – z silnie zakorzenionego przekonania o decydującym wpływie
składek ZUS na koszty pracy. Problem kosztów pracy nieuchronnie postrzegany jest przez pryzmat
kosztów ubezpieczenia społecznego.
ZUS to najgorsza zmora.
Pracodawcy sezonowi nie są zbyt skłonni do zaakceptowania wyższego bieżącego kosztu
pracy (na wynagrodzenie i składkę ZUS) w zamian za spokój związany z zatrudnieniem rejestrowanym.
Ewentualność taką mogliby wziąć pod uwagę jedynie właściciele „quasi-firm” budowlanych, w
wysokości nie przekraczającej 20 – 25% obecnych kosztów. Przeciwko tej możliwości przemawia
obawa przed utratą konkurencyjności.
Ja myślę, że ¼. Czyli 25%. To byłaby maksymalna stawka która by pozwoliła jeszcze mieć
spokój i rentowność.
Możliwość odliczania kosztów zatrudnienia pracownika na potrzeby gospodarstwa domowego
od podstawy opodatkowania (jeśli pracodawca płaci podatek od osób fizycznych) wzbudziła nieco
większe zainteresowanie pracodawców sezonowych, zwłaszcza osób zatrudniających pracowników
rzeczywiście na potrzeby gospodarstwa domowego (z wyłączeniem „quasi-firm” i rolnictwa /
ogrodnictwa). Zdaniem badanych, tego typu odliczenie miałoby sens raczej w przypadku pracowników
zatrudnianych na dłuższy okres czasu, np. gosposi. Niektórzy obawiają się jednak, że wiązałoby się to z
dodatkowymi procedurami i formalnościami.
Ocenie badanych poddano następujące rozwiązanie:
„W niektórych krajach Europy pracownicy wykonujący drobne prace lub prace na rzecz
gospodarstw domowych otrzymują specjalne bony, które zanosi się do instytucji publicznej (np.
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podobnej do naszego ZUS) a ta potrąca składki oraz podatki i wypłaca gotówkę, co zdejmuje wiele
biurokratycznych problemów z głowy pracodawców. Czy taka forma rozliczeń mogłaby się przyjąć w
Polsce?”
Postrzegane atuty zaproponowanego rozwiązania:


ułatwienia proceduralne, uproszczenie formalności związanych z rejestracją i wyrejestrowaniem
pracownika – wygoda dla pracodawcy



legalność zatrudnienia – ubezpieczenie pracowników (wypadki)
Postrzegane wady proponowanego rozwiązania:



nie zmienia kosztów pracy



niższe zarobki pracowników w stosunku do zatrudnienia nierejestrowanego – problemy ze
znalezieniem pracowników
Podstawową wadą zaproponowanego rozwiązania jest, zdaniem pracodawców, utrzymanie

kosztów pracy; minimalizacja procedur administracyjnych, pozytywnie oceniona, nie idzie tu w parze ze
zmniejszeniem obciążeń finansowych pracodawcy. Biorąc po uwagę, że „szara strefa” zawsze będzie
istniała, pracodawcy obawialiby się, że ci spośród nich, którzy przeszliby na system bonów mogliby
mieć problem z utrzymaniem konkurencyjności usług i ze znalezieniem chętnych do pracy za
proponowane stawki (konieczność „podzielenia” się przez pracownika wynagrodzeniem z ZUSem i
urzędem podatkowym). Niemniej jednak proponowane rozwiązanie uznane zostało za „krok w dobrym
kierunku”, pod warunkiem towarzyszącej redukcji kosztów pracy. Pracodawcy przypuszczają, że z
możliwości pracy w tym systemie mogliby skorzystać pracownicy bardziej uświadomieni, jeśli chodzi o
kwestie dotyczące świadczeń emerytalnych i ubezpieczenia.
Na pewno było by to ułatwienie biurokracji. Tylko nie wiadomo jak by to było z kosztami. To jest
właśnie pierwsze pytanie, jakby było z kosztami. Bo zaraz by były pytania, bo masz pracowników
tym miesiącu 5-ciu, jaki osiągnąłeś dochód.
Ja na przykład byłbym skłonny na coś takiego pójść i spróbować. Natomiast po jednej budowie
jakbym zauważył, że inni tego nie robią, to by po prostu trzeba było zrezygnować i koniec. I to
wszystko.
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To jest kwestia kosztów. Może tak podsumuję. To jest ułatwienie tylko pozostaje kwestia
kosztów.
Na pewno by człowiek oszczędził czas, bo nie musiałby stać przed tymi okienkami i patrzeć jaki
pani ma humor za okienkiem. I akurat rozmawiają jaki był film wczoraj. Czy akurat sobie robi
śniadanie. Bo też tak jest często i gęsto, że 3 panie przy okienkach i żadna nie pracuje.
Jakby to było w bonie 100 złotowym, to by 50 złotych wziął ZUS do swojej kieszeni
W takim wypadku to nas nie obchodzi co na ile idzie. Jeżeli to będzie odpowiednio rozliczane,
jeżeli mnie urząd nie będzie kantował załóżmy, to owszem.
Będzie czyste sumienie, że jak będzie jakieś nieszczęśliwe zdarzenie losowe, no to wtedy to
wszystko pokrywa. Bo mnie nie będzie obchodzić czy ZUS weźmie 50% czy wezmą 30%. Ja
byłem uczciwy w tym wypadku.
Aby pracownik zechciał przyjść.
Bo tutaj generalnie trzeba się zapytać też ludzi. Czy oni na takie coś by poszli, żeby po prostu się
zatrudniać. Bo on na przykład jak przychodzi do mnie do pracy. Słuchaj, tyle i tyle. To on się
zgadza i on wie na jakich warunkach pracuje i co on może zrobić. A w tym wypadku on nie wie.
On musi na to pójść. I po prostu to z nimi trzeba przeprowadzić, czy oni się właśnie zgadzają.
To właśnie osoba która podejmuje się pracy, ona by musiała się rozliczyć z tych pieniędzy które
dostała. Ona musiałaby iść, zapłacić dajmy na to tym bonem tę część ZUSu, tego ubezpieczenia.
A dla nas to jest wygodne. To wtedy było dla nas jakimś udogodnieniem. Tylko nie wiadomo czy
wtedy i za ile bonów by ktoś przyszedł robić.
Trzeba by było przekonać pracowników, uświadomić społeczeństwu, że może przyjść choroba,
że może przyjść jakaś renta potrzebna, później emerytura. To wszystko załóżmy może się liczyć.
Trzeba ludziom to uświadomić. Tak jak wcześniej mówiliśmy, że młodzi ludzie na przykład, oni
nawet o takich rzeczach nie myślą. I do momentu dopóki go bieda nie przyciśnie to on się nad
tym nie zastanawia.
Oni obniżą stawkę. Będą wiedzieli, że jak im się coś stanie, to będą mieli szpital i tam wszystko
im się zrobi. Odszkodowanie. Bo wiadomo, to będzie tak jakby chorobowe czy tam wypadkowe w
tym. I wtedy im będzie się opłacało przyjść, bo nie ryzykują zdrowiem. Mniej zarobią. Ale to
trzeba jeszcze ich uświadomić, żeby oni chcieli przyjść.
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Za mniejsze pieniądze ale bezpieczniej. Dla nas bezpieczniej i dla nich bezpieczniej.

Przedstawiciele gospodarstw domowych zatrudniający pomoc domową
(narodowości polskiej)
Podejmowanie decyzji o zatrudnieniu pracownika (nierejestrowanym)
Decyzja o zatrudnieniu pomocy domowej dojrzewa na ogół przez dłuższy czas. Uczestnicy
dyskusji opowiadali, że coraz trudniej było im pogodzić obowiązki zawodowe i rodzinne i coraz częściej
myśleli o znalezieniu pomocy. Rozmawiali na ten temat ze znajomymi, skarżąc się na swoje problemy.
Na ogół to właśnie znajomi polecali im odpowiednią, sprawdzoną osobę, która pracowała lub pracuje u
kogoś z ich rodziny, sąsiadów lub u nich samych. Praktycznie wszystkie pomoce domowe zostały
rekomendowane przez znajomych. Podkreślano, że relacja między osobą zatrudniającą pomoc
domową, a pracownikiem oparta jest w dużej mierze na zaufaniu. Wykracza ona poza zwykłą relację
pracodawca – pracownik. Jest to osoba, której powierza się własne mieszkanie, często własne dzieci.
Osoba taka – co powtarzało się w wypowiedziach badanych - jest niemal członkiem rodziny. Należy o
nią dbać, hołubić ją, zapewnić jej dobre warunki pracy, aby została jak najdłużej. Rotacja przy tego typu
pracy jest nie niewskazana. Potwierdzeniem zażyłych stosunków łączących pomoce domowe i ich
pracodawców jest fakt, że często pomagają one rodzinie przez dłuższy czas, nawet kilkanaście lat.
Czy długo myślałam, no długo myślałam, ze dwa lata, przestałam już sobie po prostu radzić z
racji tego, że zmieniłam pracę i po prostu godziny pracy miałam takie, że no w ogóle odpadała
jakakolwiek praca w domu. Jedyne, co mi pozostało, to były weekendy, a po prostu byłam już
taka, że tak powiem, wyeksploatowana po tygodniu pracy. No i się akurat trafiło, że właśnie
znajomi mieli taką, że tak powiem, panią, a wyprowadzali się w ogóle z Warszawy. Nie zabierając
pani, oczywiście, w związku z tym ją odziedziczyłam.
Nie to taki był troszeczkę zbieg okoliczności, ponieważ ja myślałam, szukałam, rozmawiałam ze
znajomymi, ta pani straciła pracę, nie wiem na jakąś pomostówkę, czy na jakiś taki zasiłek
przeszła i wiadomo, że były te pieniądze, była to pani w takim wieku, że w ogóle było jej bardzo
ciężko znaleźć pracę, więc ona była w potrzebie, ja byłam w potrzebie i tak się odnalazłyśmy
obydwie.
Znaczy u mnie to było zdecydowanie tak z dnia na dzień, bo to rozmowa w parku z koleżanką,
która mi poleciła właśnie znajomą, która skończyła pracę u kogoś, a ponieważ była to młoda
dziewczyna, studiowała, chciała sobie dorobić, wobec tego tak to się zaczęło.
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Mam to szczęście mieszkać w takim miejscu, gdzie jest dużo starszych osób i wystarczyło jednej
pani szepnąć słówko, że jest taki problem, trzeba kogoś znaleźć nowego do dziecka i to tak na
zasadzie fali poszło. Tak że ja nawet do tego palca nie przyłożyłem w zasadzie, oprócz
powiedzenia, że jest taki problem. Tak że babcie-sąsiadki załatwiły za mnie.
U mnie była taka historia, że siedząc w pracy narzekałam właśnie, że nie mam na nic czasu, że
przychodzi ta sobota, bo wiadomo, że w tygodniu to się pracuje, wstaję o godzinie 6 i przychodzę
o godzinie 19 czy 20. Przychodzi sobota i tak jak pani tutaj powiedziała, jestem
wyeksploatowana, nie jestem w stanie niczego zrobić. No i tak narzekałam do koleżanki,
następnego dnia ona zaproponowała, że jej mamy koleżanka mogłaby do mnie przychodzić. No i
tak wyszło.
No ja zostałam namówiona właściwie przez koleżankę, której się żaliłam, że mam strasznie mało
czasu na wszystko. Ponieważ akurat tak się złożyło, że pani, która do niej przychodziła, no
została zatrudniona jakby w mniejszym wymiarze czasu, zresztą z różnych względów, szukała
sobie dodatkowego zajęcia.
Ja zatrudniałam pierwszą osobę po trzyletnim urlopie wychowawczym, jak syn szedł do
przedszkola, to od września pani po prostu zaczęła pracę, to była osoba, którą ja znałam, to była
sąsiadka mojej mamy, która przeszła na jakąś tam wcześniejszą emeryturę i właściwie już od
wiosny ona wiedziała, że to miejsce dla niej będzie, ja wiedziałam, że ona przyjdzie, zna moje
dziecko, bo kiedy jeździliśmy do mamy, to spotykało się, widziało tę panią i tyle, i pierwsza była
taka myśl, że właściwie całe przedszkole, czyli na trzy lata jest ta praca
Nie wyobrażałam kogoś zupełnie obcego. Chociaż praktycznie tą panią znam długo.
Wychowywała dzieci u mojej koleżanki. Była nianią.
Po znalezieniu odpowiedniej osoby, pracownik rozpoczyna na ogół pracę szybko, często w
przeciągu najbliższych kilku dni (w przypadku pracy polegającej głównie na pomocy w zajęciach
domowych takich jak sprzątnie, pranie, prasowanie). W sytuacji, kiedy głównym zajęciem osoby
zatrudnionej jest opieka nad dzieckiem od momentu uzgodnienia warunków do podjęcia pracy mija na
ogół więcej czasu. Osoba zatrudniona rozpoczyna wówczas pracę od pewnego określonego momentu –
np. od chwili powrotu matki do pracy lub od momentu pójścia dziecka do przedszkola.
W opinii osób zatrudniających pomoc domową dla obu stron jest oczywiste i samo przez się
zrozumiałe, że praca, którą oferują, nie jest rejestrowana. Badani wprost mówili, że zatrudniając
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gosposię, nawet do głowy im nie przyszło, że mogą zalegalizować jej pracę. Część osób ustalając
warunki zatrudnienia w ogóle nie poruszała tego tematu. Inni zastrzegali z góry, że mogą zaoferować
wyłącznie pracę nierejestrowaną. Z relacji badanych wynika, że pracownicy nie domagali się legalizacji
zatrudnienia. Co więcej, niektórzy z nich sami przyznawali, że interesuje ich tylko praca „na czarno”.
Podstawowym motywem wyboru pracy bez rejestracji są wyższe zarobki pracowników. Większość osób
pracujących jako pomoce domowe pobiera emeryturę lub rentę, zaś wykonywana praca jest dla nich
dodatkowym źródłem dochodów. Osoby otrzymujące emeryturę pomostową obawiają się utraty
świadczeń. Także osoby pobierające rentę obawiają się, że legalizując zatrudnienie, stracą
dotychczasowe świadczenia. Wśród zatrudnianych osób były również takie, które nie miały
wypracowanego stażu pracy lub były bezrobotne. W opinii pracodawców także one wolą często
dostawać więcej na rękę niż odkładać na niepewną emeryturę w ZUS -ie. Jedna z osób będących w
takie sytuacji zamiast opłacać składkę w ZUS -ie wykupiła sobie prywatnie polisę ubezpieczeniową.
Problemem nie jest także ubezpieczenie zdrowotne. Wszystkie zatrudnieniowe osoby miały
ubezpieczenie zdrowotne - jako osoby pobierające emeryturę, rentę, jako osoby bezrobotne albo
uczące się lub też korzystające z ubezpieczenia współmałżonka W ocenie pracodawców brak rejestracji
zatrudnienia jest zatem korzystny dla obu stron, także dla pracowników, którzy uzyskują większe
dochody „netto”.
Niektóre osoby opowiadały, że ich rodzice kilkadziesiąt lat temu (w latach sześćdziesiątych)
zatrudniali pomoc domową legalnie, opłacając jej składki emerytalne. Jak argumentowano inny był
jednak wówczas status gosposi. Kiedyś gosposia to był zawód, obecnie zaś jest to na ogół sposób
dorobienia do dochodów osiąganych w inny sposób.
Po prostu dla niej to było oczywiste i dla mnie to było oczywiste, że po prostu to będą pieniądze
do ręki bez żadnych dokumentów, bez żadnych ubezpieczeń.
W ogóle mowy nie było na ten temat, nawet mi przez myśl nie przeszło, że to mogła być
jakakolwiek inna forma. Kto by w domu zatrudniał na jakieś umowy.
Znaczy się, to było w ten sposób, że ustalałyśmy i ja potem mówię: Pani chce żeby to było
zarejestrowane? Nie, nie! Natomiast nie było tam dłuższej rozmowy na ten temat. Po prostu ja
mówię, bo to się rozumie samo przez się. Ale później dla porządku zadałam to pytanie na wszelki
wypadek. Żeby ona mi w którymś momencie nie wyskoczyła. Bo to by wszystko pozmieniało, tą
sytuację.
Bo jak jest zdolny do pracy legalnie, to przyjdzie komisja. I zabiorą mu tą rentę.
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Na pewno lepiej mieć polisę swoją niż do ZUS -u zanosić pieniądze. Poza tym to się dziedziczy.
Na ogół nie ustala się z góry okresu, na który zatrudnia się pracownika. Inaczej bywa tylko
przypadku, kiedy głównym zajęciem pracownika jest opieka nad dzieckiem. Wówczas zatrudnienie
planuje się na określony czas np. do momentu, kiedy dziecko pójdzie do szkoły.
Zatrudniając pracownika nie określa się z reguły sposobu rozstania z nim. Współpraca jest
planowana zwykle na dłuższy okres czasu i z reguły trwa latami. Badane osoby były zadowolone z
dotychczasowej współpracy i nie planowały rezygnacji z usług obecnie zatrudnianych pomocy
domowych.
Czas pracy osób pomagających w gospodarstwach domowych jest w znacznej mierze
elastyczny. Osoby te nie zawsze muszą przychodzić do pracy w ściśle określonych godzinach, a nawet
w ustalonych dniach tygodnia.
U mnie też jest bardzo elastycznie, wybiera sobie dni, w które chce przyjść, no zazwyczaj chce
sobotę, bo wtedy nam pasuje, i w tygodniu dowolne dni, tak że bez problemu.
Ściślej określone godziny pracy mają na ogół opiekunki do dzieci, jednak i one zostają niekiedy
dłużej lub przychodzą do pracy w dodatkowe dni.
To wręcz czasem jest na telefon, o 15 sorry, ale nie wrócę dzisiaj o 18, będę dopiero o 21 i nie
ma problemu z tym, żeby pani została, a natomiast jest tak, że ja mówię, a w przyszłym tygodniu
to ja sobie robię cały dzień wolnego i pani ma wolne, nie zmienia to finansów, tu zostanie 2 – 3
godziny dłużej, potem krócej, albo cały dzień wolny.
Określanie czasu pracy wiąże się ściśle z definiowaniem wynagrodzenia. Praktykowane są dwa
sposoby rozliczania czasu pracy – praca na godziny oraz praca zadaniowa. W pierwszym przypadku
ustala się stawkę godzinową i pracownik dostaje wynagrodzenie w zależności od czasu pracy. W
drugim pracownik ma określony zakres zadań (stale taki sam lub różny) i jest rozliczany za ich
wykonanie, niezależnie od tego, ile czasu poświęcił na pracę. Część pracodawców rozliczających w ten
sposób swoich pracowników płaci im stałą kwotę, inni regulują wysokość wynagrodzenia w zależności
od zakresu wykonanej pracy w danym okresie (oznacza to np. wyższe zarobki w okresie
przedświątecznym) Nawet jeśli zakres wykonywanej pracy jest różny w danym okresie czasu,
pracownik zawsze dostaje pewną minimalną kwotę. Niezależnie od sposobu rozliczania czasu pracy
wynagrodzenie wypłacane jest z reguły pod koniec tygodnia lub raz w miesiącu
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Zawsze jest to minimum, bo ona wie, że 3 razy w tygodniu ona to musi zrobić. Żeby zrobić
porządek to musi być określona ilość godzin wypełniona. Jeżeli jest więcej, dostaje więcej.
Generalnie w rozliczeniach z pracownikami obowiązuje zasada, że płaci się za wykonaną
pracę. Brak świadczenia oznacza brak wynagrodzenia. W praktyce jednak bywa różnie. Jeśli pracownik
korzysta z urlopu, nie pobiera wynagrodzenia. Część osób przyznawała natomiast, że jeżeli pracownik
nie pracuje lub ma bardzo ograniczony zakres obowiązków z powodu nieobecności pracodawcy,
dostaje wynagrodzenie w kwocie minimalnego ustalonego wcześniej wynagrodzenia. Z reguły jednak
pracownik korzysta z urlopu w tym samym czasie co pracodawca, nie pobierając za ten okres
wynagrodzenia.
U mnie urlop zawsze jest w sierpniu, także gosposia ma również urlop w sierpniu bezpłatny. Jak
my wyjeżdżamy to zamknięty jest dom. Nic nie robi.
Te minimum tygodniowe absolutnie musi dostać. Chyba, że ona wyjeżdża. To jest na takiej
zasadzie. Jeżeli to jest moja wina, ja nie daję jej zatrudnienia bo mnie nie ma, to ona wtedy
dostaje to co jej się należy.
Specyfika pracy i szczególny charakter relacji między pomocami domowymi i ich pracodawcami
powoduje, że osoby pracujące jako pomoce domowe mają niekiedy także inne, dodatkowe korzyści z
pracy. Mają możliwość jedzenia obiadów u pracodawcy, dostają jedzenie do domu np. świeże owoce
warzywa z działki. Jedna z osób stwierdziła, że zdarza się, że podwozi swoją gosposię do lekarza.
Jak ja coś ugotuję to wtedy je. A słoiczek w siateczce któraś z córek jej przez ulicę zanosi. To na
takiej zasadzie jakby innej, częstowanie. I wtedy ona to weźmie. Natomiast tak, to ma taki
problem. Ale łączą nas inne teraz stosunki. Bo to 11 lat trwa. Dlatego to w tej chwili jest tak jak
pani powiedziała, jak domownik właściwie. Jesteśmy na „ty” od jakiegoś czasu wszyscy.
Oczywiście jak są święta czy jakieś tam inne rzeczy, czy jak większe zakupy robimy my, to też
zdarza się tak, że wychodzi ode mnie z siateczką.
Żadna z osób nie spotkała się w swoim środowisku z negatywnymi rekcjami na fakt
zatrudniania pomocy domowej bez rejestracji. W rozumieniu pracodawców, czym innym jest nielegalnie
zatrudnianie pracowników w firmie, a czym innym zatrudnienie pomocy w gospodarstwie domowym.
Pierwsze jest naganne i społecznie nieakceptowane. Na drugie jest społeczne przyzwolenie. Wynika to
stąd, że podejmowanie pracy bez rejestracji w firmie na ogół jest nieakceptowane przez samych
pracowników, często ludzi młodych, którzy nie mają wypracowanego stażu pracy. Gosposie domowe są
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na ogół starsze, mają świadczenia emerytalne lub rentowe i – w opinii badanych - dobrowolnie
wybierają taka formę pracy. Z drugiej strony - jak argumentowano - praca pomocy domowej nie przynosi
dochodu pracodawcy.
Jest taka umowa społeczna, cicha, że panie, które sprzątają to są zatrudniane w szarej strefie.
Przecież widzę, nie wiem, sąsiedzi się budują, coś tam u nich się dzieje, nigdy mi do głowy nie
przyszło sąsiada się spytać, czy on podpisał umowę, czy on tych ludzi, czy to jest firma, po prostu
no każdy sobie radzi, tak jak może, no a Polak sobie radzi no bardzo dobrze.
Ale to bardzo zależy, w jakim charakterze zatrudnia się taką osobę, bo jeśli zatrudniamy pomoc
domową, nianię, hydraulika, malarza pokojowego, wszystko jest O.K. Natomiast gdybym
powiedziała, że ja w mojej firmie zatrudniam osobę, nie wiem, na stanowisku, nie wiem,
jakąkolwiek i zatrudniam „na czarno”, to by powiedzieli, że wykorzystuję, że jestem świnią, że nie
płacę za nią itd.
Jak ktoś zatrudnia gosposię, to nie spotkałam się z tym, żeby ktokolwiek coś powiedział. Nie
spotkałam się z tym. Natomiast znajoma moja, jej córka zaczęła pracować w pośrednictwie
nieruchomości. I facet ją bez żadnej umowy. Nie spisując z nią nic. I po prostu uważaliśmy
wszyscy, że jest to skandal. Dlatego, że dziewczyna siedzi, robi pracę. Ona dostanie tylko i
wyłącznie prowizję jakąś od sprzedaży. Natomiast to, że siedzi tam ileś tam godzin, za to nic nie
dostaje. Bez jednego podpisu. Bez jednego papierka, bez niczego.
Czym innym jest zatrudnianie w firmie kogoś na czarno, a czymś innym na zasadzie takiej, w
domu.
W ocenie badanych praca bez rejestracji jest zjawiskiem często spotykanym. Wśród prac
najczęściej wykonywanych w sposób nierejestrowany wymieniano: opiekę na dziećmi, sprzątanie,
usługi pielęgniarskie, masaże, usługi budowlano – remontowe, naprawy samochodów, serwisowanie
komputerowo i sprzętu TV, prace sezonowe w ogrodnictwie i rolnictwie.
Motywacje dla których pracodawca decyduje się nie rejestrować pracownika
Badani są świadomi, że oferując pracę „na czarno” naruszają prawo, jednak nie mają poczucia,
że łamią normy moralne i społeczne. Są przekonani, że nie robią nic złego. Przeciwnie - w ich odczuciu
- pomagają ludziom zarabiać i godnie żyć. Ich zdaniem praca bez rejestracji jest korzystna dla obu
stron. W opinii badanych częstokroć stwarzają oni swoim pracownikom lepsze warunki pracy niż te,
które mają osoby pracujące legalnie. Troszczą się o swoich pracowników, doceniają ich, obdarzają
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zaufaniem, bowiem powierzają mi swoje rodziny i mieszkania. Pracownicy legalnie zatrudnieni są
często wykorzystywani, pracują w złych warunkach (mają niskie zarobki, leganie otrzymują zaniżone
wynagrodzenie, aby pracodawca płacił mniejsze składki na ZUS, pracują po godzinach bez
dodatkowego wynagrodzenia). Ich pracownicy są natomiast – jak podkreślano - zadowoleni z pracy.
Ale generalnie w zakładach pracy co się odbywa? Harują jak woły. Po 8,9 godzin. Zatrudniani są
na cały etat za najniższą, podstawową gwarantowaną przez państwo. Wykazywaną do ZUSu.
Czasami jak pracodawca ma humor, ewentualnie do tej gołej pensyjki 600 coś złotych, dorzuci
pani jakieś 100 złotych czy 200 premii. Masz, ciesz się. Czy to jest w porządku? Też nie. A
dlaczego pracodawca tak robi? Dlatego, że są wysokie koszty.
Wyraźnie widoczny jest brak identyfikacji z własnym państwem, które jest traktowane jako obcy
twór. Badani mają poczucie, że państwo nie wywiązuje się ze swoich obowiązków wobec obywateli.
Świadczenia ze strony państwa nie pozwalają na godne życie. Niskie renty, niskie zasiłki socjalne
powodują, że obywatele czują się oszukani przez państwo. Z drugiej strony niektóre grupy nie płacą
podatków (księża, prostytutki). Formułowano warunek: jeśli państwo zacznie się wywiązywać ze swoich
powinności, to również obywatele będą przestrzegać prawa. W obecnej sytuacji roszczenia państwa są
uznawane często za moralnie nieuzasadnione.
Ktoś pomaga mnie, ja pomagam komuś i wszyscy są zadowoleni, to przepraszam, guzik państwu
do tego. To nie chodzi o te 30 groszy czy o 6 złotych. Ja nie widzę powodu żeby ktoś oficjalnie
wiedział czy nie wiedział czy ja sobie radzę z własnym oknem 3 razy w tygodniu czy ktoś to robi
za mnie. Nie sądzę żeby wszystko musiało być rejestrowane. To jest jakiś PRLowski rok 84
Bo ani mnie nie zależy ani osobie którą się zatrudnia nie zależy. Więc jeżeli komuś zależy, to
przepraszam bardzo, tylko państwu.
Więc jak państwo będzie praworządne, wtedy my też możemy być praworządne.
A panienki świadczące usługi? Absolutnie nie podlega prostytucja opodatkowaniu.
Wiele krytycznych uwag formułowano pod adresem ZUS, który – w ocenie badanych - źle
gospodaruje pieniędzmi, marnotrawi je (np. wydaje pieniądze na nowe, kosztowne siedziby). W ocenie
badanych przyszłość ZUS-u jest niepewna. Nie wiadomo, czy za kilkanaście, kilkadziesiąt lat instytucja
ta będzie wypłacalna i czy osoby obecnie odprowadzające składki otrzymają należne świadczenia.
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Mimo negatywnego stosunku do państwa i jego agend wielu spośród uczestników badania
przyznawało, że byliby zainteresowani legalizacją zatrudnienia, gdyby stworzono ku temu odpowiednie
warunki.
Obecnie największym problemy są koszty pracy. Większość osób uważa, ze nie byłoby ich stać
na legalne zatrudnienie pracownika. Jeśli pracodawca chciałby płacić pracownikowi na rękę tyle ile
dotychczas, to koszty jego zatrudnienia byłyby o 70 – 80% większe. Z kolei pracownik nie zgodziłby się
na niemal dwukrotne obniżenie własnych dochodów, po to, aby zalegalizować wykonywaną pracę.
Obecnie wszyscy pracodawcy biorący udział w badaniu płacą swoim pracownikom więcej niż
otrzymywałby on, gdyby pracował legalnie i pobierał minimalne wynagrodzenie (co najmniej 5 - 6 zł za
godzinę). Oni sami byliby na ogół w stanie ponosić odrobinę wyższe koszty, by pracownik legalnie
otrzymywał kwotę minimalnego wynagrodzenia, jednak dochodów na tak niskim poziomie nie
zaakceptowaliby ich pracownicy. Część z nich mogłaby ponadto stracić dochody z innego źródła (renty,
emerytury). Spośród wszystkich kosztów ponoszonych przez osoby chcące legalnie zatrudnić
pracowników za najbardziej dolegliwe uznawano składki do ZUS. Nie tylko wysokie, ale także często
zbędne (w przypadku osób, które już wypracowały sobie emeryturę). Bardziej rozumiano konieczność
płacenia podatków.
To są za duże koszty. To ja już chyba bym sama sprzątała.
Jeśli ja płacę 1000 złotych, powiedzmy, do ręki takiej pani, jeśli ja bym chciała jej płacić 1000
złotych do ręki, to koszt tego pracownika by mnie wyniósł 1700 – 1800 zł. Czyli ja 70 – 80% bym
do tego dołożyła. Mnie już by nie było na to stać i ja musiałabym jej zapłacić mniej, żebym się w
jakiejś tam kwocie zmieściła.
Ewentualnie do tej sumy, jaką płacimy, jakiś mały ryczałcik dla państwa – proszę bardzo, ale nic
z tych rzeczy, tak jak pani mówi: 1000, a tu 700.
Gdyby miała do wyboru tych 700 na umowę albo te 1100 bez umowy, to przypuszczam, że każda
by wybrała ten drugi wariant.
I przyjdzie pani i będzie pani pracowała za 3 złote? A w tym ZUS -ie to wiadomo, że taka kobieta
która ma rentę, która ma tą rentę bardzo niską, to ona myśli co tam się jej jeszcze w ZUS -ie
odkłada? Jak ona i tak już jest oszukana. Czuje się oszukana, bo pracowała na przykład 30 lat i
dostaję taką rentę.
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To się tak właśnie pięknie mówi, jak ktoś po prostu nigdy nikogo nie zatrudniał i nie ma pojęcia.
To tak jak pani w telewizji, często tak manipulują ludźmi. Szara strefa, wszyscy tracimy. Państwo
biedne. 6,30 legalnie. Tylko kto za te 3 złote przyjdzie do pracy? A te pieniądze idą na
modernizację budynków.
Dostaliby na rękę mniej, a niektórzy, tak jak mówię, jeszcze straciliby drugie źródło dochodu,
prawda.
Ale w wypadku tych naszych rencistek chcąc im pomóc, to gdy je zatrudnimy legalnie, to my im
zaszkodzimy. Gdybym ja chciała zatrudnić legalne to ja kobietę skrzywdzę.
ZUS -u nie lubię, ale podatki jednak uważam, że należy płacić.
Widzę, że tu pani jest bardzo dobrze zorientowana w takich sprawach, ja wiem, że są jakieś tam
ZUS -y, że faktycznie można człowiekowi dać inne pieniądze na rękę, np. na pół etatu i może też
by to go satysfakcjonowało, ale to się mija z celem, chociażby, nawet o tym nie pomyślałam, ale
rzeczywiście.
Istotną przeszkodą utrudniającą legalne zatrudnianie pomocy w gospodarstwach domowych
jest brak znajomości przepisów prawa przez pracodawców. Wiele osób wyrażało wątpliwości, czy osoba
fizyczna może w ogóle kogoś zatrudnić na etat. Zdaniem części badanych wymagałoby to założenia
firmy. Inni uznawali, że w gospodarstwie domowym możliwe byłoby zatrudnienie pracownika wyłącznie
na umowę - zlecenie.
Osoba, która ma swój dom i nie ma działalności gospodarczej, nie mogłaby zatrudnić. Musiałaby
sobie otworzyć działalność.
Generalnie osoby, które nie prowadzą własnych firm i nie mają doświadczeń z legalnym
zatrudnianiem pracowników nie wiedzą dokładnie, jakie procedury administracyjne się z tym wiążą.
Obawiają się, że sami nie poradziłyby sobie z obciążeniami biurokratycznymi. Konieczność rozliczania
się z ZUS-em, kontakty z urzędem skarbowym byłoby to dla nich kłopotliwe ze względu na brak
kompetencji, ale także ze względu ma brak czasu. Niektórzy sądzą, że byliby zmuszeni do poniesienia
dalszych kosztów związanych z zatrudnieniem dodatkowych osób np. księgowej lub kadrowej.
Uczestnicy badania zwracali także uwagę, że legalizacja zatrudnienia pomocy domowej
wymagałby od nich znajomości prawa pracy i jego przestrzegania. Trzeba byłoby sporządzić regulamin
pracy, określić czas pracy i bardziej rygorystycznie przestrzegać przyjętych ustaleń. Byłoby to
niewygodne dla pracodawców, także wiązałoby się to z dodatkowymi kosztami. Mogłoby to oznaczać
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mniej elastyczne kształtowanie czasu pracy i trudności w przypadku zwolnienia pracownika, który się
nie sprawdził. Konieczność przestrzegania okresu wypowiedzenia powodowałaby, że w przypadku
utraty zaufania do pracownika nie można byłoby zwolnić go bez ponoszenia dodatkowych kosztów.
Dając legalnie pracę trzeba byłoby się także liczyć z ewentualnością kontroli przez Państwowa
Inspekcję Pracy (choć uznawano to za raczej mało prawdopodobne).
Tu trzeba by było naprawdę jeszcze jakąś wiedzę posiąść, prawda, bo jeżeli ktoś ją ma, to po
prostu ją ma, ja np. też się na tym nie znam, wiem piąte przez dziesiąte, mam szczęście, mam
siostrę księgową, więc na pewno by mi pomogła, ale to się mija z celem, prawda?
Nie, no to wychodzi koło 70 – 80%, ale mówię: to trzeba rozbić na trzy konta, trzy konta w ZUSie, kolejne to jest skarbówka, prowadzić chyba, nie wiem, jakąś kartę urlopów itd., no bo przecież
Kodeks Pracy gwarantuje tej osobie, prawda, różne rzeczy.
Czyli do opiekunki trzeba by było jeszcze księgową jakąś tam zatrudnić, czy kogoś, kto się tym
zajmuje.
Jest tak legalnie, bo musi być coś takiego, jak regulamin pracy i określenie godzin pracy.
Chcę rozwiązać umowę, bo po prostu kobieta mi się nie sprawdziła, i co, ja jej teraz mam dać
miesiąc wypowiedzenia, czy dwa tygodnie, i ja mam jej płacić, pomimo, że ja jej nie chcę widzieć
np. u siebie, albo że ja mam jej płacić za urlop, no ja nie jestem takim pracodawcą, z
prawdziwego zdarzenia, którego byłoby naprawdę stać na takie.
Zresztą boję się troszeczkę, jeśli chodzi o te nasze babcie, które były wychowane w PRL-u, jak
by dostały umowę, słuchajcie, dopust, nie one by bardzo dobrze wiedziały, co to jest, one by
dobrze wiedziały, ile one mają urlopu, one by dobrze wiedziały, co im się należy i czy się stoi, czy
się leży, to wtedy im się i tak należy.
Wyrażano również obawy, że zatrudnienie gosposi wiązałoby się także koniecznością
przestrzegania przepisów BHP i ewentualnością kontroli przez Sanepid. Charakter pracy pomocy
domowych powoduje, że być musiałyby one przechodzić badania wymagane w przypadku osób
zajmujących się żywnością.
Musi mieć gosposia biały fartuszek wykrochmalony.
Uważać na ręce przy krojeni mięsa.
Środki czystości jakie ma zakupione. Czy odpowiadają normom.
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Trzeba by było mieć te wszystkie badania na posiew, żeby gotować.
W opinii badanych legalizacja zatrudnienia pomocy domowej mogłaby zaburzyć szczególną
relację istniejącą między nimi a ich pracownikami. Obawiają się dotychczasowe kontakty stałyby się
bardziej sformalizowane i oficjalne. Relacje rodzinne zostałyby zastąpione przez stosunek pracodawca
– pracownik. Byłoby to niekorzystne dla atmosfery w domu.
No jednak się zżywa człowiek z tą drugą osobą, bądź co bądź powierza mu swoje dziecko i to są
już takie relacje bardzo często niemal rodzinne, w moim przypadku, także no i dziecko się zżywa
z tą osobą, i my się przyzwyczajamy, i ona wie, na co nas stać, my wiemy, na co ją stać, tak że
tutaj już jakoś tak bardziej rodzinnie to się traktuje, to nie jest taka anonimowość, że to jest tylko
osoba, która przychodzi do pracy i wychodzi z domu, ale również ma jakieś bliższe kontakty.
No poza tym mi się wydaje, że już taka umowa to wprowadza taką oficjalność, że to już nigdy nie
może być tak na zasadzie jakiegoś takiego partnerstwa, no takiej rodzinnej atmosfery, jednak już
ta umowa to jest umową, to już są papierki, to już jest podpis, to już jest to, no i to jest tak jak pani
powiedziała, że dziś mamy pracę.
Jeżeli kogoś wpuszczamy do naszego domu, do naszego ogniska domowego, to musi działać
inaczej, a nie jak pracownik i pracodawca.
No więc mówię, to już robi się dystans, no bo to tak nie może być, jak jest umowa, to już jest takie
oficjalne wszystko, natomiast jak jest na innych warunkach, to jest tak domowo.
Świadomość ryzyka związanego z zatrudnianiem w sposób nierejestrowany
Osoby zatrudniające pomoce domowe bagatelizują zagrożenia związane z dawaniem pracy bez
rejestracji. Przyznają, że istnieje ryzyko związane z zatrudnianiem „na czarno”, jednak ich zdaniem w
praktyce jest ono niewielkie. Brak obaw uzasadniają tym, że zatrudniają osoby sprawdzone, polecone,
do których mają zaufanie, i które są w stosunku do nich lojalne.
Bardzo mało prawdopodobna wydaje im się kontrola Państwowej Inspekcji Pracy. Żadna z osób
nie słyszała, aby ktoś korzystający z usług pomocy domowej był sprawdzany przez tę instytucję. Jedna
z osób zastanawiała się, czy osoby mające jednego pracownika w ogóle mogą być kontrolowane przez
tę instytucję twierdząc, że podlegają jej jedynie pracodawcy zatrudniający co najmniej trzy osoby.
Argumentowano, że mało prawdopodobne jest, aby PIP w ogóle dowiedziała się o tym, że nielegalnie
zatrudniają pomoc domową. Aby doszło do kontroli nieprawidłowości musi zgłosić sam pracownik.
Uczestnicy badania nie wyobrażają sobie, że mogłoby dojść do takiej sytuacji. W ocenie badanych
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nieco bardziej prawdopodobny byłby donos ze strony sąsiadów. Biorąc jednak pod uwagę
powszechność zjawiska zatrudniania bez rejestracji i społeczne przyzwolenie dla tego typu praktyk
możliwość wystąpienia takiej sytuacji jest jednak również niewielka.
Uczestnicy badania wyrażali wątpliwości, czy PIP w ogóle interesują takie sprawy jak legalność
zatrudnienia pomocy domowych. Co więcej PIP generalnie „przymyka oko” na przypadki nielegalnego
zatrudniania pracowników. Zauważano, że brak jest kontroli w tych branżach i zakładach, w których
praca „na czarno” jest nagminna i łatwa do wykrycia, np. na budowach. Nikt też np. nie kontroluje osób,
które nielegalnie wynajmują mieszkania. Jedna z osób opisywała sytuację, w której PIP powiadomiona
o zatrudnianiu w firmie pracowników na czarno poinformowała o planowanej wizycie przedsiębiorstwo i
w efekcie inspektorzy nie uzyskali żadnych dowodów nielegalnych praktyk.
Słuchajcie, ja pracowałam na budowie. Tam ¾, jeśli nie 90%, słuchajcie, ludzi, którzy pracują na
rusztowaniach, na wysokościach, to jest wszystko bez umowy, to jest wszystko „na czarno”, to są
firmy, które nie wiem, się nazywają. Tu można by się było bać. Ja w życiu, ja przez tyle lat, ja w
życiu nie widziałam tam inspekcji pracy, a co dopiero gdzieś w domu, czy pani Kowalska
zatrudnia panią Malinowską, albo odwrotnie. To jest chyba nic w momencie, kiedy w samej
Warszawie, słuchajcie, oni zamknęliby każdą jedną budowę.
Pracowałam przez rok czasu na czarno. Zgodziłam się dlatego, że nie miałam innej pracy. To
było kilka dobrych lat temu. To było małżeństwo. Zatrudniali robotników. Zatrudniali wszystkich na
czarno. Wszystkich na czarno zatrudniali. Tam była rozbiórka zakładu. Więc różne takie złomy,
zbieranie, to wszystko. Więc praca była bardzo ciężka, niebezpieczna. Mój syn złamał nos bo coś
mu spadło. Był zawieziony do szpitala. Nie dali mu nawet czekolady za to. To w pracy się stało.
Już pomijając to, nie chciałam się odwoływać, bo mnie zależało żebym ja też pracowała. Nie
musiałam innej pracy. Ale jakieś tam osoby które zbierały jeszcze sprzątały na tym zakładzie,
ponieważ to takie osiedle robotnicze, takie naprawdę bardzo biedne. Zgłosiły do PIP -u, że są
zatrudniane na czarno. I wyobraźcie sobie państwo, że PIP dał im znać, że przyjadą wtedy i
wtedy na kontrolę. Wtedy nikogo nie było na zakładzie pracy. Biuro nieczynne. Co to daje?
Zauważano również, że nielegalne zatrudnianie pomocy domowej jest trudne do wykrycia i
udowodnienia. Po pierwsze nie ma obowiązku wpuszczenia inspektorów PIP do domu. Po wtóre bardzo
trudne byłoby udowodnienie, że osoba, która do nich przychodzi pracuje „na czarno”. Badani postawieni
w takiej sytuacji przekonywaliby inspektorów, że osoba, którą zastali w domu nieodpłatnie pomaga im w
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pracach domowych. Tej wersji trzymałaby się także zatrudniana przez nich gosposia. Badani nie mają
wątpliwości, że pracujące u nich osoby zachowałaby się wobec nich lojalnie.
Nikt raczej do domu nie przyjdzie i nie skontroluje, czy my odprowadzaliśmy ZUS, czy nie.
Zawsze powiemy, że to ciocia albo babcia.
Przyjdzie do mnie jakaś inspekcja pracy albo jakaś inna osoba urzędowa i zapyta mi się, to ja
powiem, że nie, absolutnie. Wyprę się w żywe oczy bezczelnie. Więc przychodzi do mnie, bardzo
się przyjaźnimy i co?
Uczestnicy dyskusji raczej nie obawiają się kar finansowych w związku z zatrudnianiem przez
nich pomocy domowych bez rejestracji. Wynika to ze społecznego przyzwolenia dla tego typu praktyk i
z trudności ich wykrycia. Być może, gdyby zmieniło się podejście ludzi w ich otoczeniu do pracy „na
czarno” i donosiliby o takich przypadkach policji lub odpowiednim służbom, ich obawy wzrosłyby.
Pracodawcom generalnie nie podoba im się idea karania za zatrudnianie pracowników w
gospodarstwach domowych. Ich zdaniem państwo powinno zachęcać do legalizacji ich zatrudnienia
poprzez stworzenie sprzyjających ku temu warunków, nie zaś straszyć karami. Stworzenie systemu
zachęt byłoby zdecydowanie bardziej skuteczne niż groźby i kary.
Czyli trzeba by było zacząć od poważniejszych rzeczy, a nie od czepiania się normalnych ludzi,
normalnie pracujących, jeszcze zatrudniających w miarę swoich możliwości kogokolwiek.
I nie straszcie nas karami. Szarych ludzi, którzy naprawdę nie robimy jakichś wielkich
przestępstw. Nie malwersujemy.
To znaczy jest to w tonie absolutnie obecnych rządów, po prostu jeszcze bardziej ścisnąć,
jeszcze bardziej dokopać, jeszcze bardziej ukrócić, jeszcze większy
Po prostu myślimy, że naprawdę już upadli na głowę całkowicie. Ja podejrzewam, że to badanie
to premier zlecił.
Nie wszyscy pracodawcy byli świadomi, że nielegalnie zatrudniany pracownik może dochodzić
swoich roszczeń wobec pracodawcy na drodze sądowej (jedna z osób zastanawiała się, czy można ją w
ogóle nazwać pracodawcą). Inni wiedzieli o takiej możliwości, jednak uznali ją za bardzo mało
prawdopodobną. W ocenie badanych złożenie przez niezarejestrowanego pracownika pozwu do sądu
grozi negatywnymi konsekwencjami także jemu samemu. Ich zdaniem przyznając się do pracy „na
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czarno” pracownik ryzykuje, że będzie musiał odprowadzić podatki od nielegalnie uzyskanych
dochodów.
No dobrze, ale pracownik, że tak powiem, też bat na siebie kręci, dlatego że bierze pieniądze, za
które nie odprowadza podatku.
W przypadku osób zatrudniających pomoc domową jest to mało prawdopodobne przede
wszystkim ze względu na szczególne relacje łączące pracodawcę i pracownika. Badani mają poczucie,
że dbają o swoich pracowników, traktują jak członków rodziny, obdarzają zaufaniem. Pracownicy zaś są
zadowoleni z warunków pracy i nie mają powodu, aby występować do sądu ze swoim roszczeniami.
Uważam, że takie rzeczy się nie zdarzają wśród tych pomocy domowych, które są najczęściej
zaprzyjaźnione.
To jest walka z wiatrakami, ani pracownik, ani pracodawca, jedno przeciwko drugiemu nie będzie
występować. Dla mnie no to w ogóle mija się z sensem, to trzeba by zacząć od zupełnie czego
innego.
Tego typu praca to nie jest praca, nie wiem, gdzie ktoś w Konstarze przemalowuje zieloną
wędlinę na różową i to jest jakaś wielka firma. My z tymi ludźmi współpracujemy na zasadach
bliższych. I myślenie tego typu nie ma po prostu sensu w tym momencie. To nie jest konfrontacja
kto od kogo więcej pieniędzy czy pracy wyciągnie. To jest współpraca ku obopólnemu
zadowoleniu.
Ja myślę, że my możemy się czuć z tymi naszymi pracownikami bezpiecznie, bo to nie jest taki
układ, jak już podkreślamy, pracodawca – pracownik, jest to inaczej, na innej zasadzie.
Zatrudniani, przyjmowani do naszego domu, inaczej z nimi rozmawiamy, nie tak jak ze swoimi
współpracownikami, czy tak jak nasi szefowie rozmawiają z nami, jest to inne.
Jeżeli by się brało z ogłoszenia, to wtedy przypuszczam było by większe prawdopodobieństwo,
że ta osoba mało zarabiając chciała nam zrobić na przekór, na złość.
Żadna z osób nie słyszała, aby zatrudniony „na czarno” pracownik pozwał swojego pracodawcę
do sądu. Pojawiała się opinia, że miałyby małe szanse na wygranie sprawy. Przekonywano, że nawet
legalnie zatrudnieni pracownicy występujący z roszczeniem wobec swoich pracodawców na ogół
przegrywają przed sądem.
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Przepraszam, ja tylko powiem o jednym przypadku, naprawdę strasznym, i to jest przypadek z
mojej rodziny. Moja siostra z rakiem piersi długo chorowała, była na zwolnieniach lekarskich,
miała amputację łącznie z węzłami chłonnymi itd. Pracowała u ludzi, no kilkanaście lat i z tą
swoją pracodawczynią studiowała, jeszcze żeby było śmieszniej. Kiedy wróciła do pracy, musiała
od czasu do czasu, no dosyć często powiedzmy, jeździć na zabiegi, na rehabilitację. Więc pani
pracodawczyni poprosiła tylko: Asia, przynieś mi zaświadczenie od lekarza, że ty już jesteś
zdrowa, że ty możesz pracować. Więc moja nieświadoma Asia zaniosła pani takie zaświadczenie
i następnego dnia została zwolniona z dnia na dzień, że nie może wykonywać swoich
obowiązków. Bez odprawy, bez niczego. Poszła do sądu pracy i przegrała w sądzie pracy. Bo
mogła, mając zaświadczenie lekarskie, które mówiło, że jest zdrowa i może pracować, a
opuszczała czas pracy, bo jeździła na zabiegi rehabilitacyjne, nie korzystając z urlopu. Więc o
czym my tu mówimy.
Badani nie obawiają się skutków nagłośnienia w mediach przypadków pozwów zatrudnionych
„na czarno” pracowników przeciwko pracodawcom czy też przeprowadzenia kampanii informującej o
takiej możliwości. Ich zdaniem pomoce domowe są osobami sprawdzonymi, zaprzyjaźnionymi i z
pewnością nie będą występować z roszczeniami finansowymi przed sądem. Nie było by to również w
ich interesie, bowiem są zadowolone z warunków pracy. Niektórzy przyznali jednak, że być może
przestraszyliby się ewentualnego pozwu sądowego, gdy zatknęli się z takimi przypadkami w swoim
otoczeniu.
U nas w ogóle jest mała świadomość jeszcze tego, że można rościć.
No może człowiek troszeczkę by gdzieś tam się poczuwał, ale jak w mediach, to w mediach,
dopóki to nie dotyka mnie, czy mojego sąsiada, czy koleżanki, no to w mediach to tak do mnie do
końca nie trafia.
W odczuciu badanych namawianie do składania pozwów przeciw pracodawcom byłoby ze strony
państwa zamykaniem oczu na rzeczywistość, hipokryzją. Każdy zdaje się sobie bowiem sprawę z tego,
że przy niskich dochodach dorabianie jest dla wielu osób koniecznością.
Ta minimalna płaca jest 690 zł i są ludzie, którzy za takie, albo za jeszcze mniejsze pieniądze
muszą przeżyć, no to już w ogóle, no to już w ogóle jest tajemnica w tym momencie, i nikt się nie
pyta, jak, więc wszyscy w domyśle wiedzą, jak to się dzieje.
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Stosunkowo najwięcej obaw wzbudziła możliwość wypadku przy pracy. Starano się ją jednak
bagatelizować. Uczestnicy dyskusji przyznawali wprawdzie, że wypadki przy pracy zdarzają się, jednak
zakładali, że oni sami nie znajdą się nigdy w takiej sytuacji. Mieli nadzieję, że gdyby zdarzyło się, że w
ich domu doszłoby do wypadku przy pracy, nie musieliby ponosić kosztów z tym związanych. Część
osób wyrażała przypuszczenie, że osoby pobierające emeryturę lub rentę, uczące się lub
zarejestrowane w urzędzie pracy jako bezrobotne mają opłacane ubezpieczenie wypadkowe. Inni
zastanawiali się się, czy od następstw wypadku przy pracy chroni ubezpieczenie komunikacyjne
zawarte w cenie biletów miesięcznych. Jedna z osób sądziła, że zatrudniając nielegalnie pomoc
domową celowe byłoby ubezpieczenie się od odpowiedzialności cywilnej. Kwestia ta wywołała jednak
duże kontrowersje.
Chyba bilet miesięczny nawet, te bilety miesięczne, czy karty są w jakiś tam sposób
ubezpieczone, też kiedyś gdzieś tam czytałam.
Poza tym można się ubezpieczyć od odpowiedzialności cywilnej.
Możemy ubezpieczyć gosposię od odpowiedzialności cywilnej. Czyli jeżeli gosposia na przykład
niechcący sprzątając zrzuci doniczkę, i kogoś tam uderzy. Natomiast nie możemy ubezpieczyć
siebie, że my w stosunku do gosposi coś naszej zrobimy i mamy ubezpieczenie OC w życiu
prywatnym. To jest w stosunku do osób obcych. I owszem. Natomiast byłaby to śliska sytuacja.
Badani nie tracili optymizmu nawet rozważając sytuację, w której okazałoby się, że
poszkodowana osoba nie jest ubezpieczona i nie przysługuje jej odszkodowanie. Sądzili, że dobra wola
pracodawcy i pracownika pozwoliłby na znalezienie kompromisowego, zadawalającego obie strony
rozwiązania. Wyrażali gotowość ewentualnego zrekompensowania poszkodowanej osobie kosztów
związanych z leczeniem i utratą zdrowia.
Poza tym, gdyby coś się stało, nie wiem, z winy naszego dziecka, czy z winy naszej, to byśmy się
poczuli do, tak jak pan mówił, gdyby pani spadła z miską, to pan by starał się tej osobie, prawda,
jakoś tam zrekompensować.
Zatrudnianie osób poleconych minimalizuje ryzyko przyjęcia do pracy osoby nieuczciwej. Dwie
osoby miały doświadczenia z nieuczciwą pomocą domową, która dopuściła się kradzieży. O sprawie nie
poinformowały policji. Argumentowały, że straty były niewielkie, zaś popełnienie przestępstwa jest
trudne do udowodnienia. Przyznały, że kierowały nimi także obawy, związane z koniecznością
ujawnienia policji faktu zatrudniania bez rejestracji. (choć miały wątpliwości czy w tej sprawie wszczęto
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by postępowanie). Obawiano się ponadto zemsty zatrudnianej osoby – różnego rodzaju złośliwości z jej
strony, ale także podjęcia przez nią jakichś działań urzędowych przeciwko pracodawcy.
Ja też miałam taką sytuację, że kobieta, która u mnie sprzątała z polecenia, z tym, że ona nie
była gosposią tylko przyjeżdżała raz w tygodniu na cały dzień na sprzątanie. I to było bardzo
dziwne, dlatego, że ona mi pewnego razu powiedziała, że ona już nie będzie więcej przychodziła
sprzątać do mnie. A mówię: Ale dlaczego? Bo jej to nie pasuje i tak dalej. I byłam zdziwiona bo
wszystko jej pasowało a nagle przestało jej pasować. Potem jak odeszła to się okazało, że
zabrała parę różnych drobiazgów. Powiedziałam przy okazji osobie która mi ją polecała. Pytam
się: Sprząta ona jeszcze u ciebie? A ona mówi: nie. No to dobrze. Bo ona jak odeszła to odeszła
z paroma rzeczami. A ona: A wiesz co? U mnie chyba też. Bo paru rzeczy nie mogłam znaleźć.
Nie zgłaszałam. Bo wie pani, będę musiała powiedzieć, że sprzątała u mnie. To jest ryzyko. Poza
tym za rękę jej nie złapałam. Ale tak się dziwnie złożyło, że z dnia na dzień parę rzeczy zginęło.
Z wypowiedzi badanych wynika, że powszechna świadomość zagrożeń związanych z
zatrudnianiem w sposób nierejestrowany w bardzo ograniczonym zakresie mogłaby zmniejszyć
skłonność pracodawców do zatrudniania „na czarno”. Powszechne jest wśród nich bagatelizowanie
ryzyka, jakim jest obarczone dawanie pracy bez rejestracji. Korzyści związane z taką formą zatrudnienia
(mniejsze koszty, prostota tego rozwiązania) zdecydowanie przeważają nad potencjalnymi
zagrożeniami. Ryzyko związane z zatrudnianie bez rejestracji jest oceniane jako bardzo niewielkie.
Badani mają nadzieję, że oni sami nie będą mieli problemów z tym związanych.
Pracodawcy nie dostrzegają zagrożenia „wykluczeniem” towarzyskim lub zawodowym w
przypadku ujawnienia osobom z ich otoczenia faktu, że zatrudniają pracownika w sposób
nierejestrowany. Praca pomocy domowych jest bowiem z reguły nierejestrowana. Jest to powszechnie
akceptowane. Z doświadczeń badanych wynika, że pomoce domowe bez rejestracji zatrudniają także
prawnicy, sędziowie, pracownicy urzędów skarbowych oraz ZUS.
Wśród pracodawców, którzy z reguły nie zatrudniają pracowników „na czarno” wymieniano
zakłady należące sfery budżetowej, w tym m.in. urzędy państwowe, szkoły, sądy, prokuraturę.
Zatrudniania bez rejestracji nie spotyka się raczej także w państwowych przedsiębiorstwach. Nie
oznacza to jednak, że nie występują w nich różnego rodzaju nieprawidłowości (słyszy się o tym, że
państwowe firmy zalegają ze składkami na ZUS). „Na czarno” nie zatrudniają także duże renomowane,
często zagraniczne firmy, którym zależy na dobrej reputacji. W opinii badanych firmy, które nie
zatrudniają pracowników bez rejestracji często stosują inne metody pozwalające na zmniejszenie
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kosztów pracy i zapewnienie większych zarobków pracownikom (np. oferują niskie legalne
wynagrodzenie + dodatkowe wynagrodzenie „pod stołem”, nie zatrudniają na etat itd.)
W ocenie respondentów nie wypada, aby politycy oferowali pracę bez rejestracji. Niemniej
jednak takie sytuacje się zdarzą. Jako przykład polityków zatrudniających „na czarno” podawano
Zbigniewa Wassermana (który miał nielegalnie zatrudniać pracowników przy budowie domu) oraz
Aleksandra Kwaśniewskiego (który rzekomo zatrudniał na czarno przy budowie w Pałacu
Prezydenckim).
Skłonność do zatrudniania rejestrowanego
Generalnie większość badanych byłaby skłonna zatrudnić pomoc domową legalnie.
Wymagałoby to jednak systemowych zmian, obejmujących zarówno obniżenie kosztów pracy jak i
uproszczenie procedur administracyjnych. Tylko wówczas pracodawcy i pracownicy zastanawialiby się
na legalizacją zatrudnienia.
Najbardziej skuteczną zachętą byłoby obniżenie kosztów pracy, w tym głównie redukcja lub
likwidacja składki na ZUS. Jedna z osób zaproponowała, aby osobom, które mają już uprawnienie
emerytalne (a takich jest wiele wśród pomocy domowych) i dodatkowo osiągają niewielkie dochody (do
określonego poziomu), nie trzeba byłoby już odprowadzać składki na ZUS.
Ja uważam, że na pewno jest wyjście. To nie są strasznie duże kwoty, że człowiek który jest
jakoś ubezpieczony nie chce ZUS -u dobrowolnie. I jest do kwota załóżmy 700 złotych
miesięcznie czy tam 600, to powinno być zwolnione. Nie mówię, że w budownictwie, ale taka na
przykład pomoc domowa. Która tylko zajmuje się tylko w domu w jednym. Bo czasem głupio się
człowiek czuje, jak wiadomo, że gdzieś tam nie jest to tak, ja nie jestem tak jak pani do końca
pewna.
Absolutnie nie ZUS. Bo to tak jak pani powiedziała. Za 2,50 kto przyjdzie do pracy? I ci ludzie są
najczęściej pokrzywdzeni już przez tą instytucję. I jak słyszy ta pani ZUS, to na pewno dostaje
gęsiej skórki.
Dla osób taka wolna kwota, załóżmy 700 złotych, dla osób które mają już zapewniony jak gdyby
ten ZUS. Czy to rentą czy emeryturą. Tylko i wyłącznie. Żeby nie korzystali z tego ludzie czynni
zawodowo. Bo wtedy my i tak pokrywamy w jakiś sposób ich ubezpieczenie. Tylko osoby które
już są zabezpieczone, jeżeli chodzi od strony właśnie tego ubezpieczenia społecznego. Dla tych
tylko.
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Jako mniej dolegliwe odbierane są obciążenia podatkowe. Część osób byłaby skłonna płacić
więcej, aby odprowadzać podatki. Niektórzy mogliby zwiększyć koszty nawet o 19%. Inni dodatkowym
kosztem pracy podzieliliby się po połowie z pracownikiem, tak, aby nie płacić więcej niż 10%.
Przeliczyłby ten minister. Tylko jakby był mądry to by już wiedział. Bo każda z nas by 19% tego
podatku zapłaciła. Bo mówmy szczerze, każda z nas ma tak, światełko się zapali, że nie jest oto
uczciwe. A właśnie takich ludzi jak nas będą ścigać. Zapłacimy 19%, ale nie ten ZUS który zżera
strasznie i nie wiadomo gdzie te pieniądze idą.
Ja bym chyba dołożyła te 19%. To nie chodzi o to, że my się tutaj nad jakimiś groszami się
będziemy zastanawiać. Bo jak się powiedziało A, to i B. Ale ZUS nie.
W jednej z grup zaproponowano, aby osoby zatrudniające pomoc domową odprowadzały co
miesiąc do budżetu państwa niewielką kwotę obliczaną procentowo lub kwotowo (10% od
wynagrodzenia pracownika lub około 100 zł). Pieniądze te mogłyby być ściągane z pensji i wpłacane na
wspólne konto dla wszystkich osób zatrudniających pomoce domowe.
To ma być symboliczna opłata, z jakiej racji ja mam jeszcze jakiś tam podatek następny państwu
płacić.
Ja myślę, że to by można było zgłosić np. dobrowolnie w pracy i automatycznie z pensji by było
ściągane co miesiąc.
Albo nie wiem, jakieś jedno wspólne konto dla pracodawców takich ludzi o numerze takim i takim,
tylko za Iksińską za okres taki i taki i dziękuję.
Dość przychylne reakcje wzbudził pomysł wprowadzenia możliwości odliczania kosztów
zatrudnienia pomocy domowej od podstawy opodatkowania. Byłoby to dobre rozwiązanie, ale tylko jako
jeden z elementów całego systemu zmian zmierzających do ograniczenia „szarej strefy”. Samo w sobie
nie wystarczy, aby zachęcić do legalizacji zatrudnienia. Zyskałby akceptację pod warunkiem
zdecydowanego uproszczenie procedur administracyjnych wynikających przede wszystkim z
konieczności rozliczeń z ZUS -em (tak, aby nie chodzić co miesiąc do ZUS -u) i jednoczesnego
obniżenia kosztów składek na ZUS. Część osób nie wierzyła jednak, aby uproszczenie tych procedur
było w ogóle możliwe.
Legalnie zatrudnionego pracownika, można taką pomoc legalnie, czyli z ZUS -em, z
opodatkowaniem, można sobie odliczyć od dochodów prywatnych. Więc dochodzą papierki
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dodatkowo nasze prywatne. I jeszcze cała ta buchalteria o której też tam napisałyśmy, że to też
jest przeszkodą do tego, że nie zatrudniamy.
Wie pani, gdyby tą buchalterię uprościć.
Ale cały ZUS trzeba by było zmienić. Bo przecież nie będzie, że dla gosposi będzie zmienione.
Przy składaniu deklaracji podatkowej rocznej, to sądzę, że to byłby niewielki wysiłek. Jedna
rubryka.
Doszliśmy do wniosku, że to jest nierealne. Program komputerowy w ZUSie jest tak
skonstruowany, że tego się nie przejdzie. Sam jestem na etapie paru rzeczy zrobienia. Tam o
jedną cyferkę chodzi i trzeba cała następną deklarację wypełniać.
Idea płacenia za pracę bonami wzbudziła zróżnicowane reakcje. W jednej grup wprowadzenie
bonów oceniono jako wygodne dla pracodawców (bo zmniejsza obciążenia biurokratyczne), w drugiej
zastanawiano się, czy rzeczywiście byłyby one łatwo dostępne dla pracodawców (czy nie trzeba by było
chodzić po nie do jakiegoś urzędu). W obu grupach zgadzano się co do tego, że rozliczenia za pomocą
bonów byłyby nie do przyjęcia dla pracowników. Musieliby bowiem regularnie co miesiąc lub co tydzień
chodzić do urzędu, aby zamienić bony na pieniądze. Na takim rozwiązaniu pracownicy traciliby również
finansowo. Nie redukuje ono bowiem kosztów pracy. W efekcie dochody pracowników byłyby
zdecydowanie okrojone.
No więc musi być pani, która nam da bony, potem my musimy dać, pani Zosia pójdzie.
Przecież to nic innego, tylko zlikwidowanie tej przeszkody jeżeli chodzi o te nasze deklaracje, o te
papierki. Ale to nie zmieni. Bo ten pracownik pójdzie z tym bonem i dostanie 2,50. A już na
początku ustaliliśmy, że nikt nie będzie za 2,50 pracowała. No i proste, i już.
Wiec konkluzja moim zdaniem jest taka, że musiałaby być po pierwsze łatwość w sprawach
papierkowych. Czyli tak jak w tych bonach. A drugiej strony również znacznie niższe obciążenie
przez ZUS.
Ale czy pani nie rozumie, że tymi bonami to nas mamią tylko? Wy tego nie rozumiecie? Chodzi o
to, ja mówię, przecież państwu powinno zależeć żebyśmy płacili. Zresztą cały czas o tym się
mówi. Każdy, jak tutaj jesteśmy. 19% by każda z nas zapłaciła. Ale nie zapłacimy 55%.
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Przedstawiciele gospodarstw domowych zatrudniający korepetytorów oraz
dorywczo pomoc domową (narodowości polskiej)
Podejmowanie decyzji o zatrudnieniu pracownika (nierejestrowanym)
Pracodawcy zatrudniający dorywczo pomoce domowe i korepetytorów znajdują ich w swoim
najbliższym otoczeniu (w miejscu pracy, miejscu zamieszkania np. mieszkają w tym samym bloku co
pracodawcy), korzystają z polecenia/rekomendacji znajomych. Żaden z uczestników FGI nie zatrudnił
pracownika korzystając z innej formy pośrednictwa. W tym względzie decydujące znaczenie mają:


poczucie bezpieczeństwa, większe zaufanie do osoby, którą się już osobiście zna, lub którą zna
ktoś ze znajomych: trudno powierzyć dziecko komuś całkowicie obcemu lub kogoś obcego
wpuścić do mieszkania



przekonanie, iż odpowiednie kwalifikacje osoby zatrudnianej są sprawdzone



przypadek (nie szukano pracownika, sam zaproponował swoje usługi; początkowe
odpracowanie pożyczki zamieniło się w regularnie wykonywaną pracę)
Po prostu w pracy ją spotkałam. W pracy sprząta. Zapytała mnie wprost na korytarzu, czy nie
miałabym jakieś pracy dla niej. I tak mi się trochę szkoda zrobiło. Kobieta jest starsza. Ma mały
dochód. Dorabia sobie.
Pani która u mnie sprząta, mieszka u mnie na klatce. Jest to pani, która sprząta blok w zamian za
czynsz. I zaczęło się od tego, że przyszła do mnie pożyczyć pieniądze, a później nie miała za
bardzo jak oddać (…) No więc zaproponowałam pani (…) to odpracowanie.
Korepetytorkę poznałem w moim sklepie poprzez klientki. Bo córa zaczęła coraz gorzej mieć z
matematyki i z chemii. Po prostu pytałem ludzi, znaczy takich znajomych. I się okazało, że jest
pani na emeryturze, która uczyła matematyki. I się zgodziła.
Ja po prostu popytałam po znajomych kto by udzielał korepetycji w miarę dobrze i skutecznie i
polecono mi sprawdzoną osobę.
Jeżeli się bierze kogoś do dziecka to już się stara człowiek, żeby to był ktoś znajomy, ktoś
polecony przez znajomego
Do mieszkania się obcego nie wpuści.
Mnie akurat panią do sprzątania poleciła moja koleżanka sędzina, która tę panią zatrudniała.
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Zasady regulujące wynagrodzenie są różnie określane:


stawka godzinowa, płatna od razu po zakończeniu pracy - częściej stosowana przy
rozliczeniach z korepetytorem



stawka godzinowa płatna po upływie tygodnia lub miesiąca - pracodawca zapisuje w zeszycie
liczbę godzin przepracowanych przez pomoc domową



rozliczenie zadaniowe od razu po wykonaniu pracy – pomoc domowa (płaci się za sprzątnięcie
mieszkania, nie liczy się godzin)



rozliczenie zadaniowe miesięczne – pomoc domowa (płaci się za sprzątnięcie mieszkania, nie
liczy się godzin)



rozliczenie tygodniowe – korepetytor - płacenie wg stawki godzinowej byłoby droższe dla
pracodawcy, więc umówiono się, że za 8 godzin w tygodniu będzie się płaciło 100 zł; jeśli
wypada jakaś lekcja, to w następnym tygodniu jest ich więcej,



rozliczenie miesięczne na życzenie korepetytora (student, któremu się płaci raz w miesiącu na
jego prośbę, bo inaczej „od razu to przehuśta i nic z tego nie ma”);



rozliczenia dodatkowe – oddzielnie płaci się za mycie okien, sprzątanie tego nie obejmuje;
rozliczenie kwartalne – dodatkowe rozliczenie za prasowanie.
Zdarza się, że relacje między pracodawcami a pomocą domową przybierają bardziej poufały

charakter, pomoc domowa z własnej inicjatywy ugotuje obiad, upiecze ciasto, a pracodawca kupi jakiś
podarunek lub więcej zapłaci („I tak zaprzyjaźniłyśmy się generalnie (…), jest dla nas tak jak mama.
Czuje się jak u siebie w domu”).
W kwestiach finansowych pracodawcy bywają elastyczni i wyrozumiali, zdarza się, że płacą
swoim pomocom domowym „z góry”, jeśli w danym miesiącu potrzebują one więcej pieniędzy. Nie
dotyczy to korepetytorów.
Z panią od angielskiego jest tak, że po każdym spotkaniu dostaje pieniążki. Natomiast z panią
Alą jest bardzo różnie. Jeżeli na przykład potrzebuje jakąś zaliczkę czy na leki czy na coś, no to
wypłacamy. Oczywiście wszystko piszemy w zeszyciku. Ile godzin i tak dalej. I pod koniec
miesiąca, czy tam pod koniec tygodnia…
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Przychodzi raz w tygodniu. Sprząta całe mieszkanie. Jest stawka umówiona za cały miesiąc. Nie
bierze za godzinę tylko za miesiąc. Za mycie okien i za prasowanie kwartalnie, osobno. (…)
Chociaż czasami zdarza się, że na przykład potrzebuje więcej pieniędzy w danym miesiącu, to na
przykład za następny miesiąc nie otrzymuje tego wynagrodzenia. A jeżeli chodzi o korepetycje,
no to akurat moja koleżanka która jest nauczycielką i mamą przyjaciela mojego syna, no więc
ona zaproponowała, że ma koleżankę która udziela korepetycji. Dobrze prowadzi. To jest stawka
godzinowa i płaci się po każdej lekcji.
Bywa i tak, że pracodawca podwyższa płacę swojemu pracownikowi na jego prośbę, jeśli jest
zadowolony z pracy: „My byłyśmy umówione na jakąś tam konkretną stawkę. W tej chwili pani akurat
przyszła, ma większą potrzebę. Właściwie ta stawka wzrosła o 50%. Ponieważ ja jestem zadowolona z
jej pracy”.
Pracodawcy nie myślą o rozstaniu ze swoimi pracownikami ponieważ są oni im potrzebni:
wykonują prace, których sami nie zrobią ponieważ nie mają na to czasu, nie lubią tych prac („jestem
leniwą osobą”) lub nie umieją czegoś zrobić („jeśli chodzi o korepetycje, to jest to oczywiście
matematyka, a u mnie w domu są sami humaniści”). Są ze swoich pracowników zadowoleni.
Nie ustala się zawczasu zasad zwolnienia. Pracodawcy za naturalne uważają rozstanie z
powodu: zmiany miejsca zamieszkania, niewłaściwego wywiązywania się z obowiązków („Na oko się
tego nie oceni, czy będzie swoją pracę wykonywała dobrze”), niedopasowania („Kiedy jest oczywiste, że
jednej stronie nie pasuje albo drugiej”), wzrostu wymagań – co jest związane z dorastaniem dziecka i
coraz trudniejszym materiałem do nauki, wygaśnięcia potrzeby - dziecko już opieki/korepetycji nie
potrzebuje („Zresztą też liczymy na to, że mojego Wojtka jakieś olśnienie nagle chwyci i korepetytor nie
będzie potrzebny”).
Pracodawcy liczą się z tym, że z pracy może też zrezygnować pracownik – taką sytuację
wyobrażają sobie w odniesieniu do korepetytora, który np. skończy studia i znajdzie stałą pracę („dopóki
jest studentem, każdy grosz mu się przydaje (…) Może będzie jakaś szansa na podjęcie stałej pracy.
Więc myślę, że on podziękuje”).
Zatrudnianie w sposób nierejestrowany nie spotyka się z negatywnymi reakcjami otoczenia
ponieważ:


jest społeczne przyzwolenie na pracę nierejestrowaną
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ludzie nie mają pracy



jest to nawet dobrze widziane, ponieważ daje się pracę studentce, emerytce



obopólna korzyść – dla pracodawcy i pracownika, wszyscy są zadowoleni



nie ma możliwości odliczenia sobie niektórych wydatków np. za korepetycje, za remonty („po co
on ma wystawiać rachunek, jak pani z tym rachunkiem nic nie zrobi?)



praca nierejestrowana jest tańsza („gdybym ja zażądała rachunku, to on by mi wystawił i kwota
byłaby wyższa).

Najczęściej zatrudnia się w sposób nierejestrowany:


pomoce domowe, sprzątanie



korepetytorów



opiekunki do dzieci, osób starszych



do prac budowlano-remontowych („złote rączki”)



do wykonywania usług osobistych (fryzjerzy, kosmetyczki)



krawcowe



do prac w rolnictwie



do prac sezonowych
Panuje przeświadczenie, że prawie we wszystkich branżach zatrudnia się „na czarno”.

Prywatnie robią to także osoby na wysokich stanowiskach: „wojewoda miał Ukraińców na budowie
zatrudnionych”.
Motywacje dla których pracodawca decyduje się nie rejestrować pracownika
Zdarza się, że pracodawcom brakuje wiedzy ekonomiczno-prawnej. Niektórzy uczestnicy FGI –
zarówno w Białymstoku jak i Katowicach – byli przekonani, że osoba fizyczna nie może zatrudniać
pracownika. Ich zdaniem, żeby zatrudniać, trzeba mieć zarejestrowaną działalność gospodarczą. Bo to
daje podstawę do wypłacania pracownikowi zarobków, odprowadzania za niego podatków. Sytuacja
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może być jeszcze bardziej skomplikowana, gdy zatrudnia pracownika osoba, która sama jest oficjalnie
bezrobotna. Wtedy pojawia się pytanie: skąd w ogóle ma pieniądze na zatrudnienie pracownika? A to
może zainteresować Urząd Skarbowy, który zapyta o źródło dochodów.
Żeby zatrudnić kogoś to nie trzeba prowadzi działalności gospodarczej? To na podstawie jakiej
zatrudniamy? Tylko musimy prowadzić działalność gospodarczą.
No bo jak się rozliczać później?
Na jakiej podstawie mam robić wypłatę komuś i odprowadzać podatki, jak nie stanowimy osoby
prawnej tylko fizyczną wyłącznie. Więc musimy być podmiotem gospodarczym. Tak ja rozumiem.
My musimy posiadać swój NIP, musimy posiadać swój Regon, więc musimy być podmiotami.
Osobą prawną.
Ale jak ja na przykład jestem oficjalnie bezrobotna, no i co? Jak ja kogoś zatrudniam to tak, jak
bym była jednoosobową firmą, tak? Jeżeli ja oficjalnie kogoś zatrudniam, to nie jestem wtedy też
zobligowana do tego, żeby mieć jakąś swoją działalność? A skąd masz pieniądze na płacenie
wypłaty?
Jeden z pracodawców miał wyrzuty sumienia, iż zatrudnia „na czarno”: „naprawdę chciałbym tej
dziewczynie odprowadzać ten ZUS, żeby zbierała sobie te pieniążki na tę przyszłą emeryturę czy
rentę”. Opinia ta była całkowicie odosobniona (tylko w Katowicach).
Motywy zatrudniania w sposób nierejestrowany mają wiele aspektów :
I. Negatywne opinie o systemie emerytalnym.


niewspółmierna wysokość płaconych składek do emerytury: „ZUS zabiera ogromnie pieniądze,
a tych emerytur nie ma”



preferowanie funduszy inwestycyjnych jako metody gromadzenia kapitału, zamiast ZUS;

II. Negatywne opinie o funkcjonowaniu ZUS


brak współpracy ZUS-u z pracodawcą, „oni są tylko od brania pieniędzy” (‘jak jest coś nie tak, to
ZUS nie informuje. Za jakiś czas się okazuje, że ze 3 miesiące temu była składka, tyle i tyle jest
niezapłacone. Tam może być 10, 20 groszy różnicy. I ta osoba już nie ma płaconego zwolnienia
lekarskiego”);
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częste zmiany w przepisach



„przerażające” formalności związane z ZUS-em („trzeba by księgową zatrudnić”); ewentualne
kary za niedopełnienie formalności;

III. Koszty legalnego zatrudnienia - pracodawców nie stać na legalne zatrudnienie ze względu na
wysokie składki na ZUS
IV. Wykonywana praca jest dorywcza – nie ma sensu rejestrować pracownika, którego zatrudnia
się na kilka godzin w tygodniu
V. W wielu firmach zatrudnia się pracowników nielegalnie. To jest problem, a nie zatrudnianie
na kilka godzin przez prywatną osobę
VI. Dodatkowe obowiązki związane z zatrudnianiem pracownika legalnie – załatwianie
jakichkolwiek formalności jest istotnym utrudnieniem: ”zamiast robić różne papierkowe roboty to ja
bym sama zrobiła to co ona robi i to na jedno by wyszło.”
VII. Pracownik zatrudniany „na czarno’ nie jest wyzyskiwany, „nie robi mu się krzywdy” –
raczej można mówić o wyzyskiwaniu gdy zatrudnia się kogoś legalnie „bo płaci się najniższą
stawkę, żeby najniższy ZUS zapłacić”;
VIII. Pracownicy chcą pracować „na czarno”


emeryci, studenci, mają ubezpieczenie społeczne „nie potrzebują składek”



emeryci nie mogą przekroczyć ”progu” zarobków, żeby nie stracić emerytury



pracownicy nie chcą stracić świadczeń: dopłaty do czynszu, zasiłku rodzinnego, studenci stypendium socjalnego, zarejestrowani w Urzędzie Pracy – zasiłku



osoba pracująca „na czarno” ma wyższe dochody



sytuacja na rynku pracy, zła sytuacja finansowa wielu osób - brak pracy, brak pieniędzy, każdy
zatrudnia się jak może

IX. Zainteresowanie Urzędu Skarbowego - jeśli osoba fizyczna, a nie firma, zatrudnia pracownika,
Urząd będzie interesowało skąd ma na to pieniądze.
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Pomoce domowe, opiekunki, korepetytorzy są najczęściej zatrudniani bez rejestracji ponieważ
wykonują pracę u jednego pracodawcy przez co najwyżej kilka godzin w tygodniu, więc trudno obarczać
się z tego powodu dodatkowymi obowiązkami (załatwianie formalności). Wszystkie formalności są
kłopotliwe, zwłaszcza w zestawieniu z faktem, że pracownik jest zatrudniany do prac dorywczych.
Ważną sprawą są koszty ZUS-owskie. Nie tylko dlatego, że niektórych pracodawców nie byłoby
stać na zatrudnienie pracownika, gdyby jego płaca wzrosła o składkę ZUS. Istotną rolę odgrywa czynnik
psychologiczno-ekonomiczny – przekonanie, że są to pieniądze „stracone”, są pracodawcy, którzy
woleliby więcej zapłacić pracownikowi niż płacić na ZUS „bo i tak z ZUS-u nic nie będzie miała”
bądź dlatego, by uniknąć formalności.
Są pracodawcy zdecydowanie nastawieni na korzystanie z pracy nierejestrowanej
ponieważ jakiekolwiek podwyższenie kosztów uważają za nieopłacalne dla siebie. Dla innych –
ważniejszy jest czynnik biurokratyczny czyli uniknięcie procedur.
No na przykład opiekunka raz w tygodniu czy tam sprzątanie raz w tygodniu. To więcej by było
chodzenia, załatwiania, papierów, tego wszystkiego niż to by było warte.
By było dużo chodzenia, załatwiania to tu to tu, później właśnie odprowadzanie tych podatków,
deklaracje jakieś, jakieś niewiadomo co, a tak przyszła kobiecina, popilnowała dziecko, dostała
pieniążki, do widzenia, za tydzień się spotykamy i wszystko.
My mamy takich ludzi którzy przychodzą na kilka godzin w tygodniu. Bo jeżeli by ktoś pracował
na czarno osiem, dziesięć godzin dziennie na przykład w gospodarstwie rolnym, to taki ktoś miał
poczucie krzywdy że cały dzień pracuje i nie ma nawet żadnego ubezpieczenia i czy nic sobie nie
odkłada do emerytury.
Ja zatrudniam na czarno i tak zostanie.
Ja musiałabym jeszcze księgową zatrudnić.
I nawet bym wolała zapłacić jej te pieniądze niż ZUS-owi. Bo ona w pewnym momencie i tak z
tego nic nie będzie miała.
Tak jak jej płacę pięć złotych to wolałabym jej dać 6.50 i nic w ogóle dalej nie rejestrować żeby
nie mieć jakichś dodatkowych zajęć bo ja po to wynajmuję kobietę żeby sobie ułatwić życie a nie
po to żeby utrudniać.
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Bo ja zatrudniam tą osobę żeby mieć więcej czasu na inne rzeczy, no a w tym momencie ten
czas musiałabym poświęcić na problemy różnych tam dokumentów, zanoszenie ich na czas tam i
tam, a nie daj Boże zaniosę dwa dni za późno albo coś się zdarzy, to zaraz jeszcze dostanę
jakieś kary.
Obok krytycznych wypowiedzi na temat systemu emerytalnego (niskich emerytur), pojawiał się
też wątek emerytury w kontekście sposobu myślenia. Ludzie nie myślą perspektywicznie tylko
kategoriami dnia dzisiejszego. Z drugiej strony – wiele osób ma tak małe dochody, że z trudem
wystarcza im na pokrycie bieżących wydatków więc nie można się dziwić, że nie myślą o emeryturze.
To sprzyja podejmowaniu przez nich pracy nierejestrowanej.
A po drugie powiedziałaby z całą pewnością: te pieniądze, które masz do urzędu oddać, to część
tych pieniążków wolałaby sama dostawać.
Ale to jest takie krótkie myślenie mimo wszystko.
Nie odkładają jednak tych pieniążków na ten nieszczęsny nasz ZUS czy do jakiegokolwiek
innego funduszu. Czyli nie myślą perspektywicznie. Nie myślą o swojej przyszłości. Nie myślą o
tej emeryturze, która każdego z nas czeka.
Oni nie myślą o emeryturze ponieważ jest bieda u nas. To nie ma co ukrywać.
Na przykład pani która u mnie sprząta, na przykład trudno, żeby ona myślała o emeryturze, że
jeżeli to co zarobi sprzątając w całym bloku (…) idzie na pokrycie czynszu. I w zasadzie ona z
czego by żyła? Ona ma troje czy czworo dzieci. I właściwie gdyby nie te pieniądze ode mnie, to
ona by nie miała za co obiadu zrobić. Więc trudno się dziwić, że ona nie myśli o emeryturze.
Dorabianie do emerytury „na czarno” było oceniane odmiennie w zależności od wieku emeryta:
1) starszym osobom nie byłoby łatwiej gdyby się zarejestrowały („taka babcia przychodząc do mnie
pilnować dziecka sama się cieszy, że ma te parę złotych i będzie jej lżej w miesiącu”), 2) osoby
odchodzące na wcześniejszą emeryturę np. ze służb mundurowych w wieku 40 lat mają niski przelicznik
emerytury i im się opłaca podjąć pracę legalną, żeby odprowadzać dodatkowe składki.
Pracodawcy płacą swoim pracownikom więcej niż wynosi kwota minimalnego wynagrodzenia
netto. Pomocy domowej/opiekunce do dziecka w Białymstoku płaci się 5 - 6 zł za godzinę pracy, więcej
w Katowicach – co najmniej 10 zł. Jeśli praca rozliczana jest zadaniowo, jedno sprzątanie (bez mycia
okien) kosztuje 50 - 60 zł. Czas pracy przy takim rozliczeniu bywa bardzo zróżnicowany: od 2 – 9
godzin. Ale w każdym przypadku płaca pracownika przekracza minimalne wynagrodzenie netto za
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godzinę. Praca rozliczana miesięcznie to koszt rzędu 600 zł przy dużej ilości sprzątania („Czasami to
trzeba tydzień na okrągło sprzątać”). Stawki nie wzrastają, jeśli opiekunka do dziecka zostaje na noc
ponieważ „ja od niej nie wymagam, żeby ona siedziała całą noc, bo dziecko śpi spokojnie, więc ona
położy się i może spać spokojnie, nic się nie dzieje”.
W przypadku korepetycji są to kwoty 10 – 35 zł za godzinę. Stawka 10 zł za godzinę została
zaproponowana przez korepetytora (nauczycielkę) i sam pracodawca uważał ją za zaskakująco niską.
Stawki płacone korepetytorowi w rozliczeniu tygodniowym są na ogół niższe niż godzinowe (100 zł za 8
godzin tygodniowo to 12,5 zł za godzinę), przy czym pracodawca świadomie zaproponował tę formę
rozliczenia, aby obniżyć koszty. Ponieważ korepetycji udzielała emerytka uważał, że 400 zł miesięcznie
to jest dla niej „dość pokaźna suma”.
Żaden z uczestników FGI nie był skłonny ponosić większych kosztów po to, aby mieć
zarejestrowanego pracownika. Kierowali się przy tym różnymi motywacjami:


zbyt małe dochody; jeśli będzie więcej zarabiał, skłonny jest ponieść większe koszty, aby
pracownika zatrudniać legalnie



skłonny jest płacić pracownikowi więcej niż obecnie wynosi minimalne wynagrodzenie brutto za
godzinę po to tylko, by uniknąć jakichkolwiek formalności czyli nie rejestrować pracownika
(pracodawca płacący obecnie 5 zł za godzinę jest skłonny płacić 6,50zł)



zbyt wysokie opłaty na ZUS („43% to jest bardzo dużo”)



pracownicy nie są zainteresowani rejestracją („”moja pani by się nie zgodziła, bo ona ma
emeryturę i ma to w nosie”, „jej byłoby o wiele ciężej gdyby musiała kupę pieniędzy oddać
urzędowi”, „Już wiem, co bym usłyszała: nie wiadomo czy ja emerytury doczekam, a nie mam
za co lekarstw wykupić”).



pracodawca w ogóle nie jest zainteresowany zatrudnieniem pracownika rejestrowanego
(„najlepiej na czarno zatrudnić, i ten kto pracuje jest zadowolony i ten kto go zatrudnia”)
Zatrudnienie nierejestrowane ma istotne zalety. Zaliczono do nich



niskie koszty



brak formalności przy zatrudnianiu
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brak okresu wypowiedzenia („można mu podziękować szybko”)



brak zwolnień chorobowych („nie zachoruje na 3 miesiące”)



elastyczność czasu pracy, możliwość dostosowania do potrzeb pracodawcy i pracownika
(„przychodzi osoba, ja mówię co chcę, płacę, jeżeli nie chcę w następnym tygodniu, to mówię.
To daje takie większe poczucie wolności i dla osoby, która pracuje i dla osoby, która zatrudnia”)



zwolnienie pracownika bez żadnych problemów, „bez konsekwencji dla obu stron”.

Świadomość ryzyka związanego z zatrudnianiem w sposób nierejestrowany
Uczestnik FGI mający wyrzuty sumienia z powodu nielegalnego zatrudnienia (Katowice),
odczuwał dyskomfort nie tylko z tego powodu, iż nie odprowadza składek na ZUS czy podatku. Jeszcze
ważniejszą przyczyną stresu było silne poczucie zagrożenia związane z możliwością wypadku przy
pracy. Uczestnik ten prawie na samym początku dyskusji spontanicznie opowiedział o znanym sobie
wydarzeniu – w wyniku upadku z drabiny pomoc domowa doznała złamania kręgosłupa, jest kaleką do
końca życia, a pracodawca płaci jej rentę. U niektórych uczestników tego FGI ta historia wzbudziła
niepokój. Jeden z nich postanowił wykupić „OC w życiu prywatnym”, drugi zgłosić zatrudnianą pomoc
domową do ubezpieczenia grupowego w swoim stowarzyszeniu i zapłacić jej takie ubezpieczenie.
Jeden z uczestników na którym opowiedziana historia nie zrobiła większego wrażenia uważał,
że obawy są związane ze zbyt formalnym stosunkiem między pracodawcą a pracownikiem. Gdyby
pracodawca był bardziej z nim zaprzyjaźniony, stres byłyby mniejszy.
Już nie mówię tam odprowadzenie składek ZUSu, podatku. To są drugorzędne sprawy. Tylko
zawsze obawiam się, szczególnie jak myje okna, że mi spadnie z drabiny, jak mi spadnie z
drabiny to płacę jej odszkodowanie, rentę i co tylko jest możliwe do końca życia. I to jest
najgorsze przy takich właśnie pracach domowych. Bo cokolwiek się zdarzy. Będzie pastowała
podłogę, pośliźnie się, głowę sobie rozbije na stole. Spadnie z tej drabiny, poparzy się. Obojętne
co. Jest problem. I ten problem nurtuje mnie za każdym razem.
Ale wy chyba macie bardzo, coś mi się tak wydaje pani Jolanto, ze swoją gosposią czy
korepetytorką, macie bardzo formalne układy, stosunki między sobą. Może stąd wynika ta
obawa? Nie na takiej zażyłości czy przyjacielstwa.
Ale nie zdarzyło mi się słyszeć, żeby ktokolwiek zatrudniał legalnie korepetytora. To też byłoby z
drugiej strony chore, prawda?
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Istnieje też obawa, że ktoś doniesie do Urzędu Skarbowego. Opowiadano o tym w Białymstoku
– ktoś doniósł, że fryzjerka pracuje w prywatnych domach. Nie wiadomo, czy poniosła z tego powodu
jakąś karę, wiadomo natomiast, że zrezygnowała z tego zatrudnienia. Jednocześnie uważano, że jest
większa akceptacja dla pracy „na czarno” opiekunki do dziecka niż dla fryzjerki, a więc zagrożenie
donosem jest mniejsze.
Obawy są, że ktoś może donieść do Urzędu Skarbowego bezczelnie. Różni ludzie się zdarzają,
naprawdę, kogoś może to naprawdę bardzo niepokoić.
Sąsiadowi, tak, że ktoś tam przychodzi sprzątać, albo że jakaś pani myje okna.
Moja koleżanka strzygła na lewo w domu i już nie strzyże bo komuś się to bardzo nie podobało.
No i już strzyże tylko w salonie wyłącznie, już w domu nie strzyże.
Ale strzyżenie w domu to była trochę inna kwestia bo opiekunki to tak bardziej akceptacja
społeczna jest a strzyżenie, to że on sobie zarabia czy coś, to już coś trochę innego .Większe
pieniądze są u fryzjerki myślę, bez opodatkowania.
Inną spontanicznie wyrażoną obawą była – oparta o doświadczenie znajomych – świadomość,
iż zatrudniany pracownik, mimo rekomendacji, może nie sprawdzić się. Okaże się np. po jakimś czasie,
że „opiekunka przyszła pijana do dziecka”. To, czy pracownik będzie dobrze wykonywał swoją pracę
„wyjdzie w praniu”.
W przypadku pracodawców, którzy czasem wypłacają zarobki „z góry” istnieje ryzyko, że
pracownik nagle odejdzie i pracodawca nie będzie mógł wyegzekwować nadpłaconej kwoty. Lecz
ewentualna strata nie będzie wysoka, rzędu 100-200 zł („Jest to mało, ale jestem stratna”).
Nikt nie słyszał o tym, by ktoś został ukarany za zatrudnianie „na czarno” przez Państwową
Inspekcję Pracy i nie obawia się kar ze strony tego urzędu.
W grupie FGI w Katowicach dyskusja o zagrożeniach i ryzyku zatrudniania „na czarno” zasiała
niepokój u niektórych uczestników, w Białymstoku takiego zdarzenia nie było. Niezależnie od tych
różnic, można powiedzieć, że poczucie bezpieczeństwa pracodawców ma podstawy w przekonaniu, że:


nielegalne zatrudnienie jest w zasadzie nie do udowodnienia („musiałam wyjść, przyszła ciocia
popilnować dziecka”)
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w razie wypadku – powie się, że wypadek nastąpił poza mieszkaniem w którym osoba
poszkodowana pracowała („Weźmie pani tę osobę poszkodowaną, wyprowadzi ją pani na
zewnątrz przed budynek i wezwie pogotowie. I co powie pani? Że ze schodów spadła.”)



pracownicy potrzebują tej pracy („Mam nadzieję, że czegoś takiego nie będzie. I, że moja pani
Zosia nie pójdzie i się nie pochwali gdzieś tam, bo w tym momencie ona straci te źródło
dochodu”, „Ale to nie miałoby sensu dla nich, by pracę straciły i to wszystko”)



istnieje społeczne przyzwolenie na pracę „na czarno”, nikt się z tym nie kryje, że pracuje lub
zatrudnia w sposób nierejestrowany („Mi się wydaje, że to też jest taka norma u nas. Wydaje mi
się, że to jest norma, ponieważ tak jak mówiłam wcześniej, w firmach są zatrudniane
nielegalnie osoby. I ludzie się nie boją. Tak jak pani mówiła. Ludzie się po prostu nie boją.
Spiszą jakąś tam umowę dla picu”).



nawiązywanie dobrych, przyjacielskich kontaktów z pracownikiem (pracodawca jest dla swojej
pomocy domowej „jak rodzina”)



wszyscy za zadowoleni, pracodawcy i pracownicy.
Pomysł, by karać za nielegalne zatrudnienie w Białymstoku spotkał się z dużym oburzeniem, w

Katowicach z większym sceptycyzmem – jeśli pracodawcom nie będzie się opłacało zatrudniać legalnie,
to „żadne kary nie pomogą”. Z drugiej strony pojawiła się też refleksja, że w niektórych krajach istnieje
system kar, wiadomo, że się kary nie uniknie i tam się nielegalnie nie zatrudnia – i w Polsce do tego
kiedyś dojdzie (tylko w Katowicach). Dla niektórych pracodawców sam fakt kontroli byłby wstydem.
Pracodawcy uważają, że powinno się raczej myśleć w sposób nierestrykcyjny, coś
pracodawcom zaoferować, a nie straszyć karami. Tym bardziej, że oni nie krzywdzą swoich
pracowników. Trzeba zdefiniować przyczyny nielegalnego zatrudniania i pracy i szukać
rozwiązań, a nie karać. Stosowanie kar nie wyeliminuje problemu. Pojawił się wprawdzie
pojedynczy głos twierdzący, że „okradamy własne państwo”, lecz spotkał się z ripostą, że wobec
wysokich kosztów pracy, pracownik musiałby zostać zwolniony. Poza tym, dopóki kary w ogóle są
słabo egzekwowane, dopóki ludzie są biedni, pomysł karania nie jest dobrym rozwiązaniem, nie
będzie skuteczny.
Także straszenie karą to myślę że… do nas to nie dociera po prostu. Po prostu nie przeraża pani
nas tą karą.
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Przepraszam a z drugiej strony, straszą nas, co by to było gdyby nas ukarali, a może jakieś dobre
strony by były, gdybym zatrudniała pracownika, to może za to coś w zamian by nam
zaoferowano? Dlaczego mam tylko oczekiwać kar? No tak samo i nagrody bym oczekiwała.
Chodzi o to żeby nie stosować od razu jakieś kary, kary tu nikogo nie przerażą, tylko właśnie
trzeba zapobiec tym skutkom i znaleźć jakieś tam źródło tego problemu i to rozwiązać a nie po
prostu kary nałożyć i myśleć że to wyeliminuje problem
To będzie martwy przepis kolejny, tak mi się wydaje, jeżeli wprowadzą te kary bo pewno będą
pojedyncze przypadki.
Natomiast u nas nawet jeżeli są, nie wiem czy są takie kary, ale nawet jeżeli są, to właśnie one
są, znaczy przynajmniej jak do tej pory, one są słabo egzekwowane. I musi być rzeczywiście
jakaś afera żeby to wyszło na jaw. Albo ktoś musi być bardzo złośliwy żeby na zasadzie:
uprzejmie donoszę. I myślę, że na razie dopóki taki stan rzeczy jest, jaki jest w tej chwili, to tak
będzie.
Dopóki będzie bieda, będzie tak.
U nas za wszystko są kary
Dopóki mnie rzeczywiście jakoś tak prawo nie zmusi ewidentnie, że to będzie bardzo
egzekwowane i bardzo mocno karane, no to tak czy inaczej wolałabym to robić tak jak jest.
Pracodawcy z wielkim trudem wyobrażali sobie by pomoce domowe/opiekunki do
dzieci/korepetytorzy mogli występować z jakimiś roszczeniami. Nikt, poza jedną osobą w
Katowicach, nie zetknął się z takim zdarzeniem. W Białymstoku obaw przed ewentualnymi roszczeniami
nie miała żadna osoba. W Katowicach historia wypadku i płaconej renty zrobiła pewne wrażenie, lecz
były także reakcje odmienne. Uważano, że nie należy ulegać fobiom, wiadomo, że w ogóle wypadki się
zdarzają :
Mojej koleżanki ojciec zginął, ponieważ oderwała się ta płyta tnąca od kosiarki. Obcięło mu
głowę.
Jak to głowę?
Zwyczajnie. Szedł ulicą Warszawską. To było ładne lata temu. Facet kosił trawnik. On szedł z
żoną chodnikiem. Zwyczajnie w taki sposób.
Mój kuzyn się powiesił na wiśni, zrywając wiśnie.
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Przepraszam bardzo, ale to są wypadki.
Ale to jest jeden na 10 tysięcy.
Ale nie można żyć obciążony takimi fobiami różnymi.
Świadomość zagrożeń dla pracodawcy związanych z nierejestrowanym zatrudnieniem raczej
nie zmniejszy skłonności do takiego zatrudnienia. Nawet ten uczestnik FGI w Katowicach, który był
bardzo zestresowany wizją potencjalnego wypadku przy pracy swojej pomocy domowej, nie zamierzał
zrezygnować z jej usług. Inni będą szukali różnych zabezpieczeń np. „OC w życiu prywatnym”.
Zaproponowano inny jeszcze sposób rozwiązania problemu: składanie przez pracowników
niezarejestrowanych oświadczeń, że w razie wypadku nie będą wysuwali żadnych roszczeń. Ten
pomysł był krytykowany za to, że wówczas pracodawca zostanie ukarany za nielegalne zatrudnianie.
Wielu pracodawców w ogóle kwestionowało problem roszczeń, uważali, że samemu
pracownikowi nie opłaca się z nimi występować, bo straci pracę i nic nie zyska.
Opinie na temat skuteczności kampanii informacyjnej - skierowanej do nierejestrowanych
pracowników o możliwości zgłoszenia roszczeń finansowych wobec byłych pracodawców - były
podzielone:


kampania informacyjna będzie raczej skuteczna, będzie „powodowała strach i w nas i w tych
ludziach, którzy są zatrudniani”, będzie więcej procesów; „na pewno wejdzie w naszą
świadomość, że nierejestrowane zatrudnienie jest takie trochę nie fair” (tylko Katowice)



kampania nie będzie skuteczna; wielu pracowników ma świadomość swoich praw, są związki
zawodowe, nic to nie zmieni; poza tym pracownicy mający poczucie krzywdy niech zakładają
swoją działalność gospodarczą i niech świadczą usługi w sposób zarejestrowany.
Pracodawcy, poza jedną osobą z wyrzutami sumienia, nie mają poczucia, iż zatrudniając w

sposób nierejestrowany postępują niewłaściwie. Jest odwrotnie, uważają, że są społecznie pożyteczni:


pomagają osobom w trudnej sytuacji życiowej, biednym



dają pracę, dają szansę na dorobienie do niskiej emerytury, do stypendium



lepiej żeby ludzie pracowali „na czarno” niż kradli czy żebrali
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odciążają państwo (zatrudniają osoby w trudnej sytuacji życiowej; każda praca jest lepsza niż
życie na zasiłku, bo to demoralizuje – zawodowi pobieracze zasiłków nie są zainteresowani
podjęciem jakiejkolwiek pracy)
Więc ona jeśli by nie znalazła takiej pracy, to poszłaby do MOPSu. Bo co miałaby zrobić?
Ale ja uważam, że lepiej dla tych naszych klientów jest, żeby pracowali na czarno gdzieś.
Dokładnie. O tym właśnie mówiłam.
Niż żebrali, kradli albo jeszcze coś gorszego robili.
Niższe zasiłki. Po prostu. Te nasze zasiłki, państwo nie macie pojęcia jak to ludzi demoralizuje.
Mamy nowy zawód, zawodowy pobieracz zasiłków. Po prostu to system ludzi nauczył. Pokazał
takie postawy. I ci ludzie już nie są zainteresowani podjęciem jakiejkolwiek pracy.
Pracodawcy, poza jednym odosobnionym wyjątkiem („Wiem, że robię źle. Nie powinnam tego

robić”, tylko Katowice), nie traktowali zatrudniania „na czarno” w kategoriach moralnych. Nie mieli
wyrzutów sumienia z tego powodu. Ich zdaniem nie zatrudniają bez rejestracji ci, którzy tego robić nie
mogą:


instytucje i firmy budżetowe, państwowe, ponieważ mają kontrole, audyty; ale i w tym sektorze
nieraz mają miejsce różne „obejścia” przepisów



duże firmy, które prowadzą pełną księgowość, muszą mieć pracowników zatrudnionych na
etacie



ludzie zamożni, którzy zatrudniają w domu pracownika na stałe, „nie da się ukryć wtedy, że ta
osoba tam ciągle jest”



osoby na stanowiskach, „na świeczniku” – gdyby zatrudniali bez rejestracji „byłaby z tego afera”



czasem osoby zatrudniające pielęgniarkę do całodobowej opieki nad starsza osobą, jeśli ta
pielęgniarka z nią mieszka.
Zatrudnianie nielegalne jest postrzegane przede wszystkim w kategoriach racjonalności,

korzyści, jakie daje obu stronom.
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Skłonność do zatrudniania rejestrowanego
Motywacje leżące u podstaw zatrudniania w sposób nierejestrowany, poczucie, że dając pracę
są społecznie użyteczni, dobre stosunki z pracownikami, duże poczucie bezpieczeństwa, dorywczość
pracy, społeczne przyzwolenie na pracę „na czarno” powodują, że myśl o legalnym zatrudnieniu była
prawie wszystkim uczestnikom FGI całkowicie obca. Jednym z najbardziej charakterystycznych
sformułowań, spontanicznie pojawiającym się na różnych etapach dyskusji w obu miastach
było; „wszyscy są zadowoleni, my jesteśmy zadowoleni i pracownicy są zadowoleni”.
Dyskusja o tym, jakie warunki powinny być spełnione, aby byli skłonni zmienić punkt widzenia ,
pokazała złożoność samego problemu oraz jak różne mogą być wymiary postaw wobec zatrudnienia
rejestrowanego:


odrzucenie - pracodawca jest zdecydowany zatrudniać wyłącznie „na czarno”, nie chce
żadnych zmian; nie widzi żadnych pozytywnych stron legalizacji pracy: „A po co?, kto z tego
będzie miał korzyści? Ani ta osoba, ani ja”;



wymuszona kapitulacja – jeśli prawo będzie egzekwowane, jeśli kary będą nieuchronne i
wysokie, sytuacja zmusi wówczas do zatrudnienia legalnego;



legalizacja pod wpływem Unii Europejskiej – dojdzie do tego, że wszyscy pracodawcy będą
zatrudniać legalnie, „weszliśmy do Unii i dążymy do tego, żeby tak było (…) będziemy musieli
się do pewnych zasad dostosować”



postawa legalistyczna – zdecydowana akceptacja dla zatrudnienia rejestrowanego, możliwe
pod warunkiem, że sam pracodawca będzie miał większe zarobki



zachowanie pozorów legalności - zatrudnianie na umowę o dzieło - płaci się tylko podatek
bez ZUS („bo jak tak myślę, co by tu zrobić, żeby chociaż troszeczkę było legalnie”), ma
większą rację bytu ponieważ zatrudnia się pracownika dorywczo, na godziny;



zmniejszenie obciążeń finansowych dla pracodawców – pracodawca nie powinien ponosić
żadnych kosztów związanych z legalnym zatrudnieniem; należy wprowadzić przepisy
zmniejszające koszty pracy



uproszczenie formalności, przepisów, lepsza współpraca z ZUS, wsparcie pracodawcy ze
strony ZUS.
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Ja bym się zdecydowała gdybym zarabiała tak jak powinnam zarabiać. Ze swoim stażem pracy,
ze swoim wykształceniem, ze swoim stanowiskiem. To jak najbardziej. Nie miałabym nic
przeciwko żeby tej osobie płacić jakąś tam nawet wygórowaną kwotę. I bardzo chętnie bym to
robiła ze względu na moje bezpieczeństwo. Nie na bezpieczeństwo tej osoby zatrudnionej, tylko
na własne bezpieczeństwo [obawa przed płaceniem renty]
Ja bym nadal poszukiwała osób, które by podjęły taką pracę w formie nie rejestrowanej.
Ponieważ by mi się to nie opłacało. Rzeczywiście musiałbym zapłacić ZUS. Musiałabym też tej
osobie jakieś pieniążki zapłacić konkretne.
Coś trzeba by było zrobić z tymi papierkami. Z tymi fakturami, które każdy będzie wystawiał.
Korepetytor, pani sprzątaczka, pomoc domowa.
To napędza całą spiralę. Bo trzeba podatki odprowadzić. Też muszą o czasie te formularze
wszystkie. Nie. To jest tyle zamieszania, że ja nie jestem tym zainteresowana.
I jeszcze dobrze, że mam księgową. Te przepisy. Przede wszystkim przepisy. Jeżeli to by było na
jakiś takich zasadach bardziej dostępnych to z chęcią. Informacja i współpraca na linii
pracodawca- ZUS. Nie ma tego w ogóle. Jeżeli tu byłby taki kawałeczek, że czułbym wsparcie
jakieś jako pracodawca, to z chęcią tak. Ale tego nie ma.
Pracodawcy skłonni do rejestrowanego zatrudniania uważali, że z ich punktu widzenia
ma to sens tylko wtedy, gdy oni na tym finansowo nie stracą. Nie oczekują żadnych zysków dla
siebie, nie zamierzają jednak ponosić strat. Ta zasada była formułowana podobnie w obu miastach.
Gdybyśmy my na tym nie tracili, nie mówię, że zyskali. Tylko wychodzili na prosto
Jeżeli ja bym na tym nie straciła a ta osoba zyskała no to tak, w ten sposób to ujmę, no bo
inaczej to po co sobie komplikować
Pracodawcy nie są więc skłonni do ponoszenia jakichkolwiek kosztów za spokój związany z
rejestrowanym zatrudnieniem. Mogą więcej płacić za pracownika wtedy, gdy ich zarobki wzrosną.
Nie oznacza to, że istnieje ścisły związek między wysokością zarobków a legalnym zatrudnieniem.
Jeden z uczestników FGI przytoczył przykład bardzo bogatego człowieka, jednego z najbogatszych na
Śląsku, który też zatrudnia pomoc domową na czarno. Robi to ponieważ bogaci ludzie „to dopiero
potrafią liczyć pieniądze” i dlatego są bogaci.
Może tak będzie dobrze w Polsce, że nas stać będzie na utrzymanie kogoś.
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To chodzi cały czas o to żebyśmy lepiej zarabiali i lepiej płacili tym osobom. Wtedy nie było by
problemu, bo wszelkiego rodzaju rozwiązania znalazłyby się. Można by było ZUS płacić. Można
by się było ubezpieczyć. I podatek, i składkę zdrowotną i wszystko. I nie było by żadnego
problemu. Cały czas pieniądze, pieniądze, pieniądze.
Powątpiewano przy tym w sens legalnego zatrudniania emerytów w starszym wieku: „taka moja
pani Marysia to ona ma już przeszło siedemdziesiąt lat i ja myślę, że ona by się nawet bała bawić w
jakieś takie rejestrowanie jej, bo ona by się bała że straci wtedy emeryturę czy cokolwiek, ona sama by
się bała żeby ja zarejestrować’.
Spontanicznie zgłoszony pomysł zmniejszenia obciążeń finansowych generalnie podobał się,
sformułowano przy tym propozycje bardziej umiarkowane i bardziej radykalne :


ulgi podatkowe na kwotę płaconą pracownikowi – odliczane od podstawy opodatkowania lub od
podatku



zamiast ulgi, która finansowo będzie miała nieduży wymiar, „całkowite wrzucenie w koszty”



zniżki i ulgi z tytułu zatrudniania absolwentów lub bezrobotnych, tak jak mają je firmy



zmniejszenie składki ZUS, przynajmniej o połowę



opłacanie ZUS-u przez państwo/Urząd Pracy/samorząd



dobrowolne płacenie składki ZUS przez pracownika – do określonej kwoty zarobków nie byłoby
obowiązku rejestrowania działalności gospodarczej.
No, ale wszystkie urzędy mają coś takiego jak program „pierwsza praca” dla absolwentów, ma się
z tego tytułu zniżki, ulgi, płacą mniejszy ZUS, tak samo przy samo zatrudnieniu a my byśmy nie
mieli nic z tego powodu jeżeli byśmy zatrudniali osobę która na przykład jest bezrobotna i chce
podjąć taką pracę, my z tego tytułu nic nie mamy.
Zmniejszenie tej składki ZUS przynajmniej przez pierwszych parę lat. No to jest niebagatelna
kwota, żeby ją zmniejszyć o, nie wiem, połowę a nawet więcej przez pierwsze trzy lata na
przykład.
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Ta ulga to co mi zwróci? 100 złotych może wszystkiego? To nie powinno się nazywać ulga. To
powinno być wrzucone całkowicie w koszty. Bo ulga to jest takie dziwne sformułowanie. Ulga to
może być na sercu.
Zwrócono jednak uwagę i na to, że dopłacanie pracodawcom do zatrudniania byłoby dobrą
okazją do innych nadużyć „bo ja bym poszła i zarejestrowała mamę jako pomoc domową, żeby oni mi
dopłacili”. Jeśli więc nie będzie dopłat, to nie będzie „przekrętów”. Był to kolejny argument na rzecz
pozostawienia wszystkiego tak jak jest.
No więc po co szukać tych przekrętów? I tak będziemy szukać jakichś dodatkowych furtek. Nie
wiem czy to wynika z tego, że żyjemy w tym kraju, w tym systemie. Czy to po prostu już mamy w
genach.
Zdaniem pracodawców kary finansowe nie są dobrym rozwiązaniem, skłaniającym do legalnego
zatrudnienia Co prawda dla niektórych osób każda kara finansowa za nierejestrowane zatrudnienie
byłaby dotkliwa. W Białymstoku były to już sumy rzędu 100 - 200 zł („Każdy grosz, to by było straszne,
żeby ktoś do nas przyszedł i ukarał”). Jednocześnie wielu uczestników było przekonanych, że
potrafiłoby uniknąć kary, posługując się – „z czystym sumieniem” - kłamstwem. („umawiam się z osobą,
która do mnie przychodzi, że jest kimś z mojej rodziny, koleżanką, sąsiadką”).
W Katowicach dyskusja toczyła się wokół wyższych kwot, ponieważ jeden z uczestników podał,
że w Polsce kara za nielegalne zatrudnianie wynosi do 5 tysięcy złotych. Na część pracodawców
wysoka kara, właśnie rzędu 5 tysięcy złotych, działała odstraszająco, ale nie na wszystkich. Ci, których
wysoka kara nie zniechęca do nierejestrowanego zatrudnienia, liczą na słabą egzekucję prawa, nie
mają poczucia nieuchronności kary („nasze prawo jest pełne dziur, luk i w ogóle”).
Reakcje na propozycję wprowadzenia bonów były od skrajnie negatywnych – „to jest bzdura” do
akceptujących, twierdzących, że propozycja jest interesująca i warta rozważenia.
Plusy bonów:


mniejsza biurokracja



nie wystawia się faktur



nie trzeba zakładać działalności gospodarczej



akceptacja bonu pod warunkiem, że będzie zawierał tylko 19% podatek dochodowy
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osoba pracująca dla kilku pracodawców może sobie te bony zbierać



większe poczucie bezpieczeństwa dla pracodawcy, skoro bon zawiera składki na
ubezpieczenie.
Minusy bonów



mniejsze dochody pracownika „zarobi powiedzmy 500 zł, a od tych bonów odliczają 200 zł”,



kolejki w urzędzie: „pracownik pójdzie z bonem do ZUS-u i będzie stał 6 godzin”



formalności przerzucone są „z barek pracodawcy na pracownika”



będą trudności ze znalezieniem osób do pracy – pracownicy szukaliby pracy w której
pracodawca nie płaci bonami



emeryci, studenci nie będą chcieli otrzymywać zapłaty w bonach



osoba, która ma już świadczenia, musiałaby drugi raz płacić składki



pracodawca nie miałby czasu, żeby pójść i kupić bony



produkcja bonów kosztuje



zakup bonu będzie dodatkowym kosztem dla pracodawcy – trzeba będzie zapłacić jakiś
odsetek firmie, która rozlicza te bony.
Zdaniem niektórych pracodawców sposób rozliczenia mógłby być ustalany z pracownikiem.

Jeśli wolałby zapłatę bonami, to mógłby ją otrzymać w tej formie. Lecz oznaczałoby to jednocześnie, że
taki pracownik zgadza się na niższe stawki za swoją pracę. Pracodawcy nie zamierzają bowiem ponosić
wyższych kosztów zatrudnienia pracownika: „ja jej płacę nadal 5 złotych, a resztę to ona sama sobie
dołoży, żeby mieć ten bon”.
Liczba i charakter postrzeganych zalet i wad bonów wskazuje, że ta forma rozliczeń ma –
zdaniem pracodawców - więcej wad.
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Małe podmioty gospodarcze
Podejmowanie decyzji o zatrudnieniu pracownika (nierejestrowanym)
Na ogół pracodawca – właściciel małej firmy - nie przedstawia pracownikowi możliwości
wyboru: praca rejestrowana z częściowo nierejestrowanym wynagrodzeniem lub praca
nierejestrowana. Od początku jest jasne czy pracodawca zamierza, choćby częściowo, zarejestrować
pracownika czy też nie. W szarej strefie spotykają się bardzo często dwie strony zainteresowane pracą
bez rejestracji. Na ogół – według pracodawców - pracownicy nie mają żadnych obiekcji, żeby zatrudnić
się bez rejestracji.
na siłę, kogoś na czarno nikogo nie zatrudniamy
Ja im powiedziałam w rozmowie, było to oczywiste, że one nie będą rejestrowane
W części firm wszyscy zatrudnieni - poza właścicielem lub jego współmałżonkiem - to
pracownicy nierejestrowani, nawet jeśli zatrudnieni są przez cały rok na stałe. W innych – zwłaszcza
tych, których aktywność podlega sezonowości – zatrudnienie rejestrowane stanowi nieliczny trzon
załogi, która w sezonie największej aktywności – dzięki zatrudnieniu nierejestrowanemu – zwiększa się
nawet kilkakrotnie. Są też firmy, w których zatrudnienie nierejestrowane stanowi około połowy ogółu
stanu stałego zatrudnienia.
Zatrudniamy dwadzieścia jeden osób formalnie, magazynierzy, kierowcy, księgowość, a w
sezonie całorocznym około dwustu nielegalnie
Dwóch na stałe, resztę na czarnucha
prowadzę sklep od szesnastu lat z mężem. Zatrudniam tylko jedną osobę, a tak dorywczo
właśnie… na stałe
Praca nierejstrowana przez niektórych pracodawców traktowana jest jako okres próbny przed
zatrudnieniem pracownika na stałe w sposób rejestrowany.
Każdy z tych ludzi, których ja zatrudniam ma szansę być zatrudniony na stałe, legalnie, ale to jest
ich wybór. (…) mówię że jeśli się sprawdzą przez okres sześciu miesięcy (…), to jest taka
szansa. Ale jest między nami jasny układ.
jestem w stanie mu ewentualnie po tygodniu zaproponować jakąś tam umowę, ale w dalszym
czasie. (…) Legalną oczywiście. Niepisana umowa na budowie wygląda w ten sposób, że jednak
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ten miesiąc pracujemy na czarno. (…) Sprawdzamy się. I dopiero potem możemy rozmawiać
ewentualnie o finalizacji. (…) I każdy to przyjmuje bez słowa, to w ogóle nie ma o czym mówić.
Praca nierejestrowana oferowana jest też w sytuacji, gdy chodzi o zastępstwo np. za
pracownicę, która jest w ciąży lub przebywa na urlopie macierzyńskim, a pracodawca nie ma pewności,
czy pracownica ta wróci do pracy, czy też nie.
w ubiegłym roku moje trzy panie, łącznie z moją córką, która jest u mnie w spółce (…) zaszły w
ciążę, trzy! No więc co miałam zrobić? Po prostu szukałam ludzi, bo nie wiedziałam czy wrócą,
czy nie wrócą, nie mogłam sobie na to pozwolić, żeby zamknąć sklep. (…) miałam problem taki,
że nie wiedziałam, czy te dziewczyny wrócą (…) po okresie macierzyńskim, czy pójdą na
wychowawczy
Jeżeli pracownik nalega na zatrudnienie rejestrowane, a pracodawca nie widzi przeszkód, żeby
je zaoferować, to pracownik otrzymuje od pracodawcy informację, że z pracy rejestrowanej dochody
netto będą niższe, niż w przypadku pracy nierejestrowanej.
ja mówię coś za coś, jeśli chcesz żebym cię zarejestrowała, odprowadzała ZUS, to będziesz
dostawała według tej listy, która tutaj jest tu sporządzona, więc wybieraj
Wśród potencjalnych pracowników zdarzają się osoby, które chcą uzyskać zatrudnienie
rejestrowane, np. żeby uzyskać uprawnienia do pobierania zasiłku dla bezrobotnych i wtedy skłonne są
nawet same pokryć koszty ZUS.
są jednostki, co chcą być zarejestrowane
Brakuje mu 2, 3 miesiące, do kuroniówki, żeby mieć pełną, to przyjdzie wtedy weźmie na pół
etatu
Nawet sam sobie zapłaci ten ZUS nie ma problemu
Nierzadko zdarza się, że to na życzenie pracownika podejmowana jest decyzja o
zatrudnieniu nierejestrowanym.
Zatrudniam więcej pracowników, ale rejestrowanego mam 1 (…) pracownik w tej chwili nie chce
się rejestrować. Nie chce się rejestrować, bo ja mam 4 pracowników w pubie, (…), którzy nie
chcą się rejestrować. Ja mówię, zarejestruję was, a oni mówią „my nie chcemy”
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Część pracowników nierejestrowanych w podmiotach gospodarczych stanowią osoby
pobierające zasiłki. Osoby te zainteresowane są wyłącznie pracą bez rejestracji. Pracodawcy mówią, że
dotyczy to również osób zarejestrowanych jako bezrobotne, ale niepobierających zasiłków.
bardzo często są osoby, które biorą zasiłek. (…) przychodzi bardzo chętnie, bo korzysta z zasiłku
a jeszcze dodatkowo. (…) oni sami proponują z tego powodu (…), część ludzi bierze zasiłek.
Jeżeli ja komuś dam jakieś pieniądze oficjalnie, to zasiłek traci, zapomogę społeczną, jakieś inne
historie
Ja zatrudniam ludzi, którzy są, na kuroniówce… pobierają tą kuroniówkę, a oprócz tego u mnie
pracują, co im ta kuroniówka, ile tam pieniędzy mają (…) oni nie chcą mieć umowy o pracę (…)
Bo jak ja dam umowę, to muszą z kuroniówki zrezygnować (…) z dniówki 40 zł, to z 20 dni masz
800 zł (…) Z kuroniówką ma 1200
ludzie nie chcą pracować…zatrudnieni, ludzie chcą kuroniówkę i pracować na czarno, taka jest
prawda
Generalnie jest tak, że oni nie chcą pracować na zasadzie zatrudnienia, taka jest prawda. (…) nie
chcą, mają coś tam i nie chcą, bo oni mają jakiś tam zasiłek z MGPS, czy coś tam i nie chcą i im
tak pasuje, ja się pytam, „zatrudniamy się”, a on „ nie ja nie chcę”
Podobnie jest w przypadku osób, które pracę bez rejestracji traktują jako możliwość dorobienia
do pracy rejestrowanej u innego pracodawcy. Część pracowników zatrudnianych bez rejestracji przez
badanych przedsiębiorców ma stałe zatrudnienie w innym miejscu pracy, a pracę w szarej strefie
traktuje jako dodatkową możliwość dorobienia do stałych dochodów. Pracownicy ci na ogół nie są
zainteresowani rejestracją tej pracy.
Normalna sytuacja to jest taka, że po prostu są zatrudniani gdzieś indziej i mają chęć dorobienia
sobie.
on akurat ma wolne, bo robi na zmiany, i sobie dorobi, bo nie zarabia jeszcze tyle jak w Unii, żeby
móc odpoczywać w tym dniu, tylko on się cieszy jak się zaloguje u mnie (…) Zgodziliśmy się na
pracę, on się cieszy z tego co dostał, dostał za ten dzień więcej, niż w tamtej pracy, w której
pracuje. Na przykład tak jak ochroniarz ma 4,5 PLN, a u mnie wychodzi czasami i 10 PLN, i 15
PLN na godzinę. To on się cieszy jak ma tą pracę
inny zakład odprowadza ZUS-y. A tu on dorabia, u mnie praktycznie… on mnie zastępuje, na tej
zasadzie, ma czyste pieniądze nic z tego nie odciąga, a zakład inny mu odprowadza
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Do mnie pracownik przychodzi pracuje w pubie przykładowo 8 godzin, dostaje przykładowo za te
8 godzin 30 zł, jemu to pasuje. On sobie ma gdzieś jeszcze dniówkę (…) i on nie chce być
zarejestrowany
Również emeryci, w obawie przed zmniejszeniem wysokości pobieranej emerytury,
zainteresowani są pracą bez rejestracji.
emerytka jak by miała iść dorobić legalnie, to ona musi na tym stracić. W tym przypadku ona nic
nie traci, zyskuje jeszcze i ma lepszą egzystencję do życia.
Pracą bez rejestracji zainteresowani są też – zdaniem przedsiębiorców - osoby zarejestrowane
w KRUS. Jest to dla nich znacznie bardziej opłacalne rozwiązanie niż legalne zatrudnienie.
Jest mnóstwo ludzi, którzy biorą i płacą KRUS, a pracują na budowie, i on w życiu by nawet nie
chciał, bo on by stracił, jemu jest super, bo on sobie pojedzie do tych swoich krówek, wyżywi się,
rodzina ma cacy, on sobie tu przyjedzie, dorobi sobie te trzy tysiące na miesiąc na czarno i on ma
high life.
Część

pracowników

nierejestrowanych

stanowią

osoby

zainteresowane

wyłącznie

jednodniowym zatrudnieniem na czarno. Można się domyślać, iż dotyczy to głównie osób dotkniętych
jakimiś patologiami.
przypadkowi ludzie (…) on przychodzi i on dzisiaj chciałby pracować. Ale co będzie jutro, gdybym
ja im kazał pracować, nawet na stałe, to są specyficzni ludzie…i nie, on nie chce się wiązać.
Można powiedzieć, tyle i tyle na godzinę. „Robię dziś”. (…) On dokładnie sam nie wie, czy on za
3 dni do mnie przyjdzie, to jest inna grupa ludzi (…) oni chcą dzisiaj mieć kasę na rękę
Pracownicy

zainteresowani

wyłącznie

zatrudnieniem

nierejestrowanym

–

zdaniem

pracodawców - chcą przede wszystkim maksymalizować bieżące zyski. Nie interesuje ich kumulowanie
kapitału w ZUS, ponieważ przyszłość jest dla nich kategorią abstrakcyjną, a często też nie wierzą, że
ZUS w zamian zagwarantuje im zabezpieczenie materialne w wieku emerytalnym. Ponadto zarobki z
pracy rejestrowanej często nie byłyby w stanie zaspokoić ich bieżących potrzeb.
Żyją dniem dzisiejszym, oni patrzą na rodzinę, żeby mieć pieniądze, a nie patrzą, czy dostaną
kuroniówkę, czy „niekuroniówkę”, a o emeryturze, to już w ogóle nie myślą…emerytury, to może
nikt z nas nie dożyje.
- Emerytura to jest abstrakcja
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Jaka, ta emerytura, jaka ta renta, dożyjesz to tego.
pracownik nie chce tego. On chce dostać więcej pieniędzy, o to chodzi
ludzie nie chcą być zarejestrowani. Oni chcą pobierać wynagrodzenie wyższe, jak jest na
niższym wynagrodzeniu, czyli przykładowo, jak wtedy było dajmy na to 600 zł, oni zarabiali po
800 gdzie po 800, po 2000 zarabiali, ale nie chcieli być zarejestrowani
Pracodawcy

na

ogół

z

pełnym

zrozumieniem

podchodzą

do

pracowników

zainteresowanych wyłącznie pracą nierejestrowaną, która na ogół gwarantuje im wyższe
wynagrodzenie netto niż praca rejestrowana. Stwierdzają, iż pracownikowi, który naprawdę chce
pracować, a nie np. wykorzystywać uprawnienia do zwolnień lekarskich, bardziej opłaca się praca bez
rejestracji. Wiąże się to przede wszystkim z możliwością uzyskania wyższych zarobków w szarej strefie
niż z legalnego zatrudnienia. Zdaniem pracodawców stroną, która praktycznie wyłącznie zyskuje na
rejestrowanym zatrudnieniu, jest ZUS. Mówią, że opinie tę podzielają również pracownicy. ZUS
postrzegany jest nie jako instytucja gwarantująca ubezpieczenia społeczne osobom opłacającym
składki, ale jako marnotrawny poborca składek, który niczego nie gwarantuje osobom je płacącym.
mówi tak „kuroniówki nie mam, a tu zarabiam, ale nie chce być zarejestrowany”, bo nie chce być
zarejestrowany, on mówi, po co mi te składki na emeryturę, na rentę, po co…a dożyję tego.
Nie wiadomo, co będzie z tym ZUS- em…
czy w ogóle starczy na emerytury
No, na emerytury nie starczy nawet…
bardzo prosty przykład, mój ojciec ma 76 lat, ojczym, pracował u Cegielskiego (…) potem z
działalności gospodarczej opłacał sobie przez 5 lat wyższą składkę, czyli razy 2, bo myślał, że od
tego pójdzie emerytura…i co się okazało, okazało się tak, że tę składkę, którą on zapłacił, to
można wyrzucić do kosza, bo oni od Cegielskiego policzyli, bo on u Cegielskiego w danym roku
miał wyższą stopę i ma wyższą emerytur. Wie pani mój ojciec-ojczym ma emerytury 1100 zł, a
przez 10 lat płacił składkę wyższą jeszcze raz, to, o czym my rozmawiamy?
Człowiek pracuje i ma 1200 – 1000 emerytury.
U mnie brat odchodził miał z 20 lat działalność i lekarz mu doradził (…) kazał mu się
wyrejestrować i z kuroniówki zachorował i ma wyższą…
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po prostu ci starsi ludzie, którzy są już na rentach, czy na emeryturach, głównie na emeryturach,
(…) oni już mówią, że oni już tyle razy przez państwo, przez ZUS zostali zrobieni w konia, że
młodzież już macha ręką
oczywiście można powiedzieć tak, że pracodawca jest krwiopijcą i nie chce, ale w większości jest
to pół na pół, jemu się to opłaca, a pracownik woli. On nie ma żadnych przywilejów w związku z
tym, że jest zatrudniony, bo jakie? To że bez końca choruje, to ja go zwolnię. Ileż pochoruje, całe
życie go nie będę trzymała. A nikt tu nie mówi o jakichś wyjątkowych leniach, tylko o ludziach,
którzy chcą pracować. Dzisiaj to, że człowiek jest zatrudniony na stałe, to co mu to daje? Daje
tylko temu, który chce pobierać świadczenia, a nie pracować, bo jak chce pracować, to co mu to
daje? No nic. ZUS, kto będzie miał kiedykolwiek ZUS? Już pieniędzy nie ma. Płacimy na ZUS
tyle pieniędzy, a on mi za czterdzieści lat wypłaci pięćset złotych, do widzenia. Nikt nie chce. Tyle
samo sobie ludzie kalkulują, że wolą sami sobie to oszczędzać. Ubezpieczenie zdrowotne?
Każdy z nas płaci, już w ogóle się nie świadczy usług.
Zdaję sobie z tego sprawę, że wszyscy, którzy tutaj siedzimy jak byłaby taka możliwość nie
płacenia tego ZUSu, to natychmiast…
Ja bym wolał zamiast tego ZUS- u wpłacać sobie na konto, żeby obowiązkowe, jakieś konto (…),
żeby były odsetki. Obowiązkowe. Na pewno bym byś więcej dostał, niż z ZUS
Także konieczność opłacania składki na NFZ w przypadku rejestrowanego zatrudnienia
odstrasza pracowników od podejmowania pracy rejestrowanej. Z jednej strony znacząca część
pracowników szarej strefy ma w jakiś sposób zapewnione ubezpieczenie zdrowotne, ale nawet gdyby
nie mieli, to - zdaniem przedsiębiorców – pracownicy, tak samo jak pracodawcy, uważają, że wysokość
składek jest nieadekwatna do kosztów usług zdrowotnych, które można uzyskać w ramach
ubezpieczenia zdrowotnego.
Bo jak ja, przez mój okres pracy, gdzie ja pracowałem w różnych firmach i składki, tak pi razy
oko, ja bym miał te składki, ja bym miał w tej chwili, gdyby to było moje indywidualne konto bez
odsetek 100 000, to mnie stać w tej chwili na emeryturze na leczenie, jak bym miał to w banku. A
tak, jako pracownik, powiedzmy, idę do lekarza, przyjdź pan za 6 miesięcy. O to jest sukces
W Pleszewie stwierdzono, że w ogóle nie ma w mieście chętnych do pracy rejestrowanej. Z 20
tysięcy mieszkańców 3000, głównie fachowców, wyjechało za granicę ze względu na wyższe zarobki, a
ci, którzy pozostali nie są zainteresowani legalnym zatrudnieniem.
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Są przedsiębiorcy, którzy zatrudniają bez rejestracji wyłącznie emerytów, co uspokaja ich
sumienie, gdyż emeryci mają już zapewnione wszystkie kwestie związane z ubezpieczeniem
społecznym, a jednocześnie pracodawcy przekonani są, że zatrudniając w ten sposób idą na rękę tym
osobom, które obawiają się ewentualnego zmniejszenia otrzymywanych świadczeń.
my zatrudniamy na czarno głównie emerytów. Tutaj troszeczkę wyciszam swoje sumienie, bo oni
jako emeryci mają wszystkie świadczenia
Okres czasu na jaki angażuje się pracownika zależy od wielu czynników. W części firm
pracownicy nierejestrowana zatrudniani są praktycznie na stałe, bezterminowo. Dotyczy to często
sklepów. Wiele firm zatrudnia pracowników nierejestrowanych wyłącznie sezonowo. Na ogół jest to
regułą w przypadku firm budowlanych. Podobnie sezonowo (w sezonie urlopowym) zatrudniają bez
rejestracji firmy, które mają niewielkie stałe zatrudnienie, ale stały poziom aktywności rocznej. W
niektórych przypadkach czas zatrudnienia jest jeszcze krótszy – zatrudnia się konkretnego fachowca do
wykonania konkretnego zadania czy też dzieła.
Zatrudniałam około dziesięciu osób na stałe i w sezonie co najmniej tyle samo w systemie
nierejestrowanym, i tak jak to w usługach budowlanych najczęściej zdarza mi się zatrudniać
osoby, które świadczą bardzo unikatowe usługi w bardzo krótkim czasie…
Ja najczęściej w okresie letnim, urlopowym, bo mam jedną pracownicę, więc jak pójdzie na urlop,
to mam problem. I właśnie na ten urlop, na ten czas
Pracownicy wywodzący się ze środowisk patologicznych zatrudniani są do dorywczych prac
najwyżej na jeden dzień, gdyż - zdaniem pracodawców - nie dają żadnej gwarancji, iż stawią się do
pracy następnego dnia.
U mnie jest wynagrodzenie za czas pracy zadaniowy. Jest konkretna praca, nie mogę się z nimi
umawiać na dzień następny, ponieważ mogą się upić i nie przyjść. Mogą znów pójść do więzienia
na jakiś czas, mogą znów ruszyć w Polskę… (…) ja ich nie wybieram, oni się sami zrzeszają i
sami mówią o tym, że dziś są w czasie, w którym nie piją i nadają się do wykonywania pracy.
Zdarza się też, że to pracownik informuje pracodawcę, na jak długo chce się u niego zatrudnić,
także w przypadkach, gdy chce się zatrudnić na kilka miesięcy.
U mnie (…) już powiedział, że on na przykład w sierpniu wyjeżdża do Anglii, do Włoch (…) mówi
mi, że on może pracować do końca lipca i potem go nie ma. Mówię dobra okej. (…) Nikomu nie
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będę stawiał przeszkód na drodze (…) mówię, dobrze, że mi mówisz, bo ja muszę się na dwa
miesiące przedtem, znów starać o kogoś, kto cię zastąpi.
Definiowanie czasu pracy (dzienna norma, problem niedziel i świąt, tygodniowy, przerwy)
wygląda różnie w różnych podmiotach gospodarczych. Ustalenia stron dotyczące czasu pracy wiążą się
bezpośrednio z pracą, która jest do wykonania. Wynikają one m.in. z sezonowości w pewnych
branżach, wahań koniunktury, charakteru zadań do wykonania, itp.
Wiele prac nierejestrowanych w małych podmiotach gospodarczych polega na wykonaniu
określonego zadania, „dzieła”. W takiej sytuacji pracodawcy nie obchodzi czas, jaki pracownik poświęci
na jego wykonanie. Interesuje go wyłącznie wykonanie zadania. Pracodawca oczywiście narzuca
jednak pewne ramy czasowe, w których pracownik powinien się zmieścić.
W niektórych branżach, np. w handlu, pracownicy nierejestrowani zatrudniani są wyłącznie w
dni lub godziny szczególnego natężenia ruchu klientów. W handlu na ogół praca odbywa się 7 dni w
tygodniu. Pracodawcy niechętni są udzielaniu pracownikom wolnych dni w weekendy, gdyż na ogół
mają wtedy więcej klientów. W handlu i w gastronomi często obowiązuje nienormowany czas pracy –
pracuje się do ostatniego klienta (wynagrodzenie wyznaczane jest tygodniowo lub dziennie i nie zależy
od liczby przepracowanych godzin).
tu nie ma tak, że w 8 godzin, bo oni nieraz pracują, 5 godzin, bo nie ma ludzi, a nieraz pracują 14
godzin
U mnie jest dniówka, pracownik przychodzi, pracuje, raz pracuje 8, raz pracuje 10 godzin, to mnie
nie interesuje, dostaje 30 zł i koniec
Często w przypadku handlu czy gastronomii, gdy zatrudniony jest więcej niż jeden pracownik,
pracodawca pozostawia w gestii pracowników szczegółowe ustalenia co do organizacji czasu pracy.
Pracodawcę interesuje tylko to, że interes ma działać, a kto w danym momencie i ile pracuje, zależy od
decyzji samych pracowników.
Jest 3 pracowników i 2 pracowników, jest zmiana od 8 do 16 i od 16 do 24 i dajmy na to, dwóch
pracowników pracuje, potem jest zmiana, oni sami się dogadują, ja się w to nie wtrącam, oni sami
robią grafik, ja się nie wtrącam. (…) nie raz jeden pracownik pracuje cały tydzień, jeden drugi
tydzień, a drugi nie pracuje w ogóle, a potem jest odwrotnie
Część pracodawców nie ma wątpliwości, że w przypadku pracy bez rejestracji oczywiste jest
także dla pracownika, że nie ma on prawa do płatnych dni wolnych. Często – według deklaracji
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pracodawców - sami pracownicy zainteresowani są pracą bez wolnych dni. Dni wolne od pracy są z
reguły niepłatne, niezależnie czy jest to rodzaj urlopu wypoczynkowego, czy nieobecność
spowodowana jest chorobą pracownika. Z reguły jednak – zdaniem pracodawców - pracownicy
nierejestrowani nie chorują.
osoba, która pracuje na czarno, to ma to wkalkulowane w siebie, że nie ma prawa do urlopu i nie
ma prawa do zwolnień
Jeżeli ja na przykład biorę szybko terminową robotę, to ja z góry mówię: jest do robienia bardzo
dużo i trzeba siedzieć po dwanaście, czternaście godzin, to automatycznie im daję też więcej
tych pieniędzy, dostają i napiwki i wszystko, to jest wszystko obopólne.
Oni nie chcą wolnego dnia
Każdy chce zapracować i zarobić jakieś pieniądze
Szczerze mówiąc nie płacę za zwolnienie
W jednym przypadku wspomniano o płatnym urlopie dla pracownika nierejestrowanego, który
pracuje od czterech lat u danego pracodawcy. Niektórzy pracodawcy mówili, że gdyby mieli
nierejestrowanego pracownika, który pracuje ponad pół roku w firmie, to udzieliliby mu płatnego urlopu.
W ich oczach płatny urlop stanowiłby dodatkowe wynagrodzenie za dotychczasową pracę tego
pracownika. Swoje deklaracje motywują – co ciekawe - przepisami Kodeksu Pracy, który mówi, że po
półrocznej pracy u danego pracodawcy pracownikowi przysługuje płatny urlop wypoczynkowy.
U większości pracowników, którzy pracują nielegalnie sytuacja jest taka: po pierwsze rozwiązują
umowę sami, to już jest urlop, po drugie to jest układ pomiędzy pracodawcą, a pracownikiem i nie
wiem jakim trzeba być pracodawcą, żeby nie dać urlopu. Praktycznie to my dajemy im urlop, my
ich prosimy o urlop, mówimy sorry, te dwa tygodnie musisz sobie odpuścić. To my dajemy na
Święta Bożego Narodzenia, na Wielkanoc jakieś jajko. (…) większość z tego co wiem
pracodawców, to jakieś świadczenia wypłaca swoim pracownikom.
Ponieważ dłuższa nieobecność pracownika wymaga na ogół od pracodawcy znalezienia
zastępstwa, regułą jest, że pracodawcy oczekują od pracowników wcześniejszej informacji o
planowanych dniach wolnych.
ona tam miesiąc, czy półtora wcześniej mówi: będę chciała wziąć w lipcu trzy tygodnie urlopu,
czy dwa, to ja w tym czasie szukam innej osoby
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W przypadku pojedynczych dni, na ogół nie ma problemu, aby pracownik dostał dzień wolny
(bezpłatny). Wymagane jest tylko uprzedzenie pracodawcy, najpóźniej dzień przed planowanym dniem
wolnym.
Dzień przed, dwa dni przed, dobra… chce być wolny, nie ma problemu, wtedy się układa grafik…
jakoś inaczej, to wszystko
W wielu firmach nie ma możliwości, aby w okresie zatrudnienia, na który zawarta została
„umowa” między pracodawcą i pracownikiem, pracownik mógł wziąć dni wolne. Dotyczy to jednak
wyłącznie nierejestrowanych „umów” na czas określony.
Ja do niego dzwonię i się pytam, czy jest dyspozycyjny, żeby móc zarobić przez dwa dni. Jak on
mi mówi, się zgodzimy i on przychodzi, to nie ma kwestii jakiegoś urlopu. (…) I miesięcznie i dwa
miesiące, i trzy miesiące, ale to jest określone zadanie i jeżeli on jest dyspozycyjny załóżmy
przez trzy miesiące, to mnie nie interesuje, ja w ogóle nie pomyślę, że on mi w tym czasie, w
drugim miesiącu powie, że idzie na urlop, nie.
Wynagrodzenie nierejestrowane – w zależności od typu działalności przedsiębiorcy,
charakteru pracy pracownika, długości trwania zatrudnienia - definiowane bywa zarówno wg stawek
godzinowych, dziennych, tygodniowych, miesięcznych, jak i prowizyjnych.
W przypadku, gdy praca polega na wykonaniu konkretnego zadania czy dzieła, pracodawcy
wyznaczają, lub ustalają w drodze negocjacji z pracownikiem, wynagrodzenie umowne za wykonanie
tego zadania. Jeżeli nawet okaże się, że np. praca została wykonana szybciej, niż przewidział to
pracodawca, to ustalone wstępnie wynagrodzenie za jej wykonanie nie podlega zmianie. Gdy jednak
zachodzi obawa pracodawców, że zatrudniony do wykonania zadania pracownik może okazać się mało
kompetentny, wyznacza się stawkę godzinową zamiast stawki za wykonanie całej pracy.
Rozładunek kilku samochodów, czas nieograniczony, trzeba to zrobić, taka i taka kwota idzie za
tą robotę i koniec. Czy trzy godziny, czy pięć godzin, to jest nieistotne. Oni jedne pieniądze
dostają za wykonanie tej pracy (…) Ja mówię, że to ma być w danym czasie pięć godzin, to mnie
nie interesuje, że zrobią to w dwie godziny, czy w trzy godziny. Płacę tyle samo, co miałbym
zapłacić za pięć godzin pracy
Ja się rozliczam za pracę, a tutaj dzień, miesiąc, tydzień nie gra roli. Praca i wynagrodzenie. Jeśli
jej nie wykończysz, to nie dostaniesz pieniędzy.
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Jeżeli praca nierejestrowana wykonywana jest u danego pracodawcy stale, codziennie lub
prawie codziennie, na ogół ustalane jest wynagrodzenie miesięczne. W przypadku zatrudnienia
krótkiego, np. na jeden dzień w tygodniu, wynagrodzenie wypłacane jest po zakończeniu pracy, nawet
jeśli w ciągu miesiąca pracownik jest zatrudniany kilkakrotnie.
Często przyjmowanym rozwiązaniem, zwłaszcza w budownictwie, jest płacenie tygodniówek.
Czasem też, nawet w przypadku pracy, która odbywa się każdego dnia miesiąca, wynagrodzenie
płacone jest codziennie.
ja mam zawsze taką zasadę, może złą (…), że starałem się płacić co tydzień, bo jednak
podstawą zatrzymania ludzi, były finanse.
Ja byłem bardziej nadgorliwy, płaciłem codziennie.
Wynagrodzenie osób pracujących bez rejestracji podlega czasem wahaniom sezonowym i
uzależnione bywa od dochodów pracodawcy. W wielu przypadkach pracodawcy w ogóle nie mogą
sobie pozwolić na opłacanie pracownika w martwym sezonie.
to zależy od sezonu, jest sezon, że są pieniądze…i jest sezon, że nie ma. Martwy sezon
Tak, można raz wypłacić 5000, a można 500 zł, no, bo to zależne od sezonu.
Płaca w szarej strefie na ogół jest prostą funkcją wkładu pracy. Płaci się wyłącznie za pracę, a
nie np. za pozostawanie w gotowości i dyspozycji pracodawcy, jak to ma miejsce w przypadku pracy
rejestrowanej.
- mają akord, ile zrobią, tyle zarobią
Wynagrodzenie za pracę nierejestrowaną bywa negocjowane, bywa też, że pracodawca z góry
oferuje jakąś stawkę a pracownik może ją przyjąć lub nie. Zdarza się też, że to pracownik przedstawia
przyszłemu pracodawcy swoje oczekiwania finansowe i są one przyjmowane lub nie.
ona zaproponowała taką sumę i tak zostało, mnie to odpowiadało i tak zostało
oni przychodzą z ceną ci pracownicy (…) Mówi tyle, my negocjujemy z nimi (…), ale oni moją
cenę taką, „bo inaczej nie przyjdziemy… idź, se sam, my pójdziemy gdzie indziej”
Co ciekawe zdarza się, że pracownik nierejestrowany nie otrzymuje ustalonego wynagrodzenia
z rąk pracodawcy, ale ma prawo pobrać je sobie na koniec dnia z utargu. Dotyczy to gastronomi i
handlu.
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Płace nierejstrowanych pracowników małych podmiotów gospodarczych są – wg deklaracji
pracodawców – na ogół wyższe od płac netto, które mogliby otrzymać ci pracownicy pracując u tego
samego, czy innego pracodawcy w sposób całkowicie legalny.
Na pewno ja daję więcej, niż w Lidlu
W budownictwie i innych pracach fizycznych pracodawcy często – oprócz wynagrodzenia
pieniężnego - na swój koszt zapewniają nierejestrowanym pracownikom drugie śniadanie, a w
przypadku pracy dłuższej niż 8 godzin – drugi ciepły posiłek. Jeżeli pracodawca nie zapewnia
śniadania, to pracownik w razie potrzeby może liczyć na zaliczkę od pracodawcy na zakup posiłku.
Posiłki i napoje na koszt pracodawcy zapewnione mają też nierejestrowani pracownicy gastronomii.
jeszcze do tego dostanie michę, nie musi kanapek brać, i się naje
ma tam konsumpcję, może zjeść, wypić, jakąś Fantę, zjeść jakiegoś tam hamburgera, to jest na
koszt firmy, tak po prostu
W przypadku pracowników nierejestrowanych zatrudnionych na stałe pracodawca na ogół nie
określa sposobu rozstania się z pracownikiem. Nie przewiduje się okresu wypowiedzenia, choć mile
widziane jest, gdy pracownik uprzedza wcześniej, że zamierza zrezygnować z pracy.
W przypadku zatrudnienia dorywczego, do wykonania konkretnego zadania, dla obu stron
oczywiste jest, że rozstanie z pracownikiem nastąpi po wykonaniu zadania. Jeżeli praca danego
pracownika jest oceniana pozytywnie, to ma on duże szanse na ponowne zatrudnienie w przypadku
ponownego wystąpienia takiej potrzeby u pracodawcy.
Kończą pracę, jest zrobione dobrze, płacę pieniądze, odchodzą. Potem znów wracają jak jest ta
praca, pytają się.
W przypadku pracy częściowo rejestrowanej sposób dzielenia wynagrodzenia na
rejestrowane i nierejestrowane jest proponowany przez pracodawcę. Są sytuacje, gdy pracownik
zatrudniony jest formalnie na pół etatu, a faktycznie pracuje co najmniej w wymiarze czasu równym
całemu etatowi i za pracę ponad pół etatu otrzymuje wynagrodzenie nierejestrowane.
znam takie przypadki po znajomych, że akurat tak jest. Że praktycznie dziewięćdziesiąt procent
osób jest tak zatrudnionych, że na pół etatu, a reszta idzie na czarno
zatrudnia się świadomie na pół, po to żeby na papierze wyszło jak najmniej
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Inne firmy zatrudniają pracowników na cały etat z pensją równą najniższej kwocie
dopuszczalnej przez prawo, jednak faktycznie płacą pracownikom więcej. Kwota nierejestrowana równa
jest co najmniej połowie kosztów (ZUS, podatek itp.), których pracodawca unika zatrudniając w sposób
nierejestrowany. Często pracodawcy płacą bez rejestracji nawet drugie tyle, w stosunku do kwoty, którą
wpisano w umowie. Pojawiały się też przykłady znacznie wyższych wypłat nierejestrowanych, jak w
warszawskiej firmie budowlanej, w której osoba zarejestrowana z najniższym krajowym
wynagrodzeniem otrzymuje faktycznie na rękę wynagrodzenie w wysokości 8000 złotych.
Panie wpisują w deklarację ZUSowską najniższe wynagrodzenie, podstawę, natomiast ona może
być sto procent większa
Zasadniczą role przy zatrudnianiu pracowników w małych podmiotach gospodarczych odgrywa
zaufanie pracodawców do pracowników. Dotyczy to w szczególnym stopniu pracowników
nierejestrowanych. Z tego powodu pracodawcy nie są skłonni do korzystania z firm
pośredniczących w znajdowaniu pracowników, w tym z agencji pracy tymczasowej. Pracodawcy
preferują osoby, które są polecane przez znajomych lub obecnych pracowników. Czasem są to nawet
krewni obecnych pracowników, czy samych pracodawców. Zdarza się, że bez rejestracji zatrudniane są
osoby, które kiedyś pracowały u danego pracodawcy w sposób rejestrowany. Pracodawca musi mieć
pewność, że zatrudniany pracownik nie dość, że będzie fachowcem, to nie narazi go na żadne straty,
nie złoży donosu, itp.
Pracodawcy obawiają się osób anonimowych, z którymi mogą być problemy. Jedynie do prac
incydentalnych, jednodniowych, np. typu przeładunek, skłonni są zatrudniać osoby z tzw. „giełd pracy”,
w tym nawet obcokrajowców.
zatrudniamy ludzi znajomych
Najczęściej to przez znajomości, kolega korzystał (…), poleca
W handlu to jest wszystko związane z pieniędzmi
W tych czasach się nie weźmie nikogo z ulicy.
Pierwszego, lepszego…to są pieniądze, wszystko
Wolę znajdować współpracowników, takich, których znam, wiem, że przykładowo mi z kasy nie
ukradną pieniędzy, że nie będzie manka i tak dalej
Mam swoich, nie chciałbym nowego
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bierzemy ludzi takich zaufanych, bo mamy pewność, że oni dziś pracują, a jutro nie pójdą do
Skarbówki, czy gdzieś i złożą donos.
Często pracownicy nierejestrowani, nawet ci zatrudniani incydentalnie, rejestrowani są przez
pracodawcę w jakiejś formie bazy danych, choćby w postaci notesu. Z takiej własnej bazy korzysta się
w razie potrzeby. Pracownicy ci nie tylko czekają na sygnał pracodawcy do podjęcia pracy, ale sami
przypominają się, pytają czy pracodawca nie ma dla nich pracy.
Ja mam listę, bazę taką pięćdziesięciu osób, z których korzystam. W tej chwili to jest tak, że ja to
mówię, że się logują, bo dzwonią codziennie, co tydzień, raz w tygodniu, dwa razy w tygodniu i
się pytają, czy coś jest dla nich.
Pracowników, o których nic nie wiadomo np. z pośrednictwa pracy, zatrudnia się co najwyżej do
prostych prac, które nie niosą ze sobą ryzyka strat.
zaczynałem od pośredniaka, jak trzeba było coś na szybko i na już, takiego gdzie nie wymagało
jakiejś kontroli i że coś popsują, powiedzmy coś porządkowego
Poszukiwanie pracowników za pośrednictwem firm wiąże się z kosztami. Ponadto – zdaniem
pracodawców – zatrudnienie pracowników za pośrednictwem firmy (w tym Agencji Pracy Tymczasowej)
nie byłoby możliwe bez ich rejestracji, co podniosłoby koszty ich firm.
Ponieważ zatrudnianie bez rejestracji jest powszechne, pracodawcy zatrudniający bez
rejestracji nie spotykają się z ostracyzmem społecznym. Samo oferowanie pracy ludziom, którzy jej
potrzebują, jest ich zdaniem wartością, niezależnie od tego, czy jest to praca rejestrowana, czy też nie.
Na przykład zatrudnianie bez rejestracji emerytów jest – zdaniem jednej z badanych – nawet
pochwalane przez jej otoczenie.
Do mnie przychodzą ludzie, którzy potrzebują tej pracy. Oni nie przyszli, bo nie mają co ze sobą
zrobić, bo mają czas wolny, tylko to jest przymus.
głównie emerytki zatrudniam, i to jest odbierane w ten sposób, że one jeszcze sobie mogą
dorobić bez tego bata widełek do ilu mogą dorobić. A mają wszystkie świadczenia, to jest w moim
przypadku akceptowane przez społeczeństwo. (…) A jeszcze jest akceptowane z tego powodu,
że często widzimy takie obrazki, że emeryci nie mają na leki, nie mają na leczenie dodatkowe. I
to jest nawet i z tego względu akceptowane, że dorobiłam sobie i nie mam problemu z
wykupieniem leku, nie mam problemu z kupieniem prezentów na święta, stąd jest to bardzo
akceptowane.
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Pojawiła się też opinia, że zatrudnianie nierejestrowanych pracowników może budzić zawiść
społeczną. Podano przykład, że w otoczeniu pojawiają się opinie odzwierciedlające stereotypy
pracodawcy-krwiopijcy, który dorabia się kosztem swoich pracowników, zwłaszcza nierejestrowanych.
Podsłuchałam kiedyś taką rozmowę. Stoją sąsiadki dwie, ponieważ mój sklep na szczycie bloku,
to trafiłam na taką rozmowę, tak sobie właśnie rozmawiały, (…), że on tyle czasu pracuje u mnie,
że ja go nie zarejestrowałam, tylko samochody zmieniam, i tego typu dyskusje
Wśród badanych pracodawców wyrażano też opinie, iż generalnie przedsiębiorcy nie mają w
Polsce dobrego wizerunku. Zdaniem niektórych pracodawców panuje przekonanie, że przedsiębiorcy są
z gruntu nieuczciwi. W związku z tym pojawiła się konkluzja, że skoro i tak ma się wizerunek, że
zatrudnia się nielegalnie, to po co starać się działać zgodnie z prawem.
o ludziach, którzy prowadzą działalność nie mówi się inaczej, jak ten nakradł, tamten nakradł,
dobrze się nie mówi. Społeczeństwo bardzo surowo ocenia ludzi, którzy prowadzą działalność.
Bo ci, którzy zaczęli ją prowadzić, to robili takie przekręty i mamy taką opinię. (…) nawet jak
zatrudnia się ludzi legalnie, to i tak wiedzą wszyscy lepiej, że się ich zatrudnia nielegalnie. Więc
tak naprawdę nie ma znaczenia, czy się zatrudnia legalnie, czy nielegalnie, bo opinia jest taka…
dookoła. Wiem, bo mam znajomych, którzy tam wszystko jest okey, jedna kontrola wychodzi,
druga wchodzi. Zawsze są wszyscy zatrudnieni, wszystko jest okey, ale opinię mają taką od
ludzi, (…) i jak słyszę o swoich kolegach opinię, to po prostu włos się jeży. Ten złodziej, ten ma
nowy samochód, ten już okradł tą, tamten okradł tamtą. Jak się idzie do skarbowego, to panie
mówią: no idzie największy złodziej itd., a akurat on jest wyjątkowo uczciwy itd.
Prace, zdaniem osób badanych, są najczęściej wykonywane w sposób nierejestrowany są
związane z branżami takimi jak: rozładunki, przeładunki, prace budowlane, handel detaliczny
(sprzedawcy), handel samochodami, ogrodnictwo, gastronomia, krawiectwo, ślusarstwo, mechanika
samochodowa, kotlarstwo (Pleszew). Domeną zatrudnienia nierejestrowanego są – zdaniem
praodawców - wszelkiego rodzaju prace dorywcze. Pojawiły się też głosy, że zatrudnienie bez rejestracji
jest powszechne, we wszystkich branżach.
W każdej branży istnieje rynek czarny, nie ma że gdzieś nie ma tego czarnego rynku, wszędzie
jest ten czarny rynek.
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Motywacje dla których pracodawca decyduje się nie rejestrować pracownika
W świadomości pracodawców – właścicieli drobnych podmiotów gospodarczych – funkcjonują
dwa pojęcia związane z kosztami zatrudnienia pracowników. Są nimi płaca netto, której oczekuje
pracownik i globalnie koszty zatrudnienia pracownika, łącznie ze składką na ubezpieczenie społeczne
płaconą formalnie przez pracownika, zaliczką na podatek dochodowy pracownika oraz składką na
ubezpieczenie zdrowotne w ramach NFZ. Głównym powodem, dla których firmy zatrudniają
pracowników bez rejestracji są niższe koszty globalne pracy nierejestrowanej. Pracodawcy twierdzą,
że przy obecnych dochodach po prostu nie stać ich na zatrudnienie rejestrowane.
nas nie stać przy naszych obrotach, nie stać nas na zatrudnienie pracownika normalnie.
W ogóle nasze zarobki nie pozwalają na to, żeby sobie nająć kogoś legalnie i żeby zapłacić
Koszty są także powodem wypłacania przez pracodawców częściowo niezarejestrowanego
wynagrodzenia. Pracodawcy decydują się na zatrudnienie rejestrowane z zaniżonym wynagrodzeniem i
dodatkowym wynagrodzeniem nierejestrowanym głównie ze względu na wysokość obciążeń
odprowadzanych przez nich do ZUS. Pracodawcy biorą tu pod uwagę wszystkie składki łącznie, które
muszą przesłać do ZUS, a nie tylko te, które formalnie są składkami płaconymi przez pracodawcę.
Z wypowiedzi przedsiębiorców wynikało, że „nieoficjalna” część wynagrodzenia może nabyć
nawet kilkakrotnie wyższa od części oficjalnej. Część nieoficjalna powiązana jest bezpośrednio z
efektami pracy. Praktycznie nie było jednak możliwości uzyskania w dyskusji informacji jakie składniki
wynagrodzenia są płacone „nieoficjalnie” (przy zaniżaniu rejestrowanego wynagrodzenia) i jaki jest ich
udział w globalnym koszcie dla przedsiębiorcy.
Nie mogę wszystkiego wykazać, bo praktycznie zacznie mnie nie stać, na nic. Taka jest prawda
W pierwszej kolejności wśród kosztów, które uniemożliwiają legalne zatrudnienie, wymieniano
wysokość obciążeń związanych z ZUS. Jednak - obok ZUS - pracodawcy wskazywali też na inne koszty
zatrudnienia legalnego, takie jak: wymogi BHP (zapewnienie kursu, odzież ochronna itp.) oraz wstępne i
okresowe badania lekarskie.
ZUS jest największym obciążeniem, tam ten podatek, to jest parę złotych, ale ZUS (…) 470 zł, to
musisz za pracownika zapłacić
A jeszcze podatek, a jeszcze wypłać wynagrodzenie…
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tu nie chodzi o ten ZUS, tu chodzi o BHP, chodzi o wszystkie inne sprawy związane z
zatrudnieniem pracownika, to są wszystkie duże koszty naprawdę (…) trzeba ZUS odprowadzić,
trzeba przeprowadzić szkolenia BHP, ekwiwalenty, jakieś urlopy
szkolenie BPH kosztuje, szkolenie dla pracodawcy kosztuje, (…) to teraz jest…200 zł na 6 lat,
szkolenie pracownika kosztuje 50 zł, (…) kosztuje 15, to mamy 65, instruktażowe następne 15,
także przy zatrudnieniu pracownika jest tych kosztów, generalnie koło 100 zł (…) zatrudnienie,
nie mówię o ZUS- ie, kosztuje 500-600 zł, samo zatrudnienie
w „spożywce”, to już w ogóle, bo to trzeba już Sanepid, pierdoły i tak dalej
Pracodawcy często mówią, że nie mogliby zapewnić sobie opłacalności swojej działalności,
gdyby nie praca nierejestrowana.
Gdybym miał legalnie ich zatrudnić, nie byłbym w stanie wykonać tej pracy, którą wykonuję
W przypadku firm, których działalność jest w dużej mierze sezonowa, jak np. budownictwo,
przed zatrudnianiem w sposób rejestrowany powstrzymuje pracodawców konieczność ponoszenia
kosztów zatrudnienia pracownika nawet w przypadku braku zleceń, w martwym sezonie. W momencie
uzyskiwania dużego zlecenia, wygrania przetargu, zatrudnienie w firmach jest szybko zwiększane, co
jest możliwe w zasadzie tylko przy zatrudnieniu nierejestrowanym. Bez badań lekarskich
dopuszczających do pracy, szkoleń BHP itp. procedur, pracownicy nierejestrowani mogą zacząć pracę
od razu.
prowadzę usługi budowlane, remonty. Jest dużo roboty bierze się (…). Teraz utrzymanie
pracownika, ZUSy, wszystko, no niestety przyjdzie zima, trzeba płacić za darmo
jak jest naprawdę duża robota, w tej chwili te przetargi są bardzo krótko terminowe, to niestety
brać trzeba… co popadnie taka jest prawda
Na skłonność pracodawców do zatrudniania pracowników bez rejestracji wpływ ma także
otoczenie biznesowe, w którym przyszło im działać. Np. konkurencja sieci handlowych zmusza małe
firmy do cięcia kosztów.
Koszty utrzymania działalności, ZUS i powstawanie dużych konglomeratów typu markety
chodzi o to, że markety powstają, które wszystkie firmy, nas dołują
Oni mają każdą branżę. (…) tak jak ty masz sklep, to nawet głupia gastronomia, to też mają.
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Niektórzy pracodawcy mieli negatywne doświadczenia z rejestrowanymi pracownikami, którzy
nadużywali zwolnień lekarskich lub po nauczeniu się zawodu porzucali pracodawcę na rzecz
konkurencji.
na początku mojej działalności (…) po prostu jak chciałam być taką osobą prawną, wszystko tak
żeby było elegancko, to wyszło na to, że przychodziła dziewczyna do pracy, pracowała dwa
miesiące, okazuje się, że jest w ciąży i ona od razu jest umierająca, jest chora. (…) to po prostu
to był koszmar, ja miałam gehennę z nimi, bo (…) zawsze pracowałam z osobami młodymi. Mało
tego, to jeszcze moim znajomym szkoliłam kadrę, bo też otwierali swoje firmy, to te dziewczyny
przechodziły
Korzyścią w przypadku pracy nierejestrowanej, jest też często – zdaniem pracodawców –
uzyskiwana wyższa jakość pracy pracowników niż to ma miejsce w przypadku pracowników
rejestrowanych.
te osoby które są na czarno, to jest o tyle wygodnie dla mnie osobiście, że on wykona pracę
dobrze, ma czas określony. Pracownik który jest zatrudniony na stałe, to wiadomo lawiruje (…). A
ten nie, on wie, że jak tego nie zrobi w ciągu ustalonego czasu, to nie zapłacę mu tak jak się
umówiliśmy, więcej pracy nie dostanie
Na czarno bardziej jest wydajnym człowiekiem, choćby nawet z tego powodu, bo on nie ma bata
w jakiś sposób na pracodawcę
Pracownicy nierejestrowani na ogół są - zdaniem pracodawców – mniej roszczeniowi niż
pracownicy zarejestrowani. Pracownicy zarejestrowani np. nie chcą pracować w nadgodzinach mimo
dodatkowego wynagrodzenia.
Ważną rolę w generowaniu środków na nierejestrowane zatrudnienie odgrywa
nierejestrowany obrót gospodarczy, np. płatności za nierejestrowane usługi. Klienci – na ogół osoby
fizyczne - godzą się na zakup usług, które nie są rejestrowane, gdyż dzięki temu uzyskują niższą cenę
niż w przypadku usługi, za którą wystawiona jest faktura. Podobnie w handlu część obrotu nie jest
ewidencjonowana.
W budowlance jest tak o tyle, że kiedyś jak przysługiwała ulga podatkowa, i wszyscy chcieli mieć
dokumenty na to, że coś robili w tym mieszkaniu, dbali o faktury. Dziś ja mówię jak z rączki do
rączki, to cena jest nieco niższa. Ja też pracownikowi z rączki do rączki.
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Każdy dokumentuje dochody, które są ode mnie wymagane. Kiedyś było tak, że kupowało się
jedną bramę, a na nią się sprzedawało dziesięć. Dzisiaj to nikogo nie obchodzi, bo nikt ode mnie
nie potrzebuje faktury. Chyba, że się rozliczam z firmą. Natomiast jeśli nie, to cóż to kogo. Jak ja
remontuję mieszkanie i przychodzi pani bizneswoman, która w dwa dni zarobi tyle, co ja w
przeciągu dwóch miesięcy, to ona mi dwadzieścia tysięcy płaci z ręki. Ja pytam się czy
pokwitowanie, a ona ”i tak panią znajdę”.
Czy zarabia się, czy takie, czy takie pieniądze, no wiadomo…nie jest wszystko opodatkowane i
jakieś pieniądze są, żeby pracownikowi zapłacić
A pieniądze, z czego idą, idą z obrotu. Przecież nikt nie dokłada z własnej kieszeni,
Po prostu część obrotu jest nieudokumentowana
Jakbyśmy mieli wszystko wykazywać do US, to byśmy „zbańczyli”…i byśmy byli biedakami, bo
taka jest prawda. (… ) - Podatki by nas zjadły
Kwoty na nierejestrowane wynagrodzenie na przykład w budownictwie wygospodarowywane są
też - wg deklaracji przedsiębiorców - dzięki cięciu kosztów.
Jeżeli ja daję pracownikowi osiem tysięcy złotych, to… (…). Wszystko polega na obniżeniu
kosztów, wszystkiego
Fakt, że potencjalny pracownik ma niższe niż przeciętne szanse na zatrudnienie w sposób
rejestrowany często ma wpływ na wybór właśnie jego do nierejestrowanego zatrudnienia. W jednej z
firm np. w sposób nierejestrowany zatrudniany jest były pracownik (kiedyś zatrudniony legalnie), który
ma problem z uzależnieniem od alkoholu. Kolejny przypadek, to osoba studiująca zaocznie (w sobotę i
niedzielę ma zajęcia na uczelni), która z tego względu też nie może znaleźć legalnego zatrudnienia
(pracy w handlu).
ona była świadoma. Ona szukała pracy, nikt jej nie chciał w żadnym sklepie zatrudnić. Tak jak
mówię, większość sklepów to jest właśnie, sobota niedziela pracują, i nawet te duże obiekty
Jedna z osób uczestniczących w badaniu, prowadząca firmę budowlaną, założyła fundację
wspomagającą dzieci z rodzin patologicznych. Stwierdziła, że pomoc dzieciom musi łączyć się z
pomocą dla ich rodziców, a powinna ona polegać przede wszystkim na przestawieniu rodziców z
modelu bycia klientem systemu opieki społecznej na model osoby zarabiającej na siebie i rodzinę.
Ponieważ są to osoby obciążone nałogami i kryminalną przeszłością, to nie mają żadnych szans na
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zatrudnienie w inny sposób. Pracodawca ten, po nierejestrowanym półrocznym „okresie próbnym”,
oferuje tym osobom legalne zatrudnienie.
Oni przede wszystkim piją, większość z nich jest narkomanami, ludźmi z jakimiś wrzodami
społecznymi. Część z nich to są zwykli kryminaliści, którzy niestety posiadają pewne wady, które
dyskwalifikują ich do zatrudnienia gdziekolwiek. Są znani na rynku i nikt ich nie zatrudni. (…) ja
niestety nie chcę brać na swoje barki zatrudniania osoby, która dziś będzie zatrudniona, jutro już
będzie piła, albo pod wpływem innych będzie ode mnie wysuwała roszczenia, więc ich nie
zatrudniam, ale dałabym im taką szansę
Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na pytanie o to, jaki wpływ na decyzje o nierejestrowanym
zatrudnieniu ma chęć uniknięcia procedur administracyjnych. Na pewno jednak wpływ ten jest mniejszy
od wpływu kosztów zatrudnienia rejestrowanego.
Część pracodawców stwierdzało, że sama rejestracja pracownika w ZUS jest zbyt
skomplikowana. Twierdzili, że formularze są tak skomplikowane, iż nawet pracownicy ZUS, którzy
specjalizują się w czymś innym, nie są w stanie pomóc ich wypełnić.
Ja kiedyś poszłam do koleżanki, o której wiem, że pracuje w ZUSie i ją poprosiłam, żeby mi to
zrobiła. To ona powiedziała: „Wiesz, ale ja pracuję w zasiłkach. A co to jest? Nie, to jest
beznadziejne, to jest głupie.”. To poszłam do drugiej, o której wiem, że pracuje w emeryturach:
„Nie, ty nie wymagaj ode mnie tego”.. A ja mówię: „Wiesz co? A ja muszę to zrobić.” (…) system
jest tak skomplikowany i jest tak trudny, że jak mam być specjalistą z tych wszystkich rodzajów
działalności
znam całą procedurę jest bardzo skomplikowana. Jest skomplikowana procedura z uwagi na to,
(…), że zatrudnienie pracownika polega na wielu rzeczach, z uwagi na to, że (…) zgłoszenie do
ZUS to jest raz, do Państwowej Inspekcji Pracy, to jest dwa, czy porobienie tych wszystkich
szkoleń niezbędnych. Wszystko obciąża to pracodawcę.
Chęć uniknięcia procedur administracyjnych ma szczególne znaczenie w przypadku
przedsiębiorcy budowlanego. Przedsiębiorca ten często otrzymuje nagłe zlecenia, które musi szybko
rozpocząć i szybko skończyć. W takiej sytuacji musi nieomal z dnia na dzień znacząco zwiększyć liczbę
zatrudnionych i nie byłoby możliwe szybkie rozpoczęcie pracy, gdyby robił to w sposób rejestrowany.
zanim bym to wszystko pozałatwiał, to bym roboty nie zrobił

„PRZYCZYNY PRACY NIEREJESTROWANEJ, JEJ SKALA, CHARAKTER I SKUTKI SPOŁECZNE”. RAPORT
JAKOŚCIOWYCH

779

Z BADAŃ

Kolejnym problemem administracyjnym, ale również finansowym, związanym z rejestracją
pracowników jest konieczność wystawienia i wysyłki PIT-ów. Ma to szczególne znaczenie w przypadku
drobnych przedsiębiorstw (stałe zatrudnienie to kilka osób), które w skali roku zatrudniają nawet kilkuset
pracowników (w większości na krótkie okresy lub dorywczo).
do tego trzeba doliczyć to całe rozliczenie dochodu, jego dochód roczny, czyli opłacić księgową,
ona dodatkowo jeszcze więcej pracy. Ponieść koszta wysyłki PITu za cały rok
Problem dla drobnych przedsiębiorców stanowić może nawet konieczność archiwizowania
dokumentów związanych z zatrudnieniem rejestrowanym.
do 10 lat musisz wszystkie dokumenty trzymać.
50 lat jest warunek. 50 lat jest ZUS, 50 lat musisz wszystko trzymać.
Innym problemem, na który zwracali uwagę przedsiębiorcy przy okazji omawiania procedur
administracyjnych, są nieustannie zmieniające się przepisy obowiązujące pracodawców.
Żeby te przepisy były cały czas takie same. A to się ciągle zmienia, dzisiaj było tak, a jutro jest
tak. Była składka na zdrowotne 8,75, a jest 9 (…) ja robiłem ZUS za styczeń i walę 8, 75.
Wysyłam, a tu mi nagle coś nie pasuje. Bo już mi system wykazuje błąd, wchodzę w Internet i
patrzę, o cholera 9.
Warto też zaznaczyć, iż wśród pracodawców pojawiły się też opinie, że procedury
administracyjne nie są żadną barierą przy zatrudnianiu pracowników. Prawdziwą barierą są wyłącznie
koszty rejestrowanego zatrudnienia.
Zarejestrowanie pracownika nie jest problemem, bo zgłaszamy…robimy umowę o pracę,
zgłaszamy do urzędu tam, ZUA do ZUS- u i praktycznie umowa o pracę, zgłoszenie oczywiście
do PIP, bo trzeba zgłosić, to jest wszystko. To nie jest uciążliwe. To całe zgłoszenie. Zgłoszenie
nie jest rzeczą uciążliwą, tylko jest uciążliwe utrzymywanie pracownika.
to nie jest żadna skomplikowana formuła, nie, to nie jest. Tylko generalnie pracodawcy nie chcą
tego robić
Koszty, których przede wszystkim starają się uniknąć pracodawcy zatrudniając
pracowników w sposób nierejestrowany, wiążą się przede wszystkim z składkami na ubezpieczenie
społeczne. Wysokość składki na ubezpieczenie społeczne stanowi zdaniem pracodawców wręcz
nieprzekraczalną barierę, która uniemożliwia rejestrowanie zatrudnianych pracowników.
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Składka jest największym kosztem
Prowadzę z mężem ten sklep, ale ZUS za nas jest tak wysoki, bo oboje jesteśmy
współwłaścicielami, a sklep jest w nienajlepszej kondycji, bo to jest osiedlowy sklep, więc ja
poszłam do pracy, żeby za mnie płacił ZUS ktoś i trzy razy w tygodniu jestem zarejestrowana w
ogóle gdzieś indziej, natomiast tutaj jestem z kolei drugie trzy dni w sklepie. Tak to wygląda.
Jeżeli ktoś obiecuje pracownikowi na rękę osiem tysięcy złotych, to jaką składkę ZUS trzeba od
tego uiścić, to nie dajmy się zwariować
po prostu za duże podatki, za duża jest stawka ZUS, za duże są podatki, tak dalej. Zdrowotne,
jakiś tam podatek, ale tak jak mówię, to jest wszystko za dużo. Bo skoro my musimy odprowadzić
od pracownika z samej tej pensji 18,71% plus 18-19% z własnej kieszeni, to jest (…) za dużo.
ZUS- y się budują na naszych ZUS- ach…na nas się budują, taka jest prawda
Również koszt ewentualnych zwolnień lekarskich może być dla pracodawcy dolegliwy,
zwłaszcza, że - szczególnie w małych podmiotach - w przypadku choroby pracownika niezbędne jest
zatrudnienie kogoś na zastępstwo. W przypadku pracownic-matek dochodzą jeszcze koszty dni
wolnych z tytułu opieki nad dzieckiem. W Pleszewie pojawiła się jednak opinia, że koszt zwolnienia
lekarskiego nie jest problemem dla pracodawcy.
Znam taką dziewczynę, która była w ciąży i przyjęła się do pracy na okres ten trzymiesięczny,
wszystko było w porządku, tylko te trzy miesiące i moment dała to zaświadczenie. Ponieważ nie
był to supersam, gdzie jedna osoba może zastąpić drugą, problem wynikł tego typu, że cały czas
te opłaty, miesiąc czasu pracodawca, trzydzieści sześć dni musi zapłacić. Te pierwsze trzydzieści
sześć dni płaci pracodawca za zwolnienie lekarskie. I teraz po porodzie, po urlopie
macierzyńskim należy jej się urlop, więc z kolei są dalsze koszty. To nie jest tak, że tylko te
trzydzieści sześć dni, i to jest z głowy. Odprowadza się jeszcze składki, później trzeba zapłacić za
dwa dni opieki nad dzieckiem, urlop…
to nie jest koszt, bo jeśli mamy ten zakład pracy do 25 osób, to my płacimy do 33 dni i my od
tego, od tego wynagrodzenia ZUS- u nie odprowadzamy. Musimy zapłacić wynagrodzenie, ale to
nie jest żaden koszt, to nie jest żaden problem
Przewidziany ustawowo koszt nadgodzin i pracy w dni wolne od pracy również skłania do
zatrudniania bez rejestracji.
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Wedle ustawy sobota jest sto procent płatna, to lepiej wziąć na czarno, niż sto procent zapłacić
pracownikowi, który potem będzie się jeszcze krzywił
Kwota minimalnego wynagrodzenia nie ma bezpośredniego wpływu na decyzję o
zatrudnieniu nierejestrowanym. Wpływ na decyzje o zatrudnieniu bez rejestracji ma za to wysokość
globalnych kosztów zatrudnienia pracownika. Pracodawcy skłonni są zaakceptować składki na
ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i pozostałe koszty zatrudnienia pracownika obliczone w
odniesieniu do płacy minimalnej. W sytuacji, gdy pracownikowi trzeba zapłacić na ręką znacznie więcej
(nawet 8000 w przypadku budownictwa w Warszawie), to należne od tej kwoty składki na ubezpieczenie
społeczne, podatki itp., są dla pracodawcy nieakceptowalne.
koszt pracownika w tej chwili, to jest, 936 zł plus połowa z tego ZUS, to jest 1300 zł, koszt
pracownika,
A ten pracownik z tego 1500 dostaje około 600 zł.
Pracodawcy w ogóle nie dostrzegają na rynku pracy pracowników, którzy zgodziliby się
pracować za najniższe krajowe wynagrodzenie. Być może osoby skłonne zaakceptować takie
wynagrodzenie nie spełniają oczekiwań pracodawców dotyczących np. kwalifikacji. Na ogół pracownicy
nierejestrowani uzyskują wyższe wynagrodzenie netto niż płaca minimalna netto. Na przykład w
Warszawie stawka godzinowa w budownictwie waha się do 10 do 15 złotych na rękę. W Pleszewie
stawki bywają niższe, ale często również wynoszą 12-13 złotych za godzinę. Trudno jest znaleźć
pracownika, który zgodzi się na zarobki netto w wysokości minimalnej płacy.
pierwsze pytanie - „za ile? Ja mówię, za, tyle, co wszyscy, to znaczy, za 4,50, to on mówi, że za
4,50, to ja nie będę pracował (…) jest dużo takich, że woli siedzieć w domu, zamiast mieć to 4,50
- Pracownik zarabia więcej, (…), natomiast zatrudniony na cały etat i normalnie 700, 800 zł teraz
jest, bo 936 jest brutto. No to dostaje na przykład 900 do ręki
- Bo za te pieniądze nikt nie przyjdzie robić.
- Bo za te pieniądze, on się wypnie tyłkiem, powie, że „nie przyjdę”.
- Wyśmieje.
Niektórzy pracodawcy przekonani są, iż obecnie obowiązujące prawo pracy uprzywilejowuje
pracowników w stosunku do pracodawców.
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Niestety to prawo nasze nie jest doskonałe i wręcz się walczy, że ten pracownik ma dużo więcej
do powiedzenia, niż sam pracodawca
Barierą w zatrudnianiu rejestrowanym są dla niektórych pracodawców obostrzenia związane ze
zwalnianiem pracowników, nawet w sytuacji, gdy pracownik jest nieuczciwy. Obecnie problemem –
zdaniem pracodawcy – jest zwolnienie pracownika, który okazał się po prostu złym pracownikiem.
Zakładam, że jest osoba zatrudniona na stałe i na przykład kradnie. Złapać taką osobę, która jest
sprytna i to robi tak, że ciężko jest za rękę złapać. Może to wychodzić w naszych rozliczeniach,
że coś jest nie tak, ale trzeba tej osobie, to udowodnić, i co takiej osobie chcąc ją zwolnić, to
trzeba jakieś przedstawić powód, trzeba czegoś szukać na taką osobę. W momencie, kiedy się ją
zwalnia z jakiegoś głupiego powodu, to ona idzie do sądu pracy i zaczynają się problemy.
Generalnie wśród pracodawców panuje przekonanie, iż państwo i wszystkie jego instytucje
nastawione są do przedsiębiorców negatywnie. Instytucje państwowe nastawione są wyłącznie na
kontrolowanie i karanie a nie np. na doradzanie przedsiębiorcom. Wszystkie przepisy – zdaniem
przedsiębiorców - skonstruowane są w taki sposób, aby uniemożliwić przedsiębiorcy rozwój.
wszystkie instytucje, które zajmują się: urząd skarbowy, instytucje takie jak sanepid, państwowa
inspekcja pracy, że prawo jest tak stworzone, że ja nie mogę się rozwijać
przepisy w Polsce tak skonstruowane, że jak ja bym chciała się rozwinąć i zatrudnić dwudziestu,
dwudziestu pięciu pracowników, to już muszę mieć specjalny fundusz, jak nie fundusz, to
stołówkę, jak nie stołówkę, to muszę świadczyć posiłki regeneracyjne.
Na Zachodzie można robić wszystko. Nikt tam nie kontroluje, instytucja jest tam ciałem
doradczym, w ciągu dnia jestem w stanie wszystko załatwić.
Okazuje się, że pani, która zajmuje się wymyślaniem przepisów, w godzinach pracy nie jest mi w
stanie tego wytłumaczyć, nie podpowie mi niczego, ale jak na drugi dzień pójdę, bo ona prowadzi
prywatne szkolenie, to jest mi w stanie wszystko wytłumaczyć. To jest chore, że państwo,
instytucja wymyśla przepisy, które nie służą nam, tylko im, po to, żeby się kształcić, i zbierać
pieniądze, za to, że za państwowe pieniądze się nauczyli, a później jeszcze zarobili i sprzedali mi
to. To jest okropne!
Największą

korzyścią

dla

pracodawcy

zatrudniającego

pracowników

w

sposób

nierejestrowany jest zmniejszenie kosztów pracy. Pracodawcy twierdzą jednak, że korzyści odnoszą z
tego również pracownicy, gdyż na rękę otrzymują wyższe wynagrodzenia, niż byłoby to możliwe w
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przypadku zatrudnienia rejestrowanego. Sami pracownicy – zdaniem pracodawców – preferują wyższe
wynagrodzenie nierejestrowane od niższego rejestrowanego.
Ale pracownik chce się dzielić z nami kosztami, jeżeli już. Bo jeżeli pracownik musiałby zarobić
dwa tysiące brutto, to on do ręki bierze, tysiąc czterysta złotych. Ja się z nim dzielę kosztami.
My się dzielimy tą różnicą.
Biorąc pracownika na czarno i płacąc mu w akordzie, starając się dobrze wykonać pracę on i
dobrze zarobi, to on nawet nie będzie myślał, żeby pójść na papierek, legalnie wykonywać, bo
jemu się będzie nawet, to opłacało. Po prostu będzie więcej zarabiał. Są przypadki, że są prace
nocne, i jak mu się policzy po piętnaście złotych za godzinę
Pracodawcy często podkreślali, że nierejestrowane zatrudnienie pozwala na większą
elastyczność czasu pracy w porównaniu z zatrudnieniem kodeksowym. Przede wszystkim rzadko
przestrzegane są dzienne, tygodniowe i miesięczne normy czasu pracy, skracany czas nieprzerwanego
odpoczynku. Pracownicy pracują dotąd dopóki jest potrzeba i tyle, ile chcą. W sezonie w budownictwie
regułą jest np. praca we wszystkie soboty.
Ważną zaletą zatrudniania pracowników bez rejestracji jest elastyczność zatrudnienia –
pracownicy są zatrudniani, tylko wtedy, gdy jest praca do wykonania, a gdy pracy nie ma pracodawca
nie ponosi kosztów.
Wydaje się, że wpływ na zatrudnianie bez rejestracji ma w przypadku drobnych przedsiębiorstw
duży udział kosztów osobowych. Większość z nich to firmy handlowe lub usługowe, czasem
prowadzące główną działalność poza siedziba firmy (budownictwo, remonty, handel obwoźny), które
ponoszą koszty głównie na opłacenie zatrudnionych osób.
Drobni przedsiębiorcy skarżą się też na trudności z utrzymaniem się na rynku, na którym
konkurują z dużymi, sieciowymi podmiotami. W Pleszewie problemem dla przedsiębiorców jest też
zmniejszenie się siły nabywczej ludności. Deklarują, że gdyby mieli duże przychody, duży zbyt, to
zatrudnialiby pracowników w sposób legalny.
pensje, no niby średnia jest krajowa 2600, tylko, że to 2600, to nabija 1%, który zarabia 100 000
(…) jakby policzyć tych rzeczywiście pracowników, to ta średnia nie jest 2600, ale wychodzi koło
1000
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ludzie nie mają generalnie pieniędzy, nie mają pieniędzy, żeby kupować jakieś powiedzmy lepsze
rzeczy, on woli iść kupić do marketu, to samo za 5 zł, to mu się po tygodniu, czy po jednym
użyciu rozleci
Świadomość ryzyka związanego z zatrudnianiem w sposób nierejestrowany
Pracodawcy jako główne zagrożenie dla siebie w związku z zatrudnianiem w sposób
nierejestrowany wskazują ewentualne wypadki przy pracy. W niektórych branżach, np. budownictwie,
prawdopodobieństwo wypadku przy pracy jest wg badanych przedsiębiorców duże. Powoduje to
duże obciążenie psychiczne dla pracodawcy, który często osobiście musi pilnować, aby pracownik nie
zrobił sobie krzywdy.
Ten ktoś ryzykuje, i ja również ryzykuję (…) ja ponoszę ryzyko właśnie chociażby z takich
nieszczęśliwych wypadków, jak i on
to jest najgorsze co może się stać na budowie. Nie daj Boże, żeby komuś coś się stało. To jest
dla mnie, dla każdego, to jest ciosem. Człowiek też sobie nie życzyłby nigdy, żeby komuś się coś
stało. Bardzo skrupulatnie ja dbam o to
W przypadku, gdy dochodzi do jakiegoś wypadku, pracodawcy deklarują, że na ogół pokrywają
koszty leczenia nierejestrowanych pracowników.
w budownictwie (…) jakieś tam otarcia, przebicia ręki, okaleczenia i tak dalej. Natomiast ja
przyznam się szczerze, że jeżeli dochodzi do takich sytuacji, to nie tyle wypłacam świadczenie,
co czuję się odpowiedzialna za to, żeby ta osoba do siebie doszła. I pokrywam koszta leczenia,
dlatego że ta osoba nie dostaje ode mnie pieniędzy, bo gdyby dostała, to by to wypiła
na przykład tak jak przy rozładunku miałem taki przypadek. Kierowca za daleko odjechał,
zaparkował za daleko od rampy, wszystko było dobrze, dopóki było dobrze… ale postawił nogę
nie tam gdzie trzeba i spadł. Wpadł w tą szczelinę, nadwyrężył sobie wiązadło krzyżowe w
kolanie, nie złamał na szczęście, jakieś było zwichnięcie, poniosłem koszta leczenia w prywatnym
zakładzie leczniczym, żeby było w miarę po cichu. Leki wykupiłem i wyzdrowiał i było fajnie
Pracodawcy deklarują też, że gdyby doszło do wypadku, w którym pracownik doznałby trwałego
uszczerbku na zdrowiu, to zapłaciliby mu z własnej kieszenie odszkodowanie. Mówią, że są to zasady
ogólnie przyjęte wśród pracodawców, znane również pracownikom.
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Ja bym nie mógł tak zostawić człowieka na powiedzmy, nie wiem… bez pieniędzy, bez niczego, i
bez zdrowia. Dla mnie to jest nie do pomyślenia, przecież ten człowiek dla mnie też pracował w
jakiś sposób.
nawet zna takie zasady, że pracodawca nawet sam mu da coś do kieszeni
W Pleszewie mówiono też, ze pracodawcy wykupują swoim nierejestrowanym pracownikom
ubezpieczenie wypadkowe w PZU. Czasem robią to też sami pracownicy.
generalnie można nawet takiego pracownika, który się zatrudnia,…który nie jest zatrudniony,
zrobić mu polisę PZU, ubezpieczeniową zwykłą, (…) opłaca mu się tę składkę 30 zł na miesiąc,
jako powiedzmy nie pracownika (…) ja mogę każdego ubezpieczyć, ja mogę panią ubezpieczyć,
ja mogę jego ubezpieczyć, mogę, bo mam taki kaprys. 30 zł
- Ci, co przyszli to tak sobie sami robili
30 zł zapłacić przykładowo na kwartał, bo to nie jest na miesiąc nawet, masz tam jakieś
ubezpieczenie, coś ci się stanie i wszystko
Żaden z badanych pracodawców nie miał w swojej firmie śmiertelnego wypadku w pracy, znają
jednak takie przypadki z otoczenia. W sytuacji śmiertelnego wypadku pracownika nierejestrowanego
regułą jest wypisanie z wsteczną datą umowy o pracę. Wielu pracodawców ma na wszelki wypadek
podpisane z nierejestrowanymi pracownikami umowy, w które - w razie jakiegokolwiek wypadku wstawia się tylko odpowiednie daty.
z reguły się podpisuje umowę… w takich przypadkach podpisuje się umowę wstecznie
można to załatwić w ten sposób, że natychmiast w tym momencie, przygotowuję umowę
wsteczną.
Jest coś takiego, że jest siedem dni na zgłoszenie pracownika, można z tego skorzystać
praktycznie zawsze.
Umowa zawarta wcześniej, umowa ustna.
ja staram się mieć zawsze tą umowę przygotowaną
Ja rozliczam firmę, która ma dużą produkcję, gdzie głowę obcięło, tak, (…), dana osoba, no w
danym momencie, nie była zarejestrowana, szybko, no, dany klient przyjechał, szybko mu
zrobiliśmy rejestrację do tyłu, zarejestrowanie wszystko, zrobiliśmy mu szkolenia, dla osoby, która
już nie żyje! (…) Nie chciała być zarejestrowana, (…), bo miała kuroniówkę. W danej branży już
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pracowała, wsadziła głowę pod zgniatarkę i jej po prostu głowę ciach, amen. Szybko żeśmy
właściwie porobili do tyłu, tak dalej, bo prokurator do nas przyjechał, ale jak to się mówi, klienta
musiałem bronić.
Podano też przykład znanego uczestnikowi dyskusji pracodawcy, który pokrył koszty pogrzebu
niezarejestrowanego pracownika, który zmarł w miejscu pracy.
chciałem powiedzieć o koledze, on jest hydraulikiem i zawsze się posiłkował takimi starszymi
osobami. Miał tam jakiegoś kolegę, który sobie dorabiał u niego. Któregoś dnia do mnie dzwoni i
mówi, że ten jego kolega dostał zawału, i niestety nie odratowali go (…) To wiem, że mój kolega
dochodził do siebie chyba z pół roku po tym wypadku. Po prostu nie mógł… to był jego bliski
pracownik. Ciężko było, wyjął pieniądze własne i tam już na pogrzeb, na wszystko. Mimo, że to
był przypadek losowy. Ale to się stało w pracy i bardzo cierpiał przez to.
Pracodawcy deklarują, że starają się minimalizować ryzyko ewentualnych wypadków w pracy
na przykład poprzez stosowanie takich zasad bezpieczeństwa, jakich wymagają przepisy dla danego
rodzaju pracy.
Staram się zawsze, aby narzędzia, którymi pracujemy były najwyższej jakości, ubrania,
przestrzegamy czystości i przepisów BHP, tak jak byłoby wszystko legalnie, to jest podstawa
drżę nieraz właśnie jak nowa osoba przychodzi i kroi coś na maszynie. Nie dopuszczam jej
bardzo długo
Zagrożenie dla działalności pracodawcy stanowi możliwość porzucenia pracy przez
nierejestrowanego pracownika bez żadnego okresu wypowiedzenia.
takim dużym minusem jest to, iż taka osoba może w każdej chwili nie przyjść już do pracy
załóżmy, się więcej nie pojawić. To też jest duży, bardzo poważny problem i nagminny
Pracodawcy, zwłaszcza z branży budowlanej, odczuwają zagrożenie ze strony pracowników
nierejstrowanych, którzy zakładają konkurencyjne firmy. Ich zdaniem, gdyby zatrudniali w sposób
rejestrowany, mogliby zastrzec sobie w umowie, że pracownik przez jakiś czas nie będzie mógł
prowadzić konkurencyjnej firmy, natomiast w przypadku, gdy zatrudnienie było nierejestrowane, z dnia
na dzień mogą zetknąć się z konkurencyjnym działaniem firmy swojego byłego pracownika.
jak by ta osoba by była u pani legalnie zatrudniona, to ona musiałaby dostać zezwolenie pani, że
ona by mogła sobie taką działalność otworzyć. Nie można tak sobie pójść do pracy, zatrudnić się
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u kogoś, zrobisz się fachowcem, i nagle otworzysz firmę, to musi być zgoda pani. Bo on obliguje
się, bodaj że na okres pięciu lat, że nie otworzy samodzielnie działalności
Jedna z właścicielek firm budowlanych w Warszawie doświadczyła roszczeń pracownic
zatrudnionych z częściowo nierejestrowanym wynagrodzeniem. Jedna z kobiet, przyłapana przez
pracodawczynie na pracy u innego pracodawcy w trakcie zwolnienia lekarskiego, z zemsty doniosła do
ZUS, że była zatrudniona na minimalną stawkę a zarabiała znacznie więcej (wg pracodawczyni podana
przez pracownicę kwota była zawyżona w stosunku do tego, co rzeczywiście zarabiała). Idąc za
przykładem koleżanki, druga kobieta również złożyła w ZUS identyczne doniesienie. Obie kobiety były
też dla siebie świadkami w swoich sprawach. Pomimo tego, że na korzyść pracodawczyni świadczyli
pozostali pracownicy, to w jej odczuciu sprawa skończyła się dla niej niepomyślnie. Formalnie nastąpiło
polubowne rozstrzygnięcie – pod groźbą zajęcia przez ZUS konta firmy i materiałów, co groziło
likwidacją działalności, pracodawczyni zgodziła się uznać roszczenia pracownic.
W Pleszewie jeden z przedsiębiorców miał sprawę sądową wytoczoną przez pracownicę
zatrudnioną na umowę zlecenie w prowadzonej przez niego agencji banku. Pracownica ta wystąpiła o
ustalenie, że faktycznie nie jest zatrudniona na umowę zlecenie tylko na umowę o pracę i w związku z
tym przysługują jej wszystkie prawa z tego wynikające np. zasiłek chorobowy, ekwiwalent za urlop
wypoczynkowy itp. Sprawa została wg pracodawcy przez niego wygrana, gdyż sąd nie przyznał racji
pracownicy. Sąd stwierdził tylko, że zamiast umowy zlecenia powinna ona mieć podpisaną umowę
agencyjną. Pracodawca poniósł jednak w związku z tym procesem straty, gdyż bank – niezadowolony z
samego faktu, iż toczy się sprawa w sądzie – wypowiedział mu umowę na agencję usytuowaną w
bardzo dobrym punkcie.
Opisane wyżej sprawy, są dla pracodawców dowodem, że generalnie - pomimo wzajemnego
zaufania - można się spodziewać takich kroków także ze strony pracownika nierejestrowanego.
Tego nikt nie jest pewny. Mimo, że znajomi i tak dalej, ale wie, pani jak to jest, że człowiek, (…),
tak jak żony nie jest pewny [śmiech], a co dopiero pracowników, zawsze jest jakieś ryzyko, tak jak
ze wszystkim
W Pleszewie pracodawcy słyszeli też o sprawach sądowych wytoczonych pracodawcom przez
pracowników, którzy byli oszukiwani, że są zarejestrowani, a okazywało się, że nie są. Przeważnie,
zdaniem uczestników dyskusji, pracownicy w takich sprawach wygrywali. Pracownik jednak musi mieć
świadków, że był zatrudniony, a tych można znaleźć wśród niezadowolonych obecnych lub byłych
pracowników.
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jeśli masz byłych pracowników, którzy cię nie lubią, świadczą przeciwko tobie
Niektórzy pracodawcy zapytani, czy obawiają się czegoś zatrudniając nierejestrowanych
pracowników, mówili, iż obawiają się kontroli. Kontrole i ewentualne mandaty Państwowej Inspekcji
Pracy nie są jednak przez wszystkich pracodawców postrzegane jako realne zagrożenie. Kontrolowane
– ich zdaniem - są na ogół duże firmy. Zdaniem pracodawców kontrola może pojawić się w ich firmie w
zasadzie tylko na skutek donosu.
Jeśli się mała firma taka, powiedzmy jak ja, się koncentruje na załóżmy wykończeniu domku
jednorodzinnego, czy mieszkania, to jest to mało prawdopodobne
Chyba, że będzie upierdliwy pracownik, który będzie chciał „upieprzyć” pracodawcę. Bo coś mu
tam nie będzie pasowało
mój ojciec miał warsztat przez kilkanaście lat produkcyjny, pod Warszawą, zatrudniał niewiele
osób. Już teraz nie powiem, czy to było dziesięć, czy piętnaście. Z reguły pół na pół jak to właśnie
bywa, czyli połowa legalnie, połowa na czarno. I jedna osoba, którą zwolnił dyscyplinarnie,
ponieważ kradła. Została przyłapana, byli świadkowie, ta osoba nasłała kontrolę na zakład
Ponieważ bez rejestracji na ogół zatrudniane są osoby zaufane, to pracodawcy są raczej
przekonani, że w razie kontroli będą oni współpracowali z pracodawcą, aby ukryć przed kontrolerami
fakt zatrudnienia bez rejestracji.
Dlatego w większości bierzemy po prostu znajomych
W małych miastach – podobnie jak w Pleszewie – może też występować zjawisko swoistego
cichego porozumienia przedstawicieli instytucji kontrolującej i kontrolowanej firmy. Ponieważ w zasadzie
wszyscy się tam znają, ludzi często łączą relacje towarzyskie i rodzinne, to kontroler nie będzie chciał
zaszkodzić kontrolowanemu. Jeden z pracodawców podał jako przykład, wizytę policji w jego pubie,
która pojawiła się na skutek donosu, że w pubie sprzedaje się alkohol nieletnim. Mimo wiedzy o tym, że
w pubie zatrudnieni są nierejestrowani pracownicy, policjant - znajomy właściciela przystał na wpisanie
do protokołu opisu sytuacji przedstawionego przez właściciela.
U nas to jest tak. U nas to jest tak w Pleszewie, że wszyscy się znają jak łyse konie i nikt nikomu
problemu nie robi
Do mnie przyszła policja do pubu, na przykład, bo chodziło o nieletnich. (…) alkohol nieletnim,
akurat (…) ja wchodzę do pubu, (…) i siedzi człowiek, który jest zatrudniony, (…) na czarno i
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krótko mówiąc, ja mówię, że przed chwileczką wyszedłem i kolega mnie zastąpił, mówię. A mój
kolega z policji mi tłumaczy, mówi „nie ściemniaj mi tu”, a ja mówię „do protokołu masz tu pisać,
jak ci powiedziałem, a co ty wiesz, to ty wiesz”, przecież mnie znają. (…) Przyszła policja, a ja
powiedziałem „kolega mnie na chwilę zastąpił, bo go znam, wiem, że jest uczciwy, musiałem
wyjść, bo na przykład musiałem za przeproszeniem iść…, (…) przyszedł i go zostawiłem”
Badani pracodawcy są przygotowani na okoliczność kontroli do przedstawienia odpowiedniego
alibi dla niezarejestrowanych pracowników. Zarówno oni, jak i ich pracownicy, wiedzą, jakich informacji
mają udzielać w takim przypadku.
z reguły, to się tak zatrudnia, że oni wiedzą, co mają mówić
Zawsze można coś tam, że coś przyniósł, przyszedł coś załatwić. W przypadku kierowcy (…)… w
tym momencie ja zawsze mogę powiedzieć, że jechał z kierowcą, za chwilę wysiadł i podjechał
dalej. To jest pewna przykrywka, musiał podjechać.
Kontroli, czy czegoś. Jak coś się stanie komuś tam, to mówię, to było w trakcie przyjścia po coś
tam na miejsce
Ja miałam w 2003 roku taką kontrolę.(…) Ale akurat już przeszkoliłam swój personel, że
zarabiają tyle ile tu podpisują na liście, bo jak nie, to zabiję i zwolnię, i w ogóle. (…) wchodzi
kontrola z ZUSu, pierwsze co, to wyprosili mnie z zaplecza, i poprosili po kolei pracowników. Ile
zarabia, pierwsze pytanie. I oczywiście dobrze, że takie przeszkolenie przeszli.
to jest moja konkubina, tam tego nikt nie może mi podważyć (…) Konkubinat w Polsce w
orzecznictwie sądu jest uznany, jako małżeństwo, tak jest rozumiane, ona nie musi, może przyjść
sobie policja, może sobie przyjść Państwa Inspekcja Pracy ona może powiedzieć, „o co wam
chodzi”.
Zawsze może przyjść dzisiaj, muszę sprawdzić, co on umie
Pracodawcy starają się też pracowników bez rejestracji zatrudniać w takich miejscach, w
których nie można ich łatwo skontrolować, np. jako pracowników świadczących usługi poza siedzibą
firmy.
Większość nie zatrudnia ludzi na czarno w takich miejscach, gdzie można ich skontrolować…od
tego trzeba zacząć, to są ludzie, pracuję gdzieś tam w mieszkaniu, tam nikt nie przyjdzie
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Tylko jeden z pracodawców biorących udział w badaniach słyszał o przypadku kary finansowej
za nierejestrowane zatrudnienie. Kontrola w firmie znajomego pojawiła się najprawdopodobniej na
skutek donosu pracownika zatrudnionego legalnie, który był zazdrosny o dochody pracownika
nierejestrowanego. Kara podziałała na pracodawcę odstraszająco tylko na pewien czas.
miał kontrolę, wszystkie dokumenty, które miał, były dokładnie przeanalizowane, sprawdzono to
wszystko. Dostał karę pieniężną i powiedział, że więcej na czarno nie weźmie. Za kilka miesięcy
wziął na czarno
Pracodawcy deklarują, że w zasadzie nie boją się sądowych, finansowych roszczeń byłego
pracownika. Gdyby się bali, to po prostu nie mogliby prowadzić działalności gospodarczej.
- Nie przejmuję się tym, na co dzień, naprawdę
- Jakby człowiek myślał, o tych wszystkich rzeczach, to by nic nie robił.
- Tylko by trzeba było ciągle w papierach siedzieć i przewracać.
Na ogół pracodawcy nie boją się roszczeń sądowych czy finansowych ze strony
nierejestrowanych pracowników, gdyż wysuwanie ich nie leży - ich zdaniem - w interesie samych
pracowników. Wystąpienie przeciwko pracodawcy równa się utracie pracy.
to jest układ pomiędzy pracownikiem a pracodawcą. To co miałby zyskać pracownik, który idzie
do sądu? Po prostu może nie przychodzić do pracy. Ja nie bardzo widzę tu jakiś sens. Bo jak
pracownik idzie skarżyć na swego pracodawcę, to jakby mnie zniszczył i mi zrobił krzywdę, to
krzywda jest po obu stronach. Ja nie mam firmy, a on nie ma pracy.
Pracodawcy mówili też, że zatrudnienie na czarno wymaga dwóch stron i pracownik podejmuje
pracę bez rejestracji z pełną świadomością.
Nie może żądać, on wie że jest na czarno i wie, że nie ma takich przywilejów jak ten, który jest
zarejestrowany, nie ma urlopu, nie ma zwolnienia. Co on może żądać?
Ponadto pracodawcy przekonani są, że zachowują się fair w stosunku do swoich
nierejestrowanych pracowników i nie mają oni żadnych powodów do skarg. Przeciwko pracodawcy
może wystąpić pracownik oszukany lub niezadowolony.
Mógłby wtedy pójść jak ja bym był kanalią, to wtedy rozumiem…
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nie ma takiego problemu, że ja myślę czy on mnie da do sądu. Absolutnie nie, bo on nie pójdzie.
(…) Na przykład tak jak ochroniarz ma 4,5 PLN, a u mnie wychodzi czasami i 10 PLN, i 15 PLN
na godzinę. To on się cieszy jak ma tą pracę, więc za co on ma pójść?
ja nie muszę nikogo rejestrować. Dlaczego, ktoś, któremu daje wynagrodzenie, którego szanuje,
który ze mną dobrze żyje, dlaczego ma mi zrobić coś „Ałła”? Nie zrobi mi „Ałła”, bo (…) miał 25, a
ma 30 dniówki, on mi nie zrobi, ja się z pracownikami dogaduję i nie, nie jestem z nimi „we
wojnie”
pracuje, że pracodawca mu tam gruszki na wierzbie obiecuje, a później tu mu nie wypłaci. Tam
mu nie zapłaci, to wtedy nie ma się, co dziwić, że ktoś idzie… A jeśli już wszystko załatwiamy, tak
zgodnie, jak się dogadamy…
Niektórzy pracodawcy słyszeli jednak o pracownikach nierejestrowanych, którzy donoszą do
ZUS lub składają pozwy w sądzie na swoich – najczęściej już byłych – pracodawców.
Wystarczy kilku świadków, którzy potwierdzą, że pobierał takie pieniądze. Że przedstawi
zaświadczenie z bezrobocia, że nie pobiera, a jest bezrobotnym od dłuższego czasu. Na przykład
przyniesie paragon, że kupił telewizor, że zakupił coś realnego, tak dokumentują pracownicy.
Wcale tych paragonów nie mają, ale koledzy przynoszą paragony i sprawy do sądu dają.
Są pracodawcy, którzy boją się ewentualnych roszczeń pracowników nierejestrowanych, bo
uważają, że generalnie ludziom nie można ufać.
Ja po prostu tak ludziom nie wierzę, że wszystko jest możliwe.
Przeprowadzenie szerokiej powszechnej kampanii informacyjnej, skierowanej do
nierejestrowanych pracowników, o możliwości zgłaszania roszczeń finansowych wobec byłych
pracodawców, miałoby wpływ na poziom zagrożenia pracodawców, gdyż ich zdaniem pracownicy,
którzy jeszcze nie znają tych możliwości, mogliby się z niej nauczyć swoich praw i wykorzystywać to w
praktyce. Mówią, że wizja uzyskania dodatkowych pieniędzy, jest w stanie skusić każdego.
Na przeszkodzie do występowania przez pracowników do sądu mogłyby – zdaniem
pracodawców – stać jednak koszty sądowe. W przypadku pracowników większych firm rolę mogłaby też
odgrywać obawa przed dobrą obsługą prawną pracodawcy, wobec której pracownik będzie bezradny.
Zatrudnieni w najmniejszych firmach związani są na ogół z pracodawcami osobistymi więzami i to
również może zapobiegać ewentualnym roszczeniom z ich strony.
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jeśli ktoś pracuje na czarno w dużej firmie, to duża firma ma taką ochronę praktycznie, no
prawników, „nieprawników”, nikt na to nie pójdzie, a w małej, w małym przedsiębiorstwie gdzie
jest jedna osoba, się zna na tyle tą osobę
Niektórzy mówili też, że przeciętny człowiek stara się unikać sądów, bo sprawy nie zawsze
przybierają oczekiwany obrót. Na ogół ludzie wolą po prostu pracować a nie procesować się z
pracodawcą.
każdy chce zarobić pieniądze, a nie bawić się i chodzić po sądach i tak dalej.
- Sądy już z niejednego zrobiły żebraka
Powszechna świadomość zagrożeń dla pracodawcy, związanych z zatrudnianiem w sposób
nierejestrowany raczej nie zmniejszyłaby skłonności przedsiębiorców do takiego zatrudniania. Wydaje
się, że przedsiębiorcy są świadomi, co - z formalnego punktu widzenia - im zagraża, ale dużą część
ewentualnych zagrożeń bagatelizują i starają się przed nimi w bardziej lub mniej legalny sposób
zabezpieczać.
Generalnie panuje przekonanie, że zawsze, w każdej działalności, jest jakieś ryzyko.
Zatrudnianie pracowników bez rejestracji nie jest w oczach pracodawców żadnym przestępstwem,
skoro obie strony na to się godzą i obie strony na tym korzystają.
jest jakieś ryzyko i trzeba, się je ponosi. Jak nie takie, to inne by było i kto nie ryzykuje, ten nie
ma
My się po prostu nie boimy, bo sami przed sobą mamy świadomość, że jesteśmy ludźmi
uczciwymi i tyle
Zatrudnianie nierejestrowanych pracowników nie tylko nie spotyka się z ostracyzmem
społecznym, ale wręcz może spotykać się nawet z aprobatą społeczną i aprobatą lokalnych władz,
zwłaszcza, gdy dotyczy zatrudniania osób ze środowisk patologicznych, które są stałymi klientami
systemu opieki społecznej, a często także obiektem zainteresowania wymiaru sprawiedliwości.
to już jest na tyle lat, już taka stała współpraca, że już nawet z organami samorządowymi jest taki
układ, nikt nam krzywdy nie robi, bo każdy wie, że jeśli oni w tej firmie, którą ja prowadzę nie
zarobią, to przyjdą do nich po pieniądze
Pracodawcy przekonani są, że zatrudnienie nierejestrowane tak naprawdę nie przynosi szkody
nikomu, a zwłaszcza ich nierejestrowanym pracownikom.
„PRZYCZYNY PRACY NIEREJESTROWANEJ, JEJ SKALA, CHARAKTER I SKUTKI SPOŁECZNE”. RAPORT
JAKOŚCIOWYCH

793

Z BADAŃ

Generalnie powiem pani inaczej, pracowników nie molestujemy. Nie ma mobbingu.
Można powiedzieć, że nie istnieje pojęcie, że nie wypada zatrudniać pracowników „na
czarno”. Jeżeli ktoś unika zatrudnienia bez rejestracji, to dlatego, że to mu się nie opłaca (np. dużym
firmom), obawia się kontroli lub nie pozwalają mu na to warunki prawne prowadzonej działalności
(sektor publiczny, działalność związana ze szczególnymi uprawnieniami). Bez rejestracji – zdaniem
pracodawców – nie zatrudnia tylko administracja państwowa. Poza tym nie ma środowisk, nie ma
zawodów, branż, w których nie pracowaliby ludzie bez rejestracji.
Lekarz w przychodni, trzech odprowadza podatki, reszta nie odprowadza podatków. Pielęgniarki
robią to samo, adwokaci to samo. Nie ma ani jednego zawodu, który by nie brał na czarno.
Jeden z biorących udział w badaniu pleszewskich przedsiębiorców prowadzi m.in. biuro
rachunkowe. Wszyscy pracownicy tego biura są zarejestrowani, ale nie wynika to z kwestii, że nie
wypada w takim biurze zatrudniać na czarno, tylko z faktu, że pracujące tam osoby muszą mieć
potwierdzone oficjalnie uprawnienia.
W biurze nie może być pracownik nie rejestrowany, bo się podobija pod wszystkimi
dokumentami. To jest nierealne. Bo musi się podbijać, musi stawiać swoją pieczątkę, swój numer
identyfikacyjny, nie ma takiej opcji. To jest działalność, taka, że związana z doradztwem.
W Pleszewie pojawiły się też opinie, że duże firmy nie zatrudniają ludzi kompletnie bez
rejestracji. Co prawda często pracownicy w nich zatrudnieni otrzymują częściowo nierejestrowane
wynagrodzenia, ale nie ma nikogo, kto w ogóle nie byłby zarejestrowany. Duże przedsiębiorstwa są zdaniem badanych – bardziej wystawione na ewentualne kontrole i stąd większa ostrożność.
Za duże ryzyko, bo oni mają, co chwilę kontrolę z PIP, albo coś, (…) duże zakłady pracy, one się
w to nie bawią
W małych firmach zatrudnianie nierejestrowanych pracowników jest powszechne.
Ja rozliczam 40 ileś firm, znam zasady funkcjonowania, jeden pracownik zatrudniony, a 3 na lewo
(…) mówię o firmach do 5, 6 pracowników, że przykładowo 2 są zatrudnione, a 4 są przykładowo
Istnienie szarej strefy – w oczach pracodawców – nie jest niczym negatywnym. Szara strefa jest
jednym ze źródeł potęgi gospodarczej Zachodu.
Moim zdaniem czarny rynek musi istnieć.
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Cała Ameryka wybudowała się na szarej strefie, cała Europa Zachodnia wybudowała się na
szarej strefie…
Skłonność do zatrudniania rejestrowanego
Pracodawcy na ogół twierdzą, że nie ma możliwości, aby zatrudnić obecnych pracowników
nierejestrowanych w sposób legalny. Na przeszkodzie stoją przede wszystkim wymogi finansowe
samych pracowników co do wynagrodzenia netto oraz narzuty w postaci składek i podatków, które do
tego musi doliczyć i opłacić pracodawca, niezależnie czy formalnie obowiązek ich płacenia leży po
stronie pracownika czy pracodawcy. Postulowano także znaczne uproszczenie przepisów i formularzy
związanych z zatrudnianiem pracowników. Jako główny winowajca, który odpowiada za nierejestrowane
zatrudnienie, wskazywany jest ZUS.
Przepisy mają to do siebie, że tam 70% jest niepotrzebne, tam na takiej karteczce by
wystarczyło, żeby to wypełnić, a tam są 4 strony tego
Żeby stworzyć warunki takie, żeby mnie było stać na zarejestrowanie pracownika, nie tracąc dużo
na tym. On żeby zarobił tyle, ile powinno być za tą wykonywaną pracę. Że podatki mnie nie
zrujnują na tyle, że zarobiłem tyle, a państwo mi zabiera tyle
Wydaje mi się, że najlepsze lekarstwo to jest ZUS za czterysta złotych i podatek dwanaście
procent i wtedy możemy zacząć w ogóle rozmawiać o pracownikach.
Obecnie – zdaniem drobnych przedsiębiorców – zatrudnienie nierejestrowane opłaca się obu
stronom. Pracodawca ponosi mniejsze koszty zatrudnienia a pracownik otrzymuje wyższe
wynagrodzenie netto.
To opłaca się osobie pracującej na czarno i tak samo mi się opłaca
to jest tak: mnie pracownik kosztuje w tej chwili półtora tysiąca. Ja półtora tysiąca mu wypłacam.
(…) powinnam mieć trzy tysiące, żeby półtora oddać na jego koszta pracy i półtora mu wypłacić.
To ja mu nie daję trzech, tylko daje mu dwa tysiące, dwa trzysta. I siedemset, osiemset
zostawiam sobie. (…) My się dzielimy z nimi tymi kosztami pracy. To jest tak, że to pięćdziesiąt
procent, których nie daje się pracownikom niezarejestrowanym, to w zasadzie tak się dzielimy
Państwo powinno zmienić obowiązujące przepisy, aby stworzyć zachęty do zatrudnienia
rejestrowanego. Stworzenie systemu, który sprawi, że bardziej opłacalne będzie zatrudnianie
rejestrowane jest – zdaniem pracodawców – jedyną receptą na zmniejszenie szarej strefy.
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Jedyne co może być, to tak przepisy ustawić, możliwość prowadzenia działalności gospodarczej,
żeby mi się bardziej opłacało rejestrować, niż nie rejestrować
Obecnie – zdaniem pracodawców – działania państwa, które miały zmniejszyć szarą strefę,
przyczyniają się do jej zwiększenia. Jako przykłady podano wprowadzenie możliwości korzystania przez
osoby fizyczne z odpisów podatkowych z tytułu ulg budowlanych wyłącznie w przypadku zakupu usług
świadczonych przez firmy będące płatnikami VAT, a następnie likwidację ulgi remontowej i budowlanej,
co zwiększa zakres szarej strefy w budownictwie.
to jest śmieszne, że z jednej strony państwo walczy, z tą starą strefą, a z drugiej strony robi
wszystko, żeby ona była jak najszersza
Sankcje – zdaniem pracodawców – uderzą przede wszystkim w pracowników. Pracodawcy albo
ograniczą zatrudnienie, albo zwiększą ceny swoich produktów czy usług.
Jeśli my nie będziemy zatrudniać, to my będziemy mniej cierpieć, niż ci którzy do nas przychodzą
po pracę. My możemy zwiększyć koszta pracy, zwiększą się koszta naszych usług. Z czasem
będą coraz więcej ludzie brali, ale coraz mniej ludzi będzie miało dostęp do pracy, do pieniędzy.
Państwo – zdaniem pracodawców – powinno wziąć na siebie część dzisiejszych obciążeń
pracodawców związanych z zatrudnieniem rejestrowanym. Składki, które muszą opłacać pracodawcy w
przypadku zatrudnienia rejestrowanego, powinny zostać zmniejszone chociażby o składkę na Fundusz
Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.
Państwo powinno przyjąć na siebie część kosztów, które ponoszą przedsiębiorcy. Bo przecież za
pieniądze, które odprowadzamy, odprowadzają ludzie, (…), nic w tej chwili nie świadczy
Zatrudniając żebyśmy byli zwolnieni z opłacania składki na rzecz bezrobotnych. My nadal
musimy ją płacić. Zmniejszać, po prostu zmniejszać te składki, nie powielać ich za każdym
razem.
Pojawiały się też postulaty likwidacji ZUS i zastąpienia obecnych składek obowiązkowym
indywidualnym ubezpieczeniem w prywatnych podmiotach. Takie rozwiązanie sprawiłoby, że – zdaniem
pracodawców - sami pracownicy chcieliby być ubezpieczani. Dla pracodawcy składka ubezpieczeniowa
powinna stanowić koszt uzyskania.
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Może pewnym rozwiązaniem by było, gdyby to były wszystko te pieniądze płacone na
indywidualne konta. (…) nie wpłacam do ZUS…wpłacam na konto, obowiązkowo, żeby nie było,
one procentują
Bo wtedy pracownik chciałby być zatrudniony…, dlatego, że on by wiedział, że on tyle dostaje na
rękę, ale oprócz tego
a pracownik nie chce mieć tego ZUS- u, bo on wie, że z tego (…) guzik, wszystko, on woli dostać
więcej, do ręki, niż mieć tam płacony jakiś głupi ZUS, taka jest prawda.
my byśmy mieli koszty, my byśmy z kosztów uzyskania to robili
Pojawił się też pomysł przerzucenia konieczności opłacenia wszystkich podatków od
wynagrodzeń i składek na pracowników.
dajmy im dziewięćdziesiąt procent tego, co byłoby naszymi kosztami a niech oni sobie sami
zapłacą te wszystkie należności, które my mamy teraz zapłacić
Pracodawcy, właściciele małych podmiotów gospodarczych, nie są skłonni ponosić wyższych
niż obecnie kosztów pracy. Uważają, że obecne obciążenia ZUS są i tak za wysokie. Szczególnie
niesprawiedliwe wydają się w kontekście wysokości składek KRUS.
Absolutnie, ja bym był pokrzywdzony, jakby wprowadzili, że muszę.
Bo jeżeli ja mam zarabiać tyle ile zarabiam i jeszcze dawać z tego… to ja mam być Świętym
Mikołajem i przynieść w worku pieniądze?
Jeśli my mamy pięćdziesiąt procent rolników w społeczeństwie, pięćdziesiąt procent ludzi
mieszkających w miastach, to dlaczego ci ludzie w miastach mają płacić osiemset, a w KRUS-ie
trzysta. To jest trochę chore. To się wiąże. (…). To nie może być tak, że jest niesprawiedliwość.
(…) To jest ogólnie taki bałagan i przyzwolenie do samowolki.
Płacenie składek na ZUS nie wiąże się – zdaniem pracodawców - z zabezpieczeniem własnej
przyszłości, czy przyszłości pracowników. Pojawiły się opinie, że system tak jest skonstruowany, że kto
inny płaci, a kto inny korzysta.
państwo w tym momencie poszło na łatwiznę. Rozpuściło pieniądze, i stwierdziło, to dawajcie na
ten ZUS. Wiadomo, że te pieniądze idą, i w najmniejszej części nam nie zostaną zwrócone. (…)
Dalej jest tak, że jedni płacą, a inni biorą (…). Ja jako przedsiębiorca nic mi nie przysługuje, ale
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płacić muszę. Jeszcze państwo wymyśla jaki aparat nacisku na mnie wymyślić, żebym ja
zapłaciła jeszcze większe pieniądze. A nie myśli co mi dać w zamian
Kwestią dyskusyjną jest, czy zatrudnienie bez rejestracji budzi jakikolwiek niepokój
pracodawców, jeżeli twierdzą, iż właśnie teraz mają spokój, bo nie muszą się przejmować, czy dopełnili
wszystkich obowiązków wynikających z przepisów. W takiej sytuacji trudno ich pytać, czy skłonni byliby
zapłacić za spokój.
Ja właśnie teraz mam spokój
Pomysł z pozbawieniem pewnych uprawnień związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej w przypadku wykrycia nierejestrowanego zatrudnienia jest zdecydowanie przez
przedsiębiorców odrzucany. Zdaniem pracodawców dzięki nim cała gospodarka funkcjonuje, więc taki
pomysł wydaje im się absurdalny. Pracodawcy uważają, że nawet w przypadku wprowadzenia takich
rozwiązań Polacy poradzą sobie z obchodzeniem przepisów. Na przykład zarejestrowaliby działalność
gospodarczą na inną osobę. Powątpiewano też w możliwość ukarania w taki sposób przedsiębiorcy z
powodu niemożności udowodnienia mu winy.
Uważam, że Polak jest tak nauczony cwanie kombinować, że co by nie zrobili, to i tak będzie
furtka
Jak by mi zakazali prowadzenia działalności, to bym otworzył na kuzyna, zapłaciłbym mu działkę i
też by się kręciło, taka jest prawda.
Badani nie znają obecnej wysokości mandatu za nierejestrowane zatrudnienie, ale
przekonani są, że nie ma takiej wysokości, która mogłaby powstrzymać od zatrudniania pracowników
bez rejestracji. Jednocześnie w jednej z grup podano przykład drakońskich kar w Niemczech, które
wydają się jednak budzić niepokój wśród polskich pracodawców.
na pewno byśmy byli w stanie zapłacić, bo koszta utrzymania są wyższe
I tak będziemy zatrudniać
W Niemczech z osiem lat temu za pracownika na czarno było trzydzieści tysięcy marek. W tej
chwili jest tak mało ludzi pracujących na czarno, na budowie na pewno nie. Jest tak ścigane,
mają programy, jest coś strasznego co się dzieje na budowie. Przyjeżdżają z psami, nawet gdzie
się nie schowa, to znajdą człowieka, jest tragedia.
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Kwota mandatu (sankcji finansowej), która poważnie skłoniłaby pracodawców do rozważenia
zatrudnienie rejestrowanego jest trudna do określenia. Sami pracodawcy mówią, że to zależy od
charakteru działalności, rentowności itp. Musiałaby to być jednak kwota, która mogłaby zachwiać
funkcjonowaniem firmy.
To musiałaby wielkość, która mogłaby zachwiać funkcjonowaniem firmy.
Przy rozważaniu kwestii odstraszającej wysokości mandatu ponownie pojawiły się opinie, iż aby
ukarać pracodawcę, to trzeba mu winę udowodnić, a możliwość jej udowodnienia jest przez
pracodawców kwestionowana.
Agencje pracy tymczasowej znane były nielicznym przedsiębiorcom. Niektórzy w Pleszewie
kojarzyli je z zatrudnianiem polskich pracowników za granicą.
Powszechna dostępność usług tymczasowych pracowników, oferowanych przez agencje pracy
tymczasowej (lub podobne), raczej nie skłoniłaby uczestników dyskusji do korzystania z tej formy
zatrudnienia zamiast bezpośredniego zatrudniania pracownik. Ich zdaniem zatrudnienie przez taką
agencję nie byłoby finansowo korzystne ani dla pracownika, ani dla pracodawcy, ponieważ dużą część
pieniędzy przechwytywałaby sama agencja. Korzyścią dla pracownika byłaby legalizacja zatrudnienia i
uzyskanie uprawnień, które daje takie zatrudnienie.
załóżmy wypożyczyłam tego pracownika z agencji, płacę dwieście złotych, pracownik dostaje z
tego dziesięć, bo resztę bierze agencja, bo ona ponosi koszta, na jedno wychodzi.
A przyjdzie do mnie i dostanie stówę
Agencja wzięłaby tyle, żeby opłacić ZUS i jeszcze na tym zarobić.
Jeszcze większe koszta by były.
To jest stworzenie dodatkowego pośrednika.
W małych podmiotach gospodarczych zatrudnia się na ogół osoby znajome lub
rekomendowane przez znajomych. Pracodawcy obawiają się zatrudnić osobę nieznaną. Pracownika z
agencji pracy tymczasowej zatrudniliby jedynie do prac niezwiązanych z odpowiedzialnością finansową,
materialną.
Do takich prostych spraw, niezwiązanych z finansami, niezwiązanym z kasowaniem gotówki,
niezwiązanych z towarem
z finansami by się nie wiązać, z towarem, (…), żeby nie wynieśli w torbie
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my jesteśmy tak przyzwyczajeni, że był zawsze jakiś znajomy, albo pół rodziny pomagało…jakieś
zaufanie, minimum
Pracodawcy wyrażali też brak zaufania do kwalifikacji i rzetelności pracowników, których można
by wynająć od agencji. W małych firmach nie ma rozbudowanej struktury, pracodawca jest na ogół
jedynym przełożonym i od pracownika wymaga się samodzielności w pracy.
Ja nie będę przy nich stał, bo ja mam taką specyfikę pracy, że nie będę go pilnował, a, to czy on
umie pracować, czy nie
Wziąć człowieka z firmy i stać nad nim…czy robią
Pomysł, aby pracownicy wykonujący drobne prace otrzymywali specjalne bony, które zanosi
się do instytucji publicznej a ta potrąca składki oraz podatki i wypłaca gotówkę, został przez
pracodawców odrzucony. Widzą w tym pomyśle raczej dodatkowe biurokratyczne problemy niż ich
zmniejszenie. Bony stworzą dodatkową biurokrację, bo pracodawca będzie musiał gdzieś je nabyć a
pracownik gdzieś spieniężyć. Zarówno zakup bonów przez pracodawcę, jak i ich „realizację” przez
pracownika oceniono, jako kłopotliwe. Pracodawcy zakładali, że wprowadzenie bonów musi skutkować
obciążeniem pracowników biurokratycznymi obowiązkami związanymi z rejestracją w ZUS oraz
Urzędzie Skarbowym
Pracodawcom jak pracodawcom, ale pracownikowi, to się na pewno nie spodoba.
To jest więcej biurokracji
Przecież to dodatkowa biurokracja
Za dużo chodzenia.
Gdzie pracownik będzie tyle chodził z bonem zarejestrować się (…) co on pójdzie do ZUS z tym
bonem, tam musi wypełnić ZUA , zarejestrować się, musi lecieć do US, który tutaj jest blisko, ale
z Jarocina jest troszeczkę dalej, tam wypełnić NIP-1. (…) Nawet jakby w jednym urzędzie to nie
będzie się pracownikowi chciało.
Pracodawcy podchodzą z nieufnością do tego rozwiązania, zastanawiając się czy nie będzie
ono generowało dodatkowych kosztów, np. czy ktoś nie przeliczy liczby zakupionych przez pracodawcę
bonów na liczbę potrzebnych w firmie kasków itp.
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Pomysł z bonami wydaje się dla pracodawców mało atrakcyjny również z tego względu, że
główny problem dla pracodawców stanowią nie procedury biurokratyczne, z którymi sobie jakoś radzą, a
same koszty rejestrowanej pracy.
I tak mam księgową i tak. Nie rozumiem
W tym kroku całym nic się nie zmieni, bo musi być ten ZUS, ten podatek, pensja pracownika
Bony w Polsce nie byłyby dobrym rozwiązaniem, ponieważ pracownicy - zdaniem pracodawców
- preferują wynagrodzenie otrzymywane w gotówce. Jako dowód podano przykład bonów, które obecnie
pracodawcy dają pracownikom w charakterze prezentów świątecznych, a które pracownicy często
spieniężają. Pracownicy – zdaniem pracodawców – wolą nawet dostać mniej, ale w gotówce i do ręki.
Bo pracownik każdy chce gotówkę.
Może na Zachodzie tak.
Pracownik u nas chce kasę!
Pracownik chce gotówkę, moja matka prowadzi aptekę. (…) już kilkanaście lat z rzędu dawała
bony (…), a oni na to „Pani magister, a gotówki, nie moglibyśmy dostać?”
Oni nawet nie będą mieli, po 600, ale 400 wezmą, ale oni sobie tą gotówką rozporządzą i kupi co
będzie pasowało.
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Wyniki badania pracowników szarej strefy
Osoby podejmujące jedno lub kilkudniowe prace dorywcze
Podejmowanie decyzji o podjęciu pracy nierejestrowanej
Czas od porozumienia się z pracodawcą do momentu faktycznego podjęcia pracy.
Większość pracowników biorących udział w tych fokusach ma doświadczenia związane z
nierejestrowaną pracą w branży budowlanej. Osoby zatrudniane na budowach decydują się – jeśli praca
jest na miejscu – podjąć zatrudnienie praktycznie z dnia na dzień. Pracownik jest zatrudniany
najczęściej na zasadzie polecenia przez poprzedniego pracodawcę. Samo zatrudnienie zwykle trwa
bardzo krótko.
Czasami umawiamy się wcześniej, dwa, trzy miesiące, ale najczęściej natychmiast. Gość szuka
pracownika, przychodzi i to jest chwila. Przyjdź jutro na siódmą rano, albo stań i rób od razu.
Pracodawcy przeważnie do mnie dzwonią. Ja wykonam jedną usługę, potem drugą usługę, ktoś
przekazuje następnej osobie. (…) To działa jak poczta. Jeden pracodawca przekazuje
następnemu i tak dalej. W tym momencie kontakty mamy zapewnione. Dzwonią do mnie,
ustalamy stawkę i w tym momencie można robić. Poczta pantoflowa, jak to się mówi. Tak jest jak
jesteś dobry to jesteś na rynku.
Inaczej jest poza sezonem budowlanym, wówczas o pracę jest trudniej, pracownicy godzą się
na inne warunki – pracę godzinową czy zatrudnienia na okres próbny. Na przykład podejmują pracę w
quasi-firmach.
Są też martwe sezony jak zima, jest mniej pracy, wtedy bierze się jakiegoś prywaciarza,
pośrednika i on ustala stawkę godzinową, ewentualnie dniówkę. Człowiek się zgadza albo nie.
Najczęściej jest tak, że on proponuje stawkę taką, ja pokazuje, co potrafię. Taka sytuacja trwa
tydzień czasu, dziękują za współprace bądź nie.
Innym sposobem uzyskiwania pracy wykorzystywanym przez dyskutantów są ogłoszenia.
Korzystają zarówno z ogłoszeń z prasy, Internetu czy wywieszanych w Urzędach Pracy.
Tu u nas na Waryńskiego można podłapać pracę. To jest taki sklepik. Tam są ogłoszenia osób
fizycznych, które chcą by wykonać jakieś prace na zlecenie, np. jakąś elewację, czy płot. To takie
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krótkoterminowe prace, tydzień, dwa. Wieszane są też ogłoszenia z gazet, czy Internetu. Ale to
nie oznacza, że będziesz miał do czynienia z wiarygodną firmą Przez Internet nie sprawdzisz,
firmy, to, że ma stronę internetową, to nie znaczy, że ci wypłaci
Okres czasu na jaki angażuje się pracownika. Zatrudnienie jest zadaniowe, to znaczy
pracownik godzi się na wykonanie konkretnej pracy np. zrobienia dachu, w przypadku branży
budowlanej, sprzątanie konkretnego lokalu w przypadku sprzątaczek, czy wygrabienie liści z całej
działki w przypadku usług ogrodniczych. Podstawową troską pracowników zatrudniających się „na
czarno” jest wiarygodność pracodawcy, czy będzie chciał i mógł wywiązać się z przyjętych wobec
pracownika zobowiązań finansowych. Najczęstszym sposobem radzenia sobie z pracodawcą jest
uzgodnienie formy (przede wszystkim częstotliwości) wypłacania wynagrodzenia. Częsta wypłata,
najlepiej codziennie lub, co dwa, trzy dni albo – jak to spotyka się najczęściej - co tydzień, ogranicza
niebezpieczeństwo oszustwa i braku zapłaty za pracę. Jest to najczęściej stosowany sposób
zabezpieczania interesów pracowników i najlepszy ich zdaniem sprawdzian wiarygodności pracodawcy.
Taka forma zapłaty z góry definiuje też okres zatrudnienia – gdy pracodawca przestaje wypłacać
wynagrodzenie, jednocześnie, o ile w grę nie wchodzą jakieś inne okoliczności go usprawiedliwiające,
pracownik przestaje pracować.
Jeżeli ja się zgłaszam do pracy to ja proponuje za ile ja mogę pracować. Dla osób, które mają
wykształcenie budowlane i znają się na rzeczy, jest sporo pracy. Problem polega na tym, by
pracodawcę rozszyfrować w jak najszybszy sposób, czy on jest wiarygodny, czy on zapłaci. Bo
różne metody (…), takie zasady główne, jak brać pieniążki, nie czekać jak wszystkie wypłaci,
tylko brać na raty, etapami. Szczególnie to się dotyczy osób majętnych, które dysponują większą
gotówką. Najczęściej te osoby nie chcą płacić i targują się po wykonaniu pracy, gdy się chce
wziąć wszystkie pieniądze. Jak się często bierze wynagrodzenie to unika się sytuacji, kiedy
skończy się pracę gość się miga i nie chce zapłacić. Wszystko mu się nie podoba, to, to tamto, to
owo. A jak rozliczmy się raz na tydzień, czy miesiąc, to pod koniec tej pracy on już końcówki nie
wypłaci
Definiowanie czasu pracy. Pracownik chce jak najszybciej wykonać jakąś prace w związku z
tym – jeśli są takie możliwości – pracuje tak długo jak chce i może. Zatrudnienie jest zadaniowe, to
znaczy pracownik godzi się na wykonanie konkretnej pracy. Nie ma żadnej dziennej normy, pracuje się
tyle na ile czas i siły pozwalają. Przerwy pracodawcy nie obchodzą, byle wszystko było zrobione na
czas, na jaki została zawarta umowa.
„PRZYCZYNY PRACY NIEREJESTROWANEJ, JEJ SKALA, CHARAKTER I SKUTKI SPOŁECZNE”. RAPORT
JAKOŚCIOWYCH

803

Z BADAŃ

Wynagrodzenie. Zatrudnienie najczęściej na charakter umowy o dzieło, to znaczy pracodawca
i pracownik umawiają się na wykonanie konkretnej pracy za określoną z góry opłatą. Zatrudniający z
reguły chcą się rozliczać od metra kwadratowego, zatrudniani najchętniej braliby stawkę od całości.
Bierze się na siebie robotę, bez żadnych pośredników, bierze się najczęściej od całości. To się
rozbije na etapy, żeby było łatwiej z płaceniem, po np. zrobieniu pewnych części, czyli po
szpachlowaniu, malowaniu, po ułożeniu terrakoty, lub w innych robotach jeszcze inaczej, od
przęsła itd.
W ten sposób to wygląda, że dajmy na to, umawiamy się, że robi się więźbę, to po skończeniu
płaci za więźbę, przychodzi do płacenia. Rozbijam to na etapy, żebym był ubezpieczony, bo
gościu może mi potem nie chcieć zapłacić. Potem szukaj go, gdzieś wyjedzie na dwa, trzy
tygodnie i okazuje się, że dach był robiony nie dla niego, tylko był pośrednikiem, tak. najczęściej
bywa. Jeżeli zna się adres tego faceta, to się ryzykuje, wjeżdża się do domu, blokuje się drzwi,
rzuca się telefon i odbiera się pieniądze
Przy innych rodzajach pracy np. w ogrodnictwie bywa również ustalana stawka godzinowa.
Jeden z dyskutujących (układał glazurę) miał opracowany kombinowany system rozliczeń. Umawiał się
na określoną kwotę za całość pracy. Jednakże codziennie tak planował sobie pracę, żeby wykonać
mniej więcej pracę wartości 150.- zł, co umożliwiło mu codzienne rozliczenia z klientem i
zminimalizowanie niebezpieczeństwa nie otrzymania wypłaty w przypadku jego niewypłacalności.
Sposób rozstania się z pracownikiem, jeśli nie spełni oczekiwań. Jeśli pracodawca
zaczyna mówić, że coś mu się nie podoba, to przeważnie jest oznaka, że chce trochę zbić cenę,
próbuje się targować. Jeśli pracownik uznaje, że faktycznie coś mu wyszło nie tak, to dochodzi do
ugody i cena spada. Jeśli nie, to dochodzi do konfliktu, a wtedy w uprzywilejowanej sytuacji jest
pracodawca. Dlatego takie podstawowe znaczenie, co dyskutanci różnymi słowami wyrażali w toku obu
dyskusji, ma wstępna orientacja, co do wiarygodności pracodawcy. Daje się to zrobić, jeśli klient np.
prowadzi jakąś budowę i poprzednio zatrudniał już pracowników. Takie informacje krążą po rynku.
Gorzej, jeśli umowa dotyczy inwestycji o charakterze jednorazowym np. remontu, ale i wtedy daje się to
zrobić, zawłaszcza, jeżeli rzecz się rozgrywa w mniejszych miejscowościach.
Nie można tego generalizować, ale można znaleźć bardzo różne grupy pracodawców. Osoby,
które są bardzo dobrze uposażone finansowo, najczęściej są mniej wiarygodne, będą
kombinowały, bo one mają to we krwi. On oszczędza, on ma, a w jaki sposób zarobił? Zarobił na
tej zasadzie, że starał się jak najmniej płacić. Stąd większy zysk dla niego. Osoby, które są
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biedne, można tak powiedzieć, nazbierały na jakąś robotę, one doceniają tego fachowca i płacą
ile się należy. Nigdy nie zdarzyło mi się jeszcze inaczej. Szczególnie, gdy np. wymienia się okna,
spędza się jeden dzień w mieszkaniu, wstawi się okna, obróbki się zrobi. U osób, których
mieszkania są bardzo ładnie umeblowane, bardzo drogie są meble, to u takich nawet się kawy
nie napijesz. Wody nie dadzą, a tylko będą spod oka patrzeć, czy czegoś nie kradniesz.
Praca nierejestrowana jest w tej branży normą. Umowy zawiera się, ale najczęściej mają
fikcyjny charakter. Po wykonaniu pracy, wywiązaniu się z niej, umowa jest niszczona, bo ani
pracodawca, ani pracownik nie chcą od niej płacić podatku.
Najczęściej pytamy się, czy chce gość podpisać umowę zlecenie, czy umowę o dzieło, czy nie.
Najczęściej gość mówi: tak, podpiszemy, a w praniu okazuje się, że on nie miał zamiaru wcale
podpisywać. Mówi, że podpiszemy po to, żeby się czuć bezpiecznie, bo nie wie z kim tańczy w tej
chwili. Może to jest jakiś inspektor? Prawda jest taka, że na początku zwykle chcą podpisywać
umowę. A po paru dniach przynosi lub zwleka i mówi później przyniosę papiery. To już znaczy
umowy nie będzie. A w rezultacie nawet jak ona rzeczywiście jest, to się ją drze
Dostajemy umowę o dzieło, dostajemy świstek i podpisujemy go. Dostaje kopię. Po ukończeniu
pracy, on się rozlicza ze mną, wpłaca pieniądze, a ja niszczę papier. To jest tylko takie
zabezpieczenie ”pracownik-pracodawca” zawarte na czas pracy. Nikt nie chce płacić tego
podatku, nikt nie chce płacić ZUS, bo jest duży. Tak się to wszystko odbywa.
Dyskutanci zapytani, jakiego rodzaju prace, zdaniem osób badanych, są najczęściej
wykonywane w sposób nierejestrowany wymienili: wszelkiego rodzaju prace budowlane, elektryczne,
hydrauliczne, usługi krawieckie, poligraficzne, sprzątanie, ochronę, drobne prace rolne, ogrodnictwo,
gastronomię, opiekę nad dzieckiem, drobny handel - uliczny lub bazarowy (jako szczególnie częste
wskazywali tzw. lumpexy lub ciucholandy z używaną odzieżą), przeprowadzki, usługi pogrzebowe.
Na czarno nie zatrudniają w budżetówce - szkolnictwie, służbie zdrowia, służbach
mundurowych, skarbówce, bankowości, a także w dużych zakładach przemysłowych, transportowych i
firmach, które mogą na tym więcej stracić niż zyskać. I kwestia kosztów, a nie moralność jest tu sprawą
zasadniczą, bo już księża, zdaniem dyskutantów, nagminnie budują czy remontują zatrudniając
pracownikom ” na czarno”, bez rejestracji. Ale i w przypadku tych – zdawałoby się – bardziej
wiarygodnych instytucji jak Urzędy Skarbowe czy ZUS-y dyskutanci przywoływali przykłady
wykorzystywania pracowników i kombinacji związanych ze sposobem zatrudnienia.
„PRZYCZYNY PRACY NIEREJESTROWANEJ, JEJ SKALA, CHARAKTER I SKUTKI SPOŁECZNE”. RAPORT
JAKOŚCIOWYCH

805

Z BADAŃ

Oni zatrudniają, nie na czarno, ale zatrudniają na okres próbny 30 dni, czy dwóch tygodni. Mówię
to na przykładzie mojego brata, gdzie go zatrudnili, przez miesiąc pracował pracy na okresie
próbnym. A po miesiącu pracodawca mówi – „dobrze, dziękuję” i wypłacił mu tylko za 8 dni,
ponieważ mu wliczył 14, czy 21 dni na okres szkolenia bezpłatnie. I potem nowego zatrudnia na
jego miejsce.
Motywacje, dla których pracownik decyduje się na podjęcie pracy
Pracownik decyduje się na zatrudnienie nierejestrowane przede wszystkim dlatego, że chce
pracować i zarabiać, żeby utrzymać siebie i rodzinę. Najczęściej innej możliwości znalezienia pracy nie
ma. Pracodawcy nie chcą zatrudniać na stałe ze względu na duże koszty pracy. Oficjalne zatrudnienie
pracownika „zjadłoby” ich zyski. Z drugiej strony oficjalne płaca, którą pracownik dostałby do ręki po
uwzględnieniu podatku byłaby tak mała, że nie wystarczyłaby, żeby się utrzymać. Zdaniem dyskutantów
winny jest:
…sam system płac w tym państwie. Od tego zacznijmy, że płace są za niskie. Nikomu nie jest
przyjemnie pracować nielegalnie, bo wiąże się to z kłopotami finansowymi, że trzeba odebrać
pieniądze. A gdyby to było legalne na pewno nam by się przyjemniej pracowało. Ale teraz proszę
postawić się na naszym miejscu, mieszkamy w regionie, na Podlasiu, gdzie jest jedno z
bezrobocie należy do najwyższych w kraju, to jest region historycznie upośledzony. (…). Nikt nie
jest zadowolony z tego, że musi kombinować, nielegalnie pracować. A jedyna alternatywą jest
tylko wyjazd. A jak się na rodzinę, żonę, dzieci, to trzeba kombinować.
Na podjęcie pracy nierejestrowanej ma wpływ możliwość znalezienia pracy legalnej. Wpływ
jest decydujący, choć nie jest to czynnik jedyny, dla pracowników równie istotna jest wysokość
zarobków.
A biorąc pod uwagę, że dwie trzecie, czy nawet pięćdziesiąt procent tego, co pani zapracuje,
trzeba będzie oddać na podatek dla państwa, na ZUS, to jest w ogóle nielogiczna rzeczą, zbyt
duże obciążenia nie pozwalają się rejestrować”
Jeszcze kilka lat temu można było negocjować, na zasadzie nie płacisz za mnie ZUS i nie płacisz
podatku, więc dostajesz do stawki do metra. Godzili się na to. A teraz nie. My jesteśmy teraz w
momencie boomu budowlanego. Teraz są zamówienia, kwestia mniejszej ilości osób, bo bardzo
dużo wyjechało do Irlandii, Anglii, bo tu jest bieda największa, brakuje fachowców
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Jest oczywiste, że sytuacja rodzinna jest czynnikiem, jeśli nie decydującym, to bardzo
ważnym. I chodzi tu nie tylko o wysokość płacy, ale o mobilność zawodową. Osobom bez obciążeń
rodzinnych łatwiej jest poszukać pracy gdzie indziej np. w Warszawie, gdzie są większe możliwości
zatrudnienia. Nie mówiąc już o możliwości wyjazdu do pracy do któregoś z krajów UE.
Powody rodzinne powodują, że nie chce się wyjechać za granice i pracować za duże pieniądze.
Pracuje się w tym kraju i dlatego pracuje się w sposób nie zarejestrowany. To nie jest nasz
wybór, to jest wybór państwa naszego i płac. Zamrożenie gospodarki przez pana Balcerowicza i
politykę kradzieży ogólnie (…). Zamiecie z Rosją spowodowały, że takie Podlasie w ogóle
wypadło z obiegu. Jest bezrobocie bardzo duże, są bardzo duże stawki minimalne, jest bardzo
dużo przekrętów…
Pracownicy z zadziwiającym zrozumieniem podchodzą do postawy pracodawców
preferujących zatrudnienie nie rejestrowane, nie zaś pracę oficjalną. Rozumieją, że przy uwzględnieniu
oficjalnych kosztów pracy cała inwestycja stanęłaby pod znakiem zapytania, bowiem inwestorowi
najczęściej nie starczyłoby pieniędzy. Być może to zrozumienie nie byłoby tak wielkie, gdyby w grę
wchodzili wyłącznie duzi i majętni inwestorzy jak to ma miejsce przy większych inwestycjach
budowlanych, ale najczęściej pracownicy mają do czynienia ze zwykłymi ludźmi, którzy robią sobie
remont lub budują coś metodą gospodarczą. Nie rozwiązuje tego ani zatrudnienie na umowę o dzieło
czy zlecenie, czy pół etatu.
Bardziej się opłaca kogoś zatrudnić na czarno niż płacić wszystkie składki. Jest to wtedy płaca
minimalna, składek nie płaci. Płacąc na umowę oficjalną musi się zmieścić. Są takie prace, że
nikt za stawkę minimalna nie przyjdzie robić. Dostanie stawkę minimalną musi z tego
odprowadzić wszystkie składki, podatki itd. Nic mu nie zostaje. A przynajmniej niewiele.
Pracodawcy nie chcą zatrudniać bo nie tyle podatki, co opłaty zusowskie są koszmarne. W tych
warunkach każdy by tak robił. Większość pracodawców zatrudnia albo na czarno, albo na pól
etatu, a pracuje się dwanaście godzin. Nikt tego nie kontroluje. Nic się nie dzieje
Nie można powiedzieć, że wszyscy ludzie są nieuczciwi. Ja znam dużo uczciwych pracodawców,
którzy nie są w stanie płacić za pracownika. Bo kiedyś dziesięć lat temu biorąc stawkę na
budowie jego było stać by opłacić wszelkie opłaty za pracownika, a w tej chwili życie jest tak
drogie i te stawki zusowskie są tak horrendalne, że ten pracodawca, chcą uczciwie zarobić, nie
jest w stanie płacić. Jemu też nikt nie chce zapłacić tej wyższej stawki
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Czy jest na umowę zlecenie, na umowę o dzieło, na pół etatu traci każdy człowiek. Bo jeśli
pracuje na pół etatu, to nieoficjalnie pracuje na cały etat, składkę zusowską ma płaconą za pół
etatu, nawet, jeśli człowiek pracuje trzy lata na pół etatu, coś się stanie z zakładem, będzie
musiał odejść, to nie dostanie kuroniówki, nie ma zasiłku. Można i dziesięć lat pracować i nic się
nie dostanie. Żadnych szans. To lepiej w ogóle się nie rejestrować, niż na pół etatu
Zdaniem uczestników dyskusji w Białymstoku płaca minimalna, która z trudem może
wystarczyć na utrzymanie to 1200 zł miesięcznie na rękę. W Warszawie podawano stawkę 10-12 zł za
godzinę w usługach ogrodniczych i 15 zł na godzinę w budownictwie. Sami nie podjęliby pracy za
mniejsze pieniądze. Ale słyszeli, że są osoby pracujące za mniej. Jako przykład były podawane młode
sprzedawczynie pracujące w sklepie, albo osoby niezaradne, które boją się pracy fizycznej, ale pracują
gdzieś „na etacie” za grosze. Płacę niższą od minimalnej dostają też, według ich wiedzy, osoby
zatrudnione oficjalnie.
Byłem poza Warszawą u rodziny i rozmawiałem z taką znajomą, która właśnie pracuje w szkole.
Jest zatrudniona przez Urząd Pracy w szkole, chodzi z tym znakiem „Stop” na przejściu dla
pieszych. Pracuje za stawkę 3,50 brutto na godzinę. Od godziny 6.30 do 8.10 stoi przed szkołą,
następnie od godziny 10.00 do 12.00 i potem od 14.00 do 15.15, a w międzyczasie chodzi i
sprząta szkołę. Otrzymuje w sumie za przepracowane 168 godzin na rękę 430 zł miesięcznie.
Dostaje pieniądze nie ze szkoły, nie z Urzędu Gminy, tylko z Urzędu Pracy. Mówi „ze mnie to się
w żywe oczy śmieją, bo siedzi jeden i drugi w sklepie i pije piwo czy w barze , a ja muszę o
godzinie 6.00 codziennie wstać i jechać do pracy”.
Najczęściej zatrudniona oficjalnie jest żona i nielegalnie pracując mąż ma ubezpieczenie – jak
to formułowano „pod żoną”. Inną formą zabezpieczenia prawa do świadczeń zdrowotnych jest opłata
składek w KRUS, jeśli pracownik lub jego rodzina ma jakiś kawałek ziemi. Często pracę „na czarno”
podejmują pracownicy oficjalnie nieposiadający zatrudnienia i pobierający zasiłek dla bezrobotnych tzw.
„kuroniówkę” i ubezpieczni za pośrednictwem Urzędów Pracy.
Pracodawca zwolnił mnie z ostatniej firmy, mam zasiłek należy mi się, a wiem, że będę pracował
na czarno, bo dlaczego mam tracić zasiłek jak mogę go pobierać. Proszę powiedzieć, czy pani by
tak zrobiła? Jeżeli masz kuroniówkę to byłby imbecyl, gdyby z niej zrezygnował i nie pracował na
czarno i tak. To jest bardziej moralne niż w przypadku dyrektora, który dostaje wyprawkę
trzymiesięczną. Był dyrektorem firmy, zostaje zwolniony, bierze odprawę trzymiesięczną, za trzy
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dni jest likwidatorem tej samej firmy, likwiduje firmę przez dwa miesiące i znów bierze odprawę.
Albo idzie na zwolnienie, bierze za zwolnienie sto procent Itd.
Ja mam działkę pod Warszawą, między kilkoma wsiami i wiem jak to się odbywa. Młodzi ludzie
mają przepisaną gospodarkę na siebie przez rodziców. Rodzice dostają emerytury, młody
człowiek płaci KRUS ze 200 zł za kwartał i idzie pracować do miasta, bo matka z ojcem obrabiają
gospodarkę. Tak to wygląda.
Najczęściej decydując się na pracę nierejestrowaną pracownik chce zmniejszyć kwotę
legalnych dochodów, aby nie stracić emerytury, zasiłku przedemerytalnego lub zasiłku dla
bezrobotnych, aby uzyskać dodatek mieszkaniowy, aby otrzymać świadczenia rodzinne. Jeśli tego typu
świadczenia „się należą” pracownik stara się nie wykazywać dochodów, które spowodowałyby
zawieszenie lub utratę tych świadczeń. Na czarno lub częściowo bez rejestracji pracują także renciści,
tak by nie stracić renty, jeśli zarobiliby zbyt dużo.
Pracodawca zatrudnia rencistę, ponieważ nie musi za niego płacić świadczeń. Niby renciści nie
pracują na czarno, bo im się nie opłaca. Taka jest wersja oficjalna. Ale on pracuje tylko w
określonym wymiarze godzin i stawka jakaś tam jest, że nie może zarobić więcej, żeby mu renty
nie zabrali. Dlatego pracują też na czarno
Jest i druga strona medalu. Ogłasza się klient w gazecie - przyjmę osoby niepełnosprawne. To
jest już zupełnie co innego. Jest wymagana niepełnoprawność, ale nie ma określonej grupy
inwalidzkiej. Pracownik musi mieć tylko papier, że jest inwalidą. Takiego człowieka praca
przyjmuje, oficjalnie, legalnie, jakby on miał trzecią grupę inwalidzką.
Świadomość zagrożeń wynikających z pracy nierejestrowanej
Najważniejsze niebezpieczeństwo, które dostrzega pracownik w związku z zatrudnianiem w
sposób nierejestrowany, to brak zabezpieczenia emerytalnego czy rentowego na przyszłość. Drugą
kwestią utrudniającą życie w dzisiejszych czasach jest brak wiarygodności kredytowej i trudności w
wzięciu kredytu. Dochodzi do tego niepewność zatrudnienia i wspomina już konieczność
zabezpieczenia się przed nierzetelnością pracodawców. Czyli ogólnie wysoki poziom niepewności.
Ja też jestem za, żeby pracować legalnie. Wiem, że jutro idę do pracy, za miesiąc idę do pracy.
Jeszcze wiem, że ta firma też będzie istniała, że jej szlag nie trafi. To jest perspektywa i każdy o
niej marzy. Co tu dużo mówić, pracujemy na czarno i nie mamy nic. Kredyt z banku wziąć –
problem. Posypie się zdrowie – leżysz i kwiczysz. Ani stażu pracy, ani nic.(…) Ja już trochę mam
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lat, dużo pracowałem, ja siedzę w starym portfelu, jeśli chodzi o emeryturę. Ja jestem pewny, że
dostane emeryturę. Ale takich młodych ludzi podziwiam, oni nie mają żądnego zabezpieczenia,
lata lecą, (…). Ja mam piętnaście lat do tyłu przez to, że robiłem na czarno. Pracowałem i nie
pracowałem. Może się dorobią, odkładają pieniądze, odkładają na ubezpieczenie na życie,
zdrowotne. Ale jeżeli nie płacą, nie odkładają, to ja nie widzę przyszłości.
Uczestnicy dyskusji zdają sobie sprawę z braku zabezpieczenia na wypadek wypadku przy
pracy. W związku z tym ich zdaniem trzeba to uwzględniać w uzgadnianych stawkach, jeśli zagrożenie
wypadkiem jest większe trzeba żądać więcej. Z drugiej strony także oficjalnie zatrudnieni mają zwykle
kłopoty z uzyskaniem odszkodowania za wypadek przy pracy – pracodawcy zwykle zwalają winę na
poszkodowanego.
Legalnie czy nielegalnie, nie ma żadnej różnicy, jeżeli chodzi o wypadkowość. Jeżeli jest
wypadek w pracy, szczególnie poważny, gdzie jest ograniczenie ruchowe, to zakład pracy zrobi
wszystko, by zwalić winę na pracownika. Tuszuje się wszystko, niedociągnięcia BHP, na drugi
dzień są kary, wysprzątany jest plac. Nie ma żadnej różnicy. Przynajmniej w tym kraju. Kiedyś
pod tym względem było lepiej. Inspektorzy tamtego systemu kontrolowali częściej. A teraz
koperta załatwia wszystko
Jak kiedyś poszła pani do ZUS po odszkodowanie za złamaną nogę, rękę, to dostawała pani, bez
problemu. W tej chwili, gdy pani nie zgadza się z orzecznictwem ZUS, komisji, musi pani
odwoływać się na drogę cywilna, wpłacić wadium w wysokości 10 % żądanej sumy, bez względu
na to, że się ma rację a nie oni. A mało tego, jeszcze bywa w zakładach pracy, jak idziesz po
odszkodowanie, to licz się z tym, że jesteś zwolniona z końcem miesiąca. W ogóle, jak zgłosisz
wypadek w pracy, to behapowiec po premii, kierownik od spraw produkcji po premii, brygadzista
czy magazynier po premii dostaje, no jak tak można? Zazwyczaj wypadek kończy się
zwolnieniem. Albo słyszy się opinie, że to jest osoba nieefektywna i na zwolnienia chodzi
Pracownicy mający doświadczenia z pracą „ na czarno” biorący udział w obu badaniach dobrze
się orientują, co tracą lub czego nie mają wybierając taki sposób zatrudnienia. Jednak jak to już
zostało powiedziane generalnie ZUS jest uznawany za instytucję nieuczciwą, monopolistę
pozbawiającego z przyzwoleniem państwa pracowników ich pieniędzy i wcale nie gwarantujący
zabezpieczenia finansowego na stare lata. Dyskutanci twierdzili, że wszyscy wyszliby na tym lepiej, jeśli
zusowskie składki zainwestowaliby sami w jakieś fundusze inwestycyjne, czy prywatne emerytalne.
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Jako rada dla młodych zatrudnionych na czarno pojawiały się właśnie stwierdzenia by oszczędzali lub
sami opłacali składki ubezpieczeniowe, ale oczywiście w prywatnych firmach ubezpieczeniowych.
Dyskutanci raczej się nad tym nie zastanawiają, że wykrycie wykonywania pracy
nierejestrowanej może spowodować konieczność zwracania niesłusznie pobranych świadczeń
społecznych lub utratę statusu bezrobotnego, bo generalnie wyrażali niewiarę w skuteczną kontrolę w
miejscu pracy i możliwość udowodnienia im pracy „na czarno”.
Jak cię złapią to jest realne zagrożenie. Ale czy cię złapią? Dach robiłem, po drugiej stronie jest
budynek (…) nie będę mówił który, podeszli, sięgnął po legitymację – urząd pracy – i tyle.
Zeszlim z dachu, dostali parę złotych w łapę i tylko poprosili żeby kaski nałożyć. I po sprawie.
Wszystko się da załatwić. Jak się da, to się da.
Z drugiej strony przytaczano także przykład tego, jak pracownik zatrudniony na czarno został
przez pomyłkę pracodawcy „wykazany” jako pracujący do Urzędu Pracy i musiał zwracać zasiłek. Był to
jednak wynik pomyłki i nie zmieniało to oceny dyskutantów, że samodzielne wykazania faktu
zatrudnienia na czarno przez odpowiednie służby państwa jest bardzo trudne.
Mój znajomy się kiedyś tak przejechał, bo poszedł na taki układ z pracodawcą, że tu bierze sobie
zasiłek dla bezrobotnych, a u niego wykonuje pracę na lewo. Ale u pracodawcy zmieniła się
kadrowa, która wykazała mu do urzędu pracy, że on był zatrudniony. Znaczy, że on jest
zatrudniony i że poszły świadczenia, a on w tym czasie miał zasiłek dla bezrobotnych. To wyszli z
wnioskiem do pracodawcy od kiedy był zatrudniony w firmie. A nowa księgowa nieświadoma
układu z pracodawcą wszystko wypisała od A do Z. To facet dostał nakaz zwrotu tego zasiłku za
wszystkie miesiące do Urzędu Pracy, plus odsetk”
Poziom wiedzy o mankamentach zatrudnienia nie rejestrowanego wydaje się wśród
dyskutantów dość duży. Najbardziej martwi ich brak ubezpieczenia emerytalnego, ale negatywnie
oceniając ZUS i biorąc pod uwagę niższe zarobki przy zatrudnieniu oficjalnym raczej nie byliby skłonni
zmieniać swego sposobu zatrudnienia.
Badani wykazywali zróżnicowaną wiedzę na temat praw przysługujących pracownikom
zatrudnianym bez rejestracji. Część wyrażała pogląd, że poza przywilejem by „orać i jeszcze raz orać”
nie przysługują im inne prawa pracownicze. Inni z kolei wykazywali sporą orientację w możliwościach
rozwiązywanie konfliktów i sporów z pracodawcą zatrudniającym kogoś nieoficjalnie na drodze sądowej
lub poprzez interwencję do PIP.
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Jeżeli ktoś jest nie zarejestrowany to nie ma praw.
Jeżeli coś się stanie, to jest jeszcze kodeks cywilny. Można założyć sprawę z powództwa
cywilnego urzędowi skarbowemu, albo dla ZUS. Ale nie ma szans wygrać. I skąd wziąć
adwokata? Adwokat z urzędu to guzik wywalczy
Ja chciałem powiedzieć, że jest się w stanie udowodnić pracodawcy nielegalne zatrudnienie i w
takim przypadku samemu się konsekwencji raczej nie poniesie. Można powiedzieć, że byłem
zwodzony przez tyle czasu, miał mnie zarejestrować po miesiącu, bo chciał zobaczyć, na co mnie
stać, co sobą reprezentuję…jak ja mam 2 dzieci na utrzymaniu, to jest takie tłumaczenie.
Uważam, że konsekwencji nie poniosę, natomiast on tak, jako pracodawca. Znam przykłady,
takie. Teraz ostatnio ktoś pracował na czarno w transporcie, nieźle nawet zarabiał, ale z jakichś
tam przyczyn pokłócił się z właścicielem. Był na tyle złośliwy i podał go, że pracował na czarno.
Pracodawca sprawę przegrał zapłacił, a temu pracownikowi jeszcze musiał wypłacić 15 000 zł,
bo ten twierdził, że mu płacił za mało…i jakąś grzywnę płacił. Można udowodnić pracodawcy, bo
metod jest wiele, nawet nie podpisując żadnych papierów.
Jeszcze zależy, na jakiego pracodawcę się trafi. Bo może być tak, że można się domówić, że
obie strony mają korzyść. Są tacy pracodawcy, którzy zatrudniając na czarno, w razie wypadku
czy choroby też płacą za zwolnienie. Nie bierze L–4 druku, ale pracodawca, który go zatrudnia
płaci mu.
Opisów przypadków procesów sądowych wobec byłych pracodawców dyskutanci nie
przytaczali. Mówili za to o własnych sposobach rozliczania się z nieuczciwym pracodawcą. Wiedzą
natomiast o możliwości wszczynania powództwa cywilnego wobec byłego pracodawcy, jeśli jest
uzasadniony powód do wszczęcia takiego postępowania. Choć nie wierzą by można go było wygrać.
Skłonność do zatrudnienia rejestrowanego
Pracownicy pytani o to, co musiałoby się zdarzyć, aby pracownik był bardziej skłonny do
podjęcia pracy w sposób rejestrowany mówili, że trzeba by zmienić koszty obciążające płacę. Wtedy
pracodawcom opłacałoby się zatrudniać pracowników, a pracownicy więcej by zarobili do ręki.
Najbardziej krytykowanym obciążeniem, w którego sens nie wierzą pracownicy jest składka na ZUS.
Przede wszystkim obniżyć te składki zusowskie. Żeby ten pracownik kosztował np. 200 złotych
czy 150 do ZUS a nie 700, 800 złotych, wtedy każdy pracodawca by zatrudnił legalnie. Przecież
on też się denerwuje czy taki pracownik go nie podkabluje
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Jednak tego rodzaju rozwiązania wydają w obecnych warunkach dyskutantom niemożliwe do
spełniania.
My jesteśmy na takim etapie, że nasze państwo tak jest ustawione, że mamy płacę minimalną,
większość społeczeństwa ma płace poniżej minimum. Teraz proszę zabrać cały budżet ZUS, bo
tak wychodzi z rozmowy. Cały budżet ZUS jest zlikwidowany, a jutro nikt nie ma emerytury. Dla
mnie takie pytanie nie jest realne.
Dyskutanci byliby skłonni podjąć prace rejestrowaną, gdyby wszystkie obciążenia płacy
wynosiły maksymalnie 30%. Inne proponowane rzędy wielkości to 15-20%.
Maksymalne obciążenie 30%, na co powinno się składać 10 –12% składki ubezpieczeniowej i
19% podatku jak jest obecnie. Trzeba państwo utrzymać. ZUS jest podatkiem bezsensownym i
uważam, że 10% zarobków, oddawanych do firmy ubezpieczeniowej, pokryje moje kwestie
emerytalne, jak również bez tej składki chorobowej. Nie ma, co się oszukiwać, że lekarz będzie
zarabiał z mojej składki zdrowotnej. To jest fikcja, jak przychodzi co do czego to i tak za wizytę
trzeba w oficjalny lub nieoficjalny sposób płacić. Te pieniądze są rozkradane przez kasę chorych i
inne instytucje
Czy wprowadzenie obowiązku częstego zgłaszania się do urzędu pracy przez
pracowników tam zarejestrowanych miałoby wpływ na wykonywaną pracę nierejestrowaną? Jeden z
dyskutantów opisywał tego rodzaju rozwiązania, które znał, bo obowiązują w Niemczech, jako swój
koszmar, który go dręczy jako pracownika pracującego „na czarno”. Uważa, że przyjęcie takich
rozwiązań w dużym stopniu uniemożliwiłoby, a już na pewno bardzo utrudniłoby pracę nierejestrowaną.
Z kolei inni byli zdania, z dałoby się z tym poradzić, wyjść na godzinę czy dwie o dowolnej porze dnia,
przy ich trybie pracy nie stanowiłoby problemu.
Ja to mam wielki stres, powiem pani, obawiam się, że przyjdzie taki czas, że nie będę mógł
pracować na czarno. Nie ze względu na wiek, choroby. Jest jeden system, który np. w
Niemczech działa. Tam każdy bezrobotny, który nie pracuje, jest rejestrowany i dostaje
ubezpieczenie, bo musi. Ale cały witz polega na tym, że (…) na następny dzień ma wyznaczony
termin wizyty i (…) obowiązkowo codziennie zgłosić, tyle, że każdego dnia ma wyznaczoną różną
godzinę. I to tak szatkuje dzień, że on nie ma możliwość pracować. Tak jest w Niemczech, tak
jest w Szwecji, tak jest w Belgii. Tak zrobią, prędzej czy później i u nas. Jeśli wprowadzą taki
system, taki jak jest w Unii, to dla nas będą leżaki.
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Dla mnie z roboty wyskoczyć na parę minut to jest bez problemu. Niech mi wyznaczają, jakie
chcą godziny, dziś przyjdę na ósmą rano, jutro na szesnastą a pojutrze na dwudziestą pierwszą.
Ja będę przychodził i nielegalnie pracował. Zresztą państwa na to nie stać. Oni musieliby mnie
płacić za to. Ile ludzi w urzędzie pracy musieliby przyjąć, żeby tak cały Białystok musiał
codziennie chodzić do urzędu pracy? Oni się nie wyrabiają jak stali przychodzą.
Zdaniem badanych wszelkie tego rodzaju restrykcje to byłoby tylko leczeniem skutków a nie
przyczyn popularności zatrudnienia nierejestrowanego. A głównym powodem popularności tej formy
zatrudnienia są ich zdaniem zbyt wysokie koszty pracy - nadmierne obciążenie płac obowiązkowymi
składkami i podatkami.
To jest zła droga, dlaczego my mówimy o restrykcjach a nie o ulgach?
Wszelkie działania restrykcyjne pracownicy podejmujący prace nierejestrowaną uważają za
walkę ze skutkami a nie przyczynami tego stanu rzeczy. Restrykcje problemu nie rozwiążą i zawsze
jakieś możliwości ich obejścia lub zneutralizowania się znajdą.
Nie z tej strony się biorą za myślenie. Trzeba wiedzieć, gdzie jest problem. Nie, że ludzie pracują
na czarno, tylko skąd się ten problem wziął? Nie to, żeby ich karać, tylko zrobić coś, co by
wszystkich zachęciło i pracodawców i pracowników by pracować legalnie i te 19% dla państwa
odprowadzać. Czemu u nas porobiły się takie chore systemy, jak płaca w zakładzie, że dajmy na
to, że prezes zakładu zarabia horrendalne pieniądze, które pracownikom nawet się nie marzą?
Potem kierownik znowu jakieś, a ten najniżej położony w hierarchii pracownik 500 – 600 złotych?
Kiedyś kierownik zarabiał tylko dwa razy tyle, co robotnik. Potem prezes zarabiał dwa razy od
tego kierownika. (…) Teraz są to tak niewyobrażalne sumy, że jak teraz powiedzieli, że z jakiegoś
przedsiębiorstwa wyprowadzili siedemnaście milionów złotych, a ja tak stoję i myślę, Boże, ile to
jest pieniędzy?!!! I teraz, żeby żyć i nie zwariować jakoś musimy się ratować”
Uczestnicy dyskusji zapytani, z których uprawnień gwarantowanych prawem pracy byliby
najbardziej skłonni zrezygnować lub je ograniczyć w zamian za zarejestrowanie zatrudnienia, mówili, że
w ich przypadku najważniejsze byłoby zachowanie zasiłku chorobowego. Najmniej myślą teraz o
emeryturze, ale – według ich oceny – to skrzywienie perspektywy związane z młodym wiekiem.
Dyskutanci znają agencje pracy tymczasowej działające na ich terenie, ale uznają ich
istnienie raczej za przejaw patologii, a działalność za pasożytnictwo niż działalność usługową. Po prostu
w ich interpretacji agencje pracy, dzięki dobrym układom w UP i wśród personalnych z większych
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zakładów wybierają z rynku co atrakcyjniejsze oferty pracy, czyli zabierają je ludziom szukającym pracy
na własną rękę, a potem sprzedają te oferty za swoją prowizję.
Jeśli się idzie do agencji pracy tymczasowej, i oni dają kwestionariusz do wypełnienia, i mowa w
nim jest o tym, jaką my [agencja] tobie znajdziemy pracę. Wypisuje się gdzie się chce pracować,
że jest się robotnikiem budowlanym, że ma się uprawnienia. Zostawia się numer telefonu. Teraz,
jeśli dojdzie do tego, że znajdą pracę, to oni wypełniają wszystkie formalności. I jeżeli idzie się
pracować, to jest się pracownikiem tej agencji tymczasowej pracy a nie pracownikiem zakładu
pracy, u którego się pracuje. Płaci nie firma, gdzie się pracuje, tylko płaci agencja. Oni za moją
głowę biorą kasę i jeszcze jest ciekawsza rzecz, doszły mnie słuchy, że taka praca załatwiona
przez agencję pracy tymczasowej nie trwa dłużej niż miesiąc. Umowę podpisuje się na czas
określony. A dlaczego? Żeby znaleźć kogoś do pracy, on nie jest pracownikiem, firma ta, w której
pracował nie zgadza się na jego zatrudnienie. A już kasa została wzięta przez agencję. I wchodzi
następny. I tak, co miesiąc zmieniają
Mój kolega też tak zatrudnia, bierze ludzi z urzędu pracy, robią oni badania i pracują przy pomocy
w szpitalach i oni z tego biorą prowizję on z tego żyje. Albo poprzez kadrową załatwiają. Wszyscy
wiedzą, że to jest bandytyzm i nikt na to nie reaguje. Bo to się odbywa w majestacie prawa, te
firmy, te agencje działają całkowicie prawnie. Po prostu ktoś ma głowę
My pracę załatwiamy sobie sami. Ja na przykład ogłaszam się w gazecie sam. A takie agencje
pozbawiają rynek ofert. Ostatnio czytałem, że szukali ludzi do składania czajników. Te
stanowiska pracy wpuścili do agencji. Więc teraz pracy się nie znajdzie w ogłoszeniach. Tylko u
nich.
W niektórych krajach Europy pracownicy wykonujący drobne prace otrzymują specjalne bony,
które zanosi się do instytucji publicznej (np. podobnej do naszego ZUS czy urzędu pracy) a ta potrąca
składki oraz podatki i wypłaca gotówkę co zdejmuje wiele biurokratycznych problemów z głowy
pracodawców. Uczestników dyskusji zapytano, czy taka forma rozliczeń mogłaby się przyjąć w Polsce.
Ogólnie rzecz biorąc uczestnikom fokusów było trudno zrozumieć sens pomysłu wprowadzenia
tego rodzaju bonów. Bo po pierwsze, jeśli chodzi o skłonienie do legalnego zatrudnienia pracobiorców,
to nie ma w tym pomyśle niczego takiego, składki należałoby płacić jak przy normalnym zatrudnieniu.
Tego rodzaju bony ułatwiłyby zapewne życie pracodawcom, ponosiliby mniejsze koszty z powodu braku
konieczności zatrudniania do tych rozliczeń księgowości, ale z drugiej strony tego rodzaju koszty
musiałby ponosić ZUS czy UP, a więc oszczędność dla pracobiorcy byłaby wątpliwa. Jednocześnie dla
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pracowników byłby to kłopot, bo trzeba by z tymi bonami gdzieś chodzić, stać w kolejkach itd. A, że
skojarzenia z ZUSem (podobnie zresztą jak z pojęciem „bony”) są głównie negatywne, więc pomysł ten
– mówiąc oględnie - nie spotkał się z dobrym przyjęciem dyskutantów. Z ich dyskusji wynika, że już
sami woleliby zadbać o swoją przyszłość i swoje ubezpieczanie niż zdawać się na instytucje typu ZUS.

Osoby podejmujące prace sezonowe
Podejmowanie decyzji o podjęciu pracy nierejestrowanej
W grupie podejmujących prace sezonowe w branży budowlanej (budowa, remonty) wyodrębnić
można różne typy pracowników:


osoby posiadające stałą pracę, dla których praca sezonowa stanowi dodatkowe źródło
zarobkowania



osoby bezrobotne, dla których praca sezonowa stanowi podstawowe źródło zarobkowania



osoby mające status rolnika, dla których praca sezonowa stanowi podstawowe lub dodatkowe
źródło zarobkowania
Wśród osób podejmujących prace sezonowe w branży budowlanej wyróżnić można ponadto:



osoby o jednoznacznym statusie pracownika



„guasi-firmy”, czyli osoby prywatne działające de facto jak niezarejestrowana firma: „właściciel”
posiada „zlecenie” na wykonanie pewnej pracy i zatrudnia do tego celu pracowników; status
tego typu osób jest niejednoznaczny - definiują się jako pracownicy lub jako pracodawcy,
bowiem nie tylko zatrudniają pracowników, ale też sami wykonują część prac, na jakie otrzymali
zlecenie. Jest to zatem grupa, której przedstawiciele pojawiają się zarówno wśród badanych
pracodawców, jak i wśród pracowników sezonowych, w zależności od osobistego definiowania
swojej sytuacji zawodowej. Reprezentanci tej grupy rekrutują się spośród dawnych właścicieli
legalnie działających firm budowlanych, którzy z powodu nieopłacalności zrezygnowali z
prowadzenia zarejestrowanej działalności gospodarczej i przeszli do „szarej strefy”, prowadząc
nadal identyczną działalność w sposób nierejestrowany.
Kontakt potencjalnego pracownika z potencjalnym pracodawcą następuje przede wszystkim

poprzez znajomości i polecenie – osoby zainteresowane zatrudnieniem zgłaszają się do określonych
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wykonawców, cieszących się renomą wśród znajomych. W przypadku „quasi-firm” szef kompletuje
ekipę spośród grona znanych mu potencjalnych współpracowników.
Wydaje mi się, że w większej części jest to przez znajomych, przez znajomości. Kontakty
głównie.
Trzeba kogoś znać, żeby się do takiej pracy wkręcić, czy na pomocnika, czy do jakiejś ekipy.
Trzeba znać kogoś z tej ekipy, która pracuje.
Przeważnie jakiś znajomy, że powie, że jest praca. Bez znajomości ciężko z pracą.
Ja dowiaduję się od kogoś, że są stare dachy do robienia, dachówki, ktoś przyjechał po prostu do
mnie. Przez kogoś się dowiedział, że umiem takie rzeczy robić, ktoś mu powiedział. Po prostu
miał taki dom i musiał przełożyć dachówkę..
Kontakt nawiązuje się z reguły przez znajomych, przez kogoś z rodziny. Ktoś poszukuje jakiejś
pomocy czy wykonawcy na dane prace wykończeniowe w jakimś tam kierunku typu malowanie,
szpachlowanie, glazury i tak dalej. I to wszystko jest raczej z polecenia po prostu.
Przeważnie tak jest, że ktoś poleci. Bo zobaczy, że coś się samemu zrobiło u siebie w domu, że
się potrafi coś takiego zrobić. I tam jeden przez drugiego.
To jest taki łańcuszek po prostu, że na przykład ktoś umie robić, zrobi na przykład u siebie.
Przyjdzie znajomy, zobaczy, że ładnie, poleci komuś. I tak po prostu się idzie, i potem następny i
taki łańcuszek się tworzy.
Zwracano uwagę, że obecnie, w kontekście wyjazdów fachowców za granicę, o wiele łatwiej
jest znaleźć pracę w branży budowlanej. Zdarzają się nawet sytuacje, że dobry pracownik ma
możliwość wyboru spomiędzy kilku ofert.
Praca podejmowana jest najczęściej bezpośrednio po omówieniu z pracodawcą warunków. W
przypadku „quasi-firmy” szef wybiera pracowników dyspozycyjnych natychmiast lub w określonym
czasie. Sytuacja oczekiwania przez pracodawcę na pracownika zdarza się, ale dotyczy wyłącznie
dobrych fachowców w określonych dziedzinach lub sprawdzonych ekip (pracodawcy zależy na
konkretnym wykonawcy).
Potrzebuję już. Masz czas? Tak. No to robię.
Nie są tacy, żeby czekać na kogoś miesiąc czasu. Dzwonią do kogoś innego.
Znaczy jak jest dobry i fachowiec to ludzie i czekają. Ale nie czekają w nieskończoność.
„PRZYCZYNY PRACY NIEREJESTROWANEJ, JEJ SKALA, CHARAKTER I SKUTKI SPOŁECZNE”. RAPORT
JAKOŚCIOWYCH

817

Z BADAŃ

Czasami jeśli klient zauważy coś dobrego, coś pozytywnego. Jakiś tam dodatek, jakiś upust, się
coś zrobi, nie? To jest w stanie poczekać nawet i 6 miesięcy do robót. Na pewne prace. Żeby je
zrobić i tak dalej.
W przypadku prac sezonowych wykonywanych na rzecz osób prywatnych wybór pomiędzy
zatrudnieniem rejestrowanym a nierejestrowanym dla pracownika nie istnieje. Fakt, że praca będzie
nierejestrowana jest oczywisty dla obu stron – pracodawcy i pracobiorcy. Z punktu widzenia
pracowników zatrudnienie nierejestrowane jest korzystniejsze finansowo zarówno dla pracodawcy, jak i
dla pracownika: pracownik zarobi więcej niż otrzymałby w przypadku zatrudnienia legalnego, a
pracodawca ma niższe koszty w porównaniu z wynajęciem firmy (czy zalegalizowaniem działalności w
przypadku „quasi-firm”). Pracownicy wykazują przy tym zrozumienie dla osób chcących przeprowadzić
remont, czy wybudować dom posiłkując się nielegalnymi pracownikami – mają poczucie, że są to ludzie
podobni do nich, których po prostu nie stać na inne rozwiązanie.
Ci, którzy chcą remontować i my, którzy chcemy pracować to im i nam zależy na tym, żeby to
było jak najtaniej.
My dostaniemy wtedy więcej, a oni mniej zapłacą.
Tak, że i tak, i tak się opłaca wszystkim.
Sezonowo to wiadomo, że każdy będzie chciał zarobić więcej. To jest takie pytanie retoryczne.
Po prostu ktoś szuka rzemieślnika czy do wykonania. Wiadoma sprawa, jeżeli ja coś buduję,
szukam jak najtaniej i sprawdzonego. Ja nie pójdę do firmy bo firma wszystko nalicza. Naprawdę
podatki odprowadza te wszystkie. Takie narzuty, że mnie nie będzie stać. Ja tej chałupy nie
postawię sobie dajmy na to. Ja może nie jestem biznesmen tylko normalny człowiek. Ja pracuje,
żona pracuje. I my chcemy się pobudować Mamy rodzinę. Mamy parę groszy oszczędzone i
budujemy. Ale słuchaj, ja pójdę do firmy jak ona mnie ogołoci? Wezmę kredyt hipoteczny i co? od
razu klęska. Ja nie będę mógł nawet jedzenia kupić przy tych zarobkach. Nie wiem. Może bym
wygrał w totka czy coś. Tylko albo być bardzo bogatym i wtedy mnie nie obchodzi, biznes dalej
prowadzę i mi firma prowadzi. A ja muszę wszystko. I ja wszystko liczę. Ja muszę sam materiał
kupić i muszę jak najtaniej dobrego fachowca. Sprawdzonego, co znam, gdzie robił. Popatrzę się
na jego robotę. Aha, dobra, biorę go.
Możliwości rejestracji ogranicza też krótkotrwałość zatrudnienia – często trwającego krócej niż
konieczne procedury administracyjne .
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Na tydzień pracy to nikomu się nie opłaca biegać, załatwiać jakiś papierków.
No właśnie, nikt pracy sezonowej nie będzie rejestrował. To jest za dużo biurokracji u nas.
Czas zatrudnienia definiowany jest w odniesieniu do zakresu pracy – pracownik zatrudniany
jest do wykonania określonej pracy w określonym czasie, uzgadnianym z pracodawcą.
Dzienny czy tygodniowy czas pracy również wyznaczany jest przez zakres koniecznych do
wykonania prac – pojęcie dziennej normy nie istnieje, pracownik stara się zdążyć z terminem, a zatem
pracuje jak najwięcej. Praca na budowie trwa zazwyczaj od 10 do 12 godzin dziennie; remonty w
mieszkaniach prowadzone są zazwyczaj w obecności właściciela, czyli najczęściej popołudniami i
wieczorami.
W sobotę zwyczajowo pracuje się krócej, niedziela jest zazwyczaj dniem wolnym, ale nie jest to
regułą – zdarza się, że praca jest kontynuowana, aby wywiązać się z terminu. Generalnie pracownik nie
ma prawa do dni wolnych – jeśli podjął się wykonania zadania, musi je skończyć, w przeciwnym
wypadku pracodawca uzna umowę za niebyłą, choć od tej zasady bywają wyjątki – zależne od
osobistych układów pracodawcy z pracobiorcą.
To zawsze można się dogadać. Poświeci się na przykład na drugi dzień trochę więcej czasu, a
na trzeci dzień można sobie wolne załatwić.
Taki system pracy nie budzi w pracownikach poczucia wykorzystywania – podejmując
sezonową pracę nierejestrowaną akceptują jej warunki, zwłaszcza, że dla części spośród nich jest to
dodatkowe, a nie podstawowe źródło utrzymania.
Na przykład przy remoncie mieszkań to jeszcze musi być właściciel. Samodzielnie przeważnie
nie powalają na remont, pod nieobecność.
Często to jest po południu.
Wtedy do wieczora, żeby jak najwięcej było tej pracy zrobione.
Jak to się mówi od światła do światła.
I od pogody tak jak u mnie. Jak dach zdejmuję to muszę tak jechać, żeby nie przyszła woda i nie
zalało. Człowiek się stara szybciej.
W sobotę krócej. W sobotę to przeważnie do 13.
Jak jest pogoda to się wykorzystuje to.
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Ja robiłem kilka razy w niedzielę, była ekipa, cykliniarze byli, coś tam nie wyszło i trzeba było
pracować w niedziele, żeby oni mogli przyjść i robić parkiety od poniedziałku. Po prostu jak coś
nie wyjdzie to trzeba robić w niedzielę, żeby kolejna ekipa mogła wejść wcześniej.
Przy remontach raczej już tylko w sobotę. To zależy od właściciela. Chyba, że jest jakiś ateista to
nie popuszcza.
Wynagrodzenie definiowane jest zazwyczaj zadaniowo – przed rozpoczęciem prac pracodawca
i pracobiorca uzgadniają kwotę wynagrodzenia za wykonanie określonych prac. W przypadku remontu
podstawą do ustalenia stawki jest kwota „z metra” – np. ułożenia glazury, malowania. Wyjątek stanowi
grupa pomocników – niewykwalifikowanych, wynajmowanych przez głównego wykonawcę, pracujących
za stawkę dzienną.
Pracownik podejmujący się wykonania pewnej pracy sezonowej nie ma prawa do
wynagrodzenia, jeśli nie pracuje – w żadnej sytuacji. Wynagrodzenie stanowi zapłatę za pracę,
pracodawca nie uwzględnia sytuacji losowych, np. choroby pracownika.
Nasza praca to jest takie ryzyko, że nie ma urlopu, nie ma choroby.
Nie mówi się o tym w ogóle.
Ja się nigdy nie spotkałem żeby było coś takiego, że ja zachoruje, że on mi zapłaci.
Zachorowałeś no to nie pracujesz i nie masz pieniędzy.
Pracodawcy oferujący zatrudnienie sezonowe nie oferują rejestracji pracownika i dzielenia
wynagrodzenia na rejestrowane i nierejestrowane. Z taką sytuacją niektórzy pracownicy zetknęli się
jednak, w swoich podstawowych miejscach pracy (ci, którzy mają legalną pracę główną).
Wynagrodzenie „legalne” opiewa wówczas na najniższą możliwą kwotę. Rozwiązanie takie nie stanowi
propozycji uzgadnianej z pracownikiem, ale jest po prostu warunkiem legalnego zatrudnienia.
W przypadku prac sezonowych, pracodawca nie ustala z pracownikiem szczególnych
warunków rozstania w sytuacji, jeśli pracownik nie spełni jego oczekiwań. Dla obu stron jest oczywiste,
że jedynym elementem branym tu pod uwagę jest wywiązanie się z podjętego zadania – w przeciwnym
wypadku pracodawca rezygnuje z pracownika. „Quasi-firmy” zazwyczaj wypłacają pracownikowi
należne wynagrodzenie, ale rezygnują z jego usług na przyszłość; prywatna osoba w takiej sytuacji
dąży raczej do dokonania poprawek i negocjuje obniżenie umówionej stawki. Należy podkreślić jednak,
że pracownicy sezonowi starają się wykonywać swoją pracę solidnie, gdyż tylko dzięki renomie, jaką
dzięki temu uzyskują mogą znaleźć kolejne miejsce pracy.
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Przy remontach, przy malowaniu to po zakończeniu się płaci, bo zawsze są jakieś poprawki. Ten,
który zleca robotę daje kasę na końcu, gdy wykonamy to. Kasa jest jak już jest wszystko ok. w
razie jeszcze jakiś poprawek, żeby jeszcze się znalazł.
Jak ktoś się podejmuje jakiejś pracy, to uważa, że dobrze to zrobi. A jak się nie podoba to można
pożegnać się.
Jak się u kogoś pracuje, to on odpowiada za to. Ja mogę, mówię: Słuchaj, tyle mi zapłaciłeś, ja
chciałem to zrobić w takim tempie i tego. A jeżeli ja bym sam odpowiadał, to jak ja tu schrzanię
robotę, to można powiedzieć, że mogę sobie szukać innej pracy.
Niekiedy ludzie są i wymagający, ci klienci. Mówi, że sam odpowiadasz za swoją robotę.
Wymagający jest. I w sumie jak się umawiasz, to jest tak, że wszystko pięknie. A później jak
trzeba wypłatę zrobić to obcina. Bo coś mu się tu nie podoba, tam.
Tu człowiek przerobi tydzień, czy miesiąc, nie podobałeś mi się i tyle, zapłacę ci i koniec.
Stosunek pracownika do faktu podejmowania nierejestrowanej pracy sezonowej zależny jest od
jego osobistej sytuacji zawodowej – choć w żadnym z przypadku nie można mówić o frustracji czy
poczuciu niedowartościowania.
Pracownicy sezonowi posiadający alternatywne, legalne zatrudnienie i ubezpieczenie, traktują
tę pracę jako dodatkowe źródło zarobkowania – jeśli czują się niedowartościowani, to frustrację budzi
raczej fakt niemożności utrzymania rodziny w oparciu o zbyt niskie dochody uzyskiwane legalnie.
Dla osób nieposiadających legalnego zatrudnienia, zarejestrowanych jako bezrobotne, łączenie
pracy sezonowej ze statusem bezrobotnego jest rozwiązaniem korzystnym finansowo – w ten sposób
zarabiają znacznie więcej niż mogliby otrzymać zatrudniając się legalnie (pod warunkiem, że byłaby
taka możliwość), nie tracąc korzyści wynikających z bycia bezrobotnym (ubezpieczenie).
Osoby faktycznie prowadzące „quasi-firmy” w sposób świadomy zrezygnowały z prowadzenia
zarejestrowanej działalności gospodarczej, gdyż działalność w „szarej strefie” jest dla nich
korzystniejsza finansowo; ich ewentualne poczucie niedowartościowania w porównaniu ze statusem
firm legalnych równoważy zatem większy zysk
Podejmując decyzję o zatrudnieniu się sezonowo w sposób nierejestrowany pracownik zwraca
uwagę przede wszystkim i niemal wyłącznie na wysokość wynagrodzenia.
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Istotnym elementem bywa również odległość miejsca pracy od miejsca zamieszkania. Mając
możliwość podjęcia pracy w dwóch miejscach za podobne wynagrodzenie, wybraliby ofertę bliższą
domu, ale w sytuacji znacznej różnicy spodziewanych zysków skłonni byliby podjąć pracę za wyższe
wynagrodzenie nawet w dużej odległości od miejsca zamieszkania.
Pieniądze głównie.
Tam gdzie więcej dają to się tam idzie.
I jak daleko. Można robić koło Bydgoszczy, a można robić równie dobrze w Szczecinie.
Ale to z tym się wiążą koszty utrzymania i to już tak dobrze nie wychodzi.
Najlepiej jak na miejscu.
Lepszą płacę wybieramy. Każdy chce zarobić.
W opinii pracowników, dziedziny, w których dominuje zatrudnienie nierejestrowane to:


rolnictwo / ogrodnictwo



prace remontowo - budowlane



handel



duże firmy różnych branż, zatrudniające grupy pracowników na krótkie okresy
Niektórzy z badanych wyrażali przekonanie, że „na czarno” zatrudniani są pracownicy we

wszystkich branżach i firmach, jeśli tylko sytuacja na to pozwala. Szczególne możliwości mają tu,
zdaniem pracowników, firmy, działające w różnych miejscach, których pracownicy działają w
rozproszeniu, co utrudnia kontrolę zatrudnienia i sprzyja nielegalności zatrudnienia.
Łatwiej jest tam zatrudniać ludzi na czarno, gdzie w różnych miejscach wykonują. To właśnie
budowy, nie budowy. Bo jak są jakieś firmy i gdzieś to jest w jednym miejscu, to przyjeżdżają
kontrole, nie kontrole. Ci pracodawcy się bardziej obawiają tego.
A tak to nie wiadomo gdzie kogo szukać. Bo dziś budowę robią tutaj. Gdzieś innym razem gdzie
indziej robi. I to jest bardziej trudne do skontrolowania.
W odczuciu pracowników sezonowych pracodawcami, którym „nie wypada” zatrudniać
pracowników w sposób nierejestrowany są przede wszystkim duże i znane na rynku firmy, których
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marka zobowiązuje do przestrzegania określonych norm zachowań na rynku pracy i dla których
ewentualna kontrola jest możliwością realną.
Te firmy głównie rozpoznawalne na rynku, takie potężne molochy to tam musi być wszystko, bo
wiadomo kontrole to oni mają codziennie
W tym kontekście wymieniano również firmy:


transportowe



telekomunikacyjne



sprzedaż bezpośrednia

Motywacje dla których pracownik decyduje się na podjęcie pracy
Pracownicy decydują się na podjęcie nierejestrowanej pracy sezonowej przede wszystkim z
przyczyn finansowych – tego typu praca jest lepiej płatna niż praca legalna.
Nie bez znaczenia – zwłaszcza w przypadku osób bezrobotnych - jest też fakt ograniczonych
możliwości znalezienia pracy legalnej. Bezrobotni przyznają jednak, że praca legalna dawałaby
znacznie mniejsze korzyści finansowe. Chcąc zarobić, pracownicy sezonowi są zatem niejako zmuszeni
do podejmowania lepiej płatnej pracy nierejestrowanej; bywa, że jest to ich własny wybór, podyktowany
względami finansowymi.
W przypadku rolników – osób posiadających niewielkie z reguły gospodarstwo rolne, istotną
zaletą sezonowej pracy nierejestrowanej jest też jej dorywczość, okazjonalność, pozwalająca na zajęcie
się w przerwach pracą we własnym gospodarstwie, bez konieczności brania urlopu.
Dla osób mających inne stałe, legalne zatrudnienie praca sezonowa jest pracą dorywczą,
pozwalającą istotnie zwiększyć dochody gospodarstwa domowego – legalizacja tego typu zajęć nie leży
w ich interesie, ponieważ w sposób nierejestrowany zarabiają więcej.
W przypadku „quasi-firm” mamy do czynienia przede wszystkim z motywem finansowym, ale
istotna jest również kwestia braku formalności, koniecznych w przypadku rejestracji – jak wspomniano
wcześniej, niektóre z tego typu osób celowo wyrejestrowały legalnie działającą firmę, aby zwiększyć
opłacalność działalności i uniknąć procedur administracyjnych.
Tak jest łatwiej zarobić więcej.
„PRZYCZYNY PRACY NIEREJESTROWANEJ, JEJ SKALA, CHARAKTER I SKUTKI SPOŁECZNE”. RAPORT
JAKOŚCIOWYCH

823

Z BADAŃ

Dużo więcej pieniędzy można zarobić w krótszym czasie. To się liczy.
To zależy od pensji. Miałbyś pracować na czarno za 3 tysiące złotych, a legalną pracę za 1300 to
jak byś pracował?
Dzisiejsze czasy są takie, że jednak by się wybrało te pracę na czarno.
Nie ma uczciwej to się robi, jaka jest.
Pensje są za niskie. I tylko właśnie to powoduje, że istnieje szara strefa. Za niskie zarobki. To jest
główna przyczyna. Ja bym to tak określił.
Chodzi o to, że jak ktoś ma niewielkie gospodarstwo i żal mu po prostu się z tym rozstać, z tym
gospodarstwem. A z kolei trudno jest z tego wyżyć. Czyli, że w między czasie kiedy mam czas, to
sobie gdzieś tam dorabiam na budowie. A mam czas żeby i swoimi sprawami się zająć.
Może, że nie zawsze jesteśmy dyspozycyjni żeby iść do pracy.
Bo ja też nie zawsze jestem w stanie pracować dajmy na to na tej budowie. Bo też tam mam
trochę gospodarstwo. Jeżeli komuś pasuje, to ja sobie tam zarobię w międzyczasie. Później
nikomu nie zawracam głowy. Pójść na stałe to wiadomo. Trzeba co dzień i tak dalej.
Gotowość do podjęcia sezonowej pracy nierejestrowanej związana jest w pewnym stopniu z
sytuacją rodzinną - mając na utrzymaniu rodzinę, pracownik szuka pracy lepiej płatnej, a ten warunek
spełnia praca nierejestrowana.
Jak ktoś ma żonę i dwoje dzieci, są takie na przykład u nas zakłady. I zarejestrują oczywiście. Ale
jak dostanie 700 złotych. Co on ma z tymi pieniędzmi zrobić?
Kiedyś też pracowałem zarejestrowany. Ale też mam dziecko jedno. I co, ja za 650 złotych
utrzymam siebie i żonę? Raczej nie utrzymam.
Z drugiej strony jednak, posiadanie rodziny w większym stopniu skłania do myślenia o
przyszłości i możliwościach, jakie daje praca legalna: emerytura, ubezpieczenie, możliwości wzięcia
kredytu. Tak więc pracownik posiadający rodzinę na utrzymaniu jest w sytuacji patowej – musi więcej
zarabiać, więc pracuje nielegalnie; wolałby podjąć pracę legalną, dającą dodatkowe korzyści socjalne,
ale tego typu praca nie zapewni utrzymania jego rodzinie (a przy tym możliwości jej zdobycia są
ograniczone).
Mi się wydaje, że [wolałbym] jednak jako zarejestrowany pracownik. Po prostu więcej przywilejów
jest, bo i emerytura później.
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I kredyty można wziąć.
No ubezpieczenie, jak coś się stanie to wtedy troszeczkę inaczej to wygląda.
Jestem w takim wieku, że bym wybrał te pracę na czarno, bo liczy się teraz pieniądz. Ale jak
potem będę miał rodzinę to...
Jak będziesz miał rodzinę to jeszcze bardziej będziesz liczył pieniądz.
Oj wolałbym pracować wtedy zarejestrowany.
Ja zarejestrowaną wolałbym. Niedługo bym założył rodzinę, żeby wszystko było ok., żeby praca
była zarejestrowana, a nie na czarno. A tak to składki zdrowotne, ubezpieczenie, emerytura, to
wszystko odpada. Gdzie tu kredyt wziąć?
O pracy sezonowej nierejestrowanej jako konieczności mówią pracownicy starsi, 40- i więcej
letni. W ich przypadku podjęcie legalnej pracy w zawodzie wyuczonym jest bardzo trudne, ponieważ
pracodawcy chętniej zatrudniają osoby młodsze – starszym pozostaje praca nierejestrowana.
Ciężko jest dla mnie znaleźć. Chciałbym w swoim zawodzie jako mechanik, nie, nie, pan za stary.
Uważają, że będę chorował często. Szukają tak przeciętnie do 34 - 35 roku, to już góra wieku.
Taka jest prawda i nie ma, co ukrywać.
W odczuciu pracowników, pracodawcy oferują pracę nierejestrowaną przede wszystkim z
przyczyn finansowych – pracownik niezarejestrowany jest dla pracodawcy zdecydowanie tańszy. W
wypowiedziach pracowników pojawiły się też kwestie dotyczące świadczeń pracowniczych (urlop) i
sposobu rozwiązania umowy z pracownikiem (w przypadku pracownika nierejestrowanego – nie
istnieje), jednak podstawowym motywem przypisywanym pracodawcom był motyw finansowy.
Pracownicy podejmujący nierejestrowane prace sezonowe wykazują zrozumienie dla tego typu
działań. Nie przypisują pracodawcom chęci zwielokrotnienia zysków kosztem pracowników –
postrzegają ich raczej jako osoby podobne do nich samych, które starają się działać oszczędnie w
ramach swoich realnych możliwości finansowych.
Jak ktoś ma domek to też nie jest taki bogaty. Też biorą kredyt, żeby trochę wyremontować, bo
mu się sypie. I jeszcze dodatkowo koszty ponosić przez biurokrację? Przecież to jest nielogiczne.
To normalnie proszę panią, dzisiaj 800 złotych zapłacić ZUSu. Oprócz tego różnego rodzaju
podatki. I dać pracownikowi, na dzień dzisiejszy trzeba by było zapłacić żeby było wszystko

„PRZYCZYNY PRACY NIEREJESTROWANEJ, JEJ SKALA, CHARAKTER I SKUTKI SPOŁECZNE”. RAPORT
JAKOŚCIOWYCH

825

Z BADAŃ

dobrze, żeby ludzie normalne żyli, około 2400 złotych gościowi na rękę. Nie każdego pracodawcę
stać. A przede wszystkim w tym rejonie naszym. Za Wisłą na tej stronie.
Na całym świecie wszystko się odbywa na kasie. I od kasy się zaczyna.
Ale też później zobowiązania. Tak samo jakieś urlopy później
Pracownicy deklarują, że gdyby sami znaleźli się na miejscu swoich pracodawców – np.
poszukując wykonawców do przeprowadzenia remontu, czy budowy domu – również zatrudnialiby
tańszych pracowników w sposób nierejestrowany; niektórzy deklarują ponadto, że nie wiedzieliby
nawet, jak znaleźć legalnych wykonawców.
Bo gdybyśmy chcieli legalnie jakaś firmę to nie wiem jak by szukać. Ja nie mam pomysłu jak
szukać legalną ekipę do jakiegoś remontu,
Po prostu ktoś szuka rzemieślnika czy do wykonania. Wiadoma sprawa, jeżeli ja coś buduję,
szukam jak najtaniej i sprawdzonego. Ja nie pójdę do firmy bo firma wszystko nalicza. Naprawdę
podatki odprowadza te wszystkie. Takie narzuty, że mnie nie będzie stać. Ja tej chałupy nie
postawię sobie dajmy na to. Ja może nie jestem biznesmen tylko normalny człowiek. Ja pracuje,
żona pracuje. I my chcemy się pobudować Mamy rodzinę. Mamy parę groszy oszczędzone i
budujemy.
No nie wiem. Straszną kupę kasy musiałbym zarabiać. No tak szczerze. Jakbym dużo pieniędzy
zarabiał to bym zarejestrował. Ale jakbym ledwo koniec z końcem wiązał, no to trudno by było
zarejestrować.
Deklarowana wyrozumiałość dla pracodawców odnosi się przede wszystkim do osób
prywatnych, zatrudniających wykonawców do prac o charakterze budowlanym we własnym
gospodarstwie domowym. W odczuciu badanych firmy działające legalnie powinny jednak zatrudniać
pracowników również w sposób legalny - zwłaszcza fachowców o wysokich kwalifikacjach. Fakt
zatrudniania pracowników „na czarno” przez legalnie działające podmioty gospodarcze odbierany jest
negatywnie – jako nieuczciwość i brak szacunku do pracowników.
Dla mnie to jest taki najczęściej popełniany błąd przez pracodawcę według mnie. Bo człowieka
wyszkolonego, wyspecjalizowanego w jakiejś dziedzinie nie potrafi uszanować. Bo jak jest taki
człowiek źle opłacany czy tam niedoceniony, będzie szukał gdzieś indziej pracy. Czy właśnie
pracując w jakiejś tam firmie na czarno, będzie podwójnie na czarno jeszcze robił. No bo nie
dość, że dla kogoś to jeszcze sam dla siebie. I jest wtedy mniej wydajny. A nie jest zatrudniany,
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nie jest dobrze opłacany i chodzi to tu to tam. I pracodawca traci na tym. Moim zdaniem traci na
tym.
Kwestia ustawowej płacy minimalnej nie jest brana pod uwagę w kontekście uzgadniania z
pracodawcą wysokości wynagrodzenia - jak wspomniano wcześniej, w przypadku budowlanych prac
sezonowych wynagrodzenie ustalane jest najczęściej zadaniowo (poza pomocnikami).
Wysokość miesięcznej płacy minimalnej – nieznana znacznej części badanych, a określana
przez tych, którzy ją znali na około 700 PLN miesięcznie „na rękę”, uznana została jednogłośnie za zbyt
niską, przez niektórych wręcz za „śmieszną”. Nikt z uczestniczących w sesji pracowników sezonowych
(poza wyjątkiem, który zostanie omówiony poniżej) nie zgodziłby się na wynagrodzenie w tej wysokości
– żaden nie podjąłby obecnie wykonywanej pracy, jeśli oferowana byłaby za taką pensję miesięczną.
Myślę, że każdy zarobi 700. Z reguły powyżej.
Za 680 miesięcznie? No raczej nie.
680? Jak się jeszcze ma rodzinę?
Ale to nawet na opłaty nie starczy.
To jest za mało proszę pani.
Czy to warto pracować?
Taka pensja to jest bez sensu w ogóle. 680 złotych to nie starcza na własne utrzymanie, to nie
ma szans żadnych.
Wyjątek stanowić mogą renciści, zwłaszcza starsi – podjęliby pracę legalną z wynagrodzeniem
miesięcznym równym płacy minimalnej, aby dorobić do renty (jako osoby starsze wiekiem nie mają zbyt
wielu możliwości dorobienia).
Starsi ludzie nie mają za dużego wyboru. Biorą, co dają. Taki człowiek ma czas, będzie sobie
powoli robił i mu z tą rentą wystarczy.
Niektórzy z pracowników sezonowych deklarują, że gdyby nie mieli żadnego alternatywnego
źródła ubezpieczenia, zgodziliby się podjąć pracę za najniższą pensję, zakładając z góry, że dorabialiby
do tej pensji w sposób nierejestrowany.
Oprócz tego i tak by fuchy doił.
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Z obserwacji badanych wynika, że wielu potencjalnych pracowników legalnych firm godzi się na
krótkotrwałe zatrudnienie z najniższą stawką wynagrodzenia, z góry zakładając, że zarabiać będą
pracując prywatnie nielegalnie, a zależy im jedynie na zaświadczeniu o pracy, umożliwiającym
pobieranie zasiłku dla bezrobotnych lub przynajmniej rejestrację w Urzędzie Pracy i uzyskanie
ubezpieczenia.
Dużo ludzi przychodzi do pracy bo chce być ubezpieczonym. Choć pół roku, żeby zasiłek wziął.
To pracodawca daje najniższą. Aby pół roku się utrzymać. Bo dużo widzę, takich ludzi się
przewinęło. Jak w mojej firmie. Że tylko aby pół roku. I dalej sobie będę brał kasę. Będę sobie
szukał dorywczo.
W pracach sezonowych nie występuje zjawisko zatrudnienia rejestrowanego z zaniżonym
wynagrodzeniem i dodatkowym wynagrodzeniem „w kopercie”. Z sytuacjami tego typu niektórzy z
badanych stykają się jednak w swoich legalnych miejscach pracy (jeśli je mają) lub znają je z
doświadczeń znajomych. Pracownik decydujący się na zatrudnienie na takich warunkach stoi de facto
przed alternatywą: mieć pracę, albo jej nie mieć. W kontekście sytuacji na rynku pracy, godzi się na
warunki zatrudnienia.
Ja nie miałem żadnego wyboru. Ja zostałem postawiony przed faktem dokonanym.
Pracodawca od razu, tylko słowo powiedzieć nawet, to do widzenia od razu.
Postrzegane minusy tego typu sytuacji to:


strata finansowa w przypadku nieobecności w pracy (przede wszystkim choroba, także urlop)



niskie składki emerytalne



nieprzewidywalność wysokości miesięcznych dochodów (uzależnienie dodatkowej kwoty od
realnie przepracowanych godzin)
Pracownicy podejmujący sezonowe prace nierejestrowane z reguły posiadają alternatywne

źródło ubezpieczenia, dające prawo do świadczeń zdrowotnych:


ubezpieczenie ZUS w pierwszym, legalnym miejscu pracy



ubezpieczenie KRUS



status bezrobotnego
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status rencisty



status studenta
Chęć zmniejszenia kwoty legalnych dochodów (aby nie stracić różnego typu świadczeń) nie

stanowi motywu podejmowania sezonowej pracy nierejestrowanej – tego typu kwestia nie pojawiła się w
toku dyskusji. Również jedyny pracownik mający status rencisty (Solec) nie wyrażał obaw dotyczących
ewentualnej utraty renty.
Świadomość zagrożeń wynikających z pracy nierejestrowanej
Możliwość wypadku przy pracy - brak ubezpieczenia. Mówiąc o zagrożeniach związanych z
wykonywaniem sezonowych prac nierejestrowanych pracownicy zwracają przede wszystkim uwagę na
brak ubezpieczenia. Wypadek przy pracy, prawdopodobny w kontekście prac o charakterze
budowlanym, stanowi ryzyko pracownika i wiąże się z kosztami leczenia i brakiem ewentualnego
odszkodowania. Otrzymanie w tej sytuacji rekompensaty lub wsparcia finansowego od pracodawcy
zależy wyłącznie od jego dobrej woli - doświadczenie pracowników wskazuje jednak, że pracodawcy
raczej zachowuję się w takiej sytuacji uczciwie, pokrywając przynajmniej koszty leczenia.
Ja miałem taką sytuację, że się potłukłem. I człowiek tylko o tyle podszedł do tej sprawy, że za
miesiąc czasu, żebym ja się tam wykurował, zapłacił mi normalną taką stawkę. Żadnego
odszkodowania nie miałem, ale nie zostałem przez ten czas bez pieniędzy. By to dość dawno ale
mniejsza o to. Ale tak było. Nie byłem zarejestrowany. On był tego świadomy. Może dlatego, że
był człowiekiem.
Tylko my ryzykujemy w razie czego jak się coś stanie, a mi się stało na budowie, że nogę
złamałem. Nie mogłem się przyznać. Potem pół roku chodziłem o kuli.
Mi się z początku wydawało, że to jest zwichnięcie, czy coś takiego, bagatelizowałem to. Potem
wyszło coś innego. Jeden dzień, drugi nie mogę stać, ruszać. Pieniążków mi brakowało, chciałem
z powrotem iść na tę budowę i nie doszłem. Ale on mi to zrehabilitował to potem.
Jeszcze dobry pracodawca, że dał kasę.
Ktoś inny nawet by się nie zainteresował.
Jak wspomniano wcześniej, pracownicy podejmujący sezonowe prace nierejestrowane mają
alternatywne źródło ubezpieczenia – deklarują zatem powszechnie, że w sytuacji wypadku przy pracy
zgłosiliby to zdarzenie do ubezpieczyciela jako zaistniałe w zupełnie innych okolicznościach, co
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pozwoliłoby im skorzystać z posiadanego ubezpieczenia i uniknąć odpowiedzialności za pracę „na
czarno”.
Chciałem powiedzieć, że jakbym pracował u pracodawcy i spadłbym z rusztowania dajmy na to. I
złamałem nogę. Jak ubezpieczam się w KRUSie, nie powiem im, że byłem na budowie tylko, że
orałem. Muszę skłamać. Bo tak ludzie robią też. Muszą umotywować czy w drodze, w domu, w
gospodarstwie.
Ja bym może wygrał, ale mnie by ukarali, że ja czarno robię. To on by był ukarany i ja bym był
ukarany.
Wiadomo, że jak na czarno robisz, jak robisz u kogoś w domu prywatnie, to tak jak mówił.
Normalny człowiek, jakiś dobry, to wiadomo, że pomoże jak coś się stanie. A jak nie, rozrobiłeś to
sobie i twoja sprawa. I później jak pójść do KRUSa to nie wiem, przewróciłem się albo coś
zrobiłem sobie w domu albo coś. Wiadomo, że się nie powie.
Chyba, że się jakiś kit wciśnie. Powie się, że na przykład wchodziło się na drzewo, bo kot uciekł i
człowiek spadł z tego drzewa.
Brak składki emerytalnej. Drugim realnym zagrożeniem, związanym z wykonywaniem prac
sezonowych w sposób nierejestrowany jest brak składki emerytalnej, przekładający się na brak lub
obniżenie wysokości świadczeń emerytalnych w przyszłości. Należy jednak podkreślić, że świadomość
tego zagrożenia cechuje przede wszystkim pracowników starszych lub mających na utrzymaniu rodziny.
Młodsi nie przywiązują do tego faktu specjalnej wagi, uważając, że problem na razie, z racji wieku, ich
nie dotyczy.
Tylko my jesteśmy młodzi to dla nas liczy się przede wszystkim pieniądz, a dla ludzi dorosłych to
bardziej liczą się te składki emerytalne.
Ja nie wiem, czy do emerytury doczekam. Prędzej się renty doczekam, jak spadnę z dachu.
Mi to jest jeszcze obojętne, ja jeszcze studiuję. Jak się kończy studia to się myśli inaczej. Póki nie
skończę studiów, już niedługo, to liczy się to, co zarobię, a nie to, czy będę zarejestrowany.
Takie myślenie to po jakimś czasie. Młodzi to szaleni.
Nie to, że szaleni. Ja na razie nie widzę jakiś zalet pracy zarejestrowanej, legalne. Na razie. Na
razie to i tak tych pieniędzy nie składam, nie zbieram pieniędzy na jakieś mieszkanie. Tak na
bieżąco, można powiedzieć, się żyje.
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Pracownicy podejmujący sezonowe prace nierejestrowane nie obawiają się kontroli z Urzędu
Skarbowego lub z innych instytucji, np. z Urzędu Pracy. Panuje przekonanie, że możliwość tego typu
kontroli jest mało realna, ponieważ:


w swoim doświadczeniu nie zetknęli się jeszcze z tego typu kontrolą



wykonywane prace mają miejsce w mieszkaniach lub na posesjach prywatnych



zleceniodawca zwykle bywa uprzedzony o możliwości kontroli
Nie. Takie kontrole się nie zdarzają.
Przecież robię mieszkaniach prywatnych, zamkniętych. I co? Na mieszkanie nikt nie ma prawa
wejść. Nie ma prawa nikt wejść na mieszkanie prywatne. Żadna inspekcja, żadna tam.
Jakiś grubszy szef zawsze wie kiedy będzie kontrola. Także idzie się gdzieś do stodoły i się
siedzi.
Hipotetyczne konsekwencje ewentualnej kontroli nie wzbudzają w pracownikach emocji. W

swojej własnej opinii zarabiają zbyt niskie kwoty, aby zainteresował się tym Urząd Skarbowy.
Nie budzi również obawy możliwość utraty świadczeń (zasiłek dla bezrobotnych, świadczenia
rodzinne, zasiłek z opieki społecznej itp). Fakt podejmowania pracy nielegalnej jest ukrywany przed
Urzędem Pracy, natomiast w przypadku opieki społecznej – ujawniany i oceniany przez jej
przedstawicieli pozytywnie (pracownik zaniża jednak deklarowaną kwotę uzyskanego wynagrodzenia).
Podkreślano, że podejmowanie nielegalnej pracy sezonowej przez klientów Urzędu Pracy spotyka się z
milczącą akceptacją urzędników odpowiedzialnych za przyznawanie świadczeń, ponieważ dzięki temu
niektórzy z bezrobotnych przestają być realnym ciężarem dla Urzędu.
Po prostu ja, że tam sobie dorabiam, na tej ulicy to, chociaż muszę się rejestrować, idę do tej
pani z opieki społecznej. Pani pyta mnie, czy dorabiam sobie dorywczo? Ja mówię, akuratnie tak.
Ona na przykład pyta się mnie ile zarobiłem? To ja jej wciskam taką kwotę najniższą. Przecież
nie będę mówił ile. I wszystko gra. A ona się cieszy, że ja jestem aktywny, że chcę pracować.
Faktycznie to, kto ma się do tego przyczepić? Jak by tam nie pracował, miał na siebie faktycznie
samochody to wtedy tak.
Jak zarobimy te trzy tysiące dodatkowo to kto nam się przyczepi? Przez wakacje, kto nam się
przyczepi?
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Po prostu się cieszą, że nie kradniemy, nie robimy rozboju.
A kto się przyczepi, że ja mam w poduszce, albo, że sobie kupie buty?
Ja myślę, że oni (urzędnicy) na to patrzą z przymrużeniem oka, bo oni mają dużo dotacji dla
ludzi, muszą wspomagać ludność, co naprawdę nie mogą pracować, a muszą im pomóc.
Ale to też jest wiadomo, że to nie jest duża kwota. Tę dotację, co oni mają te 200 złotych to jest
śmieszne.
A jak sobie dorobi to nikomu nic się nie stanie.
Pewnego rodzaju zagrożenie stanowić może – w sytuacji braku pisemnej umowy – możliwość
nieotrzymania zapłaty od pracodawcy. Jednak jest to zagrożenie odbierane jako mało realne - w
przypadku małych miejscowości, podstawą porozumienia pomiędzy pracodawcą a pracownikiem
sezonowym jest zaufanie, gwarantujące jednej stronie właściwe wykonanie pracy, drugiej natomiast –
wypłatę wynagrodzenia. Ani pracodawca, ani pracobiorca nie chciałby ryzykować utraty dobrej opinii,
istotnej zarówno dla znalezienia pracy, jak i pracowników.
Przeważnie tych ludzi się zna. To im jest trudniej po prostu.
Jak by w Solcu ktoś tak zrobił to by zaraz ludzie krzyżyk postawili.
Od razu by wszyscy wiedzieli.
Po prostu bardzo łatwo sobie opinię popsuć.
Tak, Solec jest mały.
Pracownicy podejmujący sezonowe prace nierejestrowane posiadają dość wyczerpującą
wiedzę na temat możliwych zagrożeń związanych z wykonywaniem tego typu pracy – i wiedza ta nie
powoduje zmniejszenia ich skłonności do podejmowania tego typu prac, bowiem, jak sami przyznają –
największym zagrożeniem jest brak pracy i pieniędzy
Pojęcie „praw pracowniczych” jest w przypadku sezonowych pracowników nierejestrowanych
pojęciem abstrakcyjnym - pracownicy mają poczucie braku jakichkolwiek praw z tytułu wykonywania
pracy. Jeśli w sytuacji hipotetycznego konfliktu pracodawca odmówiłby wypłacenia wynagrodzenia za
pracę, jedyną drogą dla pracownika pozostaje – w jego własnym odczuciu – mediacja, dążenie do
porozumienia.
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Żaden z pracowników sezonowych nie bierze pod uwagę sądowego dochodzenia swoich praw
w konflikcie z pracodawcą. Na przeszkodzie stoi przede wszystkim przekonanie o braku prawa
pracownika nielegalnego do podejmowania tego typu kroków, wynikające z braku pisemnych dowodów
(umów) dokumentujących istnienie stosunku pracy pomiędzy pracodawcą a pracownikiem. Niektóre z
osób obawiają się również sankcji grożących im za podejmowanie pracy „na czarno”.
Warunkiem ewentualnego podjęcia kroków prawnych wobec nieuczciwego pracodawcy byłoby,
zdaniem pracowników:


posiadanie środków finansowych na rozpoczęcie drogi sądowej



posiadanie świadków, gotowych do stanięcia przed sądem
Powyższe warunki są, w odczuciu pracowników sezonowych, mało realne bądź wręcz

niemożliwe do spełnienia: nie posiadają odpowiednich środków finansowych i są przekonani, że w
hipotetycznej sytuacji pozwania do sądu pracodawcy współpracownicy nie zdecydowaliby się na rolę
świadków, obawiając się o utratę możliwości zatrudnienia.
W odniesieniu do kwestii ewentualnych roszczeń wobec pracodawcy szczególnie istotna
wydaje się kwestia zamkniętego środowiska małego miasta czy wsi - wzajemne powiązania i
znajomości pomiędzy potencjalnymi pracodawcami. Pracownik, który zdecydowałby się na podjęcie
tego typu kroków miałby, w opinii badanych, zamkniętą drogę do zatrudnienia na swoim terenie.
Pierwsze słyszę.
Nie daj się złapać, takie tylko prawo
Jak bym był w stanie udowodnić w sądzie, że pracowałem u niego to na pewno.
Raczej niewielkie szanse, żeby udowodnić.
Małe szanse, ale ma. Wydaje mi się, że gdyby miał grono osób, które by poszły za nim. Ileś osób
by się zebrało i każdy w sądzie by poświadczył, że pracodawca czegoś tam nie dopilnował,
ewidentnie jego wina to wydaje mi się, że jakieś szanse ma. Tym bardziej, że jeszcze nas na
czarno zatrudnia. Też pewnie za to się ponosi jakieś konsekwencje.
Pewnie byś się jakoś dogadał, żeby zapłacił do ręki.
Można jedynie zgadywać, ale wydaje się, że jednak jakieś szanse ma, ale sam na pewno nie. Na
pewno by nie zwojował.
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[współpracownicy nie świadczyliby] Nie, pieniądz by się liczył, bo szkoda by było pracę stracić.
To nawet daje łapówy, albo coś takiego, żeby nie iść do sądu. Wziąłby pan? Wziąłby.
To zależy od środowiska, bo w takim Solcu na przykład pracodawca znajomości ma. Ciężko by
było potem pracę znaleźć.
W małym mieście małe szanse przebicia. Na pewno.
I tak do pewnych zakładów, gdzie znają się szefowie to byś nie trafił.
Na pewno by szło ciężko. Taka osoba jest już spalona. Na dzień dobry, a to pan, to nie ma
miejsca.
Nie. Tutaj w tym przypadku nie ma mowy o żadnych sądach. Tutaj nie ma żadnej podstawy.
Nie ma prawa. Nie mamy nic między sobą. Pani na przykład u mnie pracuje pół roku. Ja
zapłaciłem pani tam grosze. Później rozstajemy się. Pani idzie do sądu i mówi pani: Pracowałam
u takiego i takiego gościa. Z metra cięty, łeb łysy. I to wszystko. A sąd: Proszę panią, gdzie pani
żyje? I świadkowie nie pomogą. Musi być dokument.
Nie, no można się sądzić. Ale najpierw trzeba mieć pieniądze żeby się sądzić. Ale to się nie
opłaca gdzieś komuś się sądzić i na bilety wydawać. To nie ma sensu.
I jest taka sprawa, że pracodawcy się znają. Jak jednego pozwiesz do sądu to drugi już nie
zechce ryzykować.
To jest taka większa wioska i wszyscy się znają niestety. Czy pracodawcy, czy ludzie, to znają.
Jeden drugiemu powie.
Żaden z uczestniczących w badaniu pracowników wykonujących sezonowe prace
nierejestrowane nie zetknął się z przypadkiem pozwania do sądu pracodawcy przez pracownika
zatrudnionego nielegalnie.
Skłonność do zatrudnienia rejestrowanego
Mówiąc o ewentualnej legalizacji zatrudnienia, pracownicy podejmujący nierejestrowane prace
sezonowe w budownictwie widzą się raczej w roli podmiotów gospodarczych świadczących usługi
budowlane niż w roli pracowników najemnych (niektórzy z nich zresztą są aktualnie legalnymi
pracownikami najemnymi). Zaletą byłoby tu poczucie bezpieczeństwa, wynikające z legalności pracy.
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Nikt z nas, powiedzmy wykonując jakieś prace, nie czułby niezagrożony, że inspekcja pracy
złapie czy jakaś tam inna służba. Na pracy takiej powiedzmy, nielegalnej
Podstawowym motywem ewentualnej decyzji o rejestracji działalności gospodarczej byłoby
stwierdzenie jej opłacalności – co najmniej na podobnym poziomie, jak obecnie prowadzona działalność
(praca) oraz brak komplikacji natury administracyjnej. A zatem - głównymi warunkami, jakie w ich
odczuciu powinny być spełnione, aby opłacało im się zarejestrować działalność gospodarczą są:
radykalne obniżenie kosztów działalności: przede wszystkim ZUS, ale również obciążeń



podatkowych; ewentualnie podwyższenie kosztów uzyskania przychodu
Zdaniem badanych, tylko radykalne obniżenie kosztów sprawi, że firma zarejestrowana będzie
konkurencyjna w stosunku do firmy (pracownika) działającej nielegalnie; w przeciwnym wypadku
zatrudnienie „na czarno” zawsze będzie bardziej opłacalne dla pracodawcy – podmiot działający
legalnie upadnie z braku klientów.
maksymalne uproszczenie procedur administracyjnych, w tym: procedury rejestracji działalności



gospodarczej, sposobu rozliczeń z ZUS i Urzędem Skarbowym
Obecnie obowiązujące procedury pełnią rolę zaporową - odstraszają ewentualnych
zainteresowanych od zamiaru rejestracji działalności swoim stopniem skomplikowania i długotrwałością.
Postulowana jest minimalizacja i uproszczenie wszelkich działań biurokratycznych, tak, aby np.
procedura rejestracji działalności gospodarczej trwała kilka minut i odbywała się w jednym miejscu, a
prowadzenie działalności nie wymagało trwałego korzystania z usług płatnej księgowej (dodatkowy
koszt).
Trzeba by było przede wszystkim przeliczyć wtedy, dodać swoje koszta. Czyli podatek, ZUS
przede wszystkim. Jakieś rozliczenia typu księgowa. Na pewno to jest podstawa. Bo bez
księgowej dzisiaj ani rusz. Nawet nie polecam próbować bo wiem na własnej skórze. Miałem po
cichu księgową na lewo, i miałem nieprzyjemności.
I można to robić co się robi. I można to robić oficjalnie, legalnie. Tylko wtedy dajmy na to godzina
mojej pracy kosztuje przykładowo 10 złotych. Ja to muszę skalkulować. Trzeba to, trzeba to.
Trzeba tamto zapłacić. Tu jeszcze. Dodatkowo wiadomo, jeszcze dojdzie paliwo, żeby zajechać i
inne sprawy załatwić urzędowe. No to wtedy by musiała kosztować 15,16 złotych. I zachodzę do
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klienta z taką ofertą. On tak popatrzy na mnie: Proszę pana, ale ten klient, na przykład pan
Andrzej, zrobi mi to za 10. I niestety.
Ja bym to tak określił, że państwo powinno zaufać obywatelowi. Czyli dać tutaj swobodę
działania. Pierwsza sprawa to niski, powiedzmy bardzo niski podatek. To wtedy szara strefa by
nie istniała. Bo jak ja bym powiedzmy zarobił u kolegi 500 złotych. I ja idę do Urzędu
Skarbowego. Zgłaszam się, zarobiłem 500 złotych. I 50 złotych odprowadzam do państwa. I z
tych 50 złotych mam jakieś tam ulgi w skali roku. Bo wiadomo, kwota się zbiera.
I nawet nie ulgi, tylko koszty uzyskania tych 500 złotych. Koszt uzyskania. Dojazdy do klienta i tak
dalej. I jakbyś coś jeszcze od tego odliczył, to byś to zrobił legalnie bez żadnych problemów. I
wtedy z Urzędem Skarbowym się rozliczasz.
To co się słyszy teraz, pracodawca zawsze się skarży, że ma takie podatki. Wszędzie jest
opodatkowany. Że nie może pracownikowi nic. Tylko jego stać na tyle zapłacić pracownikowi.
Mówi, że nawet nie może rozwinąć się, bo nie ma z czego. Bo weźmie tę robotę zrobi. Niby żyje
mu niedobrze. Ja nie potrafię określić jakie on ma dochody. On tak tłumaczy, że jest obciążony
tymi podatkami. A jakby było połowę tego, bo nie wszyscy będą biznesmenami, prawda? Ale
większość by tylko takie roboty robiła co potrafi. I on by wtedy może dał temu pracownikowi.
Zapłacił godziwie. Może by nie wyjeżdżali tak mocno wtedy.
Na pewno jak pan wspomniał z tymi procedurami w tych ZUSach czy innych urzędach, że trzeba
księgowe mieć. Trzeba to ułatwić nam. Tym jednoosobowym firmom, te załatwianie tych spraw.
Bo jest ciężko samemu cokolwiek zrobić. To zajmuje czas i duże koszty.
Jakby to było proste, być może, że by to człowiek przemyślał. Jakieś zalegalizowanie tego czy
zarejestrowanie tej działalności. No bo wiadomo, że by było to łatwiejsze i jak koledzy mówili,
żeby koszty tego były mniejsze. Bo wiadomo, że miałbym łatwo to załatwić, to nie zmienia faktu,
że gdzieś bym poszedł do kogoś gdzieś zrobić, to ktoś by nie chciał żebym ja za te pieniążki robił.
Bo tam ktoś inny przyjdzie taniej. Albo po prostu za drogo będzie mnie ten dom kosztował. Ta
budowa tego domu, żebym ja mógł to wszystko zrobić.
W Anglii firmę zakłada się w jeden dzień, a u nas tysiące papierów. Tam tylko dwa papiery i
koniec jest. A tu się jeszcze czeka.

„PRZYCZYNY PRACY NIEREJESTROWANEJ, JEJ SKALA, CHARAKTER I SKUTKI SPOŁECZNE”. RAPORT
JAKOŚCIOWYCH

836

Z BADAŃ

Należy podkreślić, że obniżenie kosztów i minimalizacja formalności powinny zachodzić łącznie
– realizacja tylko jednego z tych postulatów z pominięciem drugiego nie spełnia oczekiwań pracowników
rozważających możliwość rejestracji działalności gospodarczej.
Dodatkowo – zdaniem pracowników – mogłaby być uwzględniona sezonowość branży
budowlanej. Postulowane są zmiany w przepisach dotyczących ZUS i podatków, uwzględniające
możliwość uiszczania należności przez tego typu firmy tylko w okresie prowadzenia rzeczywistej
działalności, czyli w sezonie, z wyłączeniem miesięcy, w których firma de facto nie działa, bez
konieczności wyrejestrowania podmiotu.
Wiadomo, praca w resorcie jest zmienna i sezonowa. Szczęśliwy jest ten co ma przez cały rok
pracę. Na okrągło. Ale są takie miesiące, szczególnie właśnie zimą, gdzie przy zarejestrowaniu
działalności, przychodzi ta zima i trzeba płacić ZUS, trzeba płacić wszystko. A nic się nie robi. Nie
ma dochodu.
Ja nawet chodziłem do ZUSu kiedyś i się pytałem. Nie ma możliwości jakoś okrojenia,
zmniejszenia. To trzeba zlikwidować działalność.
Na wiosnę rejestrowanie, na jesieni likwidowanie.
Pracownicy wykonujący nierejestrowane prace sezonowe nie są skłonni do zaakceptowania
niższej kwoty dochodu (legalnego) w zamian za świadczenia ZUS - większą ochronę bieżącą i w
przyszłości (emerytura). Wypowiedzi jednego z najstarszych uczestników sesji (Solec) pozwalają
przypuszczać, że wyjątek stanowić tu mogą osoby starsze, mające ograniczone możliwości
zatrudnienia, dla których – z racji wieku, niska emerytura stanowi realne zagrożenie. Jak wspomniano
wcześniej, również założenie rodziny może zmieniać podejście pracowników do tej kwestii. Ogólnie
rzecz biorąc jednak, pracownicy sezonowi wolą uzyskiwać obecnie wyższe dochody nielegalnie niż
borykać się z kłopotami finansowymi, licząc na wyższą emeryturę.
Nie bez znaczenia dla powyższej kwestii jest, jak się wydaje, deklarowany powszechnie i
bardzo silnie (okolice Siedlec) brak zaufania do ZUS jako instytucji zarządzającej składkami
emerytalnymi. Pracownicy deklarują obawy dotyczące jej przyszłej wypłacalności i kwestionują realne
możliwości zabezpieczenia sobie przyszłości w postaci emerytury z ZUS.
W tej chwili już nie wiadomo kto, skąd te pieniądze będzie płacił. Te pieniądze gdzieś one są
fizycznie. Ale nie ma instytucji.
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Do mnie przychodzi co roku lista, że już mam nazbierane tyle pieniędzy. A kto będzie płacił? Nie
wiadomo.
Ja bym tak to określił może. Widząc ZUS, jakie to są molochy. Jak pieniądze są marnotrawione.
Jak bawią się w Wieliczce. Robią jakieś tam kongresy swoje. Gdzie wynajęcie Sali kosztuje
chyba z półtora miliona złotych na dole. Kilkuset metrowa sala. I obsługa cateringowa najwyższej
jakości. I bawią się powiedzmy w Wieliczce. Bawią się w najlepszych hotelach Polski. Robią
różne te spotkania, kongresy. I przydzielają sobie różne premie.
Nasze pieniądze są marnotrawione
Co mi ZUS dał, skoro ja 12 lat płacę ZUS. Co on mi dał na dzień dzisiejszy? Nic. Ja tylko noszę
im kasę. I proszę bardzo. I gratis. I cały czas gratis.
Najgorzej mnie denerwuje to, że urzędnicy patrzą na ciebie jak na złodzieja. Przecież nosisz im
swoje pieniądze, ciężko zarobione.
No niestety. Marmury teraz kosztują. Kosztują bardzo drogo. Coś za coś trzeba.
Ja jak bym miał wybór na przykład to bym wolał całe życie pracować na czarno i dostawać
pieniądze za ZUS do kieszeni i sam je sobie odkładać na fundusz jakiś inwestycyjny, albo
emerytalny. Inwestycyjny jak najbardziej, kiedy tam po 40 latach to mam poważne pieniądze, że
mogę sobie otworzyć sklep, który będzie na mnie pracował, a emerytury dostane tyle, że nie
wiadomo, co zrobić. Taka jest prawda.
Wprowadzenie obowiązku częstego zgłaszania się do Urzędu Pracy osób zarejestrowanych
jako bezrobotne nie miałoby, zdaniem pracowników, wpływu na wykonywanie pracy nierejestrowanej.
Nawet obowiązek codziennego stawiania się w Urzędzie dałby się, w opinii badanych, pogodzić z
pracą; mogłoby to być utrudnieniem jedynie w przypadku wykonywania pracy w znacznym oddaleniu od
miejsca zamieszkania. Osoba, dla której praca nierejestrowana stanowi jedyne źródło utrzymania
ryzykowałaby w takiej sytuacji, ale nie zrezygnowałaby z pracy.
Zależy jak się z pracodawcą dogadam. Czasami jest tak, że nawet codziennie można na
godzinkę wyskoczyć. Czasami jest tak, że nie ma wyjścia.
Wszystko się da.
Ale z drugiej strony, czemu by to miało odstraszać, jeśli niektórzy ludzie i tak pieniędzy nie mają.
Co ma do stracenia?
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Jeżeli jest dojazd gdzieś poza miejscowością to na pewno. Na miejscu raczej nie.
Nie ma problemu na godzinę się wyrwać z pracy.
Myślę, że by człowiek zrezygnował z tego przywileju tego ubezpieczenia tam. A raczej z pracy by
nie zrezygnował na czarno.
Uczestniczący w sesjach pracownicy zatrudniający się nielegalnie do prac sezonowych
niechętnie wypowiadali się na temat możliwości ewentualnych dodatkowych działań administracyjnych,
skierowanych na walkę z pracą nierejestrowaną.
Proszę panią, bata na siebie nie będziemy kręcić.
W grupie soleckiej stwierdzono jedynie, że taką możliwość stanowi podniesienie kar dla
pracodawców, co w efekcie ograniczyłoby rynek pracy nielegalnej.
Podejmując pracę rejestrowaną pracownicy nie chcieliby rezygnować z jakichkolwiek
uprawnień, gwarantowanych prawem pracy. Uważają, że pracownik zatrudniony legalnie ma
niezbywalne prawo do świadczeń i to stanowi między innymi zaletę pracy legalnej, często niżej płatnej
niż praca nierejestrowana.
Jeżeli żądają od nas uczciwej pracy pracodawca i tyramy to, dlaczego my mamy rezygnować?
Entuzjazmu pracowników nie wzbudza również propozycja wprowadzenia kwoty wolnej od
składek ZUS, czyli legalnego zatrudnienia bez ubezpieczenia społecznego. Jeśli postawieni zostaliby
przed decyzją pozostawienia tylko niektórych elementów ubezpieczenia społecznego, optowaliby
przede wszystkim za tymi, które wiążą się z możliwością wypadku przy pracy:


ubezpieczenie zdrowotne



możliwość uzyskania renty powypadkowej
W odniesieniu do zasiłku chorobowego i składek emerytalnych zdania były podzielone.
Instytucja Agencji Pracy Tymczasowej nie jest znana respondentom w okolicach Siedlec i

części badanych z Solca. W Solcu jedna z osób uczestniczących w sesji miała osobiste doświadczenia
w zakresie pracy poprzez Agencję.
Opinia osób znających istotę działania Agencji Pracy Tymczasowej:
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forma zatrudnienia odpowiadająca przede wszystkim uczącej się młodzieży, jako podstawowa
forma zarobkowania jest postrzegana jako ryzykowna – ze względu na dorywczy charakter
pracy



Agencja preferuje osoby młode, posiadające alternatywne źródło ubezpieczenia, aby obniżyć
koszty zatrudnienia
To jest najlepsze dla tych, co się uczą i chcą dorobić po prostu.
Dla studentów.
Jak ktoś chce z tego wyżyć to będzie ciężko z tego wyżyć z pracy tymczasowej, bo tam jest
ryzyko, że praca jest, raz
Uczniowie, studenci, to na tym polega.
Młode osoby.
Odrzut tam jest do 25 lat najczęściej. Kiedy się uczą, bo student nie płaci składki ZUS. Oni tylko
podatek płacą, a ZUS to państwo płaci.
W ogóle znam bardzo dużo osób, które pracują w takich agencjach pracy tymczasowej.
Praktycznie, jeśli chodzi o osoby dorosłe po 26 roku życia to nie widziałem.
Bo to już ZUS trzeba płacić. To na rękę nie bardzo jest. A uczeń to nie płacą, tylko podatek.
W opinii osób nie znających Agencji Pracy Tymczasowej, związanie się z tego typu instytucją

ma zarówno wady jak i zalety:


plus - legalność zatrudnienia, ze wszystkimi tego skutkami (ubezpieczenie, składki emerytalne)



plus - brak konieczności samodzielnego zabiegania o pracę



plus – pewność wypłaty wynagrodzenia



minus - brak gwarancji ciągłości zatrudnienia przy jednoczesnej konieczności pełnej
dyspozycyjności – ryzyko braku środków utrzymania



minus – prawdopodobnie niższe zarobki w porównaniu z pracą nierejestrowaną
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Ja myślę, że by mogło nie być za dużo tej pracy. To też by trzeba było czekać. A może będzie
dzisiaj, a może nie będzie. I ja bym tak siedział w domu i czekał. Może ja pójdę dzisiaj do pracy, a
może ja nie pójdę do pracy dziś.
Nie wiem jak to by było. Nie mam pojęcia. Jakby to była jakaś praca, że by to jakiś tam ciąg był.
Powiedzmy, że raz mniej, raz więcej, no to dlaczego nie. Jeżeli to by było takie czekanie przy
stole. Siedziałbym w 10ciu i przyszli by i jednego wzięli, a ja za tydzień. Ale jakby to było dobrze
to dlaczego nie.
Ale jeszcze właśnie za ile?
No nie wiem. Tak jak tutaj koledzy mówili, tak samo, czekać na prace i albo mnie wezmą albo
nie. To już lepiej bym wolał pójść do jakiegoś znajomego mu robić. To już wtedy wiem, że mam.
A tak czekać i czekać. Albo człowiek zadzwoni albo nie.
A ja bym wolał przez agencję. Zobaczyłbym jak to w praktyce wygląda. Dlaczego? Bo raz, że
bym miał świadczenia. A druga sprawa, że bym robił legalnie i bez żadnych obaw.
Przykładowo ja jestem w takiej agencji, nie? Zrobię to, zrobię to, zrobię tamto. Proszę bardzo,
dzwonią do mnie na telefon. Od jutra pan idziesz do pracy do tego i do tego. Na razie na okres
miesiąca czasu. Czy to odpowiada? Jak najbardziej. Proszę bardzo. Jedziemy, sprawdzamy co
się robi. I wtedy ja mam z agencji płacone. I to pewne są pieniądze. Jest pewne ubezpieczenie
moje. Jest pewne podatki. Już wtedy nic mnie nie obchodzi dajmy na to. I z jednej strony jest
dobrze i z drugiej. Bo wszystkim zajmuje się agencja.
Ja myślę, że robota by była.. Takie agencje właśnie, które zajmują się, tam są ludzie
profesjonalni. Oni tam naprawdę znajdą pracę.
Dla osób, które dotychczas nie miały żadnych doświadczeń z zatrudnieniem przez Agencję
Pracy Tymczasowej i nie znają istoty działania tej instytucji, warunkami ewentualnego związania się nią
są zatem przede wszystkim:


gwarancja ciągłości zatrudnienia (brak długich przestojów pomiędzy okresami zatrudnienia)



zarobki na poziomie nie odbiegającym rażąco od uzyskiwanych obecnie
Istotne jest również, aby Agencja znajdowała się w miejscu zamieszkania pracownika lub

najbliższej okolicy – konieczność dojazdów byłaby kłopotliwa i wiązałaby się z dodatkowymi kosztami.
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Gdyby takie coś było, na miejscu, bo nie pojadę do Bydgoszczy, czy do Torunia szukać, gdyby w
miejscowościach coś takiego było.
W gminie powinno się coś takiego otworzyć.

Pomoce domowe
Podejmowanie decyzji o podjęciu pracy nierejestrowanej
Osoby pracujące bez rejestracji jako pomoce domowe stanowią zróżnicowaną grupę. Są to
ludzie w różnym wieku, znajdujący się w różnej sytuacji życiowej Najczęściej są to osoby, które mają
stały dochód (mają stałą pracę, na ogół na ułamek etatu, emeryturę, zasiłek przedemerytalny, rentę),
zaś praca w charakterze pomocy domowej stanowi dla nich dodatkowe źródło dochodów. W tej grupie
są jednak także studentki oraz osoby bezrobotne.
Część z badanych osób pracuje u jednego pracodawcy, inne są zatrudnione u kilku
pracodawców.
Uzgadniając warunki pracy z nowym pracodawcą na ogół nie ustala się z góry jak długo będzie
trwał okres zatrudnienia. Trudno bowiem przewidzieć jak potoczy się w przyszłości rozpoczęta
współpraca. Może trwać krótko, a może być kontynuowana latami w zależności od relacji między
pracodawcą i pracownikiem. Zdarza się, że czasowa pomoc przekształca się w długotrwałą odpłatną
pracę.
Z relacji pracowników wynika, że po uzgodnieniu warunków zatrudnienia na ogół bardzo szybko
podejmują pracę. Szybko mogą także otrzymaną pracę stracić. Rozstanie może nastąpić praktycznie z
dnia na dzień. Jeśli pracownik nie jest w danej chwili dyspozyjny (np. z powodu choroby, pobytu w
szpitalu) może zostać się zwolniony. Łatwość rozstania się jest wygodna dla pracodawców, ale niekiedy
także dla pracowników. Jeżeli pracownik z powodów losowych nie może kontynuować pracy, nie musi
się tłumaczyć przed pracodawcą. W przypadku złych relacji z pracodawcą może w każdej chwili
zrezygnować z pracy.
Rzadko z wyprzedzeniem ustala się sposób rozstania się z pracownikiem. Zdarza się, że ma to
miejsce, jeśli praca polega na opiece nad dziećmi. Pracodawcy zależy wówczas, aby ze względu na
dobro dziecka pracownik kontynuował pracę przez dłuższy czas.
Pracownik nie dostaje wyboru czy chce pracować bez rejestracji czy też wolałby legalne
zatrudnienie. Na ogół w ogóle nie porusza się tego tematu uzgadniając warunki pracy. Badani
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odróżniają sytuację, w której pracodawcą jest firma, od sytuacji, w której pracodawcą jest prywatna
osoba, która zatrudnia pomoc w gospodarstwie domowym. W pierwszym przypadku ustala się na
wstępie, czy praca będzie rejestrowana czy też nie, w drugim przypadku nie ma takiej potrzeby. Dla obu
stron jest bowiem oczywiste, że niektóre zajęcia, takie jak praca pomocy domowej, wykonuje się „na
czarno”. Jest to powszechnie przyjęte i akceptowane społecznie. Część osób uzgadniając warunki
zatrudnienia sama deklaruje na wstępie, że jest zainteresowana wyłącznie pracą bez rejestracji.
Znaczy mnie to do głowy nawet nie przyszło, żeby to, takie coś rejestrować.
Był taki pomysł swego czasu, prawda, z tym zarejestrowaniem, szczerze mówiąc to mi nie
przyszło w swoim czasie do głowy, bo miałam tyle jakichś różnych perturbacji życiowych, żeby
się tym zainteresować, ale gdzieś tam mi przeleciało koło ucha, że była taka akurat propozycja,
żeby zarejestrować pracę tych opiekunek, znaczy dać im taką możliwość, żeby właśnie mogły
pracować na umowę, natomiast mnie szczerze mówiąc nigdy nie przyszło do głowy, żeby
zapytać któregoś pracodawcę o to, czy chciałby. Z tych, których sobie przypominam, to nie
sądzę, żeby któryś miał w ogóle taką opcję.
Znaczy no w moim wypadku akurat mi się nie opłaca tutaj właśnie, bo ani to jest jakiś duży
dochód…, Robię to, powiedzmy, po znajomości bardziej, a to, że przy okazji jakieś parę złotych
mam (...) na miejscu praktycznie piętro wyżej, więc też nie przyszłoby mi do głowy, żeby coś
takiego zaproponować ewentualnie, żeby skorzystać z takiego czegoś.
Jak mamy bardziej odpowiedzialną pracę, to pracodawca, że tak powiem, zapyta czy zdajemy
sobie sprawę, że to jest wszystko nielegalnie. Więc ty wiesz i ja wiem. A typu sprzątanie u kogoś
czy mycie okien, no to nawet nie ma zapytania. No bo to jest bez sensu.
Czy to będzie praca na czarno czy nie, to się mówi jak się podejmuje pracę w zakładzie. Na
przykład mój kolega dorabia sobie jako piekarz, gdyż nie jest z wykształcenia piekarzem. I to też
był jakiś zakład czy piekarnia. I facet którego przyjmował kierownik czy tam dyrektor, to
powiedział mu, że tu będzie pracował na czarno. A u osób prywatnych to o takich rzeczach się w
ogóle nie mówi.
Przy podejmowaniu decyzji o zatrudnieniu nierejestrowanym największe znaczenie dla
pracownika ma kwota wynagrodzenia, jaką otrzymuje.
Stosowane są różne formy rozliczenia czasu pracy i wypłaty wynagrodzenia. Część osób
pobiera stałą miesięczną pensję (dotyczy to szczególnie osób, które pracują u jednego pracodawcy i
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wykonują różnorodne obowiązki). Inni mają określoną stawkę godzinową i dostają wynagrodzenie
zależnie od ilości przepracowanych godzin. W jeszcze innych przypadkach pracownik ma do wykonania
określony zakres obowiązków. Niezależnie od tego, ile czasu pracownik poświęcił na wykonanie
powierzonej mu pracy, otrzymuje takie samo wynagrodzenie. Niekiedy zdarza się, że za wykonanie
określonych zadań otrzymuje się wynagrodzenie umowne zależne od hojności pracodawcy. Wypłata
wynagrodzenia następuje z reguły raz w tygodniu lub raz w miesiącu.
Za dodatkową pracę pracownicy dostają z reguły dodatkowe wynagrodzenie. Np. osoba
opiekująca się dzieckiem i pobierająca stałą miesięczną pensję za pracę w sobotę otrzymuje dodatkowe
wynagrodzenie. Osobno płatne może być także duże sprzątanie przed świętami.
Niekiedy osobno liczone są także dojazdy do pracy. Pracodawca pokrywa wówczas koszt
biletów.
Oprócz ustalonego wcześniej wynagrodzenia niektórzy pracownicy otrzymują od pracodawców
prezenty np. zakupy na święta, drobne upominki (czekoladę). Nie jest to jednak regułą.
Zdarza się, że jeśli pracownik stawi się do pracy i nie z własnej winny nie będzie mógł jej
wykonać (np. z powodu braku prądu, wody), pracodawca wypłaca mu wcześniej ustalone
wynagrodzenie. Sytuacja tak nie jest jednak regułą.
Pracownicy mogą na ogół korzystać z urlopu bezpłatnego. O planowanej nieobecności trzeba
uprzedzić z odpowiednim (np. kilkutygodniowym) wyprzedzeniem i wówczas zwykle nie ma problemów
z uzyskaniem urlopu. Jedna z osób relacjonowała, że pracodawca zażądał, aby na czas planowanej
nieobecności znalazła osobę na zastępstwo. Uznała, że żądanie jest nieuprawnione i nie podjęła już
pracy u tej osoby. Zwykle jest tak, że pracownicy mają bezpłatną przerwę w czasie urlopu pracodawcy.
Dla większość badanych praca bez rejestracji nie stanowi powodu do wstydu. Nie czują się jako
pracownicy gorsi tylko dlatego, że pracują „na czarno”. Mają poczucie, że uczciwie zarabiają na chleb.
Mimo to niektórym osobom nie podoba się to, że inni mówią o nich „szara strefa”.
Wśród zajęć najczęściej wykonywanych w sposób nierejestrowany wymieniano: opiekę nad
dziećmi i ludźmi starszymi, usługi pielęgniarskie, prace domowe (gotowanie, sprzątnie, mycie okien),
prace ogrodnicze, wyprowadzanie psów, usługi budowlane i remontowe, udzielanie korepetycji,
prowadzenie księgowości, a także prace chałupnicze. W szarej strefie działają także agencje
towarzyskie.
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„Na czarno” nie wypada zatrudnić pracowników w zakładach państwowym. Także firmy, którym
zależy na prestiżu, renomie nie mogą sobie pozwolić na oferowanie pracy bez rejestracji.
Przedsiębiorstwa państwowe obawiają się kar za zatrudnianie „na czarno”. W przypadku
przedsiębiorców prywatnych te obawy są mniejsze, bowiem gotowi są dać łapówkę, aby uniknąć kary.
Firmy prywatne kierują się głównie kryterium zysku, a więc zależy im na tym, aby jak najmniej płacić za
pracę.
Motywacje dla których pracownik decyduje się na podjęcie pracy
W przypadku osób młodszych istotnym motywem podejmowania pracy bez rejestracji jest brak
innej, lepszej pracy. Z powodu braku wystarczających kwalifikacji osoby pracujące jako pomoce
domowe często nie mają możliwości znalezienia satysfakcjonującego je zatrudnienia. Zatrudniając je w
domu na ogół nikt nie wymaga od nich przyniesienia CV, zaświadczeń o ukończonych kursach i
szkołach.
Legalna praca, której zdobycie leży w zasięgu możliwości badanych, jest dla nich nie do
przyjęcia ze względu na zbyt niskie wynagrodzenie (do 5 zł na godzinę lub mniej) i często złe warunki
pracy (nieprzestrzeganie kodeksu pracy, praca po godzinach, praca w soboty i niedziele, brak szacunku
dla pracownika). Paradoksalnie praca nierejestrowana zapewnia takim osobom wyższe zarobki i
stosunkowo duży komfort pracy.
Powodem podjęcia pracy bez rejestracji nie jest zatem brak możliwości znalezienia legalnego
zatrudnienia. Obecnie – jak konstatowali uczestnicy badania - o pracę jest łatwiej niż kiedyś. Można
znaleźć legalne zatrudnienie np. w handlu (w supermarketach) lub usługach, jednak jest to z reguły
praca ciężka i niskopłatna. Praca nierejestrowana okazuje się zatem być alternatywą dla źle opłacanej,
ciężkiej i często urągającej godności człowieka pracy legalnej.
Straciłam pracę trzy lata temu, no i to, co mi później proponowano, jeśli chodzi o wynagrodzenie,
pracy tyle, a wynagrodzenie jak dla stażysty, w związku z tym nie byłam zainteresowana taką
pracą. Bo to tak jest, że w wieku tam jakimś, prawda, proponują taką płacę, jakby człowiek w
życiu nie pracował, na niczym się nie znał.
Gdzie ja mam do zapłacenia wynajęte mieszkanie, opłacenie biletów i mnóstwo takich rzeczy,
jakichś, nie wiem, środków czystości, żywności, czyli podstawowych elementów, które dotyczą
człowieka, podstawowych punktów programu, to ja powiem szczerze, że sobie nie wyobrażam,
żebym no mogła się podjąć takiej pracy za 3 zł netto, czy nawet, no, po prostu nie wiem, takie
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osoby, które się podejmują, to muszą mieć, być otoczone jakimś komfortem, albo mają mężów,
którzy też pracują, albo mają jakieś, nie wiem, babcie na rencie, ciocie z emeryturą, czy mają
własne lokum, własne mieszkanie, gdzie oni nie ponoszą opłat, prawda, tylko sobie funkcjonują i
wtedy na te podstawowe, przynajmniej, prawda, żywność, to im wystarcza, to tak, wtedy można
powiedzieć, prawda, że mogę się podjąć, bo mnie to odpowiada, że pracodawca po prostu płaci
za moje, że tak powiem, jedzenie.
Ale niestety, jeśli ktoś ma taką sytuację, że może sobie dorobić „na czarno”, powiedzmy więcej
pieniążków niż te 800 zł, to nie pójdzie po to, żeby nim pomiatać, bo to jeszcze chodzi o to, że
jest niska pensja i jeszcze jest jedna rzecz, że tam jest kupę złodziejstwa, dwa: niestety
kierownictwo tej firmy, jak i szefostwo, pomiatają każdą osobą, brak kultury osobistej na każdym
kroku.
W ocenie uczestników dyskusji praca rejestrowana nie zawsze oznacza lepszą pracę. Wiele
spośród badanych osób ma złe doświadczenia z legalnie wykonywaną pracą w różnego rodzaju
firmach. Legalne zatrudnienie nie gwarantuje ochrony przed złym traktowaniem, nieprzestrzeganiem
praw pracowniczych. Często wysiłek włożony w pracę jest nieproporcjonalnie duży w stosunku do
otrzymywanego wynagrodzenia. Pracownik angażuje się w pracę, za którą nigdy nie zostaje doceniony.
Przeciwnie okazuje się, że nie dość dobrze wywiązuje się ze swoich obowiązków. Szczególnie
krytycznie oceniano warunki pracy w hipermarketach: niskie pensje, pracę ponad siły, wykorzystywanie
pracowników.
W firmie ja miałam taką sytuację. Zatrudnili mnie jako kasjer-sprzedawca, gdzie bardzo szybko
awansowałam na stanowisko kierownicze. Przy czym miałam obiecane, że po trzech miesiącach
jeżeli pokażę co potrafię, to dostanę aneks do umowy. Po pół roku ciężkiej harówki od 5 rano do
20 wieczorem. Gdzie naprawdę od poniedziałku pracowałam do niedzieli żeby pokazać na co
mnie stać. Przy minus czasami 30 stopni, gdzie do chłodni wchodziłam i układałam towar. Lody i
tak dalej. Gdzie miałam pod sobą bardzo młodych pracowników. Niektórzy mieli po 18 lat, gdzie:
Niech chce już mi się, ręce mi kostnieją. Niech pani zrobi to za mnie. Ja nie chciałam krzyczeć bo
chciałam stworzyć fajny zespól, fajną grupę. Po trzech miesiącach, oczywiście po tym pół roku,
podeszłam do (..) bo pracowałam w Mini Malu. On do mnie mówi tak: Słuchaj dziewczynko, my ci
jeszcze tu nie damy bo ty nic nam nie pokazałaś. Ja mówię: Jak to? To ja tak naprawdę daję z
siebie wszystko a wy mnie nie potraficie docenić? To na drugi dzień on przyszedł. Staliśmy w
rządku przed nim. Wszyscy pracownicy stali w rządku. Ja z boku. On sobie wziął długopis.
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Sprawdzał czy jest równo. Jak nie było równo, wszystko z półki spadało. A on spisał sobie moje
nazwisko i minus, to co się zepsuło, potrącał mi z pensji. Więc ja przez pół roku zarabiając 560
złotych w Mini Malu na Zagórzu, doprowadzono mnie do skrajności. Gdzie jakiś tam kierownik
powiedział: Słuchaj, weź sobie jakieś zwolnienie bo chyba cię zwolnią. Bo już mi upłynęła
kadencja trzech miesięcy, roku i miałam dostać umowę na stale. Gdzie wykonywałam obowiązki
kierownicze, bo zamówienia i tak dalej. Odbierałam to. Przyjeżdżałam taksówkami do pracy. Bo
tu słuchaj, już jest dostawa, przyjeżdżaj szybko, bo jak przyjdzie kierownik będzie kłótnia wielka i
tak dalej. A moi pracownicy? Mnie to zależy. Ja to tylko na 3 miesiące żeby sobie coś dorobić. Po
czym, tak jak mówię, główne kierownictwo powiedziało: Zwiewaj stąd. I dzięki niemu ja chyba się
nie wykończyłam psychicznie. Bo potrafiłam od 5 rano pierwszym autobusem jechać i ostatnim
wracałam. I zarabiałam 560 złotych. Przy czym tak jak mówię. Bałam się włożyć tej karty do
bankomatu, bo będę miała minus jogurty, minus czekolady, minus herbata. Bo jak się
przeterminowało, a ja nie byłam w stanie całego działu, każdego jogurtu sprawdzić, to on mi to
potrącał. Bo to rzekomo z mojej winy się przeterminowało. A robiliśmy takie numery, że się w
głowie nie mieści. Przebijaliśmy daty. Kiełbasy czyścili żeby były czyste. Kurczaki były gdzieś tam
umoczone. Buraki moczone żeby były świeże. Także naprawdę to był horror. W dużym
hipermarkecie, tak jak mówię.
Z doświadczeń badanych wynika, że także oferty z urzędów pracy są często niesprawdzone i
nie gwarantują otrzymania zadawalającej pracy. Zdarza się, że pracodawcy poszukujący pracowników
przez urząd pracy oferują pracę „na czarno”.
Wiele osób pracujących bez rejestracji jako pomoce domowe ma inne stałe źródło utrzymania:
legalną pracę, emeryturę, zasiłek przedemerytalny lub rentę. Praca w charakterze pomocy domowej jest
dla takich osób ważnym, ale dodatkowym źródłem dochodów. Osobom będącym w takiej sytuacji w
zdecydowanie mniejszym stopniu zależy na rejestracji zatrudnienia.
Inaczej jest w przypadku osób, które nie pracują nigdzie legalnie i nie mają wypracowanego
stażu pracy. Osobom będącym w takiej sytuacji zależy na ogół na tym, aby mieć płacone składki na
ubezpieczenie emerytalne, jednak aby zaspokoić bieżące potrzeby finansowe wybierają lepiej płatną
pracę nierejestrowaną niż przynoszące gorsze dochody legalne zatrudnienie. Jeżeli ktoś ma dzieci na
utrzymaniu nie zrezygnowałby z wyższych dochodów, aby zalegalizować pracę i mieć opłacane składki.
Na ogół osoby takie wolą większe pieniądze na rękę niż legalną pracę i perspektywę - ich zdaniem niepewnej emerytury z ZUS-u w przyszłości.
„PRZYCZYNY PRACY NIEREJESTROWANEJ, JEJ SKALA, CHARAKTER I SKUTKI SPOŁECZNE”. RAPORT
JAKOŚCIOWYCH

847

Z BADAŃ

W przypadku osób pobierających zasiłek przedemerytalny lub rentę istotnym motywem wyboru
pracy „na czarno” jest świadomość, że podjęcie legalnej pracy może się wiązać z utratą otrzymywanych
świadczeń. Żadna z osób znajdującej się w takiej sytuacji nie byłaby skłonna do rezygnacji z
otrzymywanych świadczeń i podjęcia legalnej pracy. Dochody z możliwej do zdobycia legalnej pracy
byłyby bowiem niewiele wyższe lub nawet niższe niż wysokość pobieranych obecnie świadczeń. Dla
rencistów, którzy nie mogą legalnie pracować, praca bez rejestracji to jedyna możliwa forma
zatrudnienia.
A ja jestem na przedemerytalnym zasiłku, nie mogę w ogóle pracować, więc ja chcąc pójść do
pracy, straciłabym zasiłek. A mogę pójść do pracy, gdzie mi dają 1200 zł, a ja dostaję zasiłku
1000, prawda, prawie. No to za 200 zł osiem godzin dziennie chodzić do pracy, dojeżdżać, trzeba
sobie kupić ubranie, buty, wszystko, ja tego nie muszę w tej chwili robić. Tak że coś tu stoi na
głowie. Człowiek jest zmuszony do takiej sytuacji.
Wszystkie badane pomoce domowe otrzymują za swoją pracę wynagrodzenie przewyższające
wysokość płacy minimalnej. W Warszawie zarobki osób pomagających w gospodarstwach domowych
są wyższe niż w Katowicach. W stolicy osoby, które pobierają stałe wynagrodzenie otrzymują około
1000 zł miesięcznie, zaś pracujący na godziny około 8 – 12 zł na godzinę, średnio 10 zł. W Katowicach
stawka godzinowa za sprzątanie wynosi około 7 zł, za opiekę nad dzieckiem 5 zł.
Obecnie żadna z badanych osób nie podjęłaby się wykonywania pracy pomocy domowej za
kwotę minimalnego wynagrodzenia (nawet gdyby była to praca rejestrowana). Zaznaczano jednak, że w
trudnej sytuacji, w przypadku pilnej potrzeby finansowej byłoby to możliwe.
Nie, myślę, że nikomu by się nie chciało nogi wysunąć, żeby…po prostu to są za małe pieniądze.
Nie, ja w życiu, nawet bym nogą nie wyszła, przepraszam, z domu zarabiać takie pieniądze.
Przepraszam, jak można w ogóle myśleć, żeby zmusić człowieka do pracy za takie pieniądze
W Katowicach jedna z osób (studentka) zadeklarowała, że zgodziłaby się na legalne
zatrudnienie i niższe zarobki, ale tylko jeśliby zdobyłaby pracę zgodną ze swoim wykształceniem
(pedagoga szkolnego). Wykonywanie obecnej pracy legalnie, ale za niższa stawkę raczej jej nie
interesuje.
Wszystkie badane osoby mają ubezpieczenie zdrowotne. Osoby niepracujące mają
ubezpieczenie opłacane przez urząd pracy lub są zgłoszone do ubezpieczenia przez współmałżonka.
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Zdaniem respondentów praktycznie każdy może zapewnić sobie ubezpieczenie zdrowotne. Jeśli nie ma
innej możliwości ubezpieczenie opłaca ośrodek pomocy społecznej.
Różne są opinie o pracodawcach oferujących pracę bez rejestracji. Ogólnie badani dość
krytycznie oceniają pracodawców zatrudniających pracowników „na czarno”. Krytyka ta dotyczy jednak
przede wszystkim oferowania pracy bez rejestracji w firmach, w znacznie mniejszym stopniu
pracodawców zatrudniających pomoce w gospodarstwach domowych.
W opinii pracowników legalizacja zatrudnienia nie zawsze zależy od chęci pracodawcy, jego
uczciwości, ale od jego możliwości. Jedni zatrudniają pracowników „na czarno”, bo chcą się szybko
wzbogacić, inni dlatego, że nie mogą sobie pozwolić na legalne zatrudnienie. Podkreślano, że osoby
zatrudniające pracowników legalnie także nie zawsze postępują wobec niech uczciwe, w ich zakładach
dochodzi do różnego rodzaju nieprawidłowości, przypadków omijania prawa (np. osoby zatrudnione
formalnie na pół etatu pracują po kilkanaście godzin dziennie).
Tam gdzie pracuję jest kwiaciarnia, która właśnie tak zatrudnia pracownice, one pracują więcej
niż normalnie, one pracują od siódmej do siódmej, a czasami do 20, do 15 czy do 18, są
zatrudnione na pół etatu, mają płacony najniższy ZUS, wszystkie najniższe możliwości i potem
mają za godzinę wyliczoną, pracują godzin tam ileś, a godzina jest u nich chyba 5 zł. Tyle, a nie
wolno jej usiąść, nie może zjeść w pracy, nie ma nawet krzesełka z oparciem, ma takie
krzesełeczko, takie okrągłe tylko składane, żeby tylko mogła przysiąść, nie wolno, nic jej nie
wolno, „jak to ty siedzisz?”, nie wolno jej zadzwonić, nie wolno jej odebrać telefonu, „bo ona
pracuje i bierze za to pieniądze”. Czyli siła robocza, a ma na pół etatu. I zarabia 1200, 1300, a
haruje światek, piątek i niedziela, i soboty, i niedziele, i wszystkie święta. I tylko w niedzielę ma
zapłacone 50 zł dodatkowo, za całą niedzielę.
Mimo krytycznych niekiedy ocen postępowania osób zatrudniających pracowników „na czarno”
uczestnicy badania dość dobrze zdają się rozumieć motywy dla których pracodawcy oferują pracę bez
rejestracji. Wymieniają wśród nich przede wszystkim chęć zmniejszenia kosztów pracy. Badani mają
świadomość, że chcąc legalnie zatrudnić pracownika pracodawca poniósłby o wiele wyższe koszty,
związane przede wszystkim z koniecznością odprowadzania składek na ZUS, a także z koniecznością
płacenia podatków. W przypadku zatrudnienia pomocy w gospodarstwie domowym być może byłby
nawet zmuszony zatrudnić firmę, która zajmowałaby się obsługą tego pracownika. W efekcie musiałby
w ogóle zrezygnować z zatrudnienia pomocy domowej albo byłby zmuszony od obniżenia jej
wynagrodzenia.
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Pani tutaj mówiła o pracodawcy, który zatrudnił na umowę. Ja nie wiem, czy pracodawcy w
pewnym sensie by się to opłacało, może to jest taka kultura zapytania, czy ewentualnie by
pracował na umowę, bo biorąc pod uwagę, jakie są stawki na mieście plus to ubezpieczenie, to
myślę, że pracodawca by chyba raczej na minusie wyszedł, niż na plusie. Nie wiem, czy to byłoby
opłacalne.
Istotną rolę odgrywa też chęć uniknięcia procedur administracyjnych i formalności związanych z
legalnym zatrudnieniem pracownika. Dla pracodawcy oznacza to większą ilość obowiązków i większą
odpowiedzialność.
Oczywiście chciałbym żeby odprowadzane były za mnie składki. Żebym miała wszystko fajnie i
legalnie. Ale nie ma takiej możliwości. Ja po prostu nie wierzę w to, że ktoś się poprostu na to
wziął, że ten nasz pracodawca, te rodziny, które miały tą swoją opiekunkę, nagle zaczną
odprowadzać jej te składki, rejestrować, bawić się w tych papierkach. Nie ma takiej możliwości.
Po pierwsze te osoby, które nas właśnie zatrudniają ona są tak zabiegane, że za przeproszeniem
nie mają czasu żeby w własnym dzieckiem pobyć.
Wskazywano, że mankamentem pracy bez rejestracji jest to, że nie regulują jej przepisy prawa
pracy. Pracodawca łatwo i bez problemów może rozstać się z pracownikiem – bez okresu
wypowiedzenia, bez konieczności płacenia odprawy. Pojawiła się także opinia, że zakres obowiązków
pracownika zatrudnionego bez umowy jest nieokreślony, pracodawca może od niego wymagać więcej
niż od pracujących legalnie. Pracownik jest w gorszej sytuacji: nie może dochodzić swoich praw, nie
może się odwoływać, liczyć na pomoc. Z drugiej strony zauważano jednak, że podpisanie formalnej
umowy wiąże obie strony – ogranicza nie tylko pracodawcę, ale także pracownika. Zatrudnienie bez
rejestracji może być zatem wygodne nie tylko dla pracodawcy, ale często także dla pracownika. Praca
nierejestrowana zapewnia większą swobodę. Pracownik może w każdej chwili zrezygnować z pracy.
Może być bardziej elastyczny w ustalaniu czasu pracy. Nie musi znosić złego traktowania ze strony
pracodawcy w obawie przed utratą pracy. Nie musi zgadać się na wszystkie warunki pracodawcy.
Myślę, że ja bym się obawiała takiego, dodatkowej, takiej pracy na umowę, ponieważ właśnie tak
jak tu panie mówią, też nie lubię, jak się człowieka nie szanuje, tutaj jest ten komfort psychiczny,
że gdyby nie daj Boże źle mnie potraktowała kobieta, to ja jej po prostu zostawiam wszystko, tak
jak stoję, na środku, i wychodzę. I to jest komfort, to, czego nie zawsze da się zrobić na etacie,
ponieważ: właśnie, jednak pilnujemy tej pracy na etacie, będąc niejednokrotnie, no chyba, że ktoś
jest aż tak, że tak powiem, bezczelny, prawie jak ja, niejednokrotnie ludzie są poniżani, tylko
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dlatego, że mają umowę, tylko dlatego, że trafią na głupiego, nie wiem, przełożonego, który
uważa, że jest na stołku i mu wolno wszystko – nie, w takiej sytuacji ja właśnie chociaż po pracy
normalnej chcę mieć komfort psychiczny, ja sobie pójdę, popracuję fizycznie.
Jeżeli się pracuje przez tydzień u osoby i wypada taka sytuacja, że trzeba się znaleźć w szpitalu i
pani jest niezadowolona, to wtedy po prostu ja dziękuję pani, pani mi dziękuje, rozstajemy się w
zgodzie i rozpoczyna się nowe szukanie pracy i wtedy nie ma takiej straty, jakbyśmy stracili pracę
na etacie, prawda.
Nie wyobrażam sobie, żeby ktoś zatrudniał mnie „na czarno” i jeszcze kazał mi być
dyspozycyjnym, nie ma takiej możliwości, to on się musi dostosować, bo jeśli nie, to niech on
mnie zatrudni rzeczywiście
Ja miałam też taką sytuację, że właśnie pani powiedziałam, że - no, wszystko jest dobrze, ona
więc, to właściwie jest pani prawie jak moja koleżanka, tylko, wiadomo, bardzo dobrze
sytuowana, mówi, słuchaj no, tak, ale – mówi - jeszcze jak byś mi te szafki umyła, to by było
wszystko w porządku, bo jej tam szafek nie zdążyłam, ja mówię, słuchaj, no ja nie muszę z tobą
współpracować, bo mam jeszcze inne osoby, no i ze względu na to, że tak mi powiedziała,
później mnie prosiła, żebym poszła – nie. Nie, no nie można pewnych rzeczy sobie wyolbrzymiać,
prawda.
Ja mam takie podejście, że trzeba się szanować. Są jakieś granice jakiegoś ludzkiego
zachowania. Bo jest coś takiego, że jeżeli sami się nie szanujemy, to również i druga osoba nas
nie poszanuje. Bo jak na przykład pracujemy legalnie, to ci ludzie którzy, że tak powiem,
pozwalają na takie niezbyt ciekawe sytuacje, to oni są do tego zmuszeni. Oni nie są słabi. Oni są
zmuszeni do tego żeby pracować. I za wszelką cenę starają się utrzymać tę pracę. Więc jeżeli
pracuję nawet nielegalnie, to uważam, że są jakieś takie, których nie można przekroczyć. I trzeba
się po prostu szanować.
Ja studiuję dziennie, więc ani się nie mogę zarejestrować w urzędzie, ponieważ studiuję dziennie.
A studentek dziennych bardzo rzadko ktoś chce przyjąć. Więc mi jest łatwiej podjąć pracę na
czarno. Bo zawsze mogę zrezygnować jak mi się nie będzie podobało.
Brak formalnej umowy powoduje, że to jak będzie się układała współpraca zależy od osobistych
relacji między pracodawcą a pracownikiem, od ich woli porozumienia, kultury osobistej. Badani różnie
oceniali relacje z byłymi i obecnymi pracodawcami. W przypadku złych stosunków z pracodawcą na
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ogół współpraca po prostu nie jest kontynuowana. Wiele osób deklaruje jednak, że lubi swoją pracę i
czuje się związanych emocjonalnie z pracodawcą i jego rodziną. Badani mają satysfakcję, bo widzą, że
są potrzebni. Dostrzegają wdzięczność ze strony rodziny, której pomagają. Czują się odpowiedzialni za
osoby, którymi się opiekują. Ich stosunki z osobami, dla których pracują, wykraczają niekiedy poza
zwykłą relację pracodawca – pracownik. Jedna z osób, do której obowiązków należy sprzątanie
opowiadała, że poświęca starszej pani, u której pracuje znaczne więcej czasu niż by musiała. Nazwy ją
ciocią, rozmawia, pije z nią wspólnie kawę. Dba o to, aby się nie przeziębiła, odwiedza ją w szpitalu,
pociesza.
Oni są wdzięczni. Wdzięczność to jest raz. A drugie, oni mogą więcej czasu poświęcić sobie.
Przecież oni są też zalatani. Inaczej by nas nie chcieli zatrudniać. Jesteśmy potrzebne. Na pewno
jest miło spędzać czas, tak jak pani Wanda mówi, że gdzieś sobie porozmawiają czy nawet
kawkę sobie wypiją.
Świadomość zagrożeń wynikających z pracy nierejestrowanej
Pracujące bez rejestracji pomoce domowe mają pewne obawy związane z wykonywaniem
pracy nierejestrowanej, jednak na ogół starają się je bagatelizować.
Badani mają świadomość, że w sytuacji wypadku przy pracy nie przysługuje im odszkodowanie.
Bagatelizują jednak ryzyko wypadku przy pracy, mówiąc, że nieszczęśliwy wypadek może przydarzyć
się zawsze, niekoniecznie w pracy. Wypadki przy pracy kojarzą się raczej z pracą na budowie, a nie
wykonywaniem czynności domowych. Jedna z osób stwierdziła, że nie czuje, że ryzykuje myjąc okna.
Choć badani zdają sobie sprawę, że wypadki podczas wykonywania czynności domowych zdarzają się
(jedna z osób zetknęła się z sytuacją, że osoba myjąca szyby, wypadła z okna), to mają nadzieję, że im
samym taka sytuacja nie przytrafi się. Jedna z badanych osób wykupiła sobie na tę okoliczność
ubezpieczenie wypadkowe.
Ale my tutaj pracujemy jako sprzątanie, opieka nad dziećmi. To jest praca, którą, że tak powiem,
wykonujemy na co dzień jako kobiety. Czyli w domu. Opiekujemy się własnymi dziećmi,
sprzątamy. To tu jak mi się wydaje, że obaw nie ma. Co innego jeżeli na przykład tak jak pracują
osoby, jak na przykład panowie pracują w jakichś firmach, może teraz budowlanych to nie, bo
teraz jest zapotrzebowanie na nich. Ale jeszcze wcześniej. Jak pracowali w szarej strefie, właśnie
jakoś na budowach. To wtedy tutaj są wypadki przy pracy. Ale wypadki które nam się mogą
zdarzyć. Nie czujemy tego ryzyka. Bo ja nie widzę różnicy czy ja myję okna tak i czy by mi się coś
stało, czy ja u siebie myję.
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Ja nie wiem, może dlatego, że jestem młodą osobą, ale ja nie zakładam, że, no fajnie, wszystko
nam się może zdarzyć. Ale tak na co dzień człowiek nie myśli o tym. Przecież robili nawet
badania. Badania były na ten temat. Czy ludzie myślą, że jak wyjdą, to coś im się stanie. Nikt nie
myśli o tym. Myślimy wtedy, kiedy się już coś stało.
Badani, którzy nie pracują legalnie i nie mają wypracowanego stażu pracy są świadomi tego, że
nie odprowadzając składek do ZUS nie będą mieć prawa do emerytury. Sytuacja ta budzi ich niepokój.
Osoby będące w takiej sytuacji starają się jednak racjonalizować swoje obawy związane z ewentualnym
brakiem emerytury. Zastanawiają się czy za parę lat ZUS będzie wypłacalny i czy ludzie, którzy przez
lata płacili składki emerytalne otrzymają należne im świadczenia. Wyrażają przekonanie, że w
przyszłości nie ma szans na godziwą emeryturę. Pieniądze, które włożyło się do ZUS, nie zwrócą się.
Instytucja to nieefektywnie gospodaruje pieniędzmi, marnotrawi je, utrzymuje się ze składek na
ubezpieczenia. Pojawiły się opinie, że ZUS jest w ogóle niepotrzebny i najlepiej go zlikwidować.
Alternatywą dla ubezpieczenia w ZUS może być samodzielne odkładanie pieniędzy na starość.
Jak sobie wyobrażam taką sytuację, że ja po prostu no nie będę miała swojej renty czy
emerytury, to jest to dla mnie sytuacja trudna. Nie wiem, jak to będzie z tym moim zdrowiem, czy
ja sobie, czy będzie tak, że ja sobie będę mogła gdzieś tam skorzystać z jakiejś renty, bo tutaj się
jeszcze nie orientowałam w tym obszarze aż tak bardzo szczegółowo, bo bardzo bym chciała
tego uniknąć, w każdym bądź razie ja powiem szczerze, że jak sobie wyobrażę tą sytuację, to
dreszczyk mam i gęsią skórkę..
O czym my tu rozmawiamy, pani chce mieć emeryturę, a skąd pani jest taka przekonana, że
kiedykolwiek państwo to wypłaci pani emeryturę jakąkolwiek, obojętnie, z pracy państwowej czy
prywatnej. Nawet jeżeli że tak powiem, sugeruje, pracodawca, który zatrudnia nie na umowę,
tylko dodatkowo, ja mam jedną pracę, drugą pracę, odprowadzam podatki, wie pani co, jeżeli
teraz jest zagrożenie, że ja tą emeryturę będę miała, pożal się Boże, w 2013 roku, to czym ja się
będę martwić dalej.
Moim zdanie emerytury w ogóle nie będzie.
Emeryturą jestem już przerażona, na pewno jestem z tego rocznika, który nie ma najmniejszych
szans na godziwą emeryturę, nie ma.
Obawy pobierające zasiłek przedemerytalny lub rentę zdają sobie sprawę z możliwości utraty
otrzymywanych świadczeń w przypadku wykrycia zatrudnienia. Jedna z badanych osób spotkała się z
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przypadkiem, kiedy osoba podjęła nielegalną pracę i utraciła prawo do renty. Jednak sytuacje takie nie
zniechęcają rencistów do rezygnacji z pracy „na czarno”. Jak zauważano: ZUS może zmienić
poprzednio wydane orzeczenie i cofnąć przyznaną wcześniej rentę, nawet jeśli rencista nie pracuje.
Jedna z badanych osób była zatrudniona legalnie i straciła rentę, chociaż miała orzeczoną III grupę
inwalidzką i mogła legalnie pracować. Z wypowiedzi badanych wynika, że pobierając rentę i mając
prawo pracować, bezpieczniej jest podjąć pracę nielegalnie niż legalnie. Nielegalna pracę trudno jest
bowiem wykryć i udowodnić.
Ale ja znam takie osoby, które pracowały na rencie i została im ta renta odebrana.
Mojej mamie odebrano rentę. Wolny słuchacz, że tak powiem, chyba doniósł. Pracowała w
sklepie. Sąsiadka ją chyba zobaczyła. Powiedziała, że przypadkowo była. Zastąpiła osobę,
założyła biały fartuch. Stojąc na komisji, a jest strasznie schorowaną osobą, powiedzieli jej:
Dziękujemy pani. Pani jest zdrowa. Po czym ona powiedziała: Będę składała odwołanie. Gdzie ta
pani która wypisywała, powiedziała tak: Przykro mi, ale w pani sytuacji nie zrobi pani nic skoro
pani pracuje.
Więc ja miałam grupę inwalidzką III. .Po 9 - ciu operacjach. I wolno mi było pracować. Więc się
zatrudniłam jako zwykła sprzątaczka. Legalnie. Pracowałam 3 lata. W międzyczasie jeszcze jak
pracowałam, wezwano mnie na komisję. Zabrano m rentę. I za 2 miesiące mnie zwolnił facet. Nie
wiem. Jedno z drugim powiązane. Bo ta pani, która była główną księgową u Janusa, tam gdzie ja
pracowałam, później się stała kierowniczką w biurze pracy. Mogłam pracować. A mimo to zabrali
mi rentę. Bo pracowałam.
Jeżeli pracuję na czarno i się nie wyda, to nie ma zagrożenia dla tej renty. A jeżeli legalnie
pracowałam i miałam rentę i pomimo, że wolno mi było pracować to rentę mi zabrali. No bo
pracowałam. A miałam 380 złotych tej renty. Więc jak miałam z tego wyżyć?
W opinii badanych osoby pracujące „na czarno” często otrzymują świadczenia z pomocy
społecznej. Ich zdaniem osoby korzystające z opieki społecznej nie ukrywają tego, że mają nielegalne
dochody. Nie odmawia im się z tego powodu pomocy. Przeciwnie docenia się fakt, że same starają się
poprawić swój los.
Osoby przychodzą do pomocy społecznej i otwarcie mówią o tym, że mają dochody. I przynoszą
nawet zaświadczenia od tych pracodawców. Tylko, że bez jakiejś tam pieczątki. Tylko wypisane
mniej więcej tak odręcznie.
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Do MOPSu przynoszą zaświadczenia od pracodawców. Osoby które pracują w MOPSie bardzo
fajnie się kontaktują z osobami, które przychodzą do MOPSu i coś z tym życiem robią. Pracują
chociażby nielegalnie. Tu gdzieś jakaś umowa zlecenie. Żaden taki urzędnik nawet nie spojrzy
brzydko. A gdzie tam Boże żeby jakąś kłodę temu człowiekowi rzucić. Co innego dla tych
darmozjadów, pasożytów.
Zatrudnieni bez rejestracji bezrobotni raczej nie obawiają się utraty statusu bezrobotnego. Jeśli
nie mają prawa do zasiłku, niewiele mają do stracenia. Ubezpieczenie zdrowotne można mieć z innych
źródeł – do ubezpieczenia może zgłaszać współmałżonek, składki na ubezpieczenie zdrowotne może
opłacać też MOPS. Poza tym – jak argumentowano – często nawet mając ubezpieczenie, lepiej jest
leczyć się prywatnie.
Ale nawet jeżeli wyrejestrują z urzędu pracy. Nie ma pani zatrudnienia legalnie. To jeszcze jest
coś takiego jak instytucja MOPS, która odprowadza składki. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.
I też opłacają składki zdrowotne.
Generalnie uczestnicy badania nie obawiają się, że urząd pracy lub jakaś inna instytucja np.
PIP może dowiedzieć się, że pracują nielegalnie. Byłoby to możliwe w przypadku donosu, jednak trudne
do udowodnienia. Nie ma obowiązku wpuszczania inspektorów PIP do domu. Można zaprzeczyć
zarzutom, że pracuje się bez rejestracji, twierdząc, że udziela się jedynie nieodpłatnej pomocy.
Ja mam taką przyjemność, że pomagam temu dziecku i proszę mi udowodnić, że ja biorę
pieniądze, no niech mi pani udowodni, że załóżmy a za tą opiekę nad nim ja biorę pieniądze.
Mimo, że uczestnicy badania pracują bez rejestracji, nie czują się wykorzystywani przez
pracodawców. Gdyby były źle traktowane, odeszłyby. Potrafią się upomnieć o swoje prawa. Nie czują
się bezbronne tylko dlatego, że nie chroni je kodeks pracy.
Zróżnicowane były opinie na temat tego, czy osoba pracująca „na czarno” może pozwać do
sądu swojego pracodawcę. Część osób uważała, ze skoro pracują bez umowy, to nie mają możliwości
dochodzenia swoich roszczeń w sądzie. (Jednej z badanych osób były pracodawca nie wypłacił
pieniędzy za pracę. Uważała, że z powodu braku umowy nie odzyska już zaległych pieniędzy.) Inni byli
natomiast zadania, że jest to możliwe. Trzeba liczyć się jednak z tym, że dochodzenie swoich praw
przed sądem będzie kosztowne, czasochłonne i - bardzo prawdopodobne - nieskuteczne. Konieczne
będzie udowodnienie, że rzeczywiście pracowało się u danego pracodawcy. W tym celu przydatne
mogłyby być zdjęcia, znalezienie świadków np. skłonienie do zeznań sąsiadów. Jedna z osób
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stwierdziła, że trudno będzie znaleźć dowody pracy, skoro wcześniej starano się nią raczej nie
afiszować.
Umowa to już jest umowa. Legalnie to już jest legalnie. Ten człowiek mając umowę, to on się
może gdzieś tam odwoływać. Szukać swoich praw. A nie mając umowy żadnej, no to gdzież on
pójdzie? My mamy związane ręce, choćby za przeproszeniem złapał mnie za głowę i podłogę
mną wytarł.
Jeżeli już jest taka sprawa, że się kogoś pozywa do sądu, to trzeba się liczyć tak: z kosztami,
dwa: z czasochłonnością tej całej sprawy, bo to nie jest tak, że od razu pani ma.
Skłonność do zatrudnienia rejestrowanego
Chęć zalegalizowania wykonywanej pracy zależy od sytuacji pracownika. Dla osób, które mają
stałą legalną pracę lub pobierają świadczenia społeczne – emeryturę, rentę lub zasiłek przedemerytalny
- legalizacja dodatkowych dochodów nie jest sprawą istotną. Inna jest sytuacja młodych pracowników,
którzy nie mają wypracowanego stażu pracy. Osobom takim na ogół zależałoby na legalizacji
zatrudnienia i odprowadzaniu składek do ZUS. Część z takich osób skłonna byłaby się zgodzić na
obniżenie zarobków. Zaakceptowano by zmniejszenie otrzymywanego na rękę wynagrodzenia, jeśli
redukcja płacy nie przekraczałaby 20% obecnie uzyskiwanych dochodów z pracy nierejestrowanej.
Mimo świadomości, że, aby pracodawcy chcieli zatrudniać legalnie, powinny być niższe koszty
pracy, badane osoby raczej odrzucały propozycję wprowadzenia kwoty wolnej od składek do ZUS. W
ich ocenie rezygnacja z pobierania składek w przypadku niskich dochodów byłaby na dłuższą metę
niekorzystna dla pracowników. Być może byłoby to dobre rozwiązanie, ale jedynie na bardzo krótki czas
i pod warunkiem, że przepracowany okres wliczano by do stażu pracy. Jak określiła to jedna z osób:
byłoby to koło ratunkowe dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej.
Tu pewnie projektodawca nie jest głupi, zlikwidowałby sobie procent bezrobocia, bo miałby osoby
zatrudnione, ale nie opłacałby ZUS-u, miałby legalną, prawda, pracę człowiek. No nie podoba mi
się ten projekt.
Jeżeli nie ma składek na ZUS to automatycznie nie liczy się do lat pracy.
Tak mi się wydaje, że to by i tak zostawało na jakąś krótką metę. Krótkotrwale. Bo i tak osoba,
która pracowałaby w takim systemie, szukałaby czegoś, co zagwarantuje jej wszystko. Więc to by
można było określić jako koło ratunkowe. Takie koło ratunkowe dla osób, które zostają z niczym.
Więc się chwytają jego.
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Badani pracownicy nie wyobrażają sobie legalnej pracy bez ubezpieczenia społecznego.
Ważne są wszystkie elementy ubezpieczenia, przede wszystkim jednak ubezpieczenie emerytalne.
Istotne jest także ubezpieczenie zdrowotne. W przypadku lżejszych dolegliwości można korzystać z
prywatnej służby zdrowia. Problem powstaje jednak w przypadku poważniejszych chorób, których
leczenie w prywatnej służbie zdrowia byłoby kosztowne. Alternatywą mogłoby być prywatne
ubezpieczenie zdrowotne, jednak nie każdego byłoby na nie stać.
Ale lepiej chyba płacić w PZU 200 złotych miesięcznie, niż potem w sytuacji, kiedy zachoruje mi
dziecko, czy ja zachoruję, płacić za pobyt w szpitalu, nie wiem, 1000 złotych czy 2000 złotych.
Ale to by było dobre i miałoby miejsce bytu, jeżeli by się miało tyle pieniędzy żeby zapłacić tą
składkę z własnej woli.
Badane osoby uznały, że lepszym pomysłem niż wprowadzenie kwoty wolnej od składek do
ZUS są zwolnienia podatkowe dla osób uzyskujących niskie dochody. Ich zdaniem generalnie podatków
jest za dużo. Większość z nich płaci już podatki od tej części swoich dochodów, które uzyskują legalnie.
Takie niskie uposażenie, czyli dodatkowa prac, tak jak pani proponuje, musi być zwolniona od
podatku.
Bo skoro jeden podatek się płaci, to po co, przecież i tak płacimy od wszystkiego, od chleba, od
masła, od wszystkiego, i potem jeszcze raz?
Ponieważ to by była niska suma, bo przypuszczam, że byłaby to niska, ponieważ biorąc pod
uwagę te składki, chorobowe i rentowe, to niestety ten człowiek musiałby być zwolniony od
podatku.
Uczestnicy badania są generalnie przeciwni ograniczeniu uprawnień pracowniczych. Część
osób była niemal zbulwersowana propozycjami zawieszenia niektórych uprawnień pracowniczych w
przypadku legalnej pracy. Zdecydowanie nie zgadzano się z opiniami, że prawa pracownicze są zbyt
rozbudowane. Choć powszechna jest konstatacja, że pracodawcy często nie przestrzegają przepisów
kodeksu pracy, jednak nie oznacza to, że takie praktyki należy akceptować.
To nie są rozbudowane, tylko to są podstawowe funkcje.
No ja sobie nie wyobrażam, żeby człowiek nie miał prawa do urlopu.
Pracodawca najlepiej to by chciał, żeby człowiek był wołem, a sam brał same zyski i bujał w
obłokach.
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Nic z naszych uprawnień lepiej żeby już nikt nie ujmował.
Były jednak także osoby, które zadeklarowały, że rozważyłyby możliwość rezygnacji z
niektórych uprawnień pracowniczych (np. z prawa do płatnego urlopu).
Będąc mamą to nigdy bym nie zrezygnowała z urlopu. Trójkę wychowywałam samotnie. I nie
zrezygnowałabym będąc mamą. Ale w tej chwili mogłabym zrezygnować.
Zasady działania agencji pracy tymczasowej są dość dobrze znane badanym pracownikom. W
Warszawie większość osób słyszała o takich agencjach i mniej więcej orientuje się, na czym polega ich
działalność. Na Śląsku agencje są bardzo dobrze znane. Badani potrafią wymienić ich nazwy (takie jak:
ADECCO, Work Service, Active Plus). Mają wśród członków rodzin i znajomych osoby, które korzystały
z usług takich agencji.
Badani w Warszawie sceptycznie oceniali możliwość znalezienia odpowiedniej pracy poprzez
agencję. Sami nie byliby zainteresowani poszukiwaniem pracy w ten sposób. Ich zadaniem praca
uzyskana za pośrednictwem agencji byłaby mało stabilna. Nie wiadomo jak rozwiązana byłaby kwesta
urlopów i innych uprawnień gwarantowanych pracownikom w kodeksie pracy w przypadku częstych
zmian miejsca pracy. Praca dla agencji pracy tymczasowej mogłaby być – w ocenie badanych –
rozwiązaniem chwilowym, dobrym dla osób, które znajdują się w trudnej sytuacji, ale nieodpowiednim
dla osób, które szukają stabilnego zajęcia (tak jak pomoce domowe). Pojawiły się ponadto obawy, że
pracownik zatrudniony na krótki czas będzie wykorzystywany w firmie, nadmiernie obarczany pracą.
Badani z Katowic, którzy dobrze znają działalność agencji pracy tymczasowej. oceniają ją
zdecydowanie negatywnie. Potwierdzają obawy uczestników warszawskiego spotkania. Ich zdaniem
praca, którą można uzyskać za ich pośrednictwem jest mało atrakcyjna. Status pracownika agencji w
firmie jest gorszy niż osób tam zatrudnionych. Musi więcej i ciężej pracować, wykonywać pracę za
innych. Jest motywowany do pracy obietnicami, że, jeśli się sprawdzi, zostanie zatrudniony na stałe, ale
z reguły tak się nie dzieje. Pracownik zatrudniony przez agencję otrzymuje za swoją pracę bardzo niskie
wynagrodzenie. Agencja dużo zarabia na pracownikach. W efekcie mimo, że firma wynajmująca
pracownika płaci agencji dużo, pracownik otrzymuje na rękę niewiele.
To jest upodlenie. Bo się pracuje z pracownikami na pełnym etacie. Którzy w tym czasie jeżeli
mają pracowników tymczasowych mają luz. Nie robią nic. Moja koleżanka mi powiedziała tylko
tyle; Myśmy siedzieli na słuchawkach na błękitnej linii przy komputerze. Cały czas. A pracownicy
telekomunikacji mogli zrobić sobie kawę, AVON załatwić, wszystkie zamówienia, wszystko.
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Wszystko co tylko można było robić. Jak kierownik wszedł jakiś większy, to tam wtedy już
siedzieli. Oczywiście zawsze jest obietnica: Jak będziecie dobrze się sprawować, to zostanie
zatrudnieni przez tą firmę. Nigdy nie słyszałam żeby kogoś zatrudnili.
Agencja pracy tymczasowej za pracownika za godzinę płaci 12 złotych. A pracownik ile dostaje?
3,50 za godzinę.
Z doświadczeń badanych wynika, że pracowników wynajmują od agencji pracy tymczasowej
sieciowe hipermarkety: Real, Auchan, a także banki oraz zakłady produkcyjne. Agencje zamieszczają
ogłoszenia o pracy w tych firmach. Pracownicy są zatrudniani na umowę - zlecenie, odnawialną co
miesiąc.
Bardzo dużo jest w Katowicach. Jeżeli wejdzie się nawet teraz na stronę. Tak jak mówiłam, ja na
bieżąco cały czas szukam pracy, i jak się wejdzie na Śląsk, to właśnie większość. I to firmy
produkcyjne jakieś i właśnie do hipermarketów. To nie daje ogłoszeń Real czy jakiś hipermarket.
To są wszystko agencje. Teraz nawet jakichś nowych się parę pojawiło.
Ze złym przyjęciem badanych osób spotkała się także idea upowszechnienia bonów. Ta forma
rozliczeń jest postrzegana jako utrudnienie dla pracownika. W ocenie badanych na pracownika
przerzuca się obowiązki, którymi obecnie zajmuje się pracodawca.
Kolejne kolejki. Kolejne jakieś dokumenty, formularze, instytucje.
To przerzucenie po prostu na pracownika obowiązku załatwienia wszystkiego.
Generalnie badani źle odbierają wszelkie zapowiedzi podjęcia przez państwo działań mających
na celu walkę z zatrudnianiem „na czarno” pomocy domowych. Odrzucają wszystkie pomysły mające
utrudnić podejmowanie takiej pracy np. konieczność częstego zgłaszania się do urzędów pracy.
Mogłoby to rzeczywiście utrudnić pracę niektórym zatrudnionym „na czarno” np. osobom opiekującym
się dzieckiem (Przecież tam trzeba wystać czasem tasiemcową kolejkę). Jedna z osób zarejestrowana
jako bezrobotna stwierdziła jednak, że nie przestrzegałaby konieczności częstego zgłaszania się do
urzędu pracy. Nie obawia się utraty statusu bezrobotnego, bo niczego od urzędu nie dostaje i nie ma nic
do stracenia.
Ja tu jestem w bardzo komfortowej sytuacji. Bo w tym momencie jeśli nawet nie jestem w
urzędzie pracy, to mi się nic złego nie dzieje. Bo mi urząd pracy nic nie daje. W mojej osobie te
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odczucie jest takie, że mi nic nie daje. I jeżeli mnie znowu wyrejestrują z jakiegoś tam dziwnego
powodu. Albo nawet nie pojadę bo nie będę mogła na przykład, to się nic akurat nie stanie.
Reakcje oburzenia i niesmaku wywołują propozycje finansowego karania osób podejmujących się
pracy „na czarno”.
Ja mam przekonanie, że osoby, które pracują na czarno, są zmuszone do tego. Są zmuszone.
Chce żyć, chce dawać jedzenie swoim dzieciom, i jeszcze państwo ma go ukarać?
Skutecznie zniechęcałoby do pracy „na czarno” stworzenie sieci donosicieli - ironizowała jedna
z osób.
Proponuję stworzyć dodatkowy etat donosiciela, który pracuje.
Zdaniem badanych państwo powinno zajmować się ważniejszymi sprawami niż nielegalne
zatrudnianie pomocy domowych. Powinno zainteresować się działalnością agencji towarzyskich, które
obracają dużymi pieniędzmi, zwalczać nadużycia i nieprawidłowości w zakładach pracy, w tym przede
wszystkim walczyć z powszechnie spotykanym zatrudnianiem na niepełny etat w celu zmniejszania
kosztów pracy. Nie powinno natomiast występować przeciwko pomocom domowymi, kobietom, które
uczciwie dorabiają do niskich dochodów.
W opinii badanych najbardziej skutecznie zniechęcałoby do podejmowania pracy „na czarno”
niskie bezrobocie oraz wysokie emerytury. Osoby bezrobotne mogłyby wówczas bez problemów
znaleźć odpowiednią pracę, zaś emeryci nie byliby zmuszeni do szukania dodatkowego źródła
dochodów.
Dopóki będzie bezrobocie, będzie i czarny rynek, słuchajcie, no za komuny nie było bezrobocia i
nie było czarnego rynku zatrudniania. Znaleźć kogoś do dziecka, znaleźć kogoś do sprzątania, to
graniczyło z cudem, nikt tego nie chciał robić, no nie oszukujmy się, a jak jest bezrobocie, to tak
jest właśnie.

Korepetytorzy
Podejmowanie decyzji o podjęciu pracy nierejestrowanej
Korepetycji udzielają studenci, traktując to jako dofinansowanie do studiów, nauczyciele, dla
których jest to sposób dorobienia sobie do niskiej pensji, osoby bezrobotne (zarejestrowane w Urzędzie
Pracy) na czas poszukiwania stałej pracy, osoby na urlopie wychowawczym – bo przyda im się
„zastrzyk finansowy” w okresie wychowywania dziecka.
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W branży edukacyjno-korepetytorskiej ważną rolę pełnią kontakty prywatne. Korepetytorzy
szukając uczniów korzystają często z polecenia/rekomendacji znajomych. Zdarza się, że uczniowie czy
ich rodzice sami się zgłaszają do nauczyciela z prośbą o udzielenia korepetycji. Zdarza się nawet
„dziedziczenie uczniów” to znaczy, uczy się dzieci swoich byłych uczniów. Korepetytorzy korzystają
także z innych form pośrednictwa pracy: zamieszczają ogłoszenia w prasie, w Internecie, rozlepiają
ulotki na przystankach, wykorzystują specjalistyczne portale np. profesor.pl, e-korki. Nieraz w ten
właśnie sposób rozpoczynają swoją pracę, a następnie w dalszej fazie korepetytorskiej działalności,
opierają się już na kontaktach prywatnych: „zacząłem od wydrukowania paru ulotek i na paru
przystankach rozwiesiłam (…) A później to już było na zasadzie znajomości, ktoś mnie polecił komuś
innemu i tak to się wszystko napędza”.
Okres pracy korepetytora jest nieustabilizowany, „sezonowy”, „płynny”. Są zatrudniani na rok
szkolny (np. przygotowanie do egzaminu maturalnego) lub na określony czas gdy chodzi o doraźną
pomoc w zrozumieniu jakiejś partii materiału czy przygotowanie do klasówki. Zdarzają się sytuacje
zatrudniania na kilka tylko lekcji, gdyż uczeń więcej ich nie potrzebuje.
Czas pracy korepetytora jest nieustabilizowany również dlatego, iż lekcje bywają odwoływane.
Odwołują je zarówno uczniowie jak i korepetytorzy. Zasadą jest, iż lekcja powinna być odwołana
najpóźniej z jednodniowym wyprzedzeniem, chociaż są wypadki „losowe”, gdy lekcja jest odwoływana
przez ucznia bez tego wyprzedzenia. Jest to na ogół przyjmowane ze zrozumieniem, bo „takie jest
życie”. Zdarza się też, że korepetytor sam musi dzwonić do ucznia i pytać czy przyjdzie na lekcje.
Na ogół ustala się godzinowe stawki za lekcje i płaci zaraz po lekcji. Jest to przyjmowane przez
obie strony ze względu na:


przekonanie o powszechności stosowania tego systemu rozliczeń („taki system się przyjął”, „jak
ja chodziłam, zawsze płaciłam po lekcji”).



ograniczone zaufanie



ułatwienie zmiany korepetytora, jeśli uczniowi nie odpowiada sposób jego uczenia



czynnik subiektywny: łatwiej zapłacić za jedną lekcję niż wyższą sumę na koniec miesiąca



niestabilność zajęć – gdy jakaś lekcja zostaje odwołana, komplikuje to miesięczne rozliczanie
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Nie jest typowy, ale się zdarza, miesięczny sposób rozliczania (nauczycielka kształcenia
zintegrowanego miała zajęcia dydaktyczne z dzieckiem jeden dzień w tygodniu przez 6 godzin).
Wysokość stawek korepetytora zależy od poziomu jego kwalifikacji - pracownik wyższej uczelni,
wykwalifikowany nauczyciel mają wyższe stawki, student niższe. Zależy również od przedmiotu
nauczania (np. za przedmioty ścisłe, niektóre języki obce, stawka jest wyższa ponieważ jest większy
popyt na korepetycje z tych przedmiotów) i od regionu kraju/miasta (zróżnicowany popyt na korepetycje,
zasobność portfeli).
Stawki korepetytora niejednokrotnie nie są sztywno ustalone. Zależą od różnych czynników:


poziomu nauczania - na poziomie podstawowym są niższe, na gimnazjalnym lub licealnym –
wyższe („są różne stawki bo różny jest wkład naszej pracy”)



zakresu materiału (stawki są wyższe jeśli materiał znacznie wykracza poza szkolny zakres)



jeśli korepetytor dojeżdża do ucznia, dolicza się koszty dojazdu



zdarza się, że znajomym nie podaje się stawki, płacą „po uważaniu”; obcej osobie od razu
podaje się stawkę



statusu finansowego ucznia (dzieci rodziców niezamożnych mogą płacić mniej).
Zakończenie pracy korepetytora z uczniem następuje w sposób naturalny (np. z końcem roku

szkolnego, po ustalonej liczbie lekcji) lub w sposób nieprzewidziany (z dnia na dzień). Może
zrezygnować ze współpracy uczeń (gdy nie odpowiada mu korepetytor, jego sposób nauczania) lub
korepetytor, gdy uzna, że praca z uczniem nie przynosi efektów bądź gdy korepetytor nie czuje się na
tyle kompetentny by odpowiednio przygotować ucznia.
Ja na początku pytam moją uczennicę, jak długo chce brać korepetycje? Ona odpowiada, że do
końca roku.
Zazwyczaj jestem na to przygotowana, że jakąś wiedzę przekazałam uczniowi, pewnie za jakiś
czas zrezygnuje, bo się matura zbliża. Nie jest tak, że przyjdzie dwa razy i powie dziękuję.
Te korepetycję są często takie, nie wiem, jedno, dwu razowe bo ktoś potrzebuje po prostu tak jak
ma dobrą sytuację, w sumie są rzadko takie długodystansowe, że tak powiem.
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Poza tym w ogóle rynek takiej pracy jest bardzo płynny, tu się ciągle osoby zmieniają a jak się z
kimś coś podpisuje, to już się ma zablokowaną tą jakąś tam furtkę wyjścia na długi czas, na jakiś
czas.
Ja mam wpływu na termin korepetycji. Jakbym poszła do pracy legalnej, to musiałabym przyjść
na odpowiednie godziny i nie mogę tego zmieniać. Tu, wypada mi coś, mogę w każdej chwili
odwołać bez żadnej większej konsekwencji.
Też to zależy od osoby, która przychodzi, bo czasami są to leseranci. Ja sama musiałam
dzwonić, czy gość przyjdzie czy nie.
Ale jak ktoś stwierdzi, że ma już wystarczająca ilość wiedzy, osiągnął jakieś korzyści, już nie
potrzebuje, czy, że nie ma pieniędzy. Już nie przychodzi.
Jest decyzja tych dzieci, które się u mnie uczą. Jak nie chcą to już nie przychodzą, mogą tak z
dnia na dzień. Mówi, że nie przychodzi w przyszłym tygodniu i płaci mi za to, co przychodzi.
Jest to kwestia ograniczonego zaufania, najlepszym wyjściem jest chyba właśnie płacenie po
każdej lekcji, tak jest najbardziej właściwie praktycznie.
Człowiek czuje się bardziej pewnie no bo nie czuje się w jakiś sposób związany z jednym
korepetytorem, może powiedzieć „no dobra, ty mi nie odpowiadasz, wezmę kogoś innego”.
Poza tym taka suma trzycyfrowa na końcu miesiąca jest bardziej przerażająca.
Ja z rosyjskiego udzielam osobie znajomej, więc biorę dwadzieścia złotych. Też patrzy się na to,
czy rodzice są zamożni. Jeśli matka pracuje na kasie, ojciec jest stróżem nocnym a chcą dziecko
douczyć, nie po to, by przechodziło z klasy do klasy, tylko dziecko potrzebuje pomocy, to wtedy
biorę mniej.
Uczyłam dziewczynkę ze szkoły podstawowej, zadawałam jej do domu pewne rzeczy, chciałam,
żeby powtarzała, ale ona tego nigdy nie robiła.(…) Kilka razy z nią się spotykałam i zobaczyłam,
że to nie ma żadnych efektów, bo ona w domu nic więcej nie robiła. Powiedziałam rodzicom, że
jeżeli jej samej nie będzie zależało na nauce, a teraz to jest matactwo i wydawanie bezsensu
pieniędzy…To się nie zmieniło, więc podziękowałam rodzicom, powiedziałam, że nie chce tego
dziecka uczyć. Żadnego wysiłku z jej strony a ja się czułam w jakiś sposób za nią
odpowiedzialna.
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Ja zaproponowałam rozstanie bo wiedziałam, a chodziło o maturę, a byłam wtedy jeszcze na
studiach, ja widziałam, że za dużo czasu mi potrzeba, żeby się przygotować do lekcji. Za dużo
mnie to kosztowało. Sama powiedziałam, że jestem za słaba, że mnie za dużo to kosztuje, żeby
pomagać.
Zdaniem korepetytorów w sposób nierejestrowany najczęściej są wykonywane prace:


remontowo-budowlane (malowanie, kładzenie kafelków itp.)



wypełnianie PIT- ów



prace sezonowe



opieka nad dziećmi, opieka nad osobami starszymi



pomoce domowe, sprzątanie



sprzedaż/handel



usługi osobiste (fryzjerka, manikurzystka przychodzą do domu)



mała gastronomia, puby



promocje, roznoszenie ulotek



tłumaczenia



inne usługi (didżej, kamerzystka, naprawy )
Nie zatrudniają bez rejestracji:



firmy i instytucje należące do sfery budżetowej



duże, znane firmy, ponieważ dbają o swoją renomę



sektor bankowy (bo tam jest odpowiedzialność finansowa)
W dyskusji na temat: komu, jakim pracodawcom, „nie wypada” zatrudniać „na czarno i bardziej
ogólnej refleksji nad samą pracą „na czarno” – zaznaczyły się trzy różne stanowiska:
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etyczne - żadnemu pracodawcy nie wypada zatrudniać „na czarno”, niemoralne jest „dawanie
pracy ludziom na czarno i wykorzystywanie ich”;



przyzwalające z zasady - zatrudnienie „na czarno” może być dobrym rozwiązaniem zarówno dla
pracodawcy jak i pracownika; są takie branże jak np. korepetycje, w których zatrudnienie
legalne nie ma sensu. Dla niektórych korepetytorów sprawa pracy nierejestrowanej w ogóle nie
ma wymiaru „moralnego”;



przyzwalające warunkowo – jeśli osiągany dochód nie jest wysoki, jeśli praca nierejestrowana
jest wykonywana dorywczo, nie jest głównym źródłem utrzymania, dopuszczalne jest
wykonywanie jej „na czarno”.
Tak naprawdę, to nikomu nie wypada. Powinno nie wypadać wszystkim.
Ja bym się z tym nie zgodziła. Czasem jest to dobre rozwiązanie dla pracodawcy i dla
pracownika. Mamy takie warunki, jakie mamy, więc czasem lepiej jest odkładać sobie na
ubezpieczenie niż płacić będąc zatrudnionym legalnie. Co to jest za sens, jeżeli ja pracuję na
czarno sześć godzin w tygodniu i jeszcze rozliczać się z urzędem skarbowym?
Generalnie uważam że póki praca nie rejestrowana jest pracą dorywczą i może nie osiąga się
przy niej jakichś większych dochodów i nie stanowi głównego źródła utrzymania, to rejestrowanie
no niekoniecznie musi być takie istotne, ale w momencie kiedy to jest takie główne źródło
utrzymania, no to w tym momencie już byłbym za rejestrowaniem.
U mnie to nie ma żadnego związku z moralnością przyznam szczerze, jakoś tak nie myślałam
nad tym w takich kategoriach że to jest niemoralne pracowanie na czarno, znaczy bez rejestracji.
Fakt, że pracując „na czarno” nie płaci się podatków był traktowany w kategoriach raczej

racjonalności niż moralności. Uzasadniano to:


„oburzająco” wysokimi podatkami - ZUS



marnowaniem pieniędzy podatników („Gdzie idą te wszystkie pieniądze? Gdzieś się tam po
prostu rozchodzą”)



dodatkowymi opłatami za wykonywanie usług objętych podatkami (chociaż płaci się składkę
zdrowotną, za różne usługi trzeba dopłacać lub płacić, żeby skrócić termin oczekiwania na jej
wykonanie)
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mało efektywnym systemem emerytalnym (przyszłe emerytury z systemu będą niskie, bardziej
opłaca się samemu oszczędzać na emeryturę, „patrząc ile miesięcznie oddajemy na tę
emeryturę i ile z tego będziemy mieli, to burzy się coś w nas zapewne”).
Charakterystyczne było to, że nawet korepetytorzy uważający zatrudnianie „na czarno” za

niemoralne, nie uważali za niemoralną pracy „na czarno” bądź nie uważali czasowego udzielania
płatnych korepetycji dziecku znajomej za pracę „na czarno”, ponieważ nie jest to praca dla firmy, dla
przedsiębiorstwa.
Właśnie niemoralne jest dawanie pracy ludziom na czarno i wykorzystywanie ich w tym
momencie, ale samo pracowanie na czarno nie, to że ja nie płacę państwu podatków nie uważam
za niemoralne.
Ja się wcale dobrze z tym nie czuję, że ja udzielam korepetycji. Bo nawet jak koleżanka przysyła
swoje dziecko, to jest sytuacja między nami, biorę pieniądze, nie duże, ale biorę, dlatego, żeby
nie było, że ja jej za rok czy dwa wypomnę, że uczyłam. Mi chodzi o zatrudnienie.
Motywacje dla których pracownik decyduje się na podjęcie pracy
Mówiąc o powodach, dla których pracownicy decydują się na podjęcie pracy nierejestrowanej
korepetytorzy wskazali czynniki:
I. Ekonomiczno-społeczne


sytuacja finansowa („ludziom brakuje pieniędzy, nie mają na chleb”)



możliwość uzyskiwania większych dochodów („pracodawca mówi, że nie będzie za pracownika
płacił ZUS i na rękę dostanie całość”)



możliwość dorobienia do legalnej wykonywanej pracy („np. pracuje w salonie fryzjerskim i
chodzi prywatnie i dorabia sobie”)



możliwość dorobienia do emerytury, także po to, żeby pomóc dzieciom, które, jako osoby
młode, mają problemy ze znalezieniem pracy;



założenie/prowadzenie własnej działalności wymaga wysiłku, jest skomplikowane ze względu
na różne formalności, wiąże się z ryzykiem
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II. Sytuacja na rynku pracy - braku wyboru (pracodawca chce zatrudnić wyłącznie „na czarni”,
są trudności ze znalezieniem legalnej pracy)
III. Potrzeba aktywności zawodowej emerytów i dużej ilości wolnego czasu („ja znam parę
takich osób w swojej rodzinie, które po przejściu na emeryturę nie potrafiły się odnaleźć w tej nowej
rzeczywistości, potrzebowały aktywnego zajęcia”);
IV. Elastyczność czasu pracy nierejestrowanej („mając pracę legalną pracuje się w określonych
godzinach, zaś w pracy nielegalnej pracujesz, kiedy chcesz, kiedy potrzebujesz”)
Te powody podejmowania pracy nierejestrowanej były wymienione spontanicznie. Jedyny, który
został wywołany przez moderatora to:


niechęć do wykazywania legalnych dochodów ze względu na zmniejszenie lub utratę
świadczeń socjalnych („mam dochód o złotówkę wyższy to już mogę nie dostać stypendium”,
„to bardzo częsty motyw, (…) zdarzało mi się spotkać takich ludzi, że oni właśnie pracują na
czarno, żeby dostawać ten zasiłek”)
Praca korepetytorów to zajęcie dodatkowe, dorywcze, nie jest traktowana jako główne źródło

dochodu. Dla prawie wszystkich korepetytorów było oczywiste i naturalne, że ich praca jest
nierejestrowana. Ci korepetytorzy, dla których nie było to oczywiste, mieli znajomych, którzy taką
działalność zarejestrowali.


Najważniejsze przyczyny nierejestrowania pracy korepetytora to niestabilność takiej
pracy, nieprzewidywalność, tymczasowość oraz niskie/niewysokie dochody, poczucie,
że się dorabia, a nie zarabia. Udzielanie korepetycji to dorabianie do niskiej pensji
nauczyciela, dofinansowanie do studiów, zajęcie na okres poszukiwania pracy na cały
etat.
Pozostałe przyczyny to:



koszt korepetycji legalnych byłby wyższy, nie byłoby chętnych na lekcje za wyższe stawki



nie opłaca się rejestrować, jeśli inni korepetytorzy tego nie zrobią (bo korepetytorzy pracujący
bez rejestracji będą tańsi)
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podpisanie umowy ogranicza zarówno ucznia jak i korepetytora („jak się z kimś podpisuje, to już
się ma zablokowaną tę jakąś furtkę wyjścia na jakiś czas”)



formalności i biurokratyczne utrudnienia przy prowadzeniu działalności rejestrowanej



przyzwyczajenie, wygoda („po co rejestrować, skoro bez rejestracji wszystko dobrze
funkcjonowało?”)



rynek korepetycji jest zindywidualizowany, działają na nim indywidualne osoby, a nie grupy
korepetytorów. Gdyby założyć firmę oferującą usługi korepetytorów z różnych przedmiotów, to
można by ewentualnie pomyśleć o zalegalizowaniu takiej działalności. Jednocześnie
powątpiewano w powodzenie takiego przedsięwzięcia m.in. ze względu na mentalność ludzi
(duża rola nieformalnych kontaktów przy szukaniu korepetytora/ucznia)



ograniczona dyspozycyjność korepetytorów – studenci mają ograniczone możliwości podjęcia
jakiejś pracy ponieważ się uczą, a nauczyciele - ponieważ pracują w szkole/uczelni



brak odpowiednich kwalifikacji – studenci nie mogliby legalnie udzielać korepetycji, ponieważ
nie mają odpowiedniego wykształcenia/przygotowania



praca korepetytora została podjęta w sposób przypadkowy i nieplanowany – nauczyciel podjął
się udzielania korepetycji ponieważ był o to proszony, nie planował podjęcia takiej działalności.
Po co ja mam zakładać działalność skoro ja mogę poprzestać na tym jednym czy dwojgu dzieci
a za jakiś czas będzie dwa lata posuchy a będę miała papiery i formalności do załatwienia.
Moja koleżanka jest logopedą i ona też udziela lekcji, z dzieciakami pracuje i wiem że ona
psioczy przeokropnie jak ma załatwiać te wszelkiego rodzaju formalności, jeździć, załatwiać,
tłumaczyć się, także myślę, że to też kwestia takich zawiłości przeróżnych i ciągłych zmian, które
towarzyszą sprawom, biurokracji jak to się określa i też niechęć do tego, żeby to robić.
Część osób podejmuje taką pracę już na studiach, więc jeżeli się to kręci i jeżeli jest wszystko w
porządku no więc później jak już ma wyższe wykształcenie i jest osobą dorosłą i teoretycznie
może wszystko zarejestrować, no to nie robi tego z prostego względu, że funkcjonowało to
wcześnie bez takich kroków więc po co to zmieniać?
Jeśli chodzi o studentów, to każde dziesięć złotych jest przydatne. Czy na rajstopy, czy na
szminkę? Prawda?
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Dlaczego podjęłam pracę nierejestrowaną? Bo jestem dobra. Mnie o to proszono, od tego się
zaczęło.
Stawki korepetytorów są kilkukrotnie wyższe od płacy minimalnej. Obecnie minimum to 10 - 15
zł za jedną godzinną lekcję. Często jest to 20 - 25 zł, najwyższa stosowana stawka przez uczestnika
FGI to 40 zł. za lekcję. Najwyższe stawki o jakich uczestnicy FGI słyszeli to 50 - 70 zł za godzinę.
W ciągu tygodnia uczestnicy FGI mieli od 2 do 10 lekcji (nieraz więcej). Minimalne miesięczne
dochody z korepetycji to 150 zł. (za 2 godziny w tygodniu). Maksymalne szacunkowo to 800 – 1200 zł
miesięcznie.
Uczestnikom FGI znana była praktyka grupowych korepetycji (kilku uczniów na jednej lekcji). W
takiej sytuacji dochody korepetytora są wyższe. Najwyższe miesięczne dochody o jakich słyszano to
2800 zł. Takie dochody korepetytorzy uważali za wysokie.
Wszyscy uczestnicy FGI mieli zapewnione ubezpieczenie zdrowotne z tytułu:


legalnie wykonywanej pracy (nauczyciele w szkole)



studiowania (także studia doktoranckie)



rejestracji w Urzędzie Pracy.
Ewentualna utrata statusu bezrobotnego nie zmieniłaby sytuacji – prawo do ubezpieczenia

zdrowotnego zapewnione byłoby z tytułu zgłoszenia do ubezpieczenia przez małżonka mającego
legalne dochody.
Świadomość zagrożeń wynikających z pracy nierejestrowanej
W świadomości korepetytorów dominuje przekonanie, że w ich branży nie ma żadnego
poważnego ryzyka. Co najwyżej może zdarzyć się, że uczeń nie odda książki, skasuje kasetę czy
porysuje płytę. Wielu korepetytorów niczego się nie obawia ponieważ:


mają uczniów dzięki prywatnym kontaktom, przez polecenie, rekomendację znajomych,



nierejestrowana praca korepetytora jest nie do wykrycia, nie do udowodnienia



nie ma podpisanej umowy



skala zjawiska jest zbyt mała, żeby traktować to jako coś złego i bać się tego



Urząd Skarbowy ma większe problemy niż ściganie korepetytorów
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jest przyzwolenie społeczne na taką pracę korepetytorów.
Nikt nas za to nie ściga. Nie kontroluje. Nie obawiamy się, kary. Bo co innego pojechać za
granicę i nielegalnie pracować, myśleć, że ktoś może wpaść i cię spakować w ekspresowym
tempie. Co innego tutaj? Przecież nie ogłaszamy się na przystankach.
Tak, my mamy uczniów poprzez znajomych, na tej zasadzie, znajomy powiedział znajomemu.
To nie jest praca, która można wykryć, udowodnić. Ja się z czymś takim jeszcze nie spotkałam.
Chyba, że ktoś złośliwie wyda nas.
Ale to trzeba jeszcze udowodnić.
Wydaje mi się, że jest to trudno udowodnić, nawet, jeżeli ktoś zarzuci mu. Umowa nie jest
podpisana.
W każdej chwili mogę powiedzieć, że uczyłam za darmo, pomagałam.
Też mi się nie wydaje, żeby inspekcja pracy chciałaby się czymś takim zajmować.
Idą do dużych przedsiębiorstw i nic nie udowadniają, to mnie udowodnią.
Nie wezmą i nie udowodnią mi z tego względu że ja mogę się dogadać z uczniem „przychodzisz
do mnie, ja ci powiedzmy za darmo, gdyby coś, udzielę korepetycji, jesteś moim znajomym,
przyszedłeś sobie na kawkę, herbatkę””
Podejrzewam też że Urząd Skarbowy też nie przywiązuje jakiejś wielkiej wagi. Większe problemy
na głowie mają.
No właśnie, mają większe problemy na głowie niż kogoś kto uczy funkcji kwadratowych.
Obok dominującego poczucia bezpieczeństwa spontanicznie pojawił się też wątek poczucia

zagrożenia. Pojawił się on wyłącznie w Katowicach. Miał oparcie w realnych zdarzeniach, które były
udziałem znajomych korepetytora. Poczucie zagrożenia może budzić Urząd Skarbowy, który na
podstawie donosu (złośliwego bądź przypadkowego „chlapnięcia”) lub kontrolowanego poszukiwania
nielegalnie pracujących (pracownik Urzędu dzwoni na telefon podany w ogłoszeniu o udzielaniu
korepetycji) wzywa takiego korepetytora do złożenia wyjaśnień. Uczestnik FGI nie słyszał, by taki
korepetytor poniósł jakieś kary finansowe, lecz znał przypadki rezygnacji z udzielania korepetycji „na
czarno” właśnie ze względu na zainteresowanie Urzędu Skarbowego. Sposobem przeciwdziałania jest
nie zamieszczanie ogłoszeń o udzielaniu korepetycji, nie podawanie żadnych danych poza numerem
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telefonu komórkowego, umawianie się z uczniem, że w razie kłopotów jest on np. „członkiem rodziny” ,
„jest uczony za darmo”.
Koleżanka musiała pojawić się w Urzędzie Skarbowym, ktoś ją wzywał i były problemy. Ona nie
zastanawiała się nad tym co jej grozi do końca natomiast zrezygnowała i do dziś, że tak powiem,
nie pokusiła się o to, żeby podjąć ponownie korepetycje. A jeżeli ktokolwiek chce cokolwiek
zrobić w tym kierunku to ona zawsze już teraz mówi „a masz zarejestrowaną działalność?”.
Koleżanki opowiadały że były takie sytuacje, że się kilka osób, że tak powiem brzydko,
„przejechało” na tych korepetycjach, także nie jest to taka do końca bezpieczna sprawa.
Ale jakby to w ogóle miało technicznie wyglądać? To znaczy do Urzędu Skarbowego idzie jakiś
rodzic i mówi że dał mi tam 35 złotych…
Dzwonią z Urzędu Skarbowego na ogłoszenie i podstawiają.
Jeżeli nie ma zgłoszonej działalności to wiem, że wiele osób właśnie się nie ogłasza ponieważ
jest to dość niebezpieczne…
Koleżanka też opowiadała, że znów jej koleżankę właśnie miły sąsiad podkablował że udziela
korepetycji.
Poza ewentualnymi nieprzyjemnościami ze strony Urzędu Skarbowego nic innego nie niepokoi
korepetytorów. Nie obawiają się utraty statusu bezrobotnego i w konsekwencji ubezpieczenia
zdrowotnego ponieważ będą mieli ubezpieczenie z tytułu legalnej pracy współmałżonka. Nie obawiają
się utraty jakiś świadczeń społecznych bo udowodnienie, że nielegalnie zarabiają, uważają za mało
prawdopodobne (albo żadnych świadczeń społecznych nie pobierają). Nie obawiają się, iż ulegną
jakiemuś wypadkowi, zwłaszcza gdy to uczeń do nich przychodzi.
Dyskutując o minusach pracy nierejestrowanej mówiono prawie wyłącznie o pracach nisko
opłacanych (np. w pubie w którym płaci się 3,50 za godzinę) lub o sytuacji, gdy człowiek nie ma żadnej
legalnej pracy i pracuje tylko „na czarno”. W małym stopniu dostrzegano minusy nierejestrowanej pracy
korepetytora. Sporadycznie wskazywano na:


nie wliczanie lat pracy nierejestrowanej do emerytury



brak składek do emerytury
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nieudokumentowanie doświadczenia zawodowego („to byłoby fajnie, gdyby w CV można było
napisać, że byłam tyle a tyle lat korepetytorem z takiego lub takiego przedmiotu. Jednak by się
to liczyło w jakiś sposób”)



brak związków zawodowych.
Związek między pracą nierejestrowaną a wysokością świadczeń emerytalno-rentowych jest

znany korepetytorom lepiej - osoby starsze lub gorzej – studenci. W żadnym wypadku nie ma to
większego znaczenia dla postaw wobec pracy „na czarno”. Dzieje się tak z kilku powodów: 1) młodzi
ludzie, studenci, na ogół jeszcze nie myślą o emeryturze/rencie, 2) praca korepetytora jest zajęciem
dodatkowym, nie traktowanym jako główne źródło dochodu, 3) dodatkowe składki emerytalne nie
zwiększą znacząco przyszłej emerytury (m.in. dlatego, że ich dochody z korepetycji są niewysokie).
Świadomość zagrożeń jakie niesie ze sobą praca „na czarno” jest mała albo w ogóle
zagrożenia te są kwestionowane, poczucie bezpieczeństwa jest duże. Z drugiej strony,
doświadczenia niektórych uczestników FGI pokazują, że zainteresowanie Urzędu Skarbowego może
być skuteczne, zmniejszyć skłonność do podejmowania pracy „na czarno”.
Skłonność do zatrudnienia rejestrowanego
Korepetytorzy generalnie nie są zainteresowani zarejestrowaniem swojej pracy. Jeden z
uczestników FGI uważał nawet, że w ogóle nie ma możliwości rejestracji takiej pracy. („chyba nie ma
takich możliwości tak naprawdę. Nie ma stowarzyszeń korepetytorów, które by zatrudniały na umowę
zlecenie”).
Są dwie zasadnicze przyczyny braku zainteresowania zarejestrowaniem: 1) specyfika pracy
korepetytora (dorywczość, niestabilność, indywidualna forma pracy, niewysokie dochody), 2)
sformalizowanie pracy korepetytora jest uciążliwe, kłopotliwe, trzeba mieć odpowiednią wiedzę, żeby
założyć i prowadzić działalność gospodarczą.
Mówiąc bardziej szczegółowo o powodach braku zainteresowania rejestracją wymieniono
szereg argumentów:


nie ma sensu rejestrować pracy pojedynczego korepetytora, nikomu to nie przychodzi do głowy,
przyjmuje się za oczywiste, że to praca nielegalna



praca korepetytora jest działalnością „na małą skalę”, korepetycje zajmują od kilku do
kilkunastu godzin w miesiącu.
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jest sens tworzyć firmy zajmujące się udzielaniem korepetycji – nie ma jednak chętnych do
pracy w takich firmach; Ponieważ praca korepetytora jest często dorywcza, tymczasowa, nie
uda się sprofesjonalizować tego zajęcia



założenie i prowadzenie firmy wiąże się z uciążliwymi formalnościami



represyjność administracji państwowej – „potknięcie się w przepisach” skutkuje poważnymi
sankcjami; przepisów jest dużo, łatwo popełnić błąd, obawa przed sankcjami jest duża;



możliwość różnej interpretacji przepisów przez urzędników



wysoki ZUS; 700 zł minimum miesięcznie to zbyt duża kwota. Firmy przez pierwsze 2 lata płacą
niższy ZUS (zdaniem uczestników 200 zł, co jest do zaakceptowania), potem wzrasta on do
700 zł. Dodatkowo sprzyja to oszukiwaniu i kręceniu (np. po 2 latach zamyka się firmę i na inną
osobę otwiera nową).



korepetytorzy mający stałe legalne zatrudnienie a więc ubezpieczenie itp. nie mają motywacji
do zarejestrowania pracy dodatkowej;



studentom nie opłaca się rejestrować ponieważ traciliby stypendia



część korepetytorów się zarejestruje, a część nie – wówczas zwiększy się konkurencja na
rynku ponieważ niezarejestrowani będą tańsi



mniejsze zarobki korepetytorów zarejestrowanych („po co sobie odejmować?)
Mimo, iż uczestnicy FGI dużo mówili o biurokracji i uciążliwych formalnościach, przebieg całej

dyskusji wskazywałby, że istotniejszym czynnikiem niesprzyjającym zalegalizowaniu pracy korepetytora
jest definiowana przez nich specyfika tej pracy.
Jeżeli ktoś ma inną pracę, jest w ubezpieczalni to wtedy, po co ma rejestrować? Jeżeli jest się
osoba nie pracującą, i jeżeli miałoby się pewność zarobku, to tak.
Jak inaczej można pracować w Polsce będąc korepetytorem? To jest takie bardzo specyficzne
zajęcie. Do końca nie wiadomo, jaki legalny odnośnik do tego znaleźć. Do innych zawodów łatwo
jest zaleźć odnośnik legalności, większa alternatywa niż w przypadku korepetytora.
Nie ma takiego przypadku, że ktoś się zarejestrował. Nawet nikomu to nie przyjdzie do głowy, bo
to jest oczywiste, że to jest praca nielegalna.
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Wyjście bardziej praktyczne, może tak, dla większości Polaków którzy po prostu nie są
zarejestrowani. Po co biurokracje, jakieś papierki dodatkowe, jakieś podatki, tak spokojnie,
nieoficjalnie można…
Dla mnie to nie jest kwestia zarobków tylko kwestia w jakiej formie to się odbywa, bo dopóki to się
odbywa indywidualnie, to jakoś nie widzę specjalnie żadnej zachęty żeby to rejestrować.
Studentom to się nie opłaca, bo jeżeli ktoś ma niskie dochody np. rodzinne, weźmie swoje
dochody z korepetycji, to nie dostanie tego stypendium. Więc od razu mówmy, że studenci nie są
zainteresowani rejestracją.
Ja myślałem jakby zebrać większą ilość osób udzielających korepetycji właśnie z matematyki i z
fizyki i jakoś by to zorganizować. Założyć jedną firmę, która zajmuje się właśnie udzielaniem
korepetycji i w ramach tej firmy właśnie zebrać kilka osób udzielających korepetycji, no to może
wtedy z racji tego, że jest większa liczba osób można by było do tego jakąś reklamę dodać, zyski
byłyby większe, więc można by było pomyśleć już o zalegalizowaniu tego. (…) Nie było chętnych.
Powiedzmy, że będzie 30 osób zarejestrowanych, znaczy zarejestrowanych, zdecydowanych
żeby udzielać korepetycji no i chyba główny problem to jest tu żeby było dużo osób które by to
robiły, wtedy można założyć firmę.
Większość to są osoby, które traktują te korepetycje jako taką sprawę czysto dorywczą. A w tym
momencie kiedy jest założona firma, należy w jakiś sposób uregulować godziny pracy w sensie,
że każdy korepetytor na przykład musi mieć iluś tam uczniów czy coś takiego. I w tym momencie
to robi tak troszeczkę bardziej na poważnie i tym samym może w pewien sposób zacząć
zastępować taką normalną pracę gdzieś w branży. Znaczy ja się znalazłem w takiej roli bronienia
tej koncepcji, która mi się w ogóle nie podoba.
Znaczy ja się tej konkurencyjności obawiam przede wszystkim, jak się przebić przez tych ludzi
właśnie nie zarejestrowanych? To może być problem, którzy są tańsi a niekoniecznie gorsi, bo
powiedzmy sobie szczerze, jeżeli osoba zarejestrowana, powiedzmy jest to student wydziału
matematyki, druga też jest studentem wydziału matematyki, no to rodzic takiego dziecka na
przykład nie będzie się specjalnie zajmował tym, że może ta osoba zarejestrowana będzie miała
lepsze kwalifikacje czy nie.
Zawsze jeśli ta nie zarejestrowana osoba jest osobą znajomą..
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No to wtedy firma przegrywa na całej linii, a tak się bardzo często dzieje, na zasadzie znajomości
albo polecenia.
To też wynika z takiego czystego braku wiedzy, no osoba na przykład udzielająca korepetycji z
jakiegokolwiek przedmiotu niekoniecznie musi posiadać wiedzę jak założyć działalność
gospodarczą, po prostu stwierdza, że nie chce bawić się w te wszystkie formalności.
No właśnie, ale też obawa przed sankcjami państwa, jeśli obywatel który nie posiada aż tak
konkretnej, dokładnej wiedzy się potknie w tych przepisach co się zdarza często. I wtedy sankcje
są poważne i właśnie ta obawa przed tymi sankcjami jest tak duża, że takie osoby po prostu
rezygnują.
To może nawet nie wynika, że będą mniejsze zarobki, to się wiąże z pewną ilością formalności
które trzeba załatwić, z pewną ilością wiedzy którą trzeba jeszcze posiąść do tego dodatkowo…
Chociażby z opowieści koleżanek, że mając taką działalność czy inną (…) z powodu niewiedzy
pewnych rzeczy i formalności […] od razu było wezwanie i trzeba było płacić karę. Koleżanka nie
wiedziała czegoś tam na temat kasy fiskalnej i już od razu była wyznaczona do rozmowy i tam
pięć tysięcy czy osiem i jeżeli w terminie jakimś tam nie płaci… Boże kochany, ile ta dziewczyna
przeżyła i ona tego nie zrobiła z pełną premedytacją tylko powiedzmy z niewiedzy, czego nikt nie
uznaje i nikogo to kompletnie nie interesowało.
Są te obniżone progi, wiem że przez pierwsze dwa lata działalności firmy się płaci jakiś niższy
podatek do ZUS-u, wiem bo moja koleżanka mówiła coś takiego że po dwóch latach to wzrasta
do siedmiuset złotych podobno a teraz ma płacić dwieście, jakoś tak.
Więc po dwóch latach rozwiązuje tę firmę oczywiście, to wiadomo.
Nawet jak byśmy firmę zakładali to i tak byśmy robili przekręty, byśmy po dwóch latach
likwidowali i zakładali od nowa.
Chyba po pięciu latach można z powrotem założyć tę firmę żeby płacić dwieście złotych.
Mimo generalnego braku zainteresowania rejestracją pracy, korepetytorzy opisali kilka sytuacji,
w których taka rejestracja by się opłacała, miała sens:


osobom nie mającym stałej pracy a mającym pewność zarobku (wielu uczniów), rejestracja by
się opłacała
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wymóg pracodawcy - praca w szkole językowej, która wymaga by nauczyciele zakładali własną
działalność



innowacyjne formy udzielania korepetycji – utworzenie portalu internetowego oferującego
pomoc edukacyjną (np. rozwiązywanie zadań)



sprofesjonalizowanie pracy korepetytora – gdyby nie była to praca dorywcza tylko stała.
Mam pełne kwalifikacje, jestem wykształcona, nie mam pracy konkretnej zawodowej, wtedy
wiem, że mogę trzy osoby, nawet niech to będą dwie osoby codziennie przyjąć na korepetycje.
Wtedy to się wszystko opłaca. A ten cały ambaras, tej całej biurokracji…. Jeżeli mam kupę ludzi,
to robię sobie małą szkołę, rejestruję się i już.
Może ci nauczyciele, którzy nie mają pracy, bo różnie z tym bywa, to może warto byłoby założyć,
może nie jako działalność jako dwie osoby, ale jako stowarzyszenie, albo towarzystwo jakieś.
Ja się zastanawiałem nad czymś innym, nad stworzeniem trochę innego systemu korepetycji a
mianowicie stworzyć portal internetowy, który by robił takie zdalne korepetycje, w tę stronę pójść i
wtedy jak najbardziej to zarejestrować, zebrać ekipę osób, która będzie się zajmować
opracowywaniem i rozwiązywaniem zadań i tego typu rzeczy i do tego z płatnością poprzez
wysłanie SMS-a, tego typu rzeczy…Można korepetycji w Gdańsku udzielać na przykład bo wtedy
to jest ogólnopolskiej. No właśnie no i z racji tego, że jeżeli byłby taki serwis internetowy
stworzony to siła rzeczy jest on ogólnodostępny również dla Urzędu Skarbowe, prawda? No więc
poczucie zagrożenia trochę wzrasta i jest wtedy pewna motywacja żeby tą działalność
zarejestrować. Zależy od organizacji, można ewentualnie jakieś abonamenty, tego typu rzeczy,
jakieś konsultacje, to jest tylko kwestia zastanowienia się nad tematem. To by się wtedy stała
taka działalność gospodarcza, która by gwarantowała pewne zatrudnienie a nie była by to sprawa
dorywcza.
No chyba że ktoś właśnie udziela z języków i jak moja znajoma potrzebowała rejestracji do
założenia firmy, żeby w szkole językowej też uczyć jednocześnie bo tam zatrudniają osoby, które
mają własne firmy, o wiele szybciej można znaleźć zatrudnienie w szkole językowej mając
własną firmę, no i jeszcze jakieś tłumaczenia i do tego trzeba firmy.
No właśnie, do tłumaczeń trzeba mieć własną firmę, no po studiach, bo trudno na studiach
zakładać taką firmę. Po studiach bo po prostu jest łatwiej, bardziej chcą, mogą rachunek
wystawić takiej osobie i w tym momencie to zupełnie inaczej wygląda.
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Sporadycznie wspomniano o innej jeszcze, akceptowalnej formie rejestracji pracy
korepetytorów – poprzez szkołę, która pełniłaby de facto rolę pośrednika między korepetytorem a
uczniem. Obecnie, ze względu na obowiązujące przepisy, jest to niemożliwe do wprowadzenia. To
warto by zmienić.
Gdyby to było w systemie oświaty jakoś ujęte, że rodzice przez komitet rodzicielski czy przez
radę rodziców, radę szkoły….Np. przychodzi rodzic i mówi, że chce korepetycji z matematyki.
Dyrektor mówi, proszę bardzo, ma pani tego i tego i tego nauczyciela. Nawet i w domu. Ale żeby
to szło przez szkołę. W tej chwili dyrektor nie ma prawa zrobić nawet koła zainteresowań z opłat
rodziców. Dlatego mówię, pies jest pogrzebany w systemie oświaty w ustawie.
Korepetytorzy w małym stopniu są skłonni do obniżenia swojego dochodu. Przede
wszystkim dlatego, iż uważają ceny korepetycji za niskie, a zarobki za niewysokie. Poza tym, jak
wiadomo z wcześniejszych etapów dyskusji, ubezpieczenie zdrowotne mają (a i tak płacą za różne
usługi medyczne co uważają za irytujące), a przyszła emerytura – nawet jeśli będą płacili większą
składkę – ich zdaniem nie wzrośnie znacząco. A młode osoby, studenci, na razie jeszcze w ogóle nie
myślą o emeryturze.
Część uczestników byłaby skłonna myśleć o rejestracji swojej pracy gdyby miesięcznie
zarabiała kwoty rzędu 4 tysięcy lub więcej złotych. Niektórych skłoniłyby do rejestracji niższe kwoty (2 –
3 tysiące). Była taka osoba, która gotowa była płacić podatek przy swoich obecnych niskich
miesięcznych dochodach z korepetycji (poniżej 700 zł) – lecz jej skłonność dotyczyła wyłącznie podatku
dochodowego. Pod jednym wszakże warunkiem, sama nie będzie się rejestrować, natomiast będzie
korzystała z pośrednictwa szkoły.
Ja nie mówię, że mi pieniądze niepotrzebne, ja jakbym miała możliwość legalnie to zarobić,
nawet trochę mniej. Nawet te 19 % podatku dochodowego, nawet, jeżeli 30 złotych, to jest sześć
złotych mniej, to 24,- dostaję na rękę. Spokojnie. To znaczy, ja rejestrować się nie będę, jeżeli
dane by były możliwości szkole. Jestem święcie przekonana, że każda szkoła mogłaby coś
takiego zrobić. Gdyby były do tego podstawy prawne, bo mówię, w tej chwili szkoła nie może.
Znaczy i tak ceny korepetytorów nie są wysokie więc jeszcze gdyby to zniżać no to …Bez sensu
by było udzielać tych korepetycji.
Ze trzy tysiące? Tak to wtedy można zacząć się zastanawiać.
Będę skromniejsza – dwa tysiące, za dwa tysiące mogę się zarejestrować.
„PRZYCZYNY PRACY NIEREJESTROWANEJ, JEJ SKALA, CHARAKTER I SKUTKI SPOŁECZNE”. RAPORT
JAKOŚCIOWYCH

877

Z BADAŃ

To ze cztery tysiące, do dziesięciu tysięcy, podatki można płacić spokojnie.
Korepetytorzy uważają, że w ich branży praca „na czarno” jest w praktyce nie
udowodnienia. Kontrole w innych branżach są nieskuteczne, łatwo jest znaleźć dobre wytłumaczenie
(np. osoba pracująca w pubie „na czarno” czy rejestratorka stomatologiczna są, w razie kontroli,
przedstawiane jako „przyuczane do zawodu”). W ich opiniach na temat przeciwdziałania pracy
nielegalnej zwraca uwagę to, iż proponowane metody są uzależniane od faktu „wyzysku” pracownika. W
branżach, gdzie pracownikom płaci się poniżej płacy minimalnej, gdzie występuje „wyzysk pracownika”,
powinny być stosowane poważne sankcje wobec pracodawcy. W branżach takich jak korepetycje,
lepiej stwarzać zachęty do rejestrowania się:


zamiast stosować restrykcje wobec osób pracujących „na czarno” (np. wysokie kary) lepiej
tworzyć warunki zachęcające do rejestrowania się; państwo nie ma możliwości uregulowania
pracy korepetytorów poprzez różnego typu sankcje, lepszym rozwiązaniem jest tworzenie
zachęt do legalizacji np. poprzez ułatwienia w rejestracji firmy



kontrole nie mają sensu, jeśli nie ma wystarczająco dużo pracy legalnej



kary powinni ponosić pracodawcy a nie pracownicy, bo to pracodawcy wykorzystują słabszą
pozycję pracowników, nie oferując im pracy legalnej; korepetytorzy odnoszą tę uwagę do
działalności na większą skalę np. do właścicieli pubów, sklepów



karać należy osoby wyłudzające zasiłki, to znaczy takie, które nie rejestrują się właśnie dlatego,
żeby pobierać zasiłek



nie należy karać osoby, która nie rejestruje swojej działalności ponieważ przynosi ona małe
dochody czy dopiero swoją działalność rozkręca;



praca, która jest głównym źródłem utrzymania, powinna być zarejestrowana.
Uczestnicy dopuszczali możliwość stosowania różnych sankcji wobec pracodawców: wysokich

kar finansowych („5 tysięcy dla nich to pestka”), odbieranie koncesji (np. na alkohol), działania psujące
wizerunek firmy np. podawanie do publicznej wiadomości faktu o nielegalnym zatrudnianiu
pracowników.
Jaki to ma sens takie kontrole? Jeśli nie ma wystarczająco dużo miejsc pracy legalnej. Ja
składam oferty w urzędzie pracy i ja mam szansę dostania takiej pracy, to ja wtedy nie potrzebuję
roboty na czarno.
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Moim zdaniem należałoby karać pracodawców, którzy zatrudniają na czarno.
Tak, a nie osobę, która nie ma wyjścia i musi mieć jakąś pracę.
Prawda jest taka, że co ma takie zniechęcenie? Ok. jeżeli państwo znajdzie jakiś pomysł na
zniechęcanie, to ten pomysł będzie miał sens tylko przez jakiś czas. Dobrze, państwo może
zniechęcać, tylko czemu zamiast zniechęcać nie tworzy projektów które miałyby zachęcać do
zarejestrowania się a nie zniechęcać, nie wiem, jakieś kolejne restrykcje, jakieś kontrole itd. Moim
zdaniem no to są półśrodki,
Zrobi się w końcu państwo policyjne.
Ja uważam, że jeżeli ktoś ma jakąś tam pracę nie zarejestrowaną do tego jeszcze pobiera zasiłek
i na przykład nie zarejestruje się po to, żeby pobierać zasiłek, no to dla mnie taka osoba powinna
być jak najbardziej ukarana. A osoba, która nie rejestruje swojej działalności ze względów
powiedzmy bo ma małe dochody i na przykład chce to jakoś bardziej rozkręcić zanim to
zarejestruje, no to dla mnie jest to w jakiś sposób usprawiedliwione.
Pomimo że wcześniej wielokrotnie mówiono o zbyt wysokich opłatach na ZUS i godzono się na
kwoty niższe, to propozycja by wprowadzić, przy niskich zarobkach, kwotę wolną od składek na ZUS, co
skutkowałoby ograniczeniem lub brakiem ubezpieczenia społecznego, lecz praca byłaby legalna, nie
spotkała się z uznaniem korepetytorów. Argumentowano, że gdyby wprowadzono taką możliwość
„ludzie by uciekali z kosztami i każdy by mało zarabiał” - w efekcie państwo wcześniej czy później
musiało by ”jakoś do tych ludzi dopłacić”, „zapewnić pomoc socjalną”. W tym kontekście jeden z
uczestników stwierdził, że Polacy mają taką mentalność, że słowo „przekręt” jest naznaczone
pozytywnie „u nas wręcz to jest taka przygoda”. Zauważono też inne jeszcze zagrożenie:„ „jeżeli
wszyscy zaczną uciekać od tych składek, no to nie da się tak drukować pieniędzy” konkludując: „my
płacimy za tych, którzy nie płacą”.
Należy dodać, że wszyscy uczestnicy FGI traktowali składkę na ubezpieczenie zdrowotne jako
jedną ze składek ZUS-owskich. W konsekwencji rozważając ograniczenie ubezpieczenia społecznego
dokonywano następujących wyborów:


rezygnacja ze składki emerytalnej, pozostawienie składki zdrowotnej; jako wentyl
bezpieczeństwa, „z tym zdrowiem różnie bywa, ewentualnie coś może się przytrafić”, „w
przypadku kobiet te składki zdrowotne są bardzo ważne, mężczyzna nie będzie w ciąży, nie
będzie rodzić”, „można nie dożyć starości a zachorować poważnie”
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czasowa rezygnacja ze składki emerytalnej, pozostawienie składki zdrowotnej, niższe
obciążenia finansowe dla firmy umożliwiają jej rozwój; gdy będzie mogła ona przeznaczyć
większe pieniądze na rozwój, z czasem zacznie więcej zarabiać, więcej płacić pracownikom i
wówczas będą mogli oni płacić składki emerytalne, odpowiednio wyższe



rezygnacja ze składki zdrowotnej, pozostawienie emerytalnej: „starość czeka nas na pewno, a
choroba niekoniecznie”, „to zależy jak długo trwałaby ta praca. Jeżeli całe życie, to pewnie
emerytalne”.
Żadna z opinii nie dominowała, zdania uczestników FGI były podzielone, sporadycznie

pojawiały się inne jeszcze głosy (jednemu z uczestników trudno byłoby zrezygnować z prawa do renty).
W propozycji wprowadzenia bonów za wykonywanie drobnych prac dostrzeżono więcej
minusów niż plusów:
Plusy bonów:


wygodniejsza forma niż rejestrowanie, pod warunkiem, że zajmuje się tym tylko jeden urząd;
nie jest tak skomplikowane jak zakładanie własnej działalności.



sposób umożliwiający udokumentowanie doświadczenia i stażu pracy



skrócenie kolejek w urzędach (niektórzy uczestnicy woleli by zajmował się tym urząd pracy, inni
– ZUS;
Minusy bonów:



straci się część dochodów „to od razu mi więcej zabiorą i taka niechęć żeby oddać”



za dużo niedogodności „pracodawca musi mieć taki papierek czyli musi gdzieś po niego iść,
coś musi wypisać, żeby go dostać, potem ja muszę gdzieś z tym iść, za dużo zachodu”



bon można zgubić



powstałby czarny rynek bonów.
Zdania na temat bonów były podzielone, przy czym nawet osoba dostrzegająca ich zalety

wyrażała pewien sceptycyzm : „może to nie jest tak skomplikowane jak zakładanie działalności
gospodarczej, ale mimo wszystko, dreptać po każdych korkach do Urzędu Skarbowego?”.
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Zatrudnieni w małych podmiotach gospodarczych – praca całkowicie lub
częściowo nierejestrowana
Podejmowanie decyzji o podjęciu pracy nierejestrowanej
Rynek pracy w szarej strefie w największym stopniu opiera się na wzajemnym zaufaniu
pracodawców i pracobiorców. Większość badanych pracowników zatrudniała się bez rejestracji u osób
znajomych lub za pośrednictwem znajomych
Praca nierejestrowana w małych podmiotach gospodarczych podejmowana jest często dzięki
znajomym, którzy już są w nich zatrudnieni. To oni – sami pracujący w sposób rejestrowany lub również
bez rejestracji – informują znajomych o możliwości podjęcia pracy, natomiast dla pracodawcy są
źródłem referencji i gwarancją, że można zaufać potencjalnemu nierejestrowanemu pracownikowi.
Czasami to sam pracodawca jest kimś znajomym lub krewnym nierejestrowanego pracownika.
zacząłem u kolegi, chciał żebym mu pomógł, bo sobie nie dawał rady, za dużo miał zamówień. I
zacząłem u niego dorabiać, i tak zostało
po znajomości sobie załatwiłem, dużo znajomości robią, szukałem, szukałem, nic nie mogłem
znaleźć, w końcu na znajomego trafiłem, w sumie dwie roboty za jednym zamachem
ja mówiłam w rodzinie, że chciałabym sobie dorobić i mi powiedzieli, że mogę u nich w sklepie,
ale na czarno
Specjaliści, fachowcy często nie muszą sami szukać zatrudnienia, to przyszli pracodawcy
zwracają się do nich z propozycjami. Przykładem może być księgowa zatrudniona na etacie w jednej
firmie, która otrzymała propozycje pracy nierejestrowanej z innych firm.
Pracuję (…) na etacie jako księgowa, a na czarno dokładnie zajmuję tym samym, czyli tak samo
mam prywatne firmy, które rozliczam, osoby prywatne (…) Do mnie dorywcza praca przyszła
sama, z racji tego, że pracuję jako księgowa. Ktoś tam przyszedł, zapytał, czy bym czegoś tam
nie poprowadziła. No i tak to się zaczęło. W tej chwili mam firmy prywatne, prywatnych szefów,
których rozliczam. To są takie maleńkie firmy. I oprócz tego, oczywiście jakieś tam PITy na
koniec roku. To ludzie przychodzą sami, nie muszę specjalnie zabiegać
Wyjątkowymi przypadkami wśród badanych były osoby, które zatrudniały się u nieznanych
osobiście przedsiębiorców – poszukiwały pracy-zleceń przez Internet. Był to grafik komputerowy oraz
serwisant urządzeń biurowych.
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Pracownik na ogół nie ma możliwości wyboru pomiędzy pracą rejestrowaną (ewentualnie
z częściowo nierejestrowanym wynagrodzeniem) lub pracą nierejestrowaną. Doświadczenie
badanych pokazuje, iż próby wymuszenia na pracodawcy legalizacji zatrudnienia są skazane na
niepowodzenie.
Zaczęłam walczyć o to, żeby mnie ubezpieczyli, to mnie wyrzucili z pracy
Jeżeli jednak pracodawca oferuje wyłącznie nierejestrowane zatrudnienie, to często jest otwarty
na proponowane przez pracownika warunki pracy i płacy. Dotyczy to różnych stanowisk, nie tylko tych
wymagających specjalistycznej wiedzy lub umiejętności.
W momencie, kiedy ja już wiedziałam, że nie będę miała umowy, postawiłam warunki, ile
chciałabym zarabiać, w jakich godzinach chcę pracować (...) Ja jeszcze sobie zażyczyłam
laptopa do pracy
Niektórzy badani znaleźli się w sytuacji wyboru: praca rejestrowana z niższym wynagrodzeniem
lub praca nierejestrowana wyższym. Inni o takich przypadkach słyszeli. Często – zdaniem badanych pracownicy rejestrowani są jako osoby zatrudnione z minimalną stawką lub na część etatu i otrzymują
dodatkowe wynagrodzenie bez żadnej rejestracji.
kilka lat temu pracowałam w ten sposób, że byłam zarejestrowana na najniższą krajową,
dostawałam dwa razy tyle faktycznej pensji
Dużo ludzi nie chce być rejestrowanymi, bo mają do wyboru, albo dostać dziesięć złoty na
godzinę i być nie zarejestrowanym, albo dostać pięć i być zarejestrowanym.
Jeden z uczestników dyskusji opowiedział, że rezygnacja z rejestracji części wynagrodzenia
była sposobem pracodawcy na podniesienie płac netto dotychczasowym pracownikom.
kiedyś to ubezpieczali wyżej trochę, ale (…) wpadli na taki pomysł, żeby zaniżyć, to jak ludzie
chcieli podwyżki, to ja wam obniżę podatek.(…) Tak, więcej nam zostaję
Na ogół od początku jest dla pracownika jasne, że chodzi o pracę nierejestrowaną. Często sami
uznają to za najlepsze rozwiązanie (np. księgowa, która miała legalną pracę). Nawet osoby, które
chciałyby znaleźć legalną pracę, podejmując pracę nierejestrowaną na ogół wiedzą od początku, że o
taką chodzi. Częściowo nierejestrowana praca postrzegana jest na ogół jako bardziej korzystna nie
tylko dla pracodawcy, ale i dla pracownika, który może dzięki temu uzyskać wyższą wypłatę. Osoby,
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które martwią się brakiem ubezpieczenia ZUS, mają żal raczej do państwa, które nie potrafi rozwiązać
problemu opłacalności rejestracji pracowników niż do pracodawców.
Inicjatywa zatrudnienia bez rejestracji wychodzi czasem od pracownika. Dotyczy to na
przykład sytuacji, gdy pracownik podejmując legalne zatrudnienie musiałby zrezygnować z
otrzymywanych świadczeń socjalnych. Nie zawsze jednak pracodawcy zgadzają się na zatrudnienie
bez rejestracji.
Na ogół jednak wg pracowników stroną, która dyktuje warunki jest pracodawca. Zdarza się np.,
że pracodawca co prawda zatrudnia legalnie, ale domaga się, aby osoba zatrudniona była np.
studentem do 26 roku życia. W efekcie pracownicy, którzy nie chcą stracić źródła dochodów, zmuszani
są do poszukiwania osób spełniających ww. wymogi, na które wystawiane są umowy.
Mam powyżej dwudziestego szóstego roku życia, zdarzyło mi się, zdarza, pewnie będzie
zdarzało wykonywać prace, natomiast umowa jest na kogoś, kto jest studentem. (…) Na inną
osobę. (…) To jest na tej zasadzie, że od studentów nie opłaca się ZUSu w ogóle, bo do
dwudziestego szóstego roku życia.
Zdarza się, że pracownik dowiaduje się, że był nierejestrowany lub jego wynagrodzenie było
tylko częściowo rejestrowane w momencie kryzysowym, gdy np. zachoruje i otrzymuje zasiłek
chorobowy niższy niż wynikałoby to z ustalonego wynagrodzenia.
Pracowałam przez rok czasu, na umowie miałam cały, znaczy nie na umowie, pracowałam
dwanaście godzin, a byłam ubezpieczona na pół etatu. Na trzysta pięćdziesiąt złotych, a
zarabiałam siedemset pięćdziesiąt
Często pracownicy od samego początku wiedzą, iż będą zatrudnieni bez rejestracji, zdarzają
się też sytuacje, gdy zachowane są na początku pozory legalnego zatrudnienia – pracownik dopełnia
różnych formalności, wykonuje badania na koszt pracodawcy itp., a pomimo tego okazuje się, że jest
pracownikiem nierejestrowanym.
byłem sprzedawcą na stoisku monopolowym, byłem nie zarejestrowany, mimo że początek był
taki, że na koszt firmy zrobiłem badania, czyli Sanepid, tą książeczkę, lekarz medycyny pracy,
prześwietlenie płuc. Na początku wszystko wskazywało, że…(…) to będzie legalna praca. Ale tak
się nie stało… (…) Ja nawet podpisywałem jakieś listy obecności, czy coś… takie były. I
prawdopodobnie gdzieś ta umowa w razie kłopotów byłaby na prędce sklecona, to tak miało być
w razie czego
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Ja pracowałam (…) u znajomych. Zaczęłam tam pracować jak miałam siedemnaście lat, to była
wakacyjna praca, jako ekspedientka. Pracowałam u nich, byłam zarejestrowana przez cztery,
pięć lat. Później odeszłam (…) I w końcu znowu wróciłam do nich do pracy (…). Ja traktowałam
tą pracę coś jak rodzina, bardzo ich lubiłam, w sumie tyle lat się znaliśmy, (…) oni mnie
wykorzystywali, teraz wiem o tym… to po prostu, wtedy kiedy ja chciałam właśnie chciałam
telewizor sobie kupić, więc poszłam do sklepu, miałam niby umowę, pracowałam u nich pół
roku… no i w końcu wyszło tak, że ja w ogóle nie byłam ubezpieczona
Praca nierejestrowana czasem ma stanowić okres próbny przed zatrudnieniem pracownika na
stałe. Doświadczenia badanych pokazują, iż pracodawcy nie zawsze dotrzymują składanych obietnic i z
zatrudnienia rejestrowanego nic nie wychodzi.
Człowiek się ogłosił, że szuka serwisanta do urządzeń biurowych. Ja się zgłosiłem.
Zaproponował pierwszy miesiąc na pół etatu bez rejestracji, żeby się przyjrzeć jak to będzie
wyglądało. Czy ja daję radę, czy nie daje rady, z wykorzystaniem własnego samochodu i
narzędzi. I pierwszy miesiąc tak się pobujałem troszeczkę, potem doszedł do wniosku, że jeszcze
jeden miesiąc, potem sprzedaż, procent od sprzedaży i procent od naprawy. Z tych procentów to
pieniędzy nie było żadnych, pieniądze żadne. Dołożyłem do tego całego interesu i się
rozstaliśmy. Potrzebował może na okres urlopowy, czy na coś człowieka
przeważnie na początku, w moim fachu, to zawsze jest na czarno, dopiero jak się pracownik
sprawdzi, że jest coś wart, to wtedy dostaje - najpierw było, że dostaje na jakiś czas określony,
ale teraz coraz częściej się boją i rejestrują na czas nieokreślony
Definiowanie czasu pracy pracowników nierejestrowanych w małych przedsiębiorstwach
wygląda różnie w zależności od branży czy nawet konkretnego pracodawcy. Umowy dotyczące czasu
pracy w niektórych przypadkach są ściśle przestrzegane przez pracodawców w innych natomiast są
nagminnie łamane.
Pracowałam pół roku jako ekspedientka, miało to być sześć godzin, a pracowałam dziesięć
godzin.
W wielu przypadkach – w handlu, gastronomii, sezonowo w budownictwie – czas pracy
przewidziany przez Kodeks Pracy jest nagminnie przekraczany. Pracownicy pracują tyle godzin, ile
wymaga od nich pracodawca. Mówią, że pracują, gdy jest potrzeba, jest praca do wykonania.
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generalnie nie pracuję, z czego siedem dni spędzam w pracy między tak osiem – dwanaście
godzin
mam cztery dni w tygodniu, ale kiedy dziewczyna, która pracuje ze mną na zmianę wyjechała na
weekend, i wróciła po czterech miesiącach, to ja cztery miesiące dzień w dzień. Miałam trzy dni
wolnego wtedy
Ja kiedyś siedziałam szesnaście, poszłam w piątek na szesnastą, to przyszłam w sobotę o ósmej
(…) musiałam siedzieć, dwóch klientów, zostawili tyle pieniędzy w barze, że musiałam siedzieć,
miałam zapłacone za osiem godzin
W niektórych firmach czas pracy pracownika nierejestrowanego jest bardzo elastyczny –
dostosowany do bieżących potrzeb pracodawcy. Jest to oczywiste dla obu stron
od razu było powiedziane, że tyle i tyle dniówki, i że czasami to będą dwie godziny pracy,
czasami będzie siedem godzin
jeżeli jest sezon na daną robotę i się ją wykonuje to pracodawca by chciał, żeby pracować jak
najdłużej, jak najszybciej, bo jest to często praca w akordzie, ile zrobiłeś tyle zarobisz, ale jak nie
ma tej pracy to on by najchętniej chciał, żebym poszedł do domu i tak jest z większością
pracodawców
To jest stały pracodawca, ale też zależy, jaki sezon, czasem dziesięć godzin, a jak nie ma sezonu
to cztery godziny i do domu
Czas pracy określany jest bardziej zadaniowo niż godzinowo. Pracuje się do ostatniego klienta,
do czasu wykonania przewidzianych zadań, a nie od godziny do godziny.
W dużej mierze jest to, (…) po części jest to ode mnie zależne, ile siedzę w tej pracy. Wiadomo
jak się sprężam, to siedzę krócej, a jeżeli będę wychodziła co chwilę na papieroska i popijała
kawę, to mogę spędzić tam całą dobę
Zdarzają się też sytuacje, gdy czas pracy dostosowywany jest do potrzeb i możliwości
pracownika. Pracodawcy ze zrozumieniem odnoszą się do potrzeb nierejestrowanych pracowników
związanych z obowiązkami rodzinnymi, opiekuńczymi czy też obowiązkami wynikającymi z pracy
rejestrowanej u innego pracodawcy. Często pozostawiają samym pracownikom organizację czasu
pracy. Pracownicy mogą pomiędzy sobą ustalić ile i kiedy dana osoba pracuje. Pracodawca
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zainteresowany jest tym, aby praca była wykonana, natomiast nie wnika w szczegółowe ustalenia
pracowników.
pracuję kilka godzin i to ja dyktuję warunki w jakich dniach pracuję, i ile godzin (...) Ja dyktuję
warunki dlatego, że wychowuje dziecko specjalnej troski
czasami jest tak, że to ja dyktuję warunki. Jeżeli ja nie mogę definitywnie przyjść na przykład w
poniedziałek, to nie ma spotkania w poniedziałek, a jest we wtorek
W tej chwili jest mi to na rękę, ja mam tutaj blisko, mam nienormowany czas pracy, a powinnam
generalnie pracować od dwunastej do dwudziestej, a że nie mogę przyjść, to na przykład osoba,
która pracuje razem ze mną, umawiamy się, że możemy się zamienić któregoś tam dnia ja nie
mogę, ona może
Zdarzyło się na przykład, że przychodziłem na trzynastą do pracy, a wychodziłem o siódmej rano,
ale to było kosztem później paru dni wolnego, ale to my ze sobą żeśmy się umawiali
Większości pracowników podejmujących pracę nierejestrowaną w małych podmiotach
gospodarczych zależy na maksymalizacji wynagrodzenia, co jest funkcją ilości wykonanej pracy i na
ogół również czasu na nią poświęconego. Pracownicy – zwłaszcza mężczyźni - deklarują, iż starają się
pracować jak najwięcej. Często równocześnie pracują na rzecz kilku pracodawców, podejmują różnego
typu prace nierejestrowane, także na własny rachunek. Raczej nie ma mowy o dłuższych urlopach czy
wolnych dniach z powodu choroby. Najczęściej akceptowalne dla pracodawców są najwyżej
kilkudniowe przerwy w pracy, które pracownik powinien też uzgodnić ze współpracownikami.
W przypadku chorób dzieci, kobiety na ogół starają się im zapewnić opiekę kogoś innego, a
same nie proszą pracodawcy o wolne.
Nie zdarzyło mi się jeszcze nie przyjść tam. (…) Jeżeli choruje sześciolatek, to albo starszy syn
zostaje z nim w domu, a jeżeli to jest jakaś dłuższa choroba, to wtedy staram się o pomoc kogoś
z rodziny
Sposób wynagradzania, częstotliwość wypłat, stawki za pracę nierejestrowaną zależą od
wielu czynników m.in. branży w jakiej działa podmiot gospodarczy, wymiaru czasu pracy, itp.
W gastronomii, handlu wynagrodzenie często określane jest wg stawki dziennej, tzw. dniówki,
przy czym często z góry pracownik dowiaduje się, że długość „dniówki” jest ruchoma i pracodawcy nie
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obchodzi, czy w danym dniu pracownik będzie pracował kilka czy kilkanaście godzin – stawka jest taka
sama.
dostawałam pieniądze za każdy dzień pracy, codziennie (…) lokal powinien być zamykany o
dwudziestej drugiej, ale jeśli byli klienci do dwudziestej trzeciej, to musieliśmy zostać, ale to było
powiedziane już na samym początku, kiedy przyjmowałam tą pracę, aczkolwiek stawka nie była
większa. Nie mogliśmy sobie wziąć przerwy w ciągu dnia, bo wiadomo jak są klienci to nie można
wyjść, ale w każdej chwili mogliśmy sobie zrobić coś do jedzenia, napić się
Sprzedawca na stoisku monopolowym otrzymywał stałe wynagrodzenie miesięczne plus
procent od obrotu na tym stoisku.
Wypłaty wynagrodzenia w szarej strefie najczęściej dokonywane są tygodniowo, choć zdarzają
się też inne ustalenia pomiędzy pracodawcą i pracownikiem. Często możliwe jest otrzymanie od
pracodawcy zaliczki. Zaliczki płacone są także, gdy pracodawca z jakichś powodów nie może wypłacić
wynagrodzenia w umówionym terminie.
Stawka godzinowa i jak chce to mogę codziennie wziąć wypłatę, ale to lepiej wziąć tygodniówkę,
bo te parę groszy to, co z tym zrobić
zaliczki płacą (…), jeżeli jest możliwość, zależy jak dysponuje się tą gotówką, można poprosić o
to sto złoty czy ileś
Niby jest uzgodnione, że do dziesiątego, albo któregoś każdego miesiąca, będziemy dostawać,
ale zdarzało się tak, że rozliczają za trzy miesiące dopiero, bo nigdzie nie ma czasu, ale jest
możliwość wziąć jakiś zaliczek
W przypadku wykonywania kompletnych, skończonych dzieł na rzecz pracodawcy, np.
projektów graficznych, futer, wynagrodzenie wypłacane jest po wykonaniu dzieła lub jeśli „umowa”
dotyczy drobnych nisko wycenionych „dzieł”, wypłata następuje po ustalonym czasie pracy, np.
tygodniowo.
Od sztuki płacone, zrobię futro mam zapłacone. (…) Nieważne ile to będę robił, czy zrobię to w
ciągu dwóch dni, czy zrobię to w tydzień. Taka sama stawka jest.
Za skończoną robotę, uzgadnia się sumę, nie za godzinę, ale od dzieła
W sytuacji wykonywania konkretnego dzieła, zwłaszcza w przypadku dzieł wymagających od
pracownika wysokich kwalifikacji, stawka bywa ustalana przez samego pracownika. Podobnie bywa w
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przypadku usług księgowych. Zdarza się też, że nawet w przypadku mniej skomplikowanych prac,
stawka wynagrodzenia proponowana jest przez pracownika.
jak ja pracuję na Ursynowie (…) ja wiem o tym, że na takie zadupie jak Ursynów, to on nikogo nie
znajdzie (…) To ja w tym momencie mogę dyktować warunki
Pracownicy nierejestrowani zatrudnieni w podmiotach gospodarczych otrzymują wynagrodzenie
wyłącznie za wykonaną pracę. Nie ma mowy o płatnych urlopach wypoczynkowych czy chorobowych.
Masz płacone za dzień, za godzinę, nie ma cię w pracy nie dostajesz pieniędzy
Chcesz iść na urlop proszę bardzo, chory jesteś to twoja sprawa, albo chory, albo pracujesz.
Tak samo jak nie miałam okresu próbnego, tak jak nie mam urlopu. Nie mam chorobowego, nie
mam nic
Pracownicy w branżach, które z reguły pracują także w soboty i niedziele (gastronomia, handel)
na ogół nie otrzymują wyższego niż normalne wynagrodzenia za pracę weekendy.
W przypadku, gdy pracodawca ma przestoje w produkcji, nie ma aktualnie zleceń, to po prostu
odsyła pracowników nierejestrowanych do domu, nie wypłacając żadnego wynagrodzenia za
dyspozycyjność, pozostawanie w gotowości do pracy. W sytuacji, gdy stawka ustalona jest godzinowo
pracownicy otrzymują wynagrodzenie wyłącznie za przepracowane godziny.
czasami roboty nie ma, czeka się, aż poinformują, że można przyjść
W przypadku, gdy pracownik jest zarejestrowany, ale dostaje częściowo niezarejestrowane
wynagrodzenie, raczej nie ma pola do negocjacji na temat dzielenia wynagrodzenia na rejestrowane i
nierejestrowane. Pracodawca przedstawia propozycję, którą pracownik może przyjąć lub nie.
Sposób rozstania się pracodawcy z nierejestrowanym pracownikiem czasem jest jasny od
samego początku – pracownik zatrudniony jest tylko na czas spiętrzenia prac (np. w handlu w okresie
świątecznym) lub wykonanie określonego dzieła (np. projektu graficznego). W przypadku prac
polegających na wykonaniu konkretnego dzieła, zatrudnienie kończy się wraz z jego wykonaniem. Jest
to oczywiste dla obu stron. W przypadku, gdy można zakładać, iż zatrudnienie pracownika będzie
długoterminowe na ogół pracodawcy nie określają żadnych zasad, na jakich może nastąpić rozstanie z
pracownikiem, ale dla obu stron jest jasne, że możliwe jest zerwanie umowy z dnia na dzień zarówno
przez pracodawcę, jak i pracownika.
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Pracownicy akceptują zasadę, iż ich zatrudnienie zależy wyłącznie od woli pracodawcy, nie
opiera się na żadnych regulacjach prawnych i jeżeli z jakichś powodów pracodawca będzie chciał
zrezygnować z ich pracy, to może to zrobić bez żadnych przeszkód. Sami też mogą porzucić bez
konsekwencji pracę z dnia na dzień. Dla niektórych pracowników możliwość natychmiastowej rezygnacji
z pracy stanowi plus zatrudnienia nierejestrowanego. W przypadku zwalniania z pracy pracowników
nierejestrowanych pracodawcy nie wypłacają żadnych odpraw, nie stosuje się też żadnych okresów
wypowiedzenia.
Pracodawca mówi przepraszam, nie nadajesz się, masz tu za dwa dni, które przepracowałeś
Przy podejmowaniu decyzji o zatrudnieniu w przypadku poszczególnych pracowników główną
rolę odgrywają różne elementy umowy określającej zasady pracy nierejestrowanej. Dla wielu
znaczenie ma wysokość wynagrodzenia (zwłaszcza możliwość osiągnięcia wyższych dochodów niż w
przypadku pracy rejestrowanej), dla części najważniejsza jest możliwość ustalenia elastycznego czasu
pracy, dostosowanego do możliwości pracownika.
Z pracą nierejestrowaną pracownicy często wiążą – co może zaskakiwać – pewność i
terminowość otrzymania wynagrodzenia za pracę. Ponieważ pracownika wiąże z pracodawcą tylko
ustna umowa, to pracodawca, który chce utrzymać pracowników musi wywiązywać się z umów
dotyczących wynagrodzenia, bo inaczej straci pracowników i może mieć problem ze znalezieniem
następnych.
Możliwość natychmiastowego zakończenia pracy u danego pracodawcy, bez żadnego okresu
wypowiedzenia również bywa atutem dla pracownika nierejestrowanego.
na przykład w tej chwili ja mam prawo odejść z pracy bez żadnego okresu wypowiedzenia, bez
niczego, bo tak samo zostałam zatrudniona. Przestaje mi się podobać, sorry tu są klucze, ja nie
odpowiadam za nic
Pracownicy nierejestrowani czują się czasem bardziej panami sytuacji niż to ma miejsce w
przypadku zatrudnienia rejestrowanego.
Jeżeli ja nie jestem zatrudniona, to nie może mnie chcieć zwolnić
Najczęściej wykonywane w sposób nierejestrowany prace zaliczają się - zdaniem
badanych – do sfery usług. Pracownicy stwierdzali, iż bez rejestracji często wykonywane są usługi
księgowe, księgowo-biurowe, sprzątanie. Inne przykłady to: projektowanie graficzne, usługi krawieckie,
fryzjerskie, opiekuńcze (opieka nad dziećmi i osobami starszymi), rehabilitacyjne. Robotnicy rolni i
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sezonowi, to również – zdaniem badanych - domena pracy nierejestrowanej. Na pracy nierejestrowanej
opiera się też branża budowlana.
jest taka niszka, gdzie nie rejestrują jeśli chodzi o budowlane rzeczy, czy nawet na wysokościach.
Praca nierejestrowana wg pracowników ma miejsce głównie w przypadku zawodów, które
opierają się na umiejętnościach manualnych i wiedzy pracowników i nie wymagają obsługi
skomplikowanych i dużych gabarytowo maszyn.
mogę wejść tak jak stoję i mogę świadczyć tą usługę
Praca nierejestrowana to często praca sezonowa (np. w budownictwie, rolnictwie,
ogrodnictwie). Również chałupnictwo jest często nierejestrowane.
Na ogół – zdaniem badanych - nie są nierejestrowani pracownicy wykonujący proste prace, ale
takie, w których nie ma dużego zagrożenia wypadkami.
takie mniej odpowiedzialne prace, gdzie jest mniejsze ryzyko, jakiegoś wypadku czy uszczerbku
na zdrowiu, bo wiadomo, że taki pracodawca będzie się bał, że jeśli pracuje przy palnikach czy
maszynach, gdzie można się poparzyć, albo palec uciąć, czy rękę wkręcić, to tacy się boją
Część badanych była przekonana, że nie ma takich firm, które nie zatrudniałyby
nierejestrowanych pracowników. W zasadzie nie ma kwestii czy wypada zatrudniać „na czarno”, czy też
nie, tylko czy to się opłaca z powodów zarówno finansowych, jak i formalno-prawnych.
Praca bez rejestracji to zdaniem badanych zjawisko obecne głównie w małych firmach.
Zdaniem badanych pracowników, dla firm dużych ryzyko związane z nierejestrowanym zatrudnieniem
jest zbyt duże, a zyski mniejsze niż w przypadku małych firm.
jak ktoś ma jeden dom do wybudowania, to na pewno nie rejestruje. Jeżeli ma zamówienie na
miliardy, albo na miliony, jest to żaden koszt i rejestruje, bo to szkoda ryzykować.
Zdaniem pracowników bez rejestracji nie zatrudniają firmy państwowe. Choć często na ich
rzecz także pracują osoby niezarejestrowane, ale dzieje się to w sposób pośredni – różne prace np.
sprzątanie zlecane są firmom zewnętrznym, które mogą do nich zatrudniać także nierejestrowanych
pracowników.
Z doświadczenia badanych wynika też, że niechętnie zatrudniają pracowników bez rejestracji
franczyzobiorcy. Podano przykład ajenta PKN Orlen, który odmówił jednej z badanych zatrudnienia bez
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rejestracji. Pracownicy domyślają się, że franczyzobiorcy są często kontrolowani i boją się, że
zatrudnienie pracownika bez rejestracji może stać się powodem wypowiedzenia umowy.
Pomimo tego, że - zdaniem badanych - w małych firmach są duże możliwości ukrycia
nierejestrowanego zatrudnienia, to np. część firm, w których praca może być dla pracowników
niebezpieczna często z tej możliwości nie korzysta i przynajmniej częściowo rejestruje pracowników.
Jest część, chociaż nie wszystkie firmy, które się wiążą z jakimś niebezpieczeństwem. One
zwykle rejestrują ludzi, często rejestrują na najniższą krajową, a płacą więcej
Motywacje dla których pracownik decyduje się na podjęcie pracy
W przypadku poszczególnych pracowników główną rolę motywacyjną odgrywają różne
elementy. Dla jednych jest to sama możliwość podjęcia pracy, zdobycia źródła utrzymania, dla innych
znaczenie ma wysokość otrzymywanego na rękę wynagrodzenia. Są wśród nierejestrowanych
pracowników osoby, które nie chcą podjąć pracy rejestrowanej ze względu na ryzyko utraty
otrzymywanych świadczeń socjalnych. Dla części najważniejszą zaletą pracy nierejestrowanej jest
możliwość elastycznego podejścia do czasu pracy, dostosowanie czasu pracy do możliwości
pracownika, co jest – ich zdaniem - praktycznie niemożliwe w przypadku pracy na etacie.
Praca nierejestrowana wybierana jest często, dlatego że daje wyższe dochody netto niż praca
rejestrowana, która jest osiągalna dla danego pracownika.
ja faktycznie byle jaką pracę [rejestrowaną], za byle jakie pieniądze, to ja mogę mieć
- A dlaczego my pracujemy na czarno; - Bo za te pieniądze nikt ci nie da legalnie pracy; - Albo ci
powiedzą, że masz wygórowane żądania
Podjęcie pracy nierejestrowanej jest często efektem braku możliwości znalezienia pracy
legalnej. Osoby podejmujące pracę nierejestrowaną są często zarejestrowane jako bezrobotne.
Podejmują pracę nierejestrowaną, gdyż rejestrowanej nie mogą znaleźć lub podejmując pracę nie zdają
sobie sprawy, że pracodawca nie zamierza ich rejestrować.
Niemożność znalezienia legalnego zatrudnienia może wynikać ze zbyt wysokich,
nierealistycznych oczekiwań pracodawców.
z moim wykształceniem nie mogę znaleźć pracy we własnym zawodzie. Nie mogę niestety
pracować jako kustosz, bo powinnam mieć trzydzieści pięć lat i dwadzieścia pięć lat
doświadczenia. I skończone studia, niestety ja tego nie przeskoczę. Wiek już osiągnęłam, ale
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skąd ja wezmę w wieku trzydziestu pięciu lat, no trzydzieści dwa, dwadzieścia pięć lat
doświadczenia. To kiedy ja powinnam studia rozpocząć? (…) I niestety, (…) w tym momencie
mogę dyplom sobie powiesić w łazience, gdziekolwiek.
Również starsi pracownicy są niechętnie widziani przez pracodawców w roli pracowników
rejestrowanych. Pracownicy, którzy mają nabyte uprawnienia emerytalne, ale nie osiągnęli jeszcze
wieku emerytalnego często zmuszeni są do podjęcia pracy nierejestrowanej, gdyż w ich wieku (np. 50
lat) nie mają szans na legalne zatrudnienie, często z powodu złego stanu zdrowia.
W moim wieku, to niektórzy się boją, że ja zaraz zemdleje (…), ja mam lepsze doświadczenie niż
młodzi, ale jak mam się rejestrować, to od lekarza, że mam nadciśnienie, serce i tak dalej, żaden
pracownik takiego nie przyjmie, jak on może za mnie odpowiadać.
u mnie to jest nie realne, bo lekarz, zdrowotność, wydolność i wszystko razem
Problemem w znalezieniu legalnego zatrudnienia może być też zawód, na który nie ma popytu
lub nieadekwatny do płci, np. kobiety z wykształceniem zawodowym mechanicznym.
zostaje mi tylko praca dorywcza [bez rejestracji], w swoim zawodzie nie dostanę pracy, bo jestem
ślusarz-mechanik [kobieta]
Gotowość do podjęcia pracy nierejestrowanej zależy czasem od sytuacji rodzinnej. Kobiety
posiadające dzieci czują się mniej atrakcyjne na rynku pracy. Wynika to przede wszystkim z ich
dotychczasowego doświadczenia w poszukiwaniu pracy. Często też matki nie mogą podjąć
pełnoetatowej pracy w stałych godzinach, gdyż koliduje to z ich obowiązkami opiekuńczymi wobec
dzieci. Podobnie jest z pracą na zmiany. W takiej sytuacji zatrudnienie nierejestrowane, w którym
godziny pracy można często dostosować do możliwości pracownika, staje się jedynym rozwiązaniem.
ja chciałam dyktować warunki w jakich godzinach ja będę pracowała, w jakie dni będę mogła.
Bardzo często zdarzają się sytuację, że w ogóle nie mogę przyjść do pracy, i pracodawcy nie
chcą takich pracowników jak ja. Bo ja mam jakiś tam wyznaczony czas w ciągu dnia, który mogę
dla nich poświęcić, ale więcej nie mogę. Mogę na przykład jednego dnia przyjść na trzy godziny,
drugiego na osiem, ale to ja bym musiała mówić i był z tym problem. (…) Ja rozpisuję grafik na
cały tydzień i mówię: tego dnia, tego dnia i właśnie dlatego pracuję na czarno
Nie chcą przyjmować w ogóle jak są dzieci
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kiedy zaczęłam pracę w sektorze szarej strefy, to byłam osobą, która była zatrudniona na
pośredniaku, jako bezrobotna, bez zasiłku. Ja musiałam mieć pieniądze, żeby żyć. Nie
oszukujmy się. Nie miałam innej możliwości. Mogłam zrezygnować z pośredniaka, iść do Geanta
na kasę za siedemset złotych miesięcznie i nie miałabym szans na to, żeby przepracować tam
miesiąc, bo nie byłabym w stanie pracować do godziny dwudziestej trzeciej wieczorem. Nie
miałby kto z dziećmi siedzieć. A jakbym miała wynająć opiekunkę, to musiałabym ze cztery takie
Geanty obskoczyć.
moje dziecko często choruje ostatnio, ma zapalenie oskrzeli co chwilę jak skończyła dwa latka.
Jak ja zaczęłam dłużej pracować, to momentalnie mnie zwalniają z pracy. (…) nie można
chorować w pracy, gdzie człowiek jest zarejestrowany, a dziecko to już w ogóle jak choruje, to
najlepiej dziecko komuś oddać
szukam na pół etatu pracy. Pracodawcy nie chcą za bardzo
- Ja mogę mieć tylko pracę, kiedy dziecko jest w przedszkolu, tzn. od ósmej do szesnastej, i ja
oczywiście mogę sobie wziąć jakąś pracę [legalną z ofert PUP], ale tam jest na dwie zmiany. A ja
drugiej zmiany, to nie mam co zrobić z dzieckiem. To ja tak nie mogę.
Blisko półtora roku szukałam pracy na etacie. Sama wychowuję dwójkę dzieci. W Warszawie
znalezienie pracy z dwójką dzieci, to jest rzecz bardzo ciężka
W awaryjnych sytuacjach np. choroba dziecka, która uniemożliwia posłanie go do przedszkola,
pracodawcy godzą się nawet na to żeby niezarejestrowane pracownice zabierały do pracy swoje dzieci.
bez problemu Kubę, który był zakatarzony biorę ze sobą do pracy. W momencie, gdy nie
puszczam go do przedszkola, to biorę go za rękę, zaprowadzam go ze sobą do pracy i nie ma
żadnego problemu
Niektórzy pracownicy są przekonani, iż ich pracodawców nie stać na legalne zatrudnienie
pracownika, a na pewno nie byłoby możliwe legalne wynagradzanie pracowników na obecnym
poziomie. Pracownicy twierdzą, że ich pracodawcom nie opłaca się zatrudnianie w sposób
rejestrowany. Dotyczy to zwłaszcza małych podmiotów gospodarczych.
Temu komuś się nie opłacało, żebym ja był zarejestrowany
oszczędzają na wydatkach po prostu
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firma załóżmy dwu, trzy osobowa, płaci takie same podatki, jak firma, która zatrudnia czterysta,
pięćset osób
Ja się na tym nie znam, ale to jakoś trzeba tak zrobić, żeby pracodawcy obniżyć koszta pracy,
żeby wychodził na swoje i zarazem mógł zarejestrować
Pracownicy nierejestrowani na ogół przyjmują argumentację pracodawców, że zatrudnianie
legalne jest dla nich nieopłacalne. Wyrażają opinię, iż regulacje prawne nałożone przez państwo na
zatrudnienie rejestrowane uniemożliwiają przedsiębiorcom opłacalną działalność.
państwo polskie nadal działa przeciwko obywatelom
Poza tym, że ja płacę swój ZUS ze swojej pensji, to mimo wszystko pracodawca za mnie, oprócz
tego co idzie z mojej pensji, i tak za mnie płaci na ZUS składki
Gdybym chciał otworzyć sklep, legalnie (…) chciałbym zatrudnić żonę i córkę, ZUS płace ten sam
za siebie 800 złoty, za córkę 800 złoty, za żonę 800 złoty, opłaci mi się to?
Jednocześnie pracownicy uważają, iż obowiązkowe podatki, składki na ubezpieczenie
społeczne, zdrowotne, tak naprawdę niczego pracownikom nie gwarantują, gdyż oferowane przez
system ubezpieczeń świadczenia są trudno dostępne i nieadekwatne do ponoszonych na nie kosztów.
Nie wszędzie jest tak, że jeżeli się zatrudnia kogoś na siedemset złotych, to następne siedemset
złotych opłat się odprowadza w niebyt, bo tak naprawdę to nigdzie. Co z tego, że mamy płacone
ZUSy jak z tego nic nie mamy. Do każdego lekarza, to albo od czwartej rano trzeba stać w
kolejce jak po świeże bułeczki, albo do specjalisty iść prywatnie
w tej chwili ludzie zarabiają niewielkie pieniądze. Generalnie maja ubezpieczenie, wszystkie
świadczenia, zarabia sobie te trzy z groszami na godzinę, i są niektóre porady lekarskie, za które
trzeba zapłacić. Specjalista, wykupienie recept, cokolwiek. Przepraszam bardzo, jedna choroba i
jestem cały miesiąc do tyłu, lecą mi po pensji, nie stać mnie na jedzenie, bo wykupię leki, do
specjalisty nie pójdę, bo już mnie nie stać
Zatrudnienie rejestrowane – oprócz konieczności opłacania składek na ubezpieczenia
społeczne – nakłada na pracodawców koniczność ponoszenia różnych dodatkowych kosztów, jak np.
konieczność zapewnienia odzieży ochronnej czy pokrycia kosztów transportu do miejsca wykonywania
pracy, jeżeli jest ona świadczona poza siedzibą firmy. Ponadto pracodawca zobowiązany jest do
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pokrycia kosztów płatnych urlopów. Tych kosztów również unikają pracodawcy zatrudniając w sposób
nierejestrowany.
Wielu pracodawców narzeka, że są duże koszty utrzymania pracowników, że ZUS dużo
odprowadza, trzeba stworzyć warunki pracy dla pracownika
Przede wszystkim BHP, trzeba mu ciuchy wydać, przygotować mu szatnie, kąpiel, prysznic musi
mieć po robocie, urlopy: płatne, niepłatne. A kto na płatne urlopy sobie pozwoli, jeżeli jest sezon
na prace
On sobie to przeliczy i on wychodzi na czysto, bez żadnych kosztów, na przykład każdy weźmie
swoje ciuchy, idzie do pracy, jak idzie zarejestrowany to musi dostać obuwie, wyposażenie,
ubezpieczenie, potem na końcu odwiezienie, prysznic, to wszystko kosztuje, jak wyliczy pensje
to, od pensji musi odliczyć tyle procent, więc co mu zostaje
Pracownicy do szukania przez pracodawców oszczędności poodchodzą ze zrozumieniem, gdyż
cięcie kosztów uważają za ogólną prawidłowość. Nawet państwo redukuje swoje wydatki. Pracownicy
skłonni są usprawiedliwiać drobnych przedsiębiorców, ponieważ – ich zdaniem – wszyscy, nawet
największe przedsiębiorstwa, np. duże sieci handlowe, starają się zmniejszać koszty, zwłaszcza te
przeznaczane na zatrudnienie.
Jeżeli państwo tnie koszta na każdym kroku, to co ma robić zwykły pracodawca. Nie ma się co
dziwić tym ludziom. Jeżeli przyjmie do miesięcznej pracy i dostaje z tego procent, albo mniej, to
to nie jest dziwne (…) Przecież nikt nie będzie dokładał, bo nie ma z czego. Jeżeli państwo nie
ma z czego, to z czego prywatny człowiek ma dokładać.
co się dziwić ludziom tym, co maja jakieś małe warsztaty, czy małe firemki, że kombinują w ten
sposób. Jeżeli robią to potentaci
Praca nierejestrowana jest korzystna - zdaniem pracowników - zarówno dla pracodawców jak i
pracowników. Dla pracodawcy wiąże się ona z globalnie mniejszymi kosztami zatrudnienia a dla
pracownika z wyższymi dochodami netto.
Nie odprowadza ZUSu, to co by poszło na podatek, to ja dostaje do ręki, a on nie odprowadza
ZUSu
Tak naprawdę my jako pracownicy jesteśmy pomiędzy młotem a kowadłem, bo z jednej strony
chcielibyśmy mieć w miarę legalnie, jakąś tam świadomość, że ja mam pracę na trzy lata, że tą
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pracę będę miała i tak dalej. Ale z drugiej strony jestem w stanie zrozumieć tą osobę, która mnie
zatrudnia, że ona półtorej mojej pensji faktycznej… znaczy, to co jemu zostaje w kieszeni,
dzielimy między siebie. Ja jestem trzy stówy do przodu i on jest trzy stówy do przodu
W przypadku, gdy pracownicy nie są świadomi, iż nie są zarejestrowani, ujawnienie tego faktu
wywołuje poczucie bycia wykorzystanym i oszukanym. Poczucie krzywdy u pracowników wydaje się być
szczególnie nasilone, jeśli pracodawca był osobą znajomą. Inaczej wygląda sytuacja, gdy pracownik
wie od samego początku, że jest pracownikiem nierejestrowanym.
Pojawiła się także opinia, że wszystkie koszty pracy pokrywa pracodawcy pracownik poprzez
swoją pracę. Nigdy nie ma takiej sytuacji, aby pracodawca dokładał ze swoich środków do zatrudnienia
pracownika. Dla myślących w ten sposób pracowników tłumaczenia pracodawców są niewiarygodne.
On nic nie płaci, my za to wszystko pracujemy, nasza praca musi pokryć jego koszty przecież. On
nie wyłoży ze swojej kasy, żeby do nas dołożyć, to my zarabiamy na siebie. On tylko mówi, że on
płaci za nas.
Pracodawcy postrzegani są jednak czasem jako wyzyskiwacze, którzy starają się wyłącznie
maksymalizować swój zysk, unikając wszystkich kosztów, które wiążą się z zatrudnianiem.
Pracodawca to inwestuje w plany swoje, samochody, mieszkania, dla siebie, dla własnego
użytku, (…) nie ma, żeby zainwestował w pracownika
Dochody netto uzyskiwane przez nierejestrowanych pracowników zatrudnionych w małych
podmiotach gospodarczych są na ogół wyższe od obowiązującej w kraju płacy minimalnej netto. W
Warszawie na ogół zaczynają się od 5 złotych za godzinę, choć znane są badanym przypadki, gdy
stawki są niższe.
można nawet dostać do dwunastu złotych. To zależy też od godzin, ale czasem jest tak, że to
zależy od tego, jak ta osoba się stara. Ja na przykład ostatnio umówiłam się na początek na pięć
złotych, przyszedł drugi miesiąc, dostałam już osiem złotych za godzinę. Pytałam się dlaczego?
(…) Ii ona mówi, że zasłużyłam… że podoba jej się praca i jest zadowolona
Ja przy swoim nakładzie, jeżeli uśrednimy po piętnaście godzin dziennie, tygodniowo, to
zarabiam bardzo dobrze i zarabiam powyżej [płacy minimalnej] (…) Dziesięć razy
Ja nie mogę powiedzieć, bo ja dostaję od sztuki, ale powiedźmy tam dziesięć, piętnaście złoty na
godzinę.
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Trzydzieści pięć złoty za dzień.
Ja tygodniówki dwieście, dwieście pięćdziesiąt złoty.
Pięćdziesiąt złoty wzwyż, dniówka.
W małym mieście w województwie wielkopolskim (Pleszewie) stawki bywają niższe, np. 4 złote
za godzinę, ale na ogół pracownicy są wynagradzani „na rękę” powyżej 680 zł miesięcznie lub
powyżej 3,90 zł za 1 godzinę. Miesięczne dochody niższe od płacy minimalnej osiągają z pracy
nierejestrowanej na ogół osoby, które pracują mniej niż 40 godzin tygodniowo.
ja mało godzin w tygodniu pracuję, tak gdzieś w granicach tej kwoty, ale ja pracuję dwadzieścia
godzin w tygodniu, piętnaście, bardzo różnie
Jedna osoba w Pleszewie, kiedy zatrudniała się w firmie ogrodniczej otrzymywała stawkę
niższą od płacy minimalne (3,50 za godzinę).
Praca za wynagrodzenie równe płacy minimalnej jest – w opinii większości badanych
pracowników – nieopłacalna.
Powiedzieli, że mogą mnie zarejestrować na najmniejszą krajową, ale jak dostanę tysiąc
dwieście, na początek było tak tysiąc dwieście, tysiąc trzysta, to teraz jest tysiąc pięćset, to
powiedział mi, że może mnie zarejestrować, tylko że dostanę połowę pieniędzy. (…) Tak, więc mi
się właściwie nie opłaca za sześćset złotych pracować osiem, dziesięć godzin
Jeżeli to by było jeden dzień w tygodniu przez cztery godziny to jak najbardziej. (…) Tak,
miesięcznie, za szesnaście godzin miałabym sześćset złotych.
nikt by nie pracował za tą kwotę.
Ja poniżej ośmiu złotych, to nie patrzę. Jak jest osiem do dziesięciu to patrzę.
Moja przyjaciółka sprzątaczce więcej płaci, przepraszam. (…) ona jej płaci piętnaście złotych za
godzinę, a babka siedzi (…), bo już wszystko zrobiła w ciągu dwóch godzin. Bierze za osiem
godzin.
Płaca poniżej obecnej płacy minimalnej jest przez badanych pracowników nieakceptowana z
przyczyn obiektywnych – nie da się za nią przeżyć.
Mniej nie, za, tyle co jest ustalone, sześćset dwadzieścia czy ileś, bo za mniej to nie wyżyje,
światło, gaz, węgiel, niech pani to wszystko podliczy i zobaczy ile zostaję na jedzenie
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Jak zejdziemy na skraj i z sześćset pięćdziesiąt na pięćset, to z tego nie będzie można nawet za
dzierżawę [czynsz za mieszkanie] zapłacić, jakieś pracodawca powinien ponosić koszta, bo
przecież z nas czerpie
Pracownicy zamiast pracy nierejestrowanej wybraliby pracę legalną za minimalne
wynagrodzenia pod warunkiem, że praca ta nie byłaby zbyt absorbująca czasowo i pozwalała na
dorobienie sobie w szarej strefie.
Jeżeli, byłaby możliwość dorobienia sobie po godzinach, bo można sobie pracować na okres
czasu na przykład osiem godzin i jeszcze dorobić, to tak
Również legalizacja zatrudnienia w formie rejestracji działalności gospodarczej okazuje się
czasem mniej korzystna finansowo niż praca w szarej strefie.
Druga możliwość jaka się narodziła, to było otworzenie własnej działalności gospodarczej, gdzie
wcale nie jestem z tego szczęśliwa, bo mam mniej z działalności gospodarczej, niż z szarej strefy
Pracownicy, którzy decydują się na zatrudnienie rejestrowane z zaniżonym wynagrodzeniem i
dodatkowym wynagrodzeniem nierejestrowanym robią to z jednego powodu – wybierają
maksymalizację natychmiastowych zysków. Pomimo świadomości długofalowych konsekwencji
zaniżania rejestrowanego wynagrodzenia - wybierają krótkoterminowy zysk.
Na dzień dzisiejszy bardziej korzystniejsze jest dla mnie jak dostanę więcej pieniędzy, ale później
to się na mnie wszystko odbije, to się liczy do renty, do emerytury, do wszystkiego, idę na
chorobowe i za tydzień czasu dostaje 100 złoty
Trudno było mówić badanym o tym, jakie składniki wynagrodzenia są płacone „nieoficjalnie”
(przy zaniżaniu rejestrowanego wynagrodzenia) oraz jaki jest ich udział w ich globalnym dochodzie
netto, ale wydaje się, że nieoficjalna część wynagrodzenia przede wszystkim zależy od efektów pracy,
wydajności. Proporcje części oficjalnej i nieoficjalnej są różne. Wydaje się, że część rejestrowana na
ogół wynagrodzenia nie przekracza 50% globalnego dochodu netto pracownika, a często jest
kilkakrotnie mniejsza od części płaconej bez rejestracji.
Prawo do świadczeń zdrowotnych pracownicy nierejestrowani zabezpieczają sobie w różny
sposób. Wielu jest zarejestrowanych w urzędach pracy jako bezrobotni, inni są rencistami, w tym na
rentach rodzinnych lub socjalnych.
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jestem zarejestrowana jako bezrobotna i dostaję (…), taki formularz i tam są dzieci moje, bo
obydwoje dzieci się uczą i dostaję, oni mi stemplują za każdym razem
Urząd Pracy zawsze rejestruje już tego bezrobotnego razem z dziećmi
Część pracobiorców z szarej strefy ma ubezpieczenie zdrowotne dzięki pracującym legalnie
współmałżonkom.
Rodzinne jest ubezpieczenie. Jak mąż pracuje
zawsze jest tak, że osoba pracująca, czy to mąż, czy żona może zarejestrować
ja ubezpieczenie ze względu na małżonkę posiadam
Dla niektórych pracowników szarej strefy praca nierejestrowana stanowi dodatkowe źródło
dochodu do pracy rejestrowanej, dzięki której mają m.in. prawo do ubezpieczenia zdrowotnego.
Pracownikami nierejestrowanymi bywają też osoby, które mają zarejestrowaną działalność gospodarczą
i z tego tytułu prawo do ubezpieczenia zdrowotnego.
Jedna z uczestniczek dyskusji została fikcyjną współwłaścicielką firmy a następnie zbyła udziały
na rzecz wspólniczki-cudzoziemki. Jako wynagrodzenie za udział w tych operacjach kobieta uzyskała
formalne zatrudnienie w tej firmie, bez świadczenia pracy i bez wynagrodzenia.
koleżanki mąż podsunął mi pomysł, że ona jest cudzoziemką i może założyć w Polsce firmę.
Założyłyśmy firmę, ja fikcyjnie wniosłam połowę udziałów. Firma jest zarejestrowana u
notariusza, oni mi opłacają ZUS, ubezpieczenie (…) - Im się to opłaca, bo oni mają w tym
momencie już trzecią firmę, w tym momencie ja sprzedałam swoje udziały, też na papierze u
notariusza, ale przez okres sześciu lat nadal, bo tak spisaliśmy umowę, ja jestem u nich
zatrudniona, mam wszystkie świadczenia przez nich opłacane. (…) jestem zatrudniona jako
asystentka prezesa, ja mam ubezpieczenie, wszystkie składki są płacone, tak że lata do
emerytury mi się też liczą
Pewną grupę pracowników nierejestrowanych stanowią też studenci, którzy mają prawo do
świadczeń zdrowotnych z tego tytułu.
Wśród badanych nierejestrowanych pracowników małych podmiotów tylko jedna osoba nie
miała ubezpieczenia zdrowotnego. Nie stanowiło to jednak dla tej osoby większego problemu. Wyraziła
nawet opinię, że bez rejestracji zarabia się więcej niż w sposób rejestrowany i można sobie pozwolić na
wizytę w prywatnym gabinecie lekarskim.
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Prawdę mówiąc, ja mam tyle zleceń, że stać mnie na prywatnego dentystę
Jedna osoba przyznała, że decydując się na pracę nierejestrowaną, chce zmniejszyć kwotę
legalnych dochodów, aby nie stracić renty socjalnej i statusu bezrobotnej.
Nie mogę być zarejestrowana. Jestem na rencie socjalnej, i oprócz tego jestem zarejestrowana
na bezrobotnym.
Świadomość zagrożeń wynikających z pracy nierejestrowanej
Pomimo tego, że praca bez rejestracji nie jest dla pracowników źródłem ciągłego niepokoju, to
pojawiały się głosy, że mogą wiązać się z nią konsekwencje karne dla samego pracownika.
Mimo, że gdzieś tam ta umowa w razie czego miała być, to gdzieś tam czasami obawiałem się.
Bo o ile się orientuję, to prawo stanowi, że pracownik również ponosi konsekwencje pracy na
czarno.
Słyszałem chyba, że pięć tysięcy pracownik, a pięćdziesiąt tysięcy pracodawca, tylko nie wiem
czy to prawda
Szara strefa angażuje w działalność pozaprawną obie strony – pracodawcę i pracownika. Winą
pracownika jest chociażby niepłacenie podatków od uzyskanych dochodów z pracy nierejestrowanej lub
pozostawania w rejestrze bezrobotnych pomimo posiadania stałej pracy.
To ja oszukuję skarbówkę, a mnie pracodawca, bo pracodawca oszukuje ZUS, i wszystkie tego
typu rzeczy, gdzie powinien mnie zgłosić.
pracownik też pracuję nielegalnie, też może się obawiać, że coś przeciwko niemu będzie,
chociażby urząd pracy
Pracownicy – nawet jeżeli zakładają, iż również pracownicy podlegają karze za nierejstrowane
zatrudnienie - przekonani są, iż karani mogą być tylko ci pracownicy, którzy świadomie podejmują pracę
„na czarno”. Jeżeli natomiast pracodawca, pomimo zachowania pozorów, nie rejestruje pracownika, a
pracownik nie jest tego świadomy, to kara może dotknąć wyłącznie pracodawcy.
to jest na zasadzie, że musiało być zawarte obopólne porozumienie między pracownikiem, a
pracodawcą. (…) chyba, że dostanę umowę i nie znam się na tym, jestem laikiem, nie znam się, i
tam jest napisane, pracodawca sobie to jakoś sformułuje, że zatrudnia mnie tak, nie inaczej,
mogą być nieścisłości… ale jak ja się zgodzę na pracę na czarno, to ja przepraszam wiem, że
niczego nie podpisuję
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jaka jest pana wina, że pan na przykład pracuje, pan uważa, że jest zatrudniony, (…) a po jakimś
czasie, się pan dowiaduje, że nie były od pana odprowadzane składki ZUSu, ani podatek
Pracownicy na ogół zdają sobie jednak sprawę w jaki sposób pracodawca i oni sami mogą
uniknąć ewentualnych konsekwencji nierejestrowanego zatrudnienia. Przygotowani są, jak mają się
zachować w przypadku ewentualnej kontroli. Na wypadek kontroli w wielu firmach gotowe są np.
umowy, w które trzeba tylko wstawić odpowiednią datę. W innych przypadkach pracownicy wiedzą, iż
mogą się powołać na umowę ustną z pracodawcą lub informują, iż są tylko znajomymi, którzy np.
chwilowo pilnują interesu, bo właściciel musiał wyskoczyć na kilka minut.
- Wszedł taki przepis teraz, że możesz zawrzeć umowę ustną na okres siedmiu dni
zawsze jest mnóstwo wytłumaczeń.
- Zawsze to byłoby tak, że następnego dnia pracodawca z umową by przyleciał i ta umowa
byłaby podpisana.
w razie czego ja mam umowę w biurku u siebie. Cokolwiek się zdarzy, to ja jestem teraz na
okresie próbnym. Jest podpisana przez mojego szefa, przeze mnie, tylko trzeba datę wpisać.
Pieczątki mam wszystkie, jeżeli nie daj Boże, dziewczyna, która zastępuje mnie co jakiś czas
przełoży umowę, Marek [szef] wie o tym, bo muszę wtedy podać telefon do niego, że ktoś
przyszedł, że jestem właśnie, że mam umowę ustną, którą żeśmy zawarli pięć dni temu, w tej
chwili ja jestem tylko na okresie próbnym. Nie mam się czego bać.
pięciu legalnie, pięciu nielegalnie. W pewnym momencie gwizdek jest, pięciu zostaje, pięciu
ucieka. Przedtem zostaje powiedziane, że będzie kontrola i przychodzi się do pracy na
popołudnie. Ręka, rękę myję.
Pracownicy zdają sobie sprawę, iż brak rejestracji uniemożliwia korzystanie z bezpłatnej opieki
lekarskiej, o ile nie zapewnili jej sobie w inny sposób np. poprzez rejestrację w urzędzie pracy.
Kiedy zostałam zupełnie bez ubezpieczenia i obawiałam się, że w tym momencie nie wiem… od
razu miałam czarne wizje, pobyt w szpitalu i wiem, że wtedy nie byłoby mnie stać na to, żeby
zapłacić za pobyt w szpitalu. (…) Ja mówię o tym momencie, kiedy byłam w tym okresie, że
musiałam się wyrejestrować z pośredniaka, zanim założyłam działalność
Jedna z uczestniczek miała przypadek, gdy szpital nie chciał udzielić pomocy jej dziecku, gdy
nie miała poświadczenia ubezpieczenia zdrowotnego, choć formalnie była jeszcze ubezpieczona
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(straciła jedną pracę, nie podbiła w ostatnim miesiącu pracy książeczki, a nie zdążyła jeszcze podjąć
nowej pracy).
Mi się zdarzyło jak straciłam tamtą pracę. W momencie, kiedy odebrałam dokumenty, tak
naprawdę za trzy dni miałam iść do następnej pracy, i w dniu w którym… moje dziecko
wylądowało w szpitalu z bardzo silnym zatruciem. I tak nie byłam jeszcze zgłoszona na
pośredniaku, no bo nie było takiej celowości (…) To było tak, że to był jakiś okres, nie miałam
książeczki podstemplowanej, bo się nie zgłaszałam, i w tym momencie nikt mi nie chciał
książeczki podstemplować. (…) Szpital miał to w nosie, czy ja jestem ubezpieczona, czy nie. Oni
mi powiedzieli, żeby leczyć dziecko, ja muszę mieć dowód ubezpieczenia.
Wypadek przy pracy i w efekcie zagrożenie utraty zdrowia lub życia, jest tym, co najbardziej
działa na wyobraźnię pracowników nierejestrowanych. Obawy pracowników przed potencjalnymi
konsekwencjami wypadku przy pracy związane są z branżą, w której pracują. Obawy te mogą
spowodować nawet rezygnację z pracy nierejestrowanej, jak stało się to w przypadku zatrudnionego w
stoisku monopolowym, który musiał pracować na nocną zmianę.
Straciłem nadzieję, kiedy zacząłem na noce pracować (…) chciałem mieć dopływ gotówki,
natomiast uznałem, że to niebezpieczne jest, na stoisku monopolowym w nocy pracować na
czarno. I podjąłem decyzję o odejściu. (…) To był jakiś tam powód, że ja zrezygnowałem z tamtej
pracy, w nocy. (…) Różne bywały historie i trochę niebezpieczne. (…) to był jeden z powodów,
dlaczego podjąłem decyzję o zwolnieniu. (…) Szczególnie od czasu, kiedy zacząłem na noce
pracować, to się bardziej upominałem o tą umowę, a skoro to nie przyniosło skutku, to
zrezygnowałem, bo to już była trochę niebezpieczna współpraca w moim mniemaniu.
Część pracowników ma zaufanie do swoich pracodawców i liczy na ewentualne nieformalne
odszkodowanie wypadkowe. Pracownicy ci zakładają, iż lojalność z ich strony, polegająca na nie
ujawnianiu przed właściwymi służbami, iż doznali wypadku w pracy, którą wykonywali bez rejestracji,
zostanie przez pracodawców wynagrodzona.
Sądzę, że ten szef, u którego pracuję, mimo wszystko by się poczuł
Pracownicy zdają też sobie sprawę, iż ujawnienie ewentualnego wypadku przy pracy
spowoduje nie tylko utratę obecnej pracy, ale może stanowić swoisty wilczy bilet na lokalnym rynku
pracy. Niektórzy zakładają jednak, że ewentualny wypadek przy pracy wymagać będzie wkroczenia na
drogę prawną.
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To z adwokatem trzeba będzie wtedy
Pojawiły się też głosy, że nawet w przypadku zatrudnienia rejestrowanego ewentualne wypadki
w pracy są ukrywane, a pracownik, który uległ wypadkowi jest przez pracodawcę nakłaniany do
poinformowania ZUS, że stało się to poza zakładem pracy.
Znam takie przypadki w zakładach, że człowiek był zarejestrowany legalnie, stał się wypadek, bo
może się stać, to proponowano coś takiego, żeby na przykład nie w zakładzie, bo automatycznie
podnoszą stawki, składki większe
Część pracowników nierejestrowanych niepokoi się, że brak składki do ZUS lub jej zaniżanie
pozbawia ich prawa do emerytury lub wpłynie negatywnie na jej wysokość. Dotyczy to zwłaszcza osób,
które pracują np. kilkanaście lat, z czego okres pracy rejestrowanej daje staż nieuprawniający do
uzyskania emerytury.
Myślę sobie o tej przyszłości, że to za ileś tam lat nastąpi i będę miała mało lat tej pracy. Tylko
tego się w tym momencie obawiam
praktycznie pracowałam po szkole w kilku zakładach państwowych, ale faktycznie, gdybym
chciała iść na emeryturę, to mam wyrobione tylko trzy, cztery lata tylko, a później już u samych
prywaciarzy, na czarno, więc praktycznie emerytury nie mam. Jedyna nadzieja wykształcić
dobrze dzieci, żeby dzieci utrzymywały, albo nie dożyć tej emerytury
Młodzi ludzie na ogół nie myślą jeszcze o emeryturze, ich uwaga koncentruje się na potrzebach
dnia bieżącego i stąd bardziej zależy im na większych dochodach netto w dniu dzisiejszym.
Jak się jest młodym, to się o tym bardzo nie myśli. Do jakiegoś tam wieku można sobie pozwolić
zarejestruję cię, zarabiasz sześćset złotych, nie rejestruję cię zarabiasz tysiąc pięćset, tysiąc
osiemset. To przepraszam, każdy wybierze pracę na czarno.
- Bo żyje dzisiaj, a nie za dwadzieścia lat, albo za trzydzieści
Podobne postawy pojawiają się także wśród osób, które mają już staż pracy uprawniający do
uzyskania emerytury. Ponieważ wpływ składek na wysokość otrzymywanych świadczeń nie jest dla
badanych jasny, a wręcz jest przez nich kwestionowany, to uważają, iż najważniejsze jest samo
uzyskanie uprawnień emerytalnych, a korzystniejsze w bieżącej perspektywie jest podjęcie lepiej płatnej
pracy nierejestrowanej niż uzupełnianie kapitału emerytalnego i niższe dochody netto.
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Bardzo częste są wśród pracowników nierejestrowanych lub częściowo rejestrowanych opinie,
iż opłacanie składek ZUS niczego w przyszłości nie gwarantuje. Wyrażają oni przekonanie, że system
emerytalny załamie się w przyszłości i nawet opłacanie składek nie gwarantuje otrzymania jakiejkolwiek
emerytury.
ja bym miała walczyć o to, żeby mnie ci jacyś pracodawcy zarejestrowali. Skoro skąd ja w ogóle
wiem, czy jak ja przejdę na emeryturę, to w ogóle zobaczę jakąkolwiek. Tak, że ja się nie będę
biła o to
- Ale Niemcom też już za piętnaście lat emerytury nie będą wypłacać, a w Stanach już to było
dziesięć lat temu, ileś milionów ludzi zostało bez emerytur. A my jesteśmy w tym samym obiegu
w tej chwili. W wieku twoim, czy tam kogo innego, to jest głupota, to jest wyrzucanie pieniędzy
według mnie dzisiaj.
ja tej emerytury nie doczekam
emerytura nie, ja i tak wiem, że to wszystko padnie, co tu jest, to co oni wyprawiają (…) i tak
wszyscy tak samo skończą i ten co dużo zarabia i ten co mało
Przekonanie, że odprowadzane składki nie przekładają się na wysokość ewentualnych
świadczeń w ZUS powstrzymuje także przed rejestrowaniem zatrudnienia osoby, które pracę w szarej
strefie traktują jako dodatkowe źródło dochodów do dochodów z pracy rejestrowanej.
Jestem zarejestrowana, pracuję, a tamto sobie robię dodatkowo. Nie zależy mi na tym, żeby mnie
ktoś płacił składkę emerytalną od tego, bo ja w ogóle nie wiem czy ja emeryturę będę miała, więc
nie oszukujmy się.
Możliwość wykrycia wykonywania pracy nierejestrowanej lub nierejestrowanego wynagrodzenia
i w efekcie konieczność zwracania przez pracowników niesłusznie pobranych świadczeń społecznych
lub utrata statusu bezrobotnego nie jest uznawana przez pracownika za realne zagrożenie. Pracownicy
– podobnie jak pracodawcy - są przygotowani na ewentualne kontrole w miejscu pracy. Mówią też, że
urzędy pracy nie miały im niczego do zaoferowania (nie mają prawa do zasiłku, ofert pracy często dla
nich nie ma, kursy i pożyczki też nie jest łatwo uzyskać), a ubezpieczenie zdrowotne mogą uzyskać
dzięki współmałżonkowi.
Pracownicy skłonni są uważać, iż praca bez rejestracji powoduje brak ochrony prawnej.
Pracownik nierejestrowany zdany jest na łaskę i niełaskę pracodawcy, choć z dyskusji wynika, że w
sytuacji, gdy obie strony wiedzą, iż zatrudnienie jest nierejestrowane do konfliktów raczej nie dochodzi.
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Można powiedzieć, iż zgoda na podjęcie pracy nierejestrowanej wiąże się z akceptacją przez
pracowników warunków innych niż w przypadku pracy rejestrowanej. Dotyczy to zwłaszcza czasu pracy
oraz braku wynagrodzenia za dni wolne od pracy, zasiłków chorobowych, wyższego wynagrodzenia za
godziny przepracowane ponad normę przewidzianą w Kodeksie Pracy. Problemem są sytuacje, gdy
pracownik spodziewa się zatrudnienia rejestrowanego, nawet jeśli praca rozpoczyna się
nierejestrowanym a czasem nawet bezpłatnym, „okresem próbnym”, a w efekcie dowiaduje się, że nie
może liczyć na umowę o pracę. Jednak wielu pracowników jest przekonanych, że nie mogą szukać
pomocy w Sądzie Pracy, ponieważ pracowali bez rejestracji i nawet nie będą w stanie udowodnić, że
tak było.
- Nie ma żadnych sądów pracy nie ma nic.
- Jak jest na czarno, to jakie prawa…?
Jeżeli nie ma żadnej umowy, nie ma żadnych świadków, więc o czym w ogóle mówimy
Ja tak pracowałam właśnie dwa tygodnie w kwiaciarni (…), ja pracowałam dwa tygodnie próbne,
ale na razie bez umowy. Po trzech tygodniach miałam podpisać umowę, i po tych trzech
tygodniach, dała mi pieniądze, zapłaciła mi raptem chyba za dwa dni, które zostałam dłużej, do
dwudziestej czwartej, a te resztę pracowałam za darmo, ale co miałam zrobić? Do kogo miałam
iść?
Muszę mieć na to jakiś dokument, że on mnie zatrudnia, bo jak na buzię się umawiamy, to
możemy się umawiać z każdym
Niektórzy pracownicy wiedzą, że w spornych sprawach można odwoływać się do Sądu Pracy a
postępowanie jest dla pracownika bezpłatne. Problem stanowić może jednak udokumentowanie pracy
nierejestrowanej. Na ogół pracownicy nierejestrowani nie mają żadnych dokumentów, które mogłyby
potwierdzać ich zatrudnienie a znalezienie osób, które chciałyby świadczyć w sądzie może być bardzo
trudne.
Wiadomo, że może się odwołać, może zgłosić, że był w takim i w takim okresie tutaj i tutaj
zatrudniony. Jeżeli znajdzie świadków jakichś tam, to jest na jego korzyść, i wtedy nie wiem jak to
jest… ale na pewno jest to sprawdzane w jakiś sposób, bo nie mówmy, że ta Państwowa
Inspekcja Pracy no coś robi
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Pracownicy nierejestrowani skłonni byliby zwracać się do sądu jedynie w sytuacjach, gdy ich
interesy zostałyby bardzo mocno naruszone, np. gdyby pracodawca nie zapłacił za roczną pracę lub
pracownik uległ poważnemu wypadkowi.
- Jeżeli ktoś przepracuje rok na budowie, a ten mu nie zapłaci, to na pewno.
- Poza tym przy różnych wypadkach to wychodzi, i to nie ma siły
Na ogół wyrażano opinię, iż pracownik pracujący bez rejestracji ma wyłącznie uprawnienia
wynikające z dwustronnej umowy z pracodawcą.
- Chyba tylko takie jak się umówią.
- Między sobą indywidualnie.
Pojawiła się także opinia, iż w przypadku pracy bez rejestracji właściwy dla rozstrzygnięcia
ewentualnych sporów pomiędzy pracownikiem i pracodawcą jest Sąd Cywilny a nie Sąd Pracy.
Ponieważ trudno byłoby udowodnić stosunek pracy, to obie strony powinny występować jako osoby
prywatne.
Jak mówimy o konflikcie, to byłby to konflikt między dwiema osobami prywatnymi, i wtedy nie
byłoby mowy o instytucji i o pracowniku. Dwie osoby prywatne są skłócone i walczą
- Sprawę cywilną założyć?
- Tylko, bo nikt nie udowodni, że myśmy sobie świadczyli jakiekolwiek usługi.
Główną przeszkodą, która mogłaby uniemożliwić pracownikom zrealizowanie roszczeń
sądowych jest trudność z udowodnieniem stosunku pracy, gdyż na ogół nie dysponują oni żadną formą
umowy na piśmie. Kolejnym problemem byłoby znalezienie świadków. Trudno byłoby w tym względzie
polegać na współpracownikach, bo oczywiste jest, że ryzykowaliby oni natychmiastową utratą pracy.
- Będę miał ośmiu świadków, wszyscy z pracy, oni automatycznie, też stracą pracę.
Niektórzy pracownicy zdają sobie sprawę, iż pomimo faktu, że nie podpisywali z pracodawcą
żadnej umowy o pracę, to gdyby dobrze poszukać, można by znaleźć dokumenty poświadczające, iż
faktycznie byli zatrudnieni. Mogą to być np. różnego rodzaju pokwitowania.
Ja na przykład zupełnie świadomie pracuję na czarno i podpisuję na przykład dokumenty odbioru
towaru. (…) Co jest oczywiście paradoksem, bo w życiu nie powinnam nigdzie swojego podpisu
złożyć mając świadomość, że pracuję na czarno. I tak nie mam prawa do odbioru towaru.
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- To już dowód jest w razie czego.
Wydaje się, że jedynie wiedza o zagrożeniach związanych z wypadkami przy pracy oraz o
wpływie opłaconych składek ZUS na wysokość świadczeń emerytalnych uzyskiwanych w przyszłości
oraz przekonanie pracowników, że polski system emerytalny nie upadnie, mogłyby zmniejszyć
skłonność do podejmowania pracy nierejestrowanej.
Skłonność do zatrudnienia rejestrowanego
Praca rejestrowana w obecnych realiach w Polsce nie jest przedmiotem marzeń części
pracowników szarej strefy. Sytuacja pracowników rejestrowanych w ich mniemaniu wcale nie jest dużo
lepsza od sytuacji pracujących „na czarno”. Pracownicy nierejestrowani, którzy wzięli udział w badaniu,
często mieli poczucie dużej podmiotowości. Mieli poczucie, że wzięli sprawy w swoje ręce, że mają
wpływ na swój los, także na swoją pozycję w miejscu pracy. Znają natomiast wiele sytuacji, gdy
pracownicy rejestrowani traktowani są przez pracodawców jak więźniowie w obozach pracy.
Pracownicy nierejestrowani, często nie biorą pod uwagę możliwości rejestracji swojego
zatrudnienia, ponieważ ich zdaniem realia rynku pracy w Polsce są takie, że w przypadku pracy
rejestrowanej ich wynagrodzenia netto byłyby znacząco niższe od uzyskiwanego obecnie z pracy
nierejestrowanej. Badani pracownicy twierdzą, iż wynagrodzenia oferowane przez pracodawców w
przypadku pracy rejestrowanej (na ogół płaca minimalna) nie pozwalają na normalną egzystencję.
Jedyną kuszącą alternatywą dla obecnej pracy nierejestrowanej jest rejestracja działalności
gospodarczej lub wyjazd do legalnej pracy za granicę. Obie te ewentualności biorą pod uwagę
zwłaszcza osoby młode, które nie nabyły jeszcze rejestrowanego stażu pracy, który w przyszłości
uprawniałby ich do otrzymania emerytury.
Kobiety, na których ciąży obowiązek opieki nad dziećmi, a zwłaszcza nad dziećmi
niepełnosprawnymi, skłonne byłyby podjąć pracę rejestrowaną, gdyby mogły elastycznie ustalać z
pracodawcą godziny pracy. W ich ocenie nie jest to jednak możliwe i pozostaje im praca
nierejestrowana.
Pracownicy, dla których prace nierejestrowane stanowią dodatkowe źródło dochodów do
dochodu z rejestrowanego zatrudnienia nie są zbytnio skłonni do rejestracji dodatkowej pracy.
Pracownicy, którzy pracowali bez rejestracji, ale zatrudniając się nie mieli tej świadomości,
bardziej obawiają się powtórzenia takiej sytuacji, niż pracy nierejestrowanej, gdy sytuacja jest od
początku dla obu stron jasna.
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Wiem, że źle robię, bo jestem ubezpieczona jako bezrobotna, ale boję się znowu iść do pracy,
żeby znowu się wyrejestrować, i znowu później szukać przez jakiś czas.
Część pracowników nierejestrowanych, jeżeli w ogóle rozważa możliwość legalizacji swojego
zatrudnienia, to bierze pod uwagę rozpoczęcie działalności gospodarczej a nie podjęcie pracy na etacie.
Ja tak nawet myślałam z mężem, żeby założyć coś takiego prywatnie, że szukam prywatnie
pracy jako opiekunka i jakby taka agencja
My z żoną wymyśliliśmy coś takiego, że skoro nikt nam nie chce dać normalnej pracy, bądź są to
prace za psie pieniądze, więc wymyśliliśmy, że sami musimy dać miejsca pracy… (…) ufam, że
to jest jakiś pomysł, przy okazji sobie można stworzyć
Na przeszkodzie, do rejestracji własnej działalności stać mogą jednak obawy przed biurokracją i
zwiększeniem kosztów prowadzonej działalności. Obawy budzi konieczność comiesięcznego opłacania
składek ZUS, niezależnie od tego czy firma ma przychody czy nie.
nie znam się dokładnie na tym, ale wtedy byłbym obciążony jakimiś kosztami zdaje się. (…)- Nie
wiem dokładnie jakimi. Ja wolę nie mieć do czynienia na razie z tą biurokracją urzędową, jeśli
chodzi o prace. (…) To jest dla mnie mur.
- Ja nie mam czasu, ani pieniędzy żeby ją zarejestrować. Poza tym to są takie pieniądze, że
dzisiaj są, a przez miesiąc, albo dwa tygodnie kompletnie nic nie ma, a co miesiąc przychodzą
opłaty stałe, czy chce, czy nie chce. A dzisiaj mogę zarobić sto złotych, a przez dwa tygodnie
nawet dziesięciu złotych nie zarobię.
- A ZUS trzeba odprowadzić co miesiąc.
- Dokładnie tak, bez względu czy ja zarobiłem, czy nie zarobiłem.
Obok rejestracji działalności gospodarczej rozważaną drogą do zerwania ze statusem
pracownika nierejestrowanego jest legalna praca za granicą. Planują ją głównie młodsi pracownicy.
Skłonni są nawet podejmować za granicą legalne prace poniżej swoich kwalifikacji.
jeśli chodzi o mnie, to planuję wyjazd za granicę do pracy, gdzie jest umowa, bo tak wiecznie to
trwać nie może. Tak sobie postanowiłem
Pracownicy, którzy skłonni byliby zaakceptować niższy dochód netto z pracy za większą
ochronę bieżącą i w przyszłości (świadczenia z ZUS) związaną z zatrudnieniem rejestrowanym,
zgodziliby się na maksymalnie 10% obniżkę obecnych dochodów. Najczęściej mówiono o zmniejszeniu
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dochodu o netto najwyżej o 5%. Warto zauważyć, iż jednocześnie pojawiły się dodatkowe warunki –
umowa o pracę powinna być długoterminowa lub bezterminowa. Nie przyjęliby krótkiej terminowej
umowy z obniżoną w stosunku do obecnych dochodów pensją netto. Długoterminowa umowa pozwala
na zakupy ratalne lub zaciąganie kredytów, co jest – w oczach pracowników - jednym z ważnych atutów
pracy rejestrowanej.
Wprowadzenie obowiązku częstego zgłaszania się do urzędu pracy przez pracowników tam
zarejestrowanych wg niektórych badanych miałoby negatywny wpływ na wykonywaną przez nich pracę
nierejestrowaną. Nawet konieczność zgłaszania się do urzędu pracy co trzy miesiące jest kłopotliwa,
zwłaszcza gdy bezrobotny, a faktycznie pracownik szarej strefy, nakłaniany jest do skorzystania z ofert
urzędu.
Odmeldowuję się oczywiście, za każdym razem mnie pytają, co ja tam na dole znalazłam.
Ostatnio położyłam im zaświadczenie o niepełnosprawności mojego dziecka, więc przestali się
mnie czepiać.
Wielu badanych zarejestrowanych obecnie jako bezrobotni, a faktycznie zatrudnionych w szarej
strefie, stwierdzało, iż mogliby być wzywani do urzędu pracy nawet codziennie. Pracodawca
zrozumiałby konieczność wizyt w urzędzie, a nawet podwiózłby pracownika, aby szybko załatwić
sprawę.
Nawet pracodawca jak będzie mu zależało, to podwiezie.
Pojawiły się też opinie, iż większość klientów urzędów pracy, to ludzie mający faktycznie zajęcie
w szarej strefie i nie jest to tajemnicą nawet dla pracowników PUP.
W Urzędzie Pracy (…) dochodzę do okienka pierwszy raz, a tam narodu, o Jezu! Następnym
razem poszedłem już zupełnie po południu i mówię: co się stało, że tak rano tyle tych ludzi jest?
To mi mówią: bo do pracy się śpieszą. Dlatego przychodzą o piątej, czy o szóstej rano, numerki
podobno ileś tam kosztują, żeby szybciutko to odbębnić, bo lecą do pracy.
Trudno wyobrazić sobie działania administracyjne władz, które mogłyby skutecznie uprzykrzyć
pracownikom pracę nierejestrowaną.
Generalnie można powiedzieć, że nie istnieje obawa przed kontrolą w miejscu pracy.
Pracodawcy i pracownicy zatrudnieni bez rejestracji mają na taką okoliczność przygotowaną
odpowiednią „legendę”.
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Jak mi udowodnią, że ja pracuję na czarno? Nie udowodnią mi.
Pracuję w butiku z ekskluzywną bielizną i jeżeli ktoś mnie pyta, co tutaj robię, to mówię, że jestem
siostrą właściciela.
Pomagam koledze, nie biorę za to pieniędzy.
Ja jestem u kolegi, ja nie szyję futra, tylko kolega szyje.
Ja tu siedzę tylko i czekam aż mój kolega wróci z toalety, sklepu, gdziekolwiek, ja nie biorę za to
wynagrodzenia. Proszę mi udowodnić, że ja biorę za to wynagrodzenie.
muszą mnie złapać za rękę, że ja otwieram kasę, że wydaję pieniądze, cokolwiek. A to, że ja tam
siedzę, nie znaczy, że tam pracuję
tam pracuje moja koleżanka, która jest zatrudniona legalnie, więc wytłumaczenie mam jedno, że
w tym momencie się źle poczuła i poprosiła mnie, żebym dokończyła za nią pracę. Jeszcze jedna
rzecz, w momencie kiedy jest szef, kiedy jest para mieszana, bo to nieważne czy szefowa i
pracownik, czy szef i pracownica. Zawsze jest wytłumaczenie jesteśmy kochankami, i tego nikt
nie przebije. Wszystko można udowodnić, ale nikt mi nie udowodni, że mój szef nie jest moim
kochankiem
- Mówi się, że przyszło się zapytać o pracę.
Dla badanych pracowników nierejstrowanych jedynym zagrożeniem, ale na ogół
bagatelizowanym, jest możliwość donosu. Nawet jednak w przypadku donosu odpowiednie organy
państwowe mogą nie zareagować. Podano przykład braku interwencji w SANEPID i PIP po złożeniu
doniesienia przez pracownicę salonu fryzjerskiego.
- Chyba, że ktoś podkabluje, nagra coś.
jakiś ktoś chciałby podstawić nogę
Raz była dziewczyna, która się pokusiła, bo się pokłóciła ze swoim szefem. Nasłała na niego
Sanepid, Inspekcję Pracy, ktoś przyjechał? Nie. (…) pracowała nielegalnie. Pracowała w salonie
fryzjerskim, gdzie panowała grzybica, gdzie był syf. Każdy siedzi, przyjadą, nie przyjadą. Po
tygodniu (…) wszystko wróciło do normy
Pracownicy twierdzą też, że nikomu tak naprawdę nie zależy na ściganiu nielegalnego
zatrudnienia.
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Komu zależy żeby to wykrywać. Nikomu nie zależy, żeby to wykrywać.
Wszystkim jest na rękę.
Są dużo większe afery, żeby ścigać jakiegoś drobnego przedsiębiorcę, za zatrudnienie jednej
osoby i niepłacenie jednego ZUSu załóżmy, czy tam trzech ZUSów. Dodatkowo w ZUSie jest taki
bałagan, że żeby dojść do tego, to trzeba byłoby wybudować jeszcze ze trzy siedziby ZUSu i z
powrotem poprzenosić te papiery wreszcie je poukładawszy
Kontrole pojawiające się u pracodawców są na ogół zapowiedziane. Nawet jeżeli coś zostanie
wykryte, to kary – zdaniem pracowników - są niewspółmierne do zysków pracodawców.
O kontrolach jest się informowanym, raz tam zapłacili trzy i pół tysiąca, ale co to jest
Obawy nierejestrowanych pracowników wzbudza możliwość ukarania ich przez urząd
skarbowy. Przewidywanie takiej ewentualności mogłoby nawet powstrzymać pracownika przed
dochodzeniem swoich praw w sądzie. O ile skłonni są dopuścić możliwość, że sąd nie ukarze
pracownika za pracę nierejestrowaną (np. ze względu na jego sytuację materialną, rodzinną), to urząd
skarbowy postrzegany jest jako instytucja bezwzględna.
Skarbówka na pewno coś znajdzie, a nie daj Boże coś w tym momencie posiadać, dom,
samochód, inne rzeczy, podejrzewam, że kara się znajdzie.
- Absolutnie, przecież to jest przede wszystkim skarbowe przestępstwo
Dla nierejestrowanych pracownic, które są matkami dzieci w wieku przedszkolnym problem
stanowi niemożność zapisania dziecka do przedszkola, jeśli nie ma się potwierdzenia legalnego
zatrudnienia.
Problem, żeby dziecko zapisać do przedszkola chociażby
Pomysły zaostrzenia prze państwo sankcji za nierejestrowane zatrudnienie są przez
pracowników odrzucane. Ich zdaniem państwo zamiast karać powinno tworzyć zachęty. Kary
doprowadzić mogłyby co najwyżej do wzrostu bezrobocia.
Uważam, że zamiast kary, czyli sankcji i robienia państwa policyjnego, policyjno-gospodarczego,
powinna być nagroda, czyli ułatwienia dla pracodawców, pewne socjalne posunięcia państwa.
Ciągle o tym samym mówię, że kara niczego nie wskóra. Może jedynie nagroda, dobra
marchewka socjalna.
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Ponadto praca, nawet bez rejestracji, nie może – zdaniem pracowników - być uznana za
działalność przestępczą. Sam fakt, że człowiek pracuje, zarabia na swoje utrzymanie, przynosi jakiś
dochód, jest wartościowany pozytywnie, niezależnie od statusu prawnego pracownika.
- Jeżeli człowiek pracuje, to dobrze robi.
- Jak kradnie, to niedobrze. Jak pracuje wszystko jedno w jaki sposób, przynosi jakiś dochód.
Uprawnienia pracownicze gwarantowane prawem pracy już obecnie są wg badanych fikcją.
Wiele firm w stosunku do rejestrowanych pracowników nie przestrzega teoretycznie obowiązującego
prawa. Podobnie jest ze stałością pracy rejestrowanej – zdaniem pracowników rejestracja pracownika
nie przeszkadza pracodawcom w szybkim pozbyciu się go, jeżeli nie ma dla niego pracy.
Jeżeli, jest taki okres, gdzie jest pracownik potrzebny, to rejestruje, a jak nie jest, to zwalniają
Ja spotykam się często z tym, że ludzie którzy pracują teoretycznie legalnie, będąc
zarejestrowani, dlatego, żeby być zarejestrowani z połowy z tych przywilejów zrezygnowali, nigdy
nie widzieli wyższej stawki za nadgodziny, już nie mówiąc o tym, że urlop to pracodawca
rozpisuje, i plan urlopów jest narzucony odgórnie przez pracodawcę, a nie przez pracownika.
Zwolnienia [chorobowe] się w ogóle nie bierze
prace nawet po szesnaście godzin, nie mają prawa zachorować, co trzy miesiące mają jakieś
wolne, wtedy mogą sobie wziąć urlop, jeżeli zachorują, to są wzywane do tego pana, do
gabinetu, on je szantażuje, że jest dużo krawcowych i w każdej chwili mogą wylecieć z pracy (…)
Niektóre dziewczyny siedzą od siódmej do siódmej rano, do kolacji (…) Nawet jak chcą coś do
jedzenia kupić, to są zamykane drzwi, żeby nie wyszły (…) Żeby zjeść śniadanie są dwie minuty
(…) Są zamontowane kamery, któreś panie były za filarem i ich nie widział, więc pozakładał
następne kamery
- To są tak zwane obozy pracy.
- Nie trzeba jechać do Włoch.
- Nadgodzin żaden pracodawca nie daję.
- Nie słyszałem, żeby jakiś pracodawca dawał nadgodziny, po ośmiu godzinach.
Teraz wszystkie soboty są wolne, ale w każdą sobotę wszyscy idą do pracy i jest określone u
pracodawcy, że nie wolno się podpisać, jak to jest i wszyscy pracują, to jest normalne?
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Pojawiły się nawet opinie, iż obowiązujące w wielu firmach wewnętrzne regulaminy pracy są
sprzeczne z obowiązującym Kodeksem Pracy. Zdaniem pracowników, istnieje oficjalna wersja takiego
regulaminu i ta faktycznie obowiązująca, znacznie mniej korzystna dla pracowników.
Z reguły jest podwójna wersja. Jeden stoi na półce dla kontroli, a drugi czyta pracownik na dzień
dobry i się dowiaduje, że na śniadanie ma tak naprawdę piętnaście minut, a drugie piętnaście
minut to jest jego czas wolny, i tak musi wykorzystać pół godziny przerwy, i tak musi wykorzystać
Negatywna ocena przestrzegania przez pracodawców prawa pracy w odniesieniu do
rejestrowanych pracowników nie oznacza jednak, że pracownicy są skłonni zrezygnować z
jakichkolwiek obecnie przysługujących praw pracowniczych w zamian za legalizację zatrudnienia.
Odrzucana jest m.in. rezygnacja z wyższego wynagrodzenia za pracę w nadgodzinach,
ponieważ - zdaniem pracowników – praca ta przynosi pracodawcy dodatkowy zysk i dlatego powinna
być lepiej opłacana.
Jeżeli chodzi o zasiłki chorobowe, to również ich wysokość w normalnej sytuacji nie jest –
zdaniem badanych – nadmiernym obciążeniem dla pracodawcy. Problem może pojawić się, gdy
jednocześnie małej firmie ze zwolnienia skorzysta większość załogi.
jeżeli firma zatrudnia pięć pań sprzątających, z których cztery raz w miesiącu są dwa tygodnie na
zwolnieniu, to faktycznie mu się to nie opłaca i jest to dla niej duże obciążenie. Aczkolwiek po
wykorzystaniu jakiegoś limitu, też już się przestaje płacić za te zwolnienia
Wprowadzenie kwoty wynagrodzenia wolnej od składek ZUS wydaje się pracownikom
dobrym pomysłem, jednak nie chcą oni rezygnować z zakresu ubezpieczenia społecznego, który
obecnie gwarantuje ZUS. Szczególnie ważne dla pracowników przy legalnym zatrudnieniu jest
zaliczenie stażu ubezpieczeniowego oraz bezpłatna opieka zdrowotna w pełnym zakresie. Pojawiały się
pomysły, aby budżet państwa pokrywał składkę ZUS w przypadku niskopłatnych prac.
- Mi by się podobało to rozwiązanie, że przy małej pensji zamiast pracodawcy pokrywa, jakby
odciąża pracodawcę.
- Tak, świadczenia zostają. Natomiast głowa państwa w tym, żeby takie stworzył mechanizmy,
ulgi, zachęty itd., żeby stworzyć taką płaszczyznę dla pracodawcy, żeby mu się opłacało
rejestrować pracownika.
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Pojawiły się też postulaty, iż powinny być radykalnie obniżone składki na ZUS, ale utrzymane
wszystkie dotychczasowe świadczenia i ubezpieczenia.
Zrezygnować nie można. Żeby wypłaty były osiemset złoty i ZUS sto złoty i wszystkie
ubezpieczenia, a nie podwyższane ZUS i tak dalej, budują jakieś szklane chałupy, a ludzi pełno,
jedna na drugiej tam siedzi
ZUS postrzegany jest jako instytucja nieefektywna, marnotrawna. Pojawiały się wręcz postulaty
jej likwidacji i wprowadzenia ubezpieczeń prywatnych.
Jak się puka do okienka to wysyłają do następnego, po co ten ZUS, po co te komputery, ja jak w
sklepie sprzedałem jedną meblościankę, to skreślałem w zeszycie i wiedziałem, że już nie mam
meblościanek, a w ZUS nie wiedzą jak się nazywają, nawet
Zrezygnować z ZUS i wprowadzić ubezpieczenia prywatne.
Tak, poczekać z tymi rocznikami, które to jeszcze obejmuję, a potem zlikwidować.
Pracownik sam się powinien ubezpieczać, dostawać wypłaty z ZUS, powiększone.
Chodzi mi o to, że może byśmy wypłacili to ubezpieczenie, z pierwszego filaru, już teraz, a niech
oni wypłacają te zaległe emerytury, które mają teraz
Jednocześnie pracownicy stwierdzili, że nawet obniżka obciążeń pracodawcy kosztami pracy
nie zlikwiduje całkowicie szarej strefy – pracownicy będą rejestrowani jako najniżej zarabiający, aby
pracodawca mógł skorzystać z ulgi, a reszta wynagrodzenia będzie płacona bez rejestracji.
wtedy i tak zostanie szara strefa tylko pół na pół. Wszyscy będziemy mieli najniższe krajowe na
papierku, i trzy razy tyle do łapy
W Pleszewie poruszono też problem zagrożenia dla funkcjonowania całego systemu
ubezpieczeń społecznych. Zwolnienie ze składek najniższych wynagrodzeń spowodowałoby krach,
zwłaszcza, że większość pracowników zarejestrowanych jest z najniższym krajowym wynagrodzeniem.
U nas dziewięćdziesiąt procent społeczeństwa, ma najniższe wynagrodzenie, jeżeli oni by nie
płacili, to, kto by płacił
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Załącznik 4
Wpływ wprowadzenia kwoty wolnej od składek na
kształtowanie się klina podatkowego oraz „szarej strefy”
Wprowadzenie

Polityka fiskalna stanowi jeden z podstawowych instrumentów oddziaływania polityki
gospodarczej na redystrybucję dochodów. Zarazem wysokość i rozłożenie obciążeń
podatkowych i parapodatkowych stanowi istotny czynnik wpływający na kształtowanie się
szarej strefy w gospodarce.
W gospodarce polskiej główny składnik narzutów na płace osób mniej zarabiających
stanowią obciążenia parapodatkowe – składki na ubezpieczenia społeczne. Składki
odprowadzane do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych mają przy tym charakter degresywny
– osoby mniej zarabiające odprowadzają relatywnie wyższe składki niż osoby o wysokich
dochodach, które objęte są tzw. efektem 30-krotności.
Z

mikroekonomicznego

punktu

widzenia

degresywny

system

ubezpieczeń

społecznych nie jest systemem optymalnym, ponieważ zwiększa wahania dochodów do
dyspozycji gospodarstw domowych w czasie. Degresywny kształt systemu ubezpieczeń
społecznych wywiera również negatywny efekt makroekonomiczny - zmniejsza siłę
oddziaływania składek jako automatycznego stabilizatora koniunktury.
Relatywnie wysokie obciążenie osób mniej zarabiających parapodatkami sprzyja przy
tym utrzymywaniu się szarej strefy. Wynika to z faktu, że wpływ wysokości klina
podatkowego (podatków i parapodatków) na przechodzenie do szarej strefy jest szczególnie
silny w przypadku osób mniej zarabiających.
Jednym

z

możliwych

sposobów

ograniczenia

potencjalnego

negatywnego

oddziaływania obecnego kształtu systemu składkowego na gospodarkę jest zmniejszenie
obciążeń parapodatkowych wśród osób mniej zarabiających poprzez wprowadzenie kwoty
wolnej od składek.
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Celem niniejszego opracowania jest analiza wpływu wprowadzenia kwoty wolnej od
składek na kształtowanie się klina podatkowego dla poszczególnych poziomów dochodów
podatników oraz kształtowanie się szarej strefy w Polsce.
W pierwszej części zaprezentowane zostały możliwe warianty wprowadzenia kwoty
wolnej od składek oraz skutki proponowanych rozwiązań dla kształtowania się dochodów do
dyspozycji poszczególnych grup podatników. Druga część pracy zawiera teoretyczną analizę
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wpływu wynikającej z wprowadzenia kwoty wolnej od składek większej progresji
podatkowej na poziom użyteczności gospodarstw domowych. Trzecia część opracowania
ukazuje wpływ obniżenia obciążeń parapodatkowych osób mniej zarabiających na
kształtowanie się zatrudnienia i szarej strefy. W kolejnej części opracowania zanalizowany
został wpływ kwoty wolnej od składek na możliwość wprowadzenia rozwiązań systemowych
zmniejszających szarą strefę, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu proponowanych
rozwiązań na ograniczenie szarej strefy wśród osób pracujących jako pomoc domowa.
Ostatnia część opracowania zawiera podsumowanie i wnioski.

1. Możliwe warianty wprowadzenia kwoty wolnej od składek
oraz skutki proponowanych rozwiązań dla podatników
Wprowadzenie kwoty wolnej od składek zmniejsza obciążenia parapodatkowe
nakładane na gospodarstwa domowe. W największym stopniu wprowadzenie kwoty wolnej
od składek wpływa na zmniejszenie klina podatkowego osób mniej zarabiających. W
niniejszej części opracowania przedstawiony został wpływ wprowadzenia kwoty wolnej od
składek na kształtowanie się dochodu netto, podatku PIT i składek poszczególnych
podatników.
Ponieważ wprowadzenie kwoty wolnej od składek zmniejsza dochody Funduszu
Ubezpieczeń Społecznych (oraz Funduszu Pracy i FGŚP) w opracowaniu przyjęto, że nie
nastąpi jednocześnie dalsze obniżenie składki rentowej (tj. składka rentowa pozostanie na
obecnym poziomie 10%).
W opracowaniu omówiono dwa warianty wprowadzenia kwoty wolnej od składek. W
pierwszym przypadku założono, że kwotą wolną od składek objęte będą wszystkie składki,
natomiast w drugim wariancie z proponowanego rozwiązania wyłączono składkę emerytalną.
Dla każdego wariantu przyjęto kilka możliwych poziomów kwoty wolnej od podatku i
składek. Przyjęto także, że przychód zwolniony z opłacania składek jest taki sam jak dochód
zwolniony z podatku. Założenie to ma na celu zachowanie spójności systemu podatkowego.
We wszystkich obliczeniach przyjęto, że kwota wolna obejmuje również składki płacone
przez pracodawcę.
Oszacowania skutków budżetowych proponowanych rozwiązań przeprowadzono
korzystając ze szczegółowych danych Ministerstwa Finansów dotyczących podatku PIT za
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rok 2006. W obliczeniach skutków budżetowych wprowadzania kwoty wolnej od składek
wykorzystano m.in. dane dotyczące liczby podatników płacących podatek PIT, liczby osób
płacących składki zdrowotne oraz liczby osób płacących składki na ubezpieczenie społeczne.
Obliczenia wykonane według szczegółowych danych za rok 2006 zostały następnie
przeliczone na wielkości z roku 2007.

Kwota wolna obejmująca składkę emerytalną
W sytuacji, gdy kwota wolna obejmuje wszystkie składki na ubezpieczenie społeczne i
zdrowotne, na początkowy przychód podatnika nie są nakładane żadne obciążenia podatkowe
i parapodatkowe, co znacznie ogranicza klin podatkowy osób mało zarabiających.
Jednocześnie rozwiązanie takie znacznie zmniejsza dochody sektora finansów publicznych.
W 0 ukazane zostały skutki finansowe dla sektora finansów publicznych zastąpienia
obniżenia składki rentowej z 10% na 6% wprowadzeniem różnych wariantów kwoty wolnej
od składek.
Tabela 1. Skutki finansowe dla sektora finansów publicznych zastąpienia obniżenia
składki rentowej z 10% na 6% wprowadzeniem kwoty wolnej od składek (obejmującej
składkę emerytalną)
Podstawa kwoty wolnej od podatku i składek
(w ujęciu rocznym)

Skutek finansowy netto dla sektora finansów
publicznych (w mld zł)

3 015

7 793

3 986

0

5 000

-8 135

Źródło: obliczenia własne

Wprowadzenie podstawy kwoty wolnej od składek na poziomie obecnej podstawy
kwoty wolnej od podatku (czyli 3015 zł rocznie ) jest w porównaniu z dalszym obniżeniem
składki rentowej rozwiązaniem dla sektora finansów publicznych mniej kosztownym.
Wprowadzenie kwoty wolnej od składek jest neutralne dla budżetu w porównaniu z
obniżeniem składki rentowej dla przychodu zwolnionego z płacenia składek wynoszącego
3 986 zł. Natomiast przychód zwolniony z płacenia składek na poziomie 5 000 zł rocznie
generuje już znaczne koszty budżetowe.
„PRZYCZYNY PRACY NIEREJESTROWANEJ, JEJ SKALA, CHARAKTER I SKUTKI SPOŁECZNE”. RAPORT
JAKOŚCIOWYCH

918

Z BADAŃ

Poniżej przedstawione zostały skutki dla podatników wprowadzenia omówionych
powyżej rozwiązań, tj skutki wprowadzenia podstawy podatku zwolnionego z płacenia
wszystkich składek na poziomie odpowiednio:
– 3015 zł rocznie,
– 3986 zł rocznie,
– 5000 zł rocznie.
Jak wskazano wcześniej, w przypadku podstawy równej 3986 zł i 5000 zł, czyli
podstawy przekraczającej dochód zwolniony z podatku, przyjęto jednocześnie, że
analogicznemu podwyższeniu ulega dochód zwolniony z podatku.
Podstawa kwoty wolnej od składek wynosząca 3015 zł (równa podstawie kwoty wolnej
od podatku)

Wykres 1. Wprowadzenie kwoty wolnej o podstawie 3015 zł (obejmującej składkę
emerytalną) - klin podatkowy dla dochodów 0 – 3 000 zł
Podstawa kwoty wolnej = 3015 zł (wraz ze składką emerytalną)
Stosunek podatków i składek do kosztów zatrudnienia
(wykres szczegółowy dla dochodów 0 - 3 000 zł)
45%
40%

Rozwiązanie
obecne

35%
30%

Wprowadzenie
kwoty wolnej od
składek

25%
20%
15%

Obniżenie składki
rentowej z 10% do
6%

10%
5%
3 000

2 500

2 000

1 500

1 000

500

0

0%

Dochód miesięcznie

Źródło: obliczenia własne.
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Wykres 2. Wprowadzenie kwoty wolnej o podstawie 3015 zł (obejmującej składkę
emerytalną) - klin podatkowy dla dochodów 0 – 10 000 zł
Podstawa kwoty wolnej = 3015 zł (wraz ze składką emerytalną)
Stosunek podatków i składek do kosztów zatrudnienia
(wykres ogólny dla dochodów 0 - 10 000 zł)
50%
45%

Rozwiązanie
obecne

40%
35%
30%

Wprowadzenie
kwoty wolnej od
składek

25%
20%
15%

Obniżenie składki
rentowej z 10%
do 6%

10%
5%
10 000

9 000

8 000

7 000

6 000

5 000

4 000

3 000

2 000

1 000

0

0%

Dochód miesięcznie

Źródło: obliczenia własne.
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Wykres 3. Kształtowanie się poszczególnych składników kosztów zatrudnienia w
przypadku wprowadzenia kwoty wolnej o podstawie 3015 zł (obejmującej składkę
emerytalną)
Podstawa kwoty wolnej = 3015 zł (wraz ze składką emerytalną)
Kształtowanie się poszczególnych składników kosztów pracy
(całkowite koszty zatrudnienia = 100%)
100%

Składki na FUS, FPi FGŚPpracodawca

90%
80%

Składki na FUS - pracownik

70%
60%

Składka zdrowotna (NFZ)

50%
40%

Podatek dochodowy od osób
fizycznych

30%
20%

Dochód netto

10%
0%
500

1 000 1 500 2 000 2 500 3 000 4 000 5 000 7 000 10 000
Dochód miesięcznie

Źródło: obliczenia własne.

Wykres 4. Średnia krajowa w przypadku wprowadzenia kwoty wolnej
o podstawie 3015 zł (obejmującej składkę emerytalną)
Podstawa kwoty wolnej = 3015 zł (wraz ze składką emerytalną)
Kształtowanie się składników kosztów pracy dla średniej krajowej
493,22 zł

Dochód netto
PIT

375,95 zł

181,54 zł
206,34 zł

Składka zdrowotna
1 880,50 zł

Składki na FUS - pracownik
Składki na FUS, FPi FGŚP- pracodawca

Źródło: obliczenia własne.
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Wykres 5. Płaca minimalna w przypadku wprowadzenia kwoty wolnej o podstawie 3015
zł (obejmującej składkę emerytalną)
Podstawa kwoty wolnej = 3015 zł (wraz ze składką emerytalną)
Kształtowanie się składników kosztów pracy dla płacy minimalnej
141,13 zł

Dochód netto
PIT

107,57 zł

Składka zdrowotna

51,95 zł

Składki na FUS - pracownik

44,34 zł
732,14 zł

Składki na FUS, FPi FGŚP- pracodawca

Źródło: obliczenia własne.

Tabela 2. Udział obciążeń podatkowych i parapodatkowych w kosztach zatrudnienia
po wprowadzeniu kwoty wolnej o podstawie 3015 zł (obejmującej składkę emerytalną)
Składki
Dochód
miesięcznie

Składki

na ubezpieczenie na ubezpieczenie

Składka

Podatek

społeczne

społeczne

na ubezpieczenie

dochodowy od

płacone przez

płacone przez

zdrowotne

osób fizycznych

pracodawcę

pracownika

Klin
podatkowy
(podatki i
składki ogółem)

500

9,3%

7,1%

3,4%

0,5%

20,36%

1 000

13,4%

10,2%

4,9%

4,4%

32,85%

1 500

14,6%

11,2%

5,4%

5,6%

36,77%

2 000

15,3%

11,6%

5,6%

6,2%

38,68%

2 500

15,6%

11,9%

5,8%

6,5%

39,82%

3 000

15,9%

12,1%

5,8%

6,7%

40,57%

4 000

16,2%

12,3%

6,0%

7,0%

41,50%

5 000

16,4%

12,5%

6,0%

8,2%

43,03%

7 000

16,2%

12,4%

6,2%

10,4%

45,12%

10 000

12,5%

9,7%

6,8%

14,8%

43,74%

Źródło: obliczenia własne.
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Podstawa kwoty wolnej od składek i podatku wynosząca 3986 zł (rozwiązanie neutralne dla
budżetu w porównaniu z obniżeniem składki rentowej z 10% na 6%)

Wykres 6. Wprowadzenie kwoty wolnej o podstawie 3986 zł (obejmującej składkę
emerytalną) - klin podatkowy dla dochodów 0 – 3 000 zł
Podstawa kwoty wolnej = 3986 zł (wraz ze składką emerytalną)
Stosunek podatków i składek do kosztów zatrudnienia
(wykres szczegółowy dla dochodów 0 - 3 000 zł)
45%
40%

Rozwiązanie
obecne

35%
30%

Wprowadzenie
kwoty wolnej od
składek

25%
20%
15%

Obniżenie składki
rentowej z 10% do
6%

10%
5%
3 000

2 500

2 000

1 500

1 000

500

0

0%

Dochód miesięcznie

Źródło: obliczenia własne.
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Wykres 7. Wprowadzenie kwoty wolnej o podstawie 3986 zł (obejmującej składkę
emerytalną) - klin podatkowy dla dochodów 0 – 10 000 zł
Podstawa kwoty wolnej = 3986 zł (wraz ze składką emerytalną)
Stosunek podatków i składek do kosztów zatrudnienia
(wykres ogólny dla dochodów 0 - 10 000 zł)
50%
45%

Rozwiązanie
obecne

40%
35%
30%

Wprowadzenie
kwoty wolnej od
składek

25%
20%
15%

Obniżenie składki
rentowej z 10%
do 6%

10%
5%
10 000

9 000

8 000

7 000

6 000

5 000

4 000

3 000

2 000

1 000

0

0%

Dochód miesięcznie

Źródło: obliczenia własne.
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Wykres 8. Kształtowanie się poszczególnych składników kosztów zatrudnienia w
przypadku wprowadzenia kwoty wolnej o podstawie 3986 zł (obejmującej składkę
emerytalną)
Podstawa kwoty wolnej = 3986 zł (wraz ze składką emerytalną)
Kształtowanie się poszczególnych składników kosztów pracy
(całkowite koszty zatrudnienia = 100%)
100%

Składki na FUS, FPi FGŚPpracodawca

90%
80%

Składki na FUS - pracownik

70%
60%

Składka zdrowotna (NFZ)

50%
40%

Podatek dochodowy od osób
fizycznych

30%
20%

Dochód netto

10%
0%
500

1 000 1 500 2 000 2 500 3 000 4 000 5 000 7 000 10 000
Dochód miesięcznie

Źródło: obliczenia własne.

Wykres 9. Średnia krajowa w przypadku wprowadzenia kwoty wolnej
o podstawie 3986 zł (obejmującej składkę emerytalną)
Podstawa kwoty wolnej = 3986 zł (wraz ze składką emerytalną)
Kształtowanie się składników kosztów pracy dla średniej krajowej
476,54 zł

Dochód netto
PIT

363,24 zł

175,40 zł
198,64 zł

Składka zdrowotna
1 907,05 zł

Składki na FUS - pracownik
Składki na FUS, FPi FGŚP- pracodawca

Źródło: obliczenia własne.
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Wykres 10. Płaca minimalna w przypadku wprowadzenia kwoty wolnej o podstawie
3986 zł (obejmującej składkę emerytalną)
Podstawa kwoty wolnej = 3986 zł (wraz ze składką emerytalną)
Kształtowanie się składników kosztów pracy dla płacy minimalnej
124,45 zł

Dochód netto

94,86 zł

PIT

45,81 zł

Składka zdrowotna

36,64 zł
Składki na FUS - pracownik

758,69 zł

Składki na FUS, FPi FGŚP- pracodawca

Źródło: obliczenia własne.

Tabela 3. Udział obciążeń podatkowych i parapodatkowych w kosztach zatrudnienia po
wprowadzeniu kwoty wolnej o podstawie 3986 zł (obejmującej składkę emerytalną)
Składki
Dochód
miesięcznie

Składki

na ubezpieczenie na ubezpieczenie

Składka

Podatek

społeczne

społeczne

na ubezpieczenie

dochodowy od

płacone przez

płacone przez

zdrowotne

osób fizycznych

pracodawcę

pracownika

Klin
podatkowy
(podatki i
składki ogółem)

500

6,5%

4,9%

2,4%

0,0%

13,78%

1 000

12,1%

9,2%

4,5%

3,8%

29,53%

1 500

13,8%

10,5%

5,1%

5,2%

34,63%

2 000

14,7%

11,2%

5,4%

5,9%

37,11%

2 500

15,2%

11,6%

5,6%

6,3%

38,58%

3 000

15,5%

11,8%

5,7%

6,5%

39,54%

4 000

15,9%

12,1%

5,9%

6,9%

40,74%

5 000

16,1%

12,3%

5,9%

8,1%

42,45%

7 000

16,2%

12,3%

6,1%

10,3%

44,90%

10 000

12,5%

9,7%

6,7%

14,7%

43,58%

Źródło: obliczenia własne.
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Podstawa kwoty wolnej od składek i podatku wynosząca 5000 zł

Wykres 11. Wprowadzenie kwoty wolnej o podstawie 5000 zł (obejmującej składkę
emerytalną) - klin podatkowy dla dochodów 0 – 3 000 zł
Podstawa kwoty wolnej = 5000 zł (wraz ze składką emerytalną)
Stosunek podatków i składek do kosztów zatrudnienia
(wykres szczegółowy dla dochodów 0 - 3 000 zł)
45%
40%

Rozwiązanie
obecne

35%
30%

Wprowadzenie
kwoty wolnej od
składek

25%
20%
15%

Obniżenie składki
rentowej z 10% do
6%

10%
5%
3 000

2 500

2 000

1 500

1 000

500

0

0%

Dochód miesięcznie

Źródło: obliczenia własne.
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Wykres 12. Wprowadzenie kwoty wolnej o podstawie 5000 zł (obejmującej składkę
emerytalną) - klin podatkowy dla dochodów 0 – 10 000 zł
Podstawa kwoty wolnej = 5000 zł (wraz ze składką emerytalną)
Stosunek podatków i składek do kosztów zatrudnienia
(wykres ogólny dla dochodów 0 - 10 000 zł)
50%
45%

Rozwiązanie
obecne

40%
35%
30%

Wprowadzenie
kwoty wolnej od
składek

25%
20%
15%

Obniżenie składki
rentowej z 10%
do 6%

10%
5%
10 000

9 000

8 000

7 000

6 000

5 000

4 000

3 000

2 000

1 000

0

0%

Dochód miesięcznie

Źródło: obliczenia własne.
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Wykres 13. Kształtowanie się poszczególnych składników kosztów zatrudnienia w
przypadku wprowadzenia kwoty wolnej o podstawie 5000 zł (obejmującej składkę
emerytalną)
Podstawa kwoty wolnej = 5000 zł (wraz ze składką emerytalną)
Kształtowanie się poszczególnych składników kosztów pracy
(całkowite koszty zatrudnienia = 100%)
100%

Składki na FUS, FPi FGŚPpracodawca

90%
80%

Składki na FUS - pracownik

70%
60%

Składka zdrowotna (NFZ)

50%
40%

Podatek dochodowy od osób
fizycznych

30%
20%

Dochód netto

10%
0%
500

1 000 1 500 2 000 2 500 3 000 4 000 5 000 7 000 10 000

Dochód miesięcznie

Źródło: obliczenia własne.

Wykres 14. Średnia krajowa w przypadku wprowadzenia kwoty wolnej o podstawie
5000 zł (obejmującej składkę emerytalną)
Podstawa kwoty wolnej = 5000 zł (wraz ze składką emerytalną)
Kształtowanie się składników kosztów pracy dla średniej krajowej
459,12 zł

Dochód netto
PIT

349,97 zł
Składka zdrowotna
168,99 zł
1 934,75 zł
190,63 zł

Składki na FUS - pracownik
Składki na FUS, FPi FGŚP- pracodawca

Źródło: obliczenia własne.
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Wykres 15. Płaca minimalna w przypadku wprowadzenia kwoty wolnej o podstawie
5000 zł (obejmującej składkę emerytalną)
Podstawa kwoty wolnej = 5000 zł (wraz ze składką emerytalną)
Kształtowanie się składników kosztów pracy dla płacy minimalnej
107,03 zł

Dochód netto

81,59 zł
PIT

39,40 zł
28,63 zł

Składka zdrowotna
Składki na FUS - pracownik
Składki na FUS, FPi FGŚP- pracodawca

786,38 zł

Źródło: obliczenia własne.

Tabela 4. Udział obciążeń podatkowych i parapodatkowych w kosztach zatrudnienia po
wprowadzeniu kwoty wolnej o podstawie 5000 zł (obejmującej składkę emerytalną)
Składki
Dochód
miesięcznie

Składki

na ubezpieczenie na ubezpieczenie

Składka

Podatek

społeczne

społeczne

na ubezpieczenie

dochodowy od

płacone przez

płacone przez

zdrowotne

osób fizycznych

pracodawcę

pracownika

Klin
podatkowy
(podatki i
składki ogółem)

500

3,3%

2,5%

1,2%

0,0%

7,07%

1 000

10,7%

8,2%

4,0%

3,1%

25,96%

1 500

13,0%

9,9%

4,8%

4,8%

32,37%

2 000

14,0%

10,7%

5,2%

5,6%

35,45%

2 500

14,7%

11,2%

5,4%

6,0%

37,27%

3 000

15,1%

11,5%

5,5%

6,4%

38,46%

4 000

15,6%

11,9%

5,7%

6,7%

39,94%

5 000

15,9%

12,1%

5,8%

8,0%

41,84%

7 000

16,2%

12,3%

6,0%

10,2%

44,66%

10 000

12,5%

9,6%

6,7%

14,6%

43,41%

Źródło: obliczenia własne.
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Kwota wolna nie obejmująca składki emerytalnej
Wśród składek na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych składki emerytalne mają
szczególną rolę, ponieważ ich wysokość wpływa na przyszłą emeryturę podatników. Dlatego
przy wprowadzeniu kwoty wolnej rozważyć należy również wariant, w którym składki
emerytalne nie są objęte kwotą wolną.
W Tabeli 5 ukazane zostały skutki finansowe dla sektora finansów publicznych
zastąpienia obniżenia składki rentowej z 10% na 6% wprowadzeniem różnych wariantów
kwoty wolnej od składek, przy przyjęciu założenia, że kwotą wolną nie jest objęta składka
emerytalna (zarówno po stronie pracodawcy jak i pracownika).
Tabela 5. Skutki finansowe dla sektora finansów publicznych zastąpienia obniżenia
składki rentowej z 10% na 6% wprowadzeniem kwoty wolnej od składek
(nie obejmującej składki emerytalnej)
Podstawa kwoty wolnej od podatku i składek
(w ujęciu rocznym)

Skutek finansowy netto dla sektora finansów
publicznych (w mld zł)

3 015

13 200

5 134

0

6 030

-5 585

11 232

-37 996

Źródło: obliczenia własne.

W przypadku wyłączenia składki emerytalnej, wprowadzenie podstawy kwoty wolnej
składek na poziomie obecnej podstawy kwoty wolnej od podatku (czyli 3015 zł rocznie) jest
w porównaniu z dalszym obniżeniem składki rentowej rozwiązaniem dla sektora finansów
publicznych znacznie mniej kosztownym. Wprowadzenie kwoty wolnej od składek jest
neutralne dla budżetu w porównaniu z obniżeniem składki rentowej dla przychodu
zwolnionego z płacenia składek wynoszącego 5 134 zł. Przy podwojeniu obecnego dochodu
zwolnionego z płacenia PIT i przyjęcia na tym poziomie również przychodu zwolnionego ze
składek koszt dla budżetu wynosi ok. 5,5 mld zł. Przyjęcie podstawy zwolnionej ze składek i
PIT na poziomie płacy minimalnej (11 232 zł rocznie) oznacza koszt dla budżetu już na
poziomie prawie 38 mld zł.
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Poniżej przedstawione zostały skutki dla podatników wprowadzenia omówionych
powyżej rozwiązań. Wszędzie przyjęto, że podstawa kwoty wolnej od PIT jest taka sama jak
podstawa kwoty wolnej od składek (czyli wynosi odpowiednio 3 015, 5 134, 6 030 oraz
11 232 zł rocznie).
Podstawa kwoty wolnej od składek wynosząca 3015 zł (równa dochodowi wolnemu od podatku)

Wykres 16. Wprowadzenie kwoty wolnej o podstawie 3015 zł (nie obejmującej składki
emerytalnej) - klin podatkowy dla dochodów 0 – 3 000 zł
Podstawa kwoty wolnej = 3015 zł (bez składki emerytalnej)
Stosunek podatków i składek do kosztów zatrudnienia
(wykres szczegółowy dla dochodów 0 - 3 000 zł)
45%
40%

Rozwiązanie
obecne

35%
30%

Wprowadzenie
kwoty wolnej od
składek

25%
20%
15%

Obniżenie składki
rentowej z 10% do
6%

10%
5%
3 000

2 500

2 000

1 500

1 000

500

0

0%

Dochód miesięcznie

Źródło: obliczenia własne.
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Wykres 17. Wprowadzenie kwoty wolnej o podstawie 3015 zł (nie obejmującej składki
emerytalnej) - klin podatkowy dla dochodów 0 – 10 000 zł
Podstawa kwoty wolnej = 3015 zł (bez składki emerytalnej)
Stosunek podatków i składek do kosztów zatrudnienia
(wykres ogólny dla dochodów 0 - 10 000 zł)
50%
45%

Rozwiązanie
obecne

40%
35%
30%

Wprowadzenie
kwoty wolnej od
składek

25%
20%
15%

Obniżenie składki
rentowej z 10%
do 6%

10%
5%
10 000

9 000

8 000

7 000

6 000

5 000

4 000

3 000

2 000

1 000

0

0%

Dochód miesięcznie

Źródło: obliczenia własne.
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Wykres 18. Kształtowanie się poszczególnych składników kosztów zatrudnienia w
przypadku wprowadzenia kwoty wolnej o podstawie 3015 zł (nie obejmującej składki
emerytalnej)
Podstawa kwoty wolnej = 3015 zł (bez składki emerytalnej)
Kształtowanie się poszczególnych składników kosztów pracy
(całkowite koszty zatrudnienia = 100%)
100%

Składki na FUS, FPi FGŚPpracodawca

90%
80%

Składki na FUS - pracownik

70%
60%

Składka zdrowotna (NFZ)

50%
40%

Podatek dochodowy od osób
fizycznych

30%
20%

Dochód netto

10%
0%
500

1 000 1 500 2 000 2 500 3 000 4 000 5 000 7 000 10 000

Dochód miesięcznie

Źródło: obliczenia własne.

Wykres 19. Średnia krajowa w przypadku wprowadzenia kwoty wolnej o podstawie
3015 zł (nie obejmującej składki emerytalnej)
Podstawa kwoty wolnej = 3015 zł (bez składki emerytalnej)
Kształtowanie się składników kosztów pracy dla średniej krajowej
517,74 zł

Dochód netto
PIT

400,48 zł

Składka zdrowotna
1 860,95 zł

Składki na FUS - pracownik

179,34 zł
203,58 zł

Składki na FUS, FPi FGŚP- pracodawca

Źródło: obliczenia własne.
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Wykres 20. Płaca minimalna w przypadku wprowadzenia kwoty wolnej o podstawie
3015 zł (nie obejmującej składki emerytalnej)
Podstawa kwoty wolnej = 3015 zł (bez składki emerytalnej)
Kształtowanie się składników kosztów pracy dla płacy minimalnej
165,65 zł

Dochód netto
PIT

132,10 zł

Składka zdrowotna

49,74 zł

Składki na FUS - pracownik

712,58 zł

41,58 zł

Składki na FUS, FPi FGŚP- pracodawca

Źródło: obliczenia własne.

Tabela 6. Udział obciążeń podatkowych i parapodatkowych w kosztach zatrudnienia po
wprowadzeniu kwoty wolnej o podstawie 3015 zł (nie obejmującej składki emerytalnej)
Składki
Dochód
miesięcznie

Składki

na ubezpieczenie na ubezpieczenie

Składka

Podatek

społeczne

społeczne

na ubezpieczenie

dochodowy od

płacone przez

płacone przez

zdrowotne

osób fizycznych

pracodawcę

pracownika

Klin
podatkowy
(podatki i
składki ogółem)

500

13,2%

11,0%

2,9%

0,0%

27,14%

1 000

15,2%

12,1%

4,6%

4,0%

35,90%

1 500

15,8%

12,4%

5,2%

5,3%

38,73%

2 000

16,1%

12,5%

5,5%

6,0%

40,13%

2 500

16,3%

12,6%

5,6%

6,4%

40,97%

3 000

16,5%

12,7%

5,7%

6,6%

41,52%

4 000

16,6%

12,8%

5,9%

6,9%

42,21%

5 000

16,7%

12,8%

6,0%

8,0%

43,55%

7 000

16,2%

12,4%

6,2%

10,4%

45,12%

10 000

12,5%

9,7%

6,8%

14,8%

43,74%

Źródło: obliczenia własne.
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Podstawa kwoty wolnej od składek i podatku wynosząca 5134 zł (rozwiązanie neutralne dla
budżetu w porównaniu z obniżeniem składki rentowej z 10% na 6%)

Wykres 21. Wprowadzenie kwoty wolnej o podstawie 5134 zł (nie obejmującej składki
emerytalnej) - klin podatkowy dla dochodów 0 – 3 000 zł
Podstawa kwoty wolnej = 5134 zł (bez składki emerytalnej)
Stosunek podatków i składek do kosztów zatrudnienia
(wykres szczegółowy dla dochodów 0 - 3 000 zł)
45%
40%

Rozwiązanie
obecne

35%
30%

Wprowadzenie
kwoty wolnej od
składek

25%
20%
15%

Obniżenie składki
rentowej z 10% do
6%

10%
5%
3 000

2 500

2 000

1 500

1 000

500

0

0%

Dochód miesięcznie

Źródło: obliczenia własne.
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Wykres 22. Wprowadzenie kwoty wolnej o podstawie 5134 zł (nie obejmującej składki
emerytalnej) - klin podatkowy dla dochodów 0 – 10 000 zł
Podstawa kwoty wolnej = 5134 zł (bez składki emerytalnej)
Stosunek podatków i składek do kosztów zatrudnienia
(wykres ogólny dla dochodów 0 - 10 000 zł)
50%
45%

Rozwiązanie
obecne

40%
35%
30%

Wprowadzenie
kwoty wolnej od
składek

25%
20%
15%

Obniżenie składki
rentowej z 10%
do 6%

10%
5%
10 000

9 000

8 000

7 000

6 000

5 000

4 000

3 000

2 000

1 000

0

0%

Dochód miesięcznie

Źródło: obliczenia własne.

Wykres 23. Kształtowanie się poszczególnych składników kosztów zatrudnienia w
przypadku wprowadzenia kwoty wolnej o podstawie 5134 zł (nie obejmującej składki
emerytalnej)
Podstawa kwoty wolnej = 5134 zł (bez składki emerytalnej)
Kształtowanie się poszczególnych składników kosztów pracy
(całkowite koszty zatrudnienia = 100%)
100%

Składki na FUS, FPi FGŚPpracodawca

90%
80%

Składki na FUS - pracownik

70%
60%

Składka zdrowotna (NFZ)

50%
40%

Podatek dochodowy od osób
fizycznych

30%
20%

Dochód netto

10%
0%
500

1 000 1 500 2 000 2 500 3 000 4 000 5 000 7 000 10 000
Dochód miesięcznie
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Źródło: obliczenia własne.

Wykres 24. Średnia krajowa w przypadku wprowadzenia kwoty wolnej o podstawie
5134 zł (nie obejmującej składki emerytalnej)
Podstawa kwoty wolnej = 5134 zł (bez składki emerytalnej)
Kształtowanie się składników kosztów pracy dla średniej krajowej
498,57 zł

Dochód netto
PIT

389,96 zł

164,38 zł

Składka zdrowotna
1 905,12 zł

Składki na FUS - pracownik
Składki na FUS, FPi FGŚP- pracodawca

184,88 zł

Źródło: obliczenia własne.

Wykres 25. Płaca minimalna w przypadku wprowadzenia kwoty wolnej o podstawie
5134 zł (nie obejmującej składki emerytalnej)
Podstawa kwoty wolnej = 5134 zł (bez składki emerytalnej)
Kształtowanie się składników kosztów pracy dla płacy minimalnej
146,48 zł

Dochód netto
PIT

121,58 zł

Składka zdrowotna

34,78 zł
22,88 zł

Składki na FUS - pracownik

756,75 zł

Składki na FUS, FPi FGŚP- pracodawca

Źródło: obliczenia własne.
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Tabela 7. Udział obciążeń podatkowych i parapodatkowych w kosztach zatrudnienia po
wprowadzeniu kwoty wolnej o podstawie 5134 zł (nie obejmującej składki emerytalnej)
Składki
na
Dochód ubezpieczenie
miesięcznie

Składki
Składka

na
ubezpieczenie

na

społeczne

społeczne

ubezpieczenie

płacone przez

płacone przez

zdrowotne

pracodawcę

pracownika

Klin
Podatek

podatkowy

dochodowy od

(podatki i

osób fizycznych

składki
ogółem)

500

10,2%

9,5%

0,3%

0,0%

20,02%

1 000

13,8%

11,4%

3,4%

2,5%

31,03%

1 500

14,9%

11,9%

4,4%

4,3%

35,56%

2 000

15,5%

12,2%

4,9%

5,2%

37,78%

2 500

15,8%

12,4%

5,2%

5,8%

39,10%

3 000

16,0%

12,5%

5,4%

6,1%

39,97%

4 000

16,3%

12,6%

5,6%

6,6%

41,05%

5 000

16,4%

12,7%

5,7%

7,8%

42,65%

7 000

16,2%

12,3%

6,0%

10,2%

44,63%

10 000

12,5%

9,6%

6,7%

14,6%

43,38%

Źródło: obliczenia własne.

Podstawa kwoty wolnej od składek i podatku wynosząca 6030 zł (podwojenie obecnej podstawy
kwoty wolnej od podatku)
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Wykres 26. Wprowadzenie kwoty wolnej o podstawie 6030 zł (nie obejmującej składki
emerytalnej) - klin podatkowy dla dochodów 0 – 3 000 zł
Podstawa kwoty wolnej = 6030 zł (bez składki emerytalnej)
Stosunek podatków i składek do kosztów zatrudnienia
(wykres szczegółowy dla dochodów 0 - 3 000 zł)
45%
40%

Rozwiązanie
obecne

35%
30%

Wprowadzenie
kwoty wolnej od
składek

25%
20%
15%

Obniżenie składki
rentowej z 10% do
6%

10%
5%
3 000

2 500

2 000

1 500

1 000

500

0

0%

Dochód miesięcznie

Źródło: obliczenia własne.
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Wykres 27. Wprowadzenie kwoty wolnej o podstawie 6030 zł (nie obejmującej składki
emerytalnej) - klin podatkowy dla dochodów 0 – 10 000 zł
Podstawa kwoty wolnej = 6030 zł (bez składki emerytalnej)
Stosunek podatków i składek do kosztów zatrudnienia
(wykres ogólny dla dochodów 0 - 10 000 zł)
50%
45%

Rozwiązanie
obecne

40%
35%
30%

Wprowadzenie
kwoty wolnej od
składek

25%
20%
15%

Obniżenie składki
rentowej z 10%
do 6%

10%
5%
10 000

9 000

8 000

7 000

6 000

5 000

4 000

3 000

2 000

1 000

0

0%

Dochód miesięcznie

Źródło: obliczenia własne.
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Wykres 28. Kształtowanie się poszczególnych składników kosztów zatrudnienia
w przypadku wprowadzenia kwoty wolnej o podstawie 6030 zł
(nie obejmującej składki emerytalnej)
Podstawa kwoty wolnej = 6030 zł (bez składki emerytalnej)
Kształtowanie się poszczególnych składników kosztów pracy
(całkowite koszty zatrudnienia = 100%)
100%

Składki na FUS, FPi FGŚPpracodawca

90%
80%

Składki na FUS - pracownik

70%
60%

Składka zdrowotna (NFZ)

50%
40%

Podatek dochodowy od osób
fizycznych

30%
20%

Dochód netto

10%
0%
500

1 000 1 500 2 000 2 500 3 000 4 000 5 000 7 000 10 000
Dochód miesięcznie

Źródło: obliczenia własne.

Wykres 29. Średnia krajowa w przypadku wprowadzenia kwoty wolnej o podstawie
6030 zł (nie obejmującej składki emerytalnej)
Podstawa kwoty wolnej = 6030 zł (bez składki emerytalnej)
Kształtowanie się składników kosztów pracy dla średniej krajowej
490,48 zł

Dochód netto
PIT

385,53 zł

158,07 zł
176,97 zł

Składka zdrowotna
1 923,77 zł

Składki na FUS - pracownik
Składki na FUS, FPi FGŚP- pracodawca

Źródło: obliczenia własne.
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Wykres 30. Płaca minimalna w przypadku wprowadzenia kwoty wolnej o podstawie
6030 zł (nie obejmującej składki emerytalnej)
Podstawa kwoty wolnej = 6030 zł (bez składki emerytalnej)
Kształtowanie się składników kosztów pracy dla płacy minimalnej
138,39 zł

Dochód netto
PIT

117,15 zł

Składka zdrowotna

28,47 zł
14,97 zł

Składki na FUS - pracownik

775,41 zł

Składki na FUS, FPi FGŚP- pracodawca

Źródło: obliczenia własne.

Tabela 8. Udział obciążeń podatkowych i parapodatkowych w kosztach zatrudnienia po
wprowadzeniu kwoty wolnej o podstawie 6030 zł (nie obejmującej składki emerytalnej)
Składki
Dochód
miesięcznie

Składki

na ubezpieczenie na ubezpieczenie

Składka

Podatek

społeczne

społeczne

na ubezpieczenie

dochodowy od

płacone przez

płacone przez

zdrowotne

osób fizycznych

pracodawcę

pracownika

Klin
podatkowy
(podatki i
składki ogółem)

500

8,9%

8,9%

0,0%

0,0%

17,78%

1 000

13,2%

11,0%

2,9%

1,8%

28,93%

1 500

14,5%

11,7%

4,1%

3,9%

34,20%

2 000

15,2%

12,1%

4,6%

4,9%

36,78%

2 500

15,6%

12,3%

5,0%

5,5%

38,30%

3 000

15,8%

12,4%

5,2%

5,9%

39,31%

4 000

16,1%

12,5%

5,5%

6,4%

40,56%

5 000

16,3%

12,6%

5,6%

7,7%

42,27%

7 000

16,1%

12,3%

5,9%

10,1%

44,39%

10 000

12,5%

9,6%

6,6%

14,5%

43,23%

Źródło: obliczenia własne.
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Podstawa kwoty wolnej od składek i podatku wynosząca 11 232 zł (płaca minimalna w ujęciu
rocznym)

Wykres 31. Wprowadzenie kwoty wolnej o podstawie 11232 zł (nie obejmującej składki
emerytalnej) - klin podatkowy dla dochodów 0 – 3 000 zł
Podstawa kwoty wolnej = 11232 zł (bez składki emerytalnej)
Stosunek podatków i składek do kosztów zatrudnienia
(wykres szczegółowy dla dochodów 0 - 3 000 zł)
45%
40%

Rozwiązanie
obecne

35%
30%

Wprowadzenie
kwoty wolnej od
składek

25%
20%
15%

Obniżenie składki
rentowej z 10% do
6%

10%
5%
3 000

2 500

2 000

1 500

1 000

500

0

0%

Dochód miesięcznie

Źródło: obliczenia własne.
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Wykres 32. Wprowadzenie kwoty wolnej o podstawie 11232 zł (nie obejmującej składki
emerytalnej) - klin podatkowy dla dochodów 0 – 10 000 zł
Podstawa kwoty wolnej = 11232 zł (bez składki emerytalnej)
Stosunek podatków i składek do kosztów zatrudnienia
(wykres ogólny dla dochodów 0 - 10 000 zł)
50%
45%

Rozwiązanie
obecne

40%
35%
30%

Wprowadzenie
kwoty wolnej od
składek

25%
20%
15%

Obniżenie składki
rentowej z 10%
do 6%

10%
5%
10 000

9 000

8 000

7 000

6 000

5 000

4 000

3 000

2 000

1 000

0

0%

Dochód miesięcznie

Źródło: obliczenia własne.
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Wykres 33. Kształtowanie się poszczególnych składników kosztów zatrudnienia
w przypadku wprowadzenia kwoty wolnej o podstawie 11232 zł (nie obejmującej
składki emerytalnej)
Podstawa kwoty wolnej = 11232 zł (bez składki emerytalnej)
Kształtowanie się poszczególnych składników kosztów pracy
(całkowite koszty zatrudnienia = 100%)
100%

Składki na FUS, FPi FGŚPpracodawca

90%
80%

Składki na FUS - pracownik

70%
60%

Składka zdrowotna (NFZ)

50%
40%

Podatek dochodowy od osób
fizycznych

30%
20%

Dochód netto

10%
0%
500

1 000 1 500 2 000 2 500 3 000 4 000 5 000 7 000 10 000
Dochód miesięcznie

Źródło: obliczenia własne.

Wykres 34. Średnia krajowa w przypadku wprowadzenia kwoty wolnej o podstawie
11232 zł (nie obejmującej składki emerytalnej)
Podstawa kwoty wolnej = 11232 zł (bez składki emerytalnej)
Kształtowanie się składników kosztów pracy dla średniej krajowej
443,44 zł

Dochód netto
PIT

359,73 zł
Składka zdrowotna
121,37 zł
131,10 zł

Składki na FUS - pracownik
2 032,13 zł
Składki na FUS, FPi FGŚP- pracodawca

Źródło: obliczenia własne.
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Wykres 35. Płaca minimalna w przypadku wprowadzenia kwoty wolnej o podstawie
11232 zł (nie obejmującej składki emerytalnej)
Podstawa kwoty wolnej = 11232 zł (bez składki emerytalnej)
Kształtowanie się składników kosztów pracy dla płacy minimalnej
91,35 zł

Dochód netto

91,35 zł

PIT
Składka zdrowotna
Składki na FUS - pracownik
Składki na FUS, FPi FGŚP- pracodawca
844,65 zł

Źródło: obliczenia własne.

Tabela 9. Udział obciążeń podatkowych i parapodatkowych w kosztach zatrudnienia po
wprowadzeniu kwoty wolnej o podstawie 11232 zł (nie obejmującej składki emerytalnej)
Składki
Dochód
miesięcznie

Składki

na ubezpieczenie na ubezpieczenie

Składka

Podatek

społeczne

społeczne

na ubezpieczenie

dochodowy od

płacone przez

płacone przez

zdrowotne

osób fizycznych

pracodawcę

pracownika

Klin
podatkowy
(podatki i
składki ogółem)

500

8,9%

8,9%

0,0%

0,0%

17,78%

1 000

9,5%

9,2%

0,0%

0,0%

18,65%

1 500

12,2%

10,5%

2,0%

1,3%

26,04%

2 000

13,4%

11,2%

3,1%

3,0%

30,80%

2 500

14,2%

11,6%

3,8%

4,0%

33,59%

3 000

14,7%

11,8%

4,2%

4,7%

35,42%

4 000

15,3%

12,1%

4,7%

5,5%

37,68%

5 000

15,7%

12,3%

5,1%

7,0%

40,03%

7 000

15,6%

12,0%

5,5%

9,6%

42,80%

10 000

12,4%

9,5%

6,3%

14,1%

42,35%

Źródło: obliczenia własne.
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Wpływ wprowadzenia kwoty wolnej od składek na maksymalizację
użyteczności gospodarstw domowych – analiza teoretyczna
Wprowadzenie kwoty wolnej od składek powoduje odejście od degresywnego
systemu ubezpieczeń społecznych i zmniejsza obciążenia parapodatkowe wśród osób mniej
zarabiających. W warunkach niepewności kształtowania się dochodów gospodarstw
domowych obniżenie klina podatkowego dla niższych dochodów wpływa na wygładzenie
konsumpcji gospodarstw domowych i w rezultacie, w wyniku występowania wśród
gospodarstw domowych wersji do ryzyka, wpływa na oczekiwany poziom użyteczności.
W niniejszej części opracowania przeprowadzona została analiza teoretyczna,
ukazująca znaczenie różnicowania wysokości klina podatkowego w zależności od poziomu
dochodów gospodarstwa domowego dla maksymalizacji użyteczności gospodarstw
domowych. Na podstawie przyjętych założeń zweryfikowane zostało, czy w warunkach
niepewności dotyczącej kształtowania się płac państwo powinno utrzymywać jedną stopę
podatkową (rozumianą jako stosunek wszystkich obciążeń podatkowych i parapodatkowych
do otrzymywanego dochodu), czy też różnicować wysokość klina podatkowego w zależności
od poziomu dochodu gospodarstwa domowego, np. zmniejszając obciążenia podatkowego dla
osób mniej zarabiających poprzez wprowadzenie kwoty wolnej od składek.
Stopy podatkowe maksymalizujące oczekiwaną użyteczność gospodarstw domowych
wyznaczone zostały przy przyjęciu następujących założeń:

− Gospodarstwo

domowe

funkcjonuje

w

warunkach

niepewności

–

z prawdopodobieństwem π1 otrzymuje stawkę płac w1, a z prawdopodobieństwem π2
otrzymuje stawkę płac w2.

− Gospodarstwo domowe uzyskuje dochody wyłącznie z pracy.
− Gospodarka składa się z N jednakowych gospodarstw domowych.
− Użyteczność oczekiwana gospodarstwa domowego ( EU ) jest funkcją
użyteczności von Neumanna-Morgensterna, czyli:
EU = π 1U 1 + π 2U 2

, π1 + π 2 =1

(1)

gdzie:

U1 - użyteczność gospodarstwa domowego przy stawce płac w1,
U2 - użyteczność gospodarstwa domowego przy stawce płac w2.
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− Dla każdej stawki płac funkcja użyteczności gospodarstwa domowego jest
zlogarytmizowaną funkcją użyteczności Cobba-Douglasa o stałych efektach skali, czyli:
,

γ ∈ (0,1)

(2)

U 2 = γ ln C2 + (1 − γ ) ln R2 ,

γ ∈ (0,1)

(3)

U1 = γ ln C1 + (1 − γ ) ln R1

gdzie:
C1 – konsumpcja gospodarstwa domowego przy stawce płac w1,
R1 - czas wolny gospodarstwa domowego przy stawce płac w1,
C 2 – konsumpcja gospodarstwa domowego przy stawce płac w2,
R2 - czas wolny gospodarstwa domowego przy stawce płac w2.

– Państwo nakłada podatki w takiej wysokości, aby otrzymać wartość oczekiwaną
wpływów z podatków równą T.
– Podatki nakładane są wyłącznie na dochody z pracy.
– Gospodarstwo domowe jest podmiotem płacącym podatki (np. w każdym
gospodarstwie domowym występuje wspólne opodatkowanie małżonków).
– Krańcowe stopy podatkowe są równe przeciętnym stopom podatkowym.
– Państwo może różnicować przeciętne stopy podatkowe w zależności od wysokości
stawki płac uzyskiwanej przez gospodarstwo domowe. Zatem państwo określa stopę
podatkową t1 dla stawki płac w1, a stopę podatkową t2 dla stawki płac w2. Każda ze stóp
podatkowych należy do przedziału (0,1).
– Państwo wybiera takie stopy podatkowe t1 i t2, aby maksymalizować użyteczność
gospodarstw domowych.
Oznaczając jako R całkowity zasób wolnego czasu posiadany przez gospodarstwo
domowe i przyjmując, że L1 oznacza liczbę przepracowanych godzin w gospodarstwie
domowym, gdy stawka płac wynosi w1, natomiast L2 oznacza liczbę przepracowanych godzin
w gospodarstwie domowym, gdy stawka płac wynosi w2, otrzymuje się:
C1 = w1 (1 − t1 )( R − R1 ) = w1 (1 − t1 ) L1 ,

(4)

C 2 = w2 (1 − t 2 )( R − R 2 ) = w2 (1 − t 2 ) L2 .

(5)
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Maksymalizując wartość oczekiwaną funkcji użyteczności, określoną równaniami 0, 0
i 0, przy występowaniu ograniczeń budżetowych określonych równaniami 0 i 0, otrzymuje
się:
C1 = γR w1 (1 − t1 ) ,

(6)

R1 = (1 − γ ) R ,

(7)

C 2 = γR w2 (1 − t 2 ) ,

(8)

R2 = (1 − γ ) R .

(9)

Na podstawie powyższych równań wyznaczyć można również zatrudnienie
maksymalizujące oczekiwaną użyteczność gospodarstwa domowego:
L1 = R − R1 = γR ,

(10)

L 2 = R − R 2 = γR .

(11)

Normalizując czas wolny do jedności, czyli przyjmując, że:

R =1 ,

(12)

otrzymuje się następujące wielkości dla stawki płac w1:
R1 = 1 − γ ,

(13)

L1 = γ ,

(14)

C1 = γw1 (1 − t1 ) .

(15)

Natomiast dla stawki płac w2 otrzymuje się:
R2 = 1 − γ ,

(16)

L2 = γ ,

(17)

C 2 = γw1 (1 − t1 ) .

(18)

Podstawiając do równań 0-0 wyznaczoną wielkość konsumpcji oraz wyznaczoną,
niezależną od stawki płac, wartość podaży pracy wyznaczyć można poziom użyteczności w
przypadku stawki płac w1:
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U 1= γ ln[γw1 (1 − t1 )] + (1 − γ ) ln(1 − γ ) ,

(19)

oraz w przypadku stawki płac w2:
U 2= γ ln[γw2 (1 − t2 )] + (1 − γ ) ln(1 − γ ) .

(20)

Użyteczność oczekiwana wynosi zatem:
EU = π 1{γ ln[γw1 (1 − t1 )] + (1 − γ ) ln(1 − γ )} + π 2 {γ ln[γw2 (1 − t2 )] + (1 − γ ) ln(1 − γ )}, (21)

czyli:
EU = π 1γ ln[γw1 (1 − t1 )] + π 2γ ln[γw2 (1 − t 2 )] + (1 − γ ) ln(1 − γ ) .

(22)

Przekształcając dalej powyższe równanie otrzymuje się:
EU = π 1γ [ln γ + ln w1 + ln(1 − t1 )] + π 2γ [ln γ + ln w2 + ln(1 − t 2 )] + ln(1 − γ )1−γ ,

(23)

czyli:
EU = γπ 1 ln w1 + γπ 1 ln(1 − t1 ) + γπ 2 ln w2 + γπ 2 ln(1 − t 2 ) + ln γ γ + ln(1 − γ )1−γ . (24)
Przyjmując oznaczenie:
ln γ γ + ln(1 − γ )1−γ = A ,

(25)

równanie (0) można zapisać w postaci:
EU = γ [π 1 ln w1 + π 1 ln(1 − t1 ) + π 2 ln w2 + π 2 ln(1 − t 2 )] + A .

(26)

Państwo wybiera takie stopy podatkowe t1 i t2, aby maksymalizować użyteczność
oczekiwaną określoną równaniem 0.
Aby uzyskać wpływy z podatków T, państwo musi od każdego gospodarstwa ściągnąć
podatek o wartości oczekiwanej równej T/N. Aby oczekiwane wpływy podatkowe uzyskane
od każdego gospodarstwa domowego wynosiły T/N , stopy podatkowe t1 i t2 muszą spełniać
warunek:

π 1 t1 w1 L1 + π 1 t 2 w2 L2 =

T
,
N

(27)

czyli:
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t2 =

π wL
1
T
− t1 1 1 1 .
π 2 w2 L 2
N π 2 w2 L2

(28)

Wstawiając do powyższego równania określony równaniem 0 wzór na ilość
przepracowanych godzin w gospodarstwie domowym, gdy stawka płac wynosi w1, oraz
określony równaniem 0 wzór na ilość przepracowanych godzin w gospodarstwie domowym,
gdy stawka płac wynosi w2, otrzymuje się:
t2 =

π w
T
1
− t1 1 1 .
N π 2 w2 γ
π 2 w2

(29)

Wstawiając ograniczenie określone powyższym równaniem do równania 0
określającego użyteczność oczekiwaną gospodarstwa domowego otrzymuje się:
⎡
π w ⎤
1
T
+ t1 1 1 ) ⎥ + A
EU = γ ⎢π 1 ln w1 + π 1 ln(1 − t1 ) + π 2 ln w2 + π 2 ln(1 −
N π 2 w2 γ
π 2 w2 ⎦
⎣

.

(30)
Funkcja użyteczności oczekiwanej określona równaniem 0 osiąga maksimum dla
takiej stopy podatkowej t1, dla której spełnione są warunki:

∂EU
=0 ,
∂t1
∂ 2 EU
∂t1

2

(31)

<0 .

(31)

Na podstawie warunku koniecznego maksymalizacji (określonego równaniem (0))
otrzymuje się:
⎡
⎢
1
1
(− 1) + π 2
γ ⎢π 1
π w
T
1
⎢ 1 − t1
+ t1 1 1
1−
⎢
N π 2 w2 γ
π 2 w2
⎣

⎤
⎛ π 1 w1 ⎞⎥
⎜⎜
⎟⎟⎥ = 0 ,
w
π
⎝ 2 2 ⎠⎥
⎥
⎦
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czyli:

π2

π 1 w1
π 2 w2

π w
T
1
1−
+ t1 1 1
N π 2 w2 γ
π 2 w2

= π1

1
.
1 − t1

(34)

Przekształcając powyższe równanie otrzymuje się:
1−

π w
w
T
1
+ t1 1 1 = 1 (1 − t1 ) ,
N π 2 w2 γ
π 2 w2 w 2

(35)

czyli:
w1 T
1
+
−1
w2 N π 2 w2 γ 1
t1 =
.
π 1 w1 w1
+
π 2 w2 w2

(36)

A zatem:
t1 = π 2 (1 −

w2
T 1
)+
.
w1
N γw1

(37)

Powyższe równanie określa stopę podatkową maksymalizującą użyteczność, w
przypadku gdy spełniony jest również warunek dostateczny maksymalizacji określony
wzorem (0), czyli gdy zachodzi nierówność:

⎡
⎢
1
⎢
γ ⎢− π 1
−π2
2
(
)
t
1
−
1
⎢
⎢
⎣

⎤
2⎥
⎛ π 1 w1 ⎞ ⎥
1
⎜
⎟⎟ ⎥ < 0 .
2 ⎜
⎛
π 1 w1 ⎞ ⎝ π 2 w2 ⎠ ⎥
T
1
⎜⎜1 −
⎟
+ t1
⎥
N π 2 w2 γ
π 2 w2 ⎟⎠
⎝
⎦
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Ponieważ z założenia γ , π 1 , π 2 > 0 , zatem warunek dostateczny maksymalizacji jest
spełniony. Oznacza to, że stopa podatkowa określona równaniem (0) jest stopą podatkową,
dla której oczekiwana użyteczność gospodarstwa domowego jest najwyższa.
Podstawiając równanie (0) do równania (28) wyznaczyć można również stopę
podatkową t2, otrzymując:
t 2 = π 1 (1 −

w1
T 1
)+
.
w2
N γw2

(39)

Określając t jako przeciętną stopą podatkową w gospodarce, czyli:
T
N
,
t=
π 1 w1 L1 + π 2 w2 L2

(40)

dla wyznaczonych wcześniej wartości L1 L2 i otrzymuje się:
T
N
.
t=
γ (π 1 w1 + π 2 w2 )

(41)

Zatem:
T
= tγ (π 1 w1 + π 2 w2 ) .
N

(42)

Wstawiając powyższe równanie do równania (0) otrzymuje się:
t1 = π 2 (1 −

w2
1
) + tγ (π 1 w1 + π 2 w2 )
w1
γw1

.

(43)

Wykonując analogiczne podstawienie dla stopy podatkowej t2 określonej równaniem
(0), uzyskuje się:
t 2 = π 1 (1 −

w1
1
) + tγ (π 1 w1 + π 2 w2 )
.
w2
γw2
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Dokonując dalszych przekształceń równania (0) otrzymać można wzór na stopę
podatkową t1:
t1 = π 2 (1 −

π w + π 2 w2
w2
)+t 1 1
w1
w1

.

(45)

Aby wyznaczyć, jak stopa podatkowa t1 różni się od przeciętnej stopy podatkowej w
gospodarce, powyższe równanie należy przekształcić do postaci:
t1 = t + π 2 (1 −

π w + π 2 w2 − w1
w2
)+t 1 1
,
w1
w1

(46)

otrzymując w rezultacie:
t1 = t + π 2

w1 − w2
(1 − t ) .
w1

(47)

Wykonując analogiczne przekształcenia dla stopy podatkowej t2, otrzymuje się wzór
na stopę podatkową t2 postaci:
t2 = t + π 1

w2 − w1
(1 − t ) .
w2

(48)

Oznaczając w jako średnią stawkę płac w gospodarce, czyli przyjmując że:
w=

π 1 L1 w1 + π 2 L2 w2
π 1 L1 + π 2 L2

(49)

i podstawiając do powyższego równania wyznaczone wcześniej wielkości L1 i L2 ,
otrzymuje się:
w=

π 1γw1 + π 2 γw2
.
π 1γ + π 2 γ

(50)

Równanie to uprościć można do postaci:
w = π 1 w1 + π 2 w2 .

(51)

Równanie określające wysokość stopy podatkowej t1 można zatem zapisać w
następującej postaci:
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t1 = t +

π 2 w1 − π 2 w2 − w + π 1 w1 + π 2 w2
w1

(1 − t ) ,

(52)

otrzymując w rezultacie wzór na stopę podatkową t1 postaci:
t1 = t +

w1 − w
(1 − t ) .
w1

(53)

Wykonując analogiczne przekształcenia dla stopy podatkowej t2 otrzymuje się:
t2 = t +

w2 − w
(1 − t ) .
w2

(54)

Z równania 0 oraz równania 0 wynika, że różnica między nałożoną na gospodarstwo
domowe stopą podatkową a średnią stopą podatkową w gospodarce powinna być uzależniona
od procentowego odchylenia dochodu danego gospodarstwa domowego od średniego
dochodu gospodarstw domowych.
Przy przyjętych założeniach otrzymano, że w warunkach niepewności dotyczącej
stawki płac państwo powinno różnicować stopy podatkowe w zależności od poziomu
dochodu gospodarstwa domowego. W celu maksymalizacji użyteczności gospodarstw
domowych państwo powinno ustalić wyższą stopę podatkową w przypadku wyższych
dochodów gospodarstwa domowego i niższą stopę podatkową w przypadku niższych
dochodów gospodarstwa domowego.
Otrzymane wyniki potwierdzają zasadność wprowadzenia kwoty wolnej od składek.
Wprowadzenie kwoty wolnej od składek powoduje bowiem odejście od degresywnego
systemu ubezpieczeń społecznych oraz zmniejsza klin podatkowy w przypadku osób o
niższych dochodach. A jak wynika z przeprowadzonej analizy teoretycznej, nałożenie na
niższe płace relatywnie mniejszych obciążeń podatkowych i parapodatkowych korzystnie
wpływa na poziom użyteczności gospodarstw domowych.

Wpływ wprowadzenia kwoty wolnej od składek na kształtowanie się
zatrudnienia i szarej strefy
Wysokość klina podatkowego jest jednym z podstawowych czynników wpływających
na kształtowanie się zatrudnienia i szarej strefy. Negatywny wpływ podatków na wysokość
rejestrowanego zatrudnienia wynika z oddziaływania opodatkowania pracy na popyt na pracę
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i podaż pracy. Opodatkowanie pracy powoduje, że płaca uzyskiwana przez pracownika jest
niższa niż koszty pracy ponoszone przez pracodawcę. W wyniku wzrostu podatków
nakładanych na płace zwiększeniu ulega różnica między kosztem pracy dla pracodawcy a
płacą otrzymywaną przez pracownika, rośnie zatem wysokość klina podatkowego i w
rezultacie rośnie presja do obejścia płacenia podatków i składek poprzez przejście do szarej
strefy.
Występowanie wysokiego klina podatkowego może ponadto zniechęcać do
podejmowania aktywności na rynku pracy. Klin podatkowy oddziałuje zatem na rejestrowane
zatrudnienie na dwa sposoby – z jednej strony poprzez wpływ na wysokość rzeczywistego
zatrudnienia, a z drugiej strony poprzez oddziaływanie na szarą strefę.
Wpływ klina podatkowego na wysokość zatrudnienia uzależniony jest od
elastyczności podaży pracy względem stawki płac i elastyczności popytu na pracę względem
stawki płac. Czym wyższa jest elastyczność popytu na pracę i podaży pracy względem stawki
płac, tym silniejszy negatywny wpływ podatków na wysokość zatrudnienia.
W przypadku podaży pracy szczególnie istotne jest przy tym rozróżnienie wpływu
przejściowej oraz trwałej zmiany stawki płac. Długookresowa elastyczność podaży pracy
względem stawki płac jest z reguły niższa niż elastyczność krótkookresowa. Wrażliwość
podaży pracy na przejściowe zmiany stawki płac wynika m.in. z międzyokresowej substytucji
pracy i czasu wolnego. Natomiast w przypadku trwałych zmian stawki płac efekt ten nie
występuje, co wpływa na niższą długookresową wrażliwość podaży pracy względem stawki
płac, a co za tym idzie – słabsze oddziaływanie trwałych zmian w opodatkowaniu pracy na
wysokość zatrudniania. Długookresowa elastyczność podaży pracy względem stawki płac jest
szczególnie niska, gdy efekt dochodowy wzrostu płac jest relatywnie silny. W szczególnym
przypadku, gdy efekt dochodowy wzrostu płac jest równy efektowi substytucyjnemu (czyli
krzywa podaży pracy jest pionowa), podaż pracy jest nieelastyczna względem stawki płac, co
oznacza, że wysokość opodatkowania pracy nie wpływa na wysokość zatrudnienia. Natomiast
w przypadku zakrzywionej do tyłu krzywej podaży pracy, czyli gdy efekt dochodowy wzrostu
płac jest silniejszy niż efekt substytucyjny, wzrost opodatkowania pracy powoduje wzrost
zatrudnienia. Wpływ podatków na wysokość zatrudnienia w przypadku zakrzywionej do tyłu
krzywej podaży pracy omówiony jest m.in. w pracy Stiglitza (1998).
Elastyczność podaży pracy względem stawki płac, a więc i siła oddziaływania klina
podatkowego na zatrudnienie, może być odmienna dla poszczególnych grup podatników.
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Relatywnie niska elastyczność podaży pracy względem stawki płac występuje, gdy w
gospodarstwie domowym pracuje tylko jedna osoba (single earner) oraz w przypadku
podstawowego żywiciela w gospodarstwie domowym, czyli najwięcej zarabiającej osoby w
gospodarstwie domowym (primary earner). Jedynie w przypadku dodatkowego żywiciela w
gospodarstwie domowym (secondary earner) wpływ stawki płac na zatrudnienie jest wysoki.
Przy wspólnym rozliczaniu się małżonków krańcowa stawka podatkowa pierwszego z
małżonków ma przy tym wpływ na decyzję o podjęciu pracy przez drugiego z małżonków
(por. van den Noord, Heady 2002).
Na kształtowanie się podaży pracy wpływ ma nie tylko opodatkowanie pracy, ale
także wysokość transferów z budżetu do gospodarstw domowych. Wyższe transfery, w tym
przede wszystkim wyższe zasiłki dla bezrobotnych, mogą zniechęcać gospodarstwa domowe
do podjęcia pracy, ograniczając podaż pracy. Jak wskazuje Góra (2005), w Irlandii i
Hiszpanii, czyli w krajach, w których znacznie obniżono transfery socjalne, udało się również
znacznie obniżyć stopę bezrobocia. Transfery z reguły są wyższe, gdy większy jest udział
państwa w gospodarce, a więc wyższy jest udział dochodów podatkowych w PKB. Miarą
oddziaływania państwa na decyzje dotyczące podjęcia pracy jest stosunek płacy netto do
zasiłków otrzymywanych w przypadku zrezygnowania z pracy. Skłonność do podjęcia pracy
maleje, gdy na skutek wzrostu roli państwa w gospodarce następuje spadek płacy po
opodatkowaniu (na skutek wzrostu podatków) i wzrost transferów, które przyznawane są w
przypadku braku zarobków. Z reguły szczególnie wysoki stosunek zasiłków uzyskiwanych w
przypadku zrezygnowania z pracy do płacy netto występuje, gdy drugi z małżonków jest
bezrobotny (por. van den Noord, Heady 2002).
Elastyczność popytu na pracę względem stawki płac wynika z możliwości substytucji
pracy kapitałem oraz wpływu wyższych kosztów pracy na opłacalność produkcji. Im
silniejszy jest wpływ kosztów pracy na opłacalność produkcji i czym kapitał jest lepszym
substytutem pracy, tym wyższa elastyczność popytu na pracę względem stawki płac.
Możliwość substytucji pracy kapitałem oddziałuje na popyt na pracę szczególnie w długim
okresie, ponieważ dostosowania ilości kapitału wymagają czasu. Jak wskazują Leibfritz,
Thornton, Bibbee (1997) elastyczność popytu na pracę względem stawki płac powinna być
wyższa w odniesieniu do pracowników niewykwalifikowanych, ponieważ w tym przypadku z
reguły istnieje większa możliwość substytucji kapitału i pracy. Ponadto elastyczność popytu
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na pracę względem stawki płac jest wyższa w gałęziach pracochłonnych, ponieważ w
gałęziach tych wpływ wzrostu kosztów pracy na opłacalność produkcji jest silniejszy.
Elastyczność popytu na pracę względem stawki płac jest z reguły wyższa niż
elastyczność podaży pracy względem stawki płac. Dlatego elastyczność rynku pracy wpływa
na siłę oddziaływania klina podatkowego na wysokość zatrudnienia. W przypadku
elastycznego rynku pracy na skutek wzrostu opodatkowania obniżeniu ulega płaca netto. W
rezultacie na skutek wzrostu podatków maleje podaż pracy. W przypadku nieelastycznego
rynku pracy nie ulega obniżeniu płaca netto, rosną natomiast koszty pracy. W rezultacie na
skutek wzrostu podatków maleje popyt na pracę. Zatem większy negatywny wpływ wzrostu
podatku na zatrudnienie występuje przy nieelastycznym rynku pracy (por. Leibfritz,
Thornton, Bibbee 1997).
Większość wyników badań empirycznych potwierdza występowanie zależności
między poziomem podatków a wysokością zatrudnienia. Na dodatnią zależność między
poziomem opodatkowania a wysokością bezrobocia wskazują m.in. Deveri i Tabellini (1997),
Heitger (2000) i (2002), Nickel (1997), Nickell i Layard (1997) oraz Pissarides (1996).
Przykładowo Deveri i Tabellini (1997) wskazują, że wzrost opodatkowania pracy w
znacznym stopniu przyczynił się do wzrostu bezrobocia w Europie - według ich oszacowań
wzrost opodatkowania pracy w krajach Unii Europejskiej w latach 1965–1991 spowodował
wzrost stopy bezrobocia aż o 4 punkty proc. Wysokie obciążenia podatkowe są wskazywane
jako jedna z istotnych determinant wysokiego bezrobocia w długim okresie również przez
Heitgera (2000), który wskazuje ponadto, że wysokie bezrobocie może przyczyniać się do
wzrostu obciążeń podatkowych. Wysoka stopa bezrobocia powoduje, że rosną wydatki na
zasiłki dla bezrobotnych. Aby pokryć rosnące wydatki publiczne, konieczne jest z kolei
podniesienie obciążeń podatkowych. W rezultacie między bezrobociem a wysokością
podatków istnieje silna współzależność, co zwiększa siłę oddziaływania polityki fiskalnej na
rynek pracy. Z obliczeń Heitgera (2002) wynika, że obniżenie w krajach OECD stopy
podatkowej o 11,5 punktu proc. powinno prowadzić do obniżenia długookresowej stopy
bezrobocia o 3,2 punktu proc. Oznacza to, że polityka fiskalna w znacznym stopniu
oddziałuje na długookresową sytuację na rynku pracy.
Przedstawione rozważania umożliwiają budowę prostego modelu rynku pracy,
pozwalającego zmierzyć wpływ polityki fiskalnej na poziom rejestrowanego zatrudnienia.

„PRZYCZYNY PRACY NIEREJESTROWANEJ, JEJ SKALA, CHARAKTER I SKUTKI SPOŁECZNE”. RAPORT
JAKOŚCIOWYCH

959

Z BADAŃ

Analizowany rynek składa się ze strony podażowej oraz popytowej. Równanie
przedstawiające podaż pracy w okresie t, w kraju i przybiera postać:
L it = N P , it ⋅ f D (w it / p it , E it / Yit ) ,

(55)
gdzie Lit oraz NP,it oznaczają odpowiednio liczbę pracujących oraz liczbę osób w
wieku produkcyjnym, wit/pit jest płacą realną, zaś Eit/Yit (oznaczane dalej jako eit) oznacza
relację wydatków sektora publicznego do produktu krajowego brutto. Równanie podaży pracy
ma także postać:
L it = N P , it ⋅ f S (w it / p it , R it / Yit ) ,

(56)

gdzie Rit/Yit (oznaczane dalej jako rit) oznacza relację dochodów sektora publicznego
do produktu krajowego brutto (będącą przybliżeniem przeciętnej stopy podatkowej w
gospodarce). Dzieląc stronami powyższe równania przez NP,it oraz linearyzując funkcje fD i fS
w otoczeniu punktu równowagi otrzymuje się następujący model dwurównaniowy, opisujący
zachowanie rynku w warunkach bliskich równowagi:
L it / N P , it = β 0 + β1 (w it / p it ) − β 2 e it + ε S , it ,

(57)

L it / N P , it = γ 0 − γ 1 (w it / p it ) − γ 2 rit + ε D , it ,

(58)

gdzie εS oraz εD są zmiennymi losowymi charakteryzującymi się zerową wartością
oczekiwaną oraz stałymi wariancjami: ε S : I.I.D.( 0, σ S2 ) i ε D : I.I.D.( 0, σ 2D ) . Przekształcając
powyższy układ równań można pokazać, że równowaga pomiędzy popytem a podażą na
rynku pracy wystepuje, gdy płaca realna dana jest równaniem:

w it / p it = ( γ 0 − β 0 )/( β1 + γ 1 ) − ( γ 2 /( β1 + γ 1 ))rit + ( β 2 /( β1 + γ 1 ))e it + ε D , it − ε S , it .

(59)

W takim przypadku relacja liczby pracujących do liczby osób w wieku produkcyjnym
kształtuje się na poziomie:

L it / N P , it = α 0 − α 1 rit − α 2 e it + ε it ,
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gdzie

parametry

αk

zdefiniowane

są

jako

α 0 = β 0 + β1 ( γ 0 − β 0 )/( β1 + γ 1 ) ,

α 1 = β1 γ 1 /( β1 + γ 1 ) , α 2 = β 2 (1 − β1 /( β1 + γ 1 )) , zaś zmienna losowa ε jest kombinacją liniową
zmiennych εS oraz εD: ε it = β1 /( β1 + γ 1 )( ε S , it − ε D , it ) .
Parametry powyższego równania mogą już zostać oszacowane przy użyciu metod
ekonometrycznych stosowanych dla danych panelowych. Ze względu jednak na fakt, że
wydatki oraz dochody publiczne mogą

być silnie współliniowe, jako zmienne

charakteryzujące politykę fiskalną, przyjęto relację dochodów publicznych do PKB (miarę
wielkości sektora publicznego) oraz poziom nadwyżki sektora publicznego, również w relacji
do PKB (oznaczonej tu jako sG,it).
Warta rozważenia wydaje się hipoteza, że działanie opisanych mechanizmów może
różnie przebiegać w krajach rozwiniętych oraz rozwijających się. Z tego powodu jako
regresor uwzględniono w równaniu miarę rozwoju gospodarczego – logarytm poziomu PKB
w przeliczeniu na pracującego w relacji do średniej obliczonej dla grupy państw wysoko
rozwiniętych (oznaczony jako yit). Ostatecznie, równanie przyjmuje więc postać:

L it / N P , it = α 0 − ( α 1 + α 2 )rit + α 2 s G , it + α 3 y it + ε it .

(61)

Należy zauważyć, że relację liczby pracujących do liczby ludności w wieku
produkcyjnym (stopę zatrudnienia) można zdekomponować na dwa elementy. Wskaźnik ten
jest iloczynem współczynnika aktywności zawodowej (relacji liczby osób aktywnych
zawodowo do liczby osób w wieku produkcyjnym) oraz relacji liczby osób pracujących do
siły roboczej. Polityka fiskalna może wpływać zarówno na jeden, jak i na drugi czynnik,
dlatego przeprowadzono także estymację odpowiednich równań dla każdego wskaźnika
oddzielnie:

L it / N A , it = α 0 − ( α 1 + α 2 )rit + α 2 s G , it + α 3 y it + ε it ,

(62)

N A , it / N P , it = α 0 − ( α 1 + α 2 )rit + α 2 s G , it + α 3 y it + ε it .

(63)

Równocześnie jednak wydaje się, że w badaniach empirycznych panuje pewna
zgodność co do tego, że wahania cykliczne można zaobserwować, zaś długość pełnego cyklu
wynosi od kilku do kilkunastu lat. Ze statystycznego punktu widzenia najmniejszy zakres
wahań cyklicznych uzyskuje się stosując jak najdłuższe okresy uśredniania danych.
Równocześnie jednak takie postępowanie powoduje utratę efektywnej liczby obserwacji,
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które mogą być przedmiotem analizy ekonometrycznej. Ponadto potrzeba uwzględnienia w
analizie krajów po okresie transformacji w sposób automatyczny ogranicza długość okresu,
gdyż liczba porównywalnych danych rocznych dla tych krajów rzadko przekracza 10. Ze
względu na konieczność kompromisu pomiędzy tymi wymogami, zdecydowano się na
oparcie badania na średnich obliczonych dla okresów 8-letnich. Daje to łączną liczbę 60
obserwacji panelowych, przy czym długość szeregów czasowych waha się od 1 (jeden okres
ośmioletni) w przypadku krajów Europy Środkowej i Wschodniej do 4-5 (32–40 lat) dla
większości państw wysoko rozwiniętych.
Użyte w estymacji dane dotyczące rynku pracy są ośmioletnimi średnimi z
odpowiednich stóp obliczonych dla okresów rocznych. Nadwyżka sektora finansów
publicznych (sG,it) obliczona została jako średnia z relacji całkowitej nadwyżki sektora
finansów publicznych, obliczonej według metodologii ESA’95, do produktu krajowego
brutto. Miarą dochodów publicznych (rit) jest średnia z relacji dochodów sektora finansów
publicznych (wg ESA’95) do PKB. Wskaźnik względnego poziomu rozwoju gospodarczego
(yit) obliczony został jako logarytm stosunku PKB w przeliczeniu na pracującego,
wyrażonego w ECU/Euro, do średniego poziomu tej miary w grupie pięciu państw
rozwiniętych: Stanach Zjednoczonych, Japonii, Wielkiej Brytanii, Francji oraz Niemczech.
Do oszacowania parametrów statycznych modeli opartych na danych panelowych
najczęściej wykorzystywane są trzy rodzaje estymatorów: MNK, estymator z dekompozycją
składnika losowego (random effects, RE) oraz estymator z dekompozycją wyrazu wolnego
(fixed effects, FE – por. Hayashi 2000, Hsiao 2003). Pierwszy z nich oparty jest na
stosunkowo mocnych założeniach – jego stosowanie wymaga przyjęcia, że parametry
równania w próbie są takie same, a ponadto składnik losowy w całym panelu pochodzi z tego
samego rozkładu. Założenie to w omawianym przypadku wydaje się, wobec różnorodności
krajów, założeniem zbyt mocnym.
Zastosowanie estymatora FE pozwala na zróżnicowanie wyrazu wolnego, przy czym
utrzymane jest założenie, że składnik losowy pochodzi w przypadku każdej obserwacji z tego
samego rozkładu. Kennedy (2003) wskazuje na poważną wadę tego estymatora – jego
zastosowanie oznacza całkowite pominięcie zróżnicowania obserwacji w wymiarze
przekrojowym, więc może powodować zaniżenie efektów długookresowych. Ponieważ
właśnie te efekty są w niniejszej analizie przedmiotem uwagi, lepszym rozwiązaniem wydaje
się użycie estymatora RE. W istocie sprowadza się ono do przeprowadzenia estymacji za
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pomocą uogólnionej metody najmniejszych kwadratów, zezwalającej na zróżnicowanie
wariancji składnika losowego pomiędzy poszczególnymi państwami. Konsekwentnie
zastosowano również skorygowany estymator White’a dla macierzy wariancji-kowariancji
estymatorów, służący do wyznaczenia wartości statystyk t-Studenta.
Wyniki estymacji parametrów równań 0–0 przedstawia 0. Poniżej otrzymanych
parametrów równania przedstawiono wartości statystyk t (oznaczone kursywą).
Tabela 10. Wyniki estymacji parametrów równań (0), (0) i (0) – oszacowania wpływu
polityki fiskalnej na zatrudnienie

Równanie

(0)

(0)

(0)

Zmienna zależna

L/NP

L/NA

NA/NP

Stała

0.760**

1.033**

*

*

Nadwyżka
sektora finansów pub.
(sG,it)
Poziom
przeciętnej stopy
podatkowej (rit)

15.034

155.216

0.420**

0.356**

*

*

12.147

-

-

0.201**

0.207***

-2.131

11.687

0.118

3.839

1.035

0.008

-10.997

0.066

**

Poziom
rozwoju (yit)

0.705

0.036
0.016

*

-0.013

1.254

21.797

-0.809

0.643

0.957

0.716

Skor. R

0.623

0.955

0.700

Odch. std. reszt

0.029

0.018

0.027

2

R

2

413.75

* ** ***

/ /

Statystyka F

33.558

Statystyka d-w

1.091

6

46.952
1.671

1.080

– parametr różny od 0 na poziomie istotności odpowiednio 10%, 5% i 1%

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Komisji Europejskiej.
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Pierwsza kolumna tabel 10 przedstawia wyniki estymacji parametrów równania (0), w
którym zmienną zależną jest stopa zatrudnienia (relacja liczby pracujących do liczby ludności
w wieku produkcyjnym). Wskazują one na statystycznie istotny wpływ stopnia fiskalizacji
(dochodów sektora finansów publicznych w relacji do PKB) na zatrudnienie. Wzrost klina
podatkowego o 1% PKB przekłada się w badanej próbie na zmniejszenie zmiennej zależnej o
0,2 punktu procentowego.
Jak wcześniej zauważono, zmienną objaśnianą L/NP można przedstawić jako iloczyn
relacji zatrudnienia do siły roboczej (L/NA) oraz współczynnika aktywności zawodowej
(NA/NP). W celu dokładniejszego zbadania długookresowego wpływu polityki fiskalnej na
równowagę rynku pracy, dokonano estymacji parametrów równania przy tych samych
zmiennych objaśniających, oddzielnie dla każdego ze wspomnianych czynników jako
zmiennej objaśnianej. Wyniki estymacji przedstawione są w kolejnych kolumnach tabeli 10.
Pokazują one, że wyniki oszacowania parametrów równania (0) można zinterpretować jako
swego rodzaju wartość średnią z estymacji parametrów równań (0) oraz (0). Okazuje się, że
wpływ polityki fiskalnej na rynek pracy w badanej próbie ogranicza się niemal wyłącznie do
relacji zatrudnienia do siły roboczej, natomiast niemal nie da się go zaobserwować w
odniesieniu do współczynnika aktywności zawodowej. Świadczy o tym fakt, że oszacowania
wszystkich parametrów równania (0) okazały się statystycznie istotnie różne od 0 na
poziomie istotności 1%, natomiast oszacowania wszystkich parametrów równania (0), z
wyjątkiem wyrazu wolnego, okazały się statystycznie nieistotne.
W przypadku równania (0) oszacowania parametrów mierzących wpływ polityki
fiskalnej na zmienną objaśnianą dały wynik bardzo zbliżony do tego otrzymanego przy
estymacji parametrów równania (0). Wzrost stopy fiskalizacji o 1 punkcie procentowym
oznacza spadek relacji zatrudnienia do siły roboczej również o ok. 0,2 punktu procentowego.
Równanie (0) cechuje się stosunkowo najlepszymi statystykami – wartość
współczynników R2 jest dla niego zdecydowanie najwyższa spośród wszystkich trzech
rozpatrywanych przypadków, zaś odchylenie standardowe reszt – najmniejsze. Potwierdza to
przypuszczenie, że głównym kanałem długookresowego oddziaływania polityki fiskalnej na
rynek pracy jest jej wpływ na stopę bezrobocia, natomiast nie ma ona znaczenia dla
kształtowania się stopy aktywności zawodowej.
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Jak wspomniano wcześniej, klin podatkowy oddziałuje na rejestrowane zatrudnienie
na dwa sposoby – z jednej strony poprzez wpływ na wysokość rzeczywistego zatrudnienia, a
z drugiej strony poprzez oddziaływanie na szarą strefę. Wpływ klina podatkowego na
rzeczywistą aktywność gospodarczą odbywa się poprzez wpływ na podaż pracy – przy
wyższych podatkach zmniejsza się płaca netto, co wypycha ludność w wieku produkcyjnym z
siły roboczej do biernych zawodowo. Z drugiej strony wyższy klin podatkowy oddziałuje na
wzrost szarej strefy, co w oficjalnych statystykach przejawia się w przechodzeniu ludności z
zatrudnienia do bezrobocia. Wykonane estymacje wskazują na statystycznie istotny wpływ
stopnia fiskalizacji na stopę bezrobocia i brak statystycznie istotnego wpływu stopnia
fiskalizacji na stopę aktywności zawodowej. Zatem zaprezentowane wyniki badań wskazują,
że wyższe podatki i składki wpływają na rejestrowane zatrudnienie w głównej mierze poprzez
oddziaływanie na kształtowanie się szarej strefy.
Z otrzymanych analiz wynika zatem, że wzrost klina podatkowego o 1 punkt
procentowy przekłada się na zwiększenie stopy pracujących w szarej strefie (relacji liczby
osób pracujących w szarej strefie do liczby pracujących ogółem) o 0,2 punktu procentowego.
Omawiane wyniki są średnie dla całej gospodarki. Wśród osób o niższych dochodach
udział pracujących w szarej strefie jest jednak wyższy niż wśród osób o wyższych dochodach.
Zależność między poziomem dochodów podatnika a wrażliwością stopy pracujących w szarej
strefie na zmiany klina podatkowego określić można wzorem:
2

v=

1+

w

v ,

(64)

w

gdzie:
v - wrażliwość stopy pracujących w szarej strefie na zmiany klina podatkowego dla

danego wynagrodzenia,
v -

średnia wrażliwość stopy pracujących w szarej strefie na zmiany klina

podatkowego w gospodarce,
w - wynagrodzenie podatnika,
w - średnie wynagrodzenie w gospodarce.

W rezultacie otrzymuje się:
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ΔV = vΔt

(65)

gdzie:
V – stopa pracujących w szarej strefie dla danego wynagrodzenia,

t – wysokość klina podatkowego dla danego wynagrodzenia.

W analizie wpływu wprowadzenia kwoty wolnej od składek na szarą strefę przyjęto,
że wprowadzone zostanie rozwiązanie neutralne dla budżetu, a z kwoty wolnej wyłączona
zostanie składka emerytalna. Wyniki obliczeń opartych na obliczonym wcześniej wpływie
stopy fiskalizmu na szarą strefę oraz równaniu (0) przedstawia tabela 11.
Tabela 11. Wpływ na szarą strefę wprowadzenia kwoty wolnej od składek oraz obniżki
składki rentowej o 4 punkty proc. (przy założeniu, że kwota wolna od składek nie
obejmuje składki emerytalnej i ustalona jest na poziomie neutralnym dla budżetu w
porównaniu z obniżką składki rentowej, tj. podstawa kwoty wolnej od podatku i składek
wynosi 5134 zł)
Prognozowane obniżenie liczby

I

liczby pracujących w szarej strefie

wprowadzenia kwoty wolnej od składek

na skutek obniżki składki rentowej

76 308

51 477

796

2 321

29

80

77 133

53 877

przedział

podatkowy
III

pracujących w szarej strefie na skutek
przedział

podatkowy
II

Prognozowane obniżenie

przedział

podatkowy
Ogółem
Źródło: obliczenia własne.

Z przedstawionych szacunków wynika, że wprowadzenie kwoty wolnej od składek ma
większy wpływ na zmniejszenie szarej strefy niż obniżka składki rentowej. Porównanie
skutków obydwu rozwiązań przedstawia tabela 12.

Tabela 12. Porównanie wpływu na szarą strefę wprowadzenia kwoty wolnej od składek
oraz obniżki składki rentowej o 4 punkty proc. (przy założeniu, że kwota wolna od
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składek nie obejmuje składki emerytalnej i ustalona jest na poziomie neutralnym dla
budżetu w porównaniu z obniżką składki rentowej, tj. podstawa kwoty wolnej od
podatku i składek wynosi 5134 zł)
Prognozowane zmniejszenie szarej strefy w wyniku zastąpienia obniżki
składki rentowej wprowadzeniem kwoty wolnej od składek
I

przedział

podatkowy
II

24 831
przedział

podatkowy
III

-1 525 *
przedział

podatkowy
Ogółem

-50 *
23 256

* Wartość ujemna oznacza zwiększenie szarej strefy
Źródło: obliczenia własne.

Jak wynika z przedstawionych oszacowań, zrezygnowanie z obniżki składki rentowej i
zamiast tego wprowadzenie kwoty wolnej od składek wpłynie na obniżenie zatrudnienia w
szarej strefie o ponad 23 tys. osób. Przejście z szarej strefy do zatrudnienia rejestrowanego tak
znacznej grupy pracowników skutkować będzie zwiększeniem dochodów sektora finansów
publicznych z tytułu podatku dochodowego i składek. W rezultacie wprowadzenie podstawy
kwoty wolnej od podatku i składek na poziomie 5134 zł skutkować będzie mniejszym
ubytkiem dochodów publicznych niż dalsze obniżanie składki rentowej.

Wpływ kwoty wolnej od składek na możliwość wprowadzenia rozwiązań
systemowych zmniejszających szarą strefę wśród osób pracujących
jako pomoc domowa
Wprowadzenie kwoty wolnej od składek nie tylko wpłynie na obniżenie szarej strefy
poprzez oddziaływanie klina podatkowego, ale i ułatwi rozwiązania systemowe mające na
celu redukowanie szarej strefy w Polsce.
Obecnie wysoki klin podatkowy nie tylko sprzyja nierejestrowaniu przychodów z
działalności produkcyjnej i usługowej, ale i zatrudnianiu pracowników „na czarno” nawet
przy rejestrowaniu przychodów z działalności. Wynika to z faktu, że obecnie klin podatkowy
osób mało zarabiających jest wyższy od klina podatkowego płaconego przez przedsiębiorców,
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co stanowi zachętę do zatrudniania mało wykwalifikowanej siły roboczej w szarej strefie.
Zatrudniając pracownika „na czarno” przedsiębiorca więcej zyskuje na nieodprowadzaniu
podatków i składek od pracownika niż traci na tym, że musi zapłacić wyższy podatek
dochodowy. Jest to następstwo obecnego kształtu systemu ubezpieczeń społecznych, w
którym składki płacone przez przedsiębiorców nie zależą od ich dochodu, a mało zarabiający
pracownik płaci wysokie składki. Wprowadzenie kwoty wolnej od składek zmniejszy
motywację do zatrudniania pracowników w szarej strefie.
W szczególności wprowadzenie kwoty wolnej od składek umożliwi rozwiązania
mające na celu wyjęcie z szarej strefy osób pracujących jako pomoc domowa. Według danych
GUS w Polsce jest około 80 tysięcy osób, dla których sprzątanie, opieka nad dziećmi lub
osobą starszą stanowi jedyny sposób zarabiania pieniędzy (por. Grzesiak 2005). Obecnie
istniejące przepisy, które do pomocy domowej zaliczają czynności związane z prowadzeniem
gospodarstwa lub opieką nad domownikiem, w niewystarczającym stopniu zachęcają do
rejestrowania pomocy domowej. W rezultacie nadal zdecydowana większość pomocy
domowej znajduje się w szarej strefie. Co gorsza, przy obecnie istniejącym systemie płacenia
składek wprowadzenie rozwiązań, polegających na tym, że osoby zatrudniające pomoc
domową mogłyby odliczyć pełne koszty jej zatrudnienia od przychodu, nie byłoby
rozwiązaniem w pełni skutecznym. Wynika to z faktu, że klin podatkowy w przypadku
zatrudniających pomoc domową osób wysoko zarabiających nie jest obecnie istotnie wyższy
od klina podatkowego nakładanego na z reguły relatywnie mało zarabiające osoby pracujące
jako pomoc domową. Wprowadzenie kwoty wolnej od składek ten stan rzeczy w sposób
istotny zmieni. Klin podatkowy nakładany na pomoc domową będzie o wiele mniejszy niż
klin podatkowy nakładany na wysoko zarabiające osoby zatrudniające pomoc domową. W ten
sposób, przy wprowadzeniu rozwiązań polegających na tym, że pełne koszty zatrudnienia
pomocy domowej można odliczyć od przychodu, osoby zatrudniające pomoc domową
zyskają na jej zarejestrowaniu. Więcej zyskują na obniżeniu swojego przychodu
podlegającego następnie opodatkowaniu, niż stracą na konieczności zapłacenia podatków i
składek od zatrudniania pomocy domowej.
Przy szacowaniu wpływu na szarą strefę rozwiązania polegającego na odliczeniu przez
osoby zatrudniające pomoc domową pełnych kosztów jej zatrudnienia przyjęto, że średnie
wynagrodzenie pomocy domowej wynosi 1000 zł, natomiast średni dochód osoby
zatrudniającej pomoc domową kształtuje się na poziomie 12 000 zł miesięcznie, tj. na
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poziomie średniego dochodu w trzecim przedziale podatkowym. Przy czym zmiana
powyższego założenia i przyjęcie, że pomoc domową zatrudniają również osoby z drugiego
przedziału podatkowego, nie zmienia w sposób istotny otrzymanych wyników, ponieważ
przeciętny klin podatkowy w przypadku II i III przedziału podatkowego jest na zbliżonym
poziomie.
Przy przyjęciu rozwiązania polegającego na odliczeniu od przychodu kosztów
zatrudnienia pomocy domowej na opłacalność zalegalizowania jej zatrudniania wpływ ma
różnica pomiędzy klinem podatkowym pomocy domowej i osoby zatrudniającej pomoc
domową. Czym relatywnie niższy jest klin podatkowy pomocy domowej, tym większa jest
motywacja do zalegalizowania zatrudnienia pomocy domowej, co obrazuje poniższe
równanie:

ΔV = 1 − (t pr − t pd ) ,

(66)

gdzie:
V - udział osób pracujących w szarej strefie,

t pr - klin podatkowy nakładany na osobę zatrudniającą pomoc domową,
t pd - klin podatkowy nakładany na pomoc domową.

Różnice pomiędzy klinem podatkowym nakładanych na osoby pracujące jako pomoc
domowa i ich pracodawców (t pr − t pd ) , w przypadku:


obecnego systemu podatkowego,



obniżenia składki rentowej z 10% na 6%,



wprowadzenia kwoty wolnej od składek na poziomie neutralnym dla

budżetu w porównaniu z obniżką składki rentowej z 10% na 6% (w przypadku, gdy
kwota wolna nie obejmuje składki emerytalnej)
przedstawione zostały w tabeli 13.
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Tabela 13. Klin podatkowy nakładany na osoby zatrudniające pomoc domową i osoby
zatrudnianie jako pomoc domowa
Rozwiązanie

Klin podatkowy

obecne

Pomoc domowa
Osoba

zatrudniająca

Wprowadzenie

Obniżenie
składki rentowej z

kwoty wolnej od

10% do 6%

składek

38,60%

36,22%

31,04%

44,60%

43,94%

44,36%

6,00

7,72

13,32

pomoc

domową
Różnica (w punktach proc.)
Źródło: obliczenia własne .

Jak wynika z powyższej tabeli, wprowadzenie kwoty wolnej od składek w znacznie
większym stopniu wpłynie na legalizowanie zatrudniania pomocy domowej w przypadku
przyjęcia rozwiązania polegającego na odliczeniu od przychodu kosztów zatrudnienia
pomocy domowej. Na podstawie równania (0) oraz wyników zawartych w tabeli 13
oszacować można wpływ wprowadzenia analizowanego rozwiązania na zmniejszenie szarej
strefy wśród osób pracujących jako pomoc domowa. Oszacowania takie, dla poszczególnych
wariantów reformy systemu ubezpieczeń społecznych, przedstawione zostały w tabeli 14.

Tabela 14. Prognozowane zmniejszenie szarej strefy w wyniku przyjęcia rozwiązania
polegającego na odliczeniu od przychodu kosztów zatrudnienia pomocy domowej
Rozwiązanie
obecne
Prognozowane
szarej

strefy

w

Obniżenie

Wprowadzenie

składki rentowej z

kwoty wolnej od

10% do 6%

składek

zmniejszenie

wyniku

przyjęcia

rozwiązania polegającego na odliczeniu od

4 801

6 176

10 658

przychodu kosztów zatrudnienia pomocy
domowej (w os.)
Źródło: obliczenia własne.
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Wprowadzenie kwoty wolnej od składek zwiększy skuteczność rozwiązania
systemowego, jakim jest odliczanie od przychodu kosztów zatrudnienia pomocy domowej. W
przypadku wprowadzenia kwoty wolnej od składek zatrudnienie w szarej strefie wśród osób
zatrudnionych jako pomoc domowa uległoby zmniejszeniu o ponad 10 tys. osób. Dla
porównania, w przypadku dalszego obniżenia składki rentowej (tj. z 10% na 6%)
umożliwienie odliczania od przychodu kosztów zatrudnienia pomocy domowej skutkowałoby
prawie dwukrotnie mniejszym ograniczeniem szarej strefy wśród osób pracujących jako
pomoc domowa (szara strefa uległaby zmniejszeniu o ok. 6 tys. osób).
Powyższa analiza została przeprowadzona przy założeniu, że wynagrodzenie netto
pomocy domowej po wyjściu z szarej strefy pozostanie na niezmienionym poziomie (tj. na
poziome 1000 zł). W tym przypadku koszt zatrudnienia pomocy domowej wzrośnie do 1310
zł. Z drugiej strony osoba zatrudniająca pomoc domową, której dochód kształtuje się na
poziomie 12 000 zł miesięcznie (tj. na poziomie średniego dochodu w trzecim przedziale
podatkowym) będzie mogła odliczyć od przychodu 1310 zł, w wyniku czego będzie płaciła
niższe podatki i składki łącznie o ok. 580 zł. W rezultacie bodziec do zalegalizowania
zatrudnienia pomocy domowej wyniesie ok. 270 zł.
Możliwy jest również inny skutek wprowadzenia analizowanego rozwiązania. Osoba
zatrudniająca pomoc domową utrzyma koszty jej zatrudnienia na poziomie dotychczasowym.
Jeżeli koszt zatrudnienia pozostanie na poziomie 1000 zł, to wynagrodzenie netto pomocy
domowej zmaleje do ok. 700 zł, czyli o ok. 30%. Bodziec finansowy do zalegalizowania
zatrudnienia pomocy domowej wyniesie w tym przypadku ok. 444 zł (o taką kwotę łącznie
zmaleją podatki i składki płacone przez zatrudniającą pomoc domową osobę uzyskującą
dochód równy średniemu dochodowi w trzecim przedziale podatkowym). W tej sytuacji więc
z jednej strony wynagrodzenie netto pomocy domowej ulegnie zmniejszeniu, ale z drugiej
strony nastąpi istotny bodziec do zalegalizowania pomocy domowej.
Zatem, jak wynika z przeprowadzonych oszacowań, wprowadzenie kwoty wolnej od
składek nie tylko redukuje szarą strefę poprzez redukcję klina podatkowego wśród osób mało
zarabiających, ale i stanowi punkt wyjścia do wprowadzenia skutecznych rozwiązań
systemowych, mających na celu ograniczenie szarej strefy.

„PRZYCZYNY PRACY NIEREJESTROWANEJ, JEJ SKALA, CHARAKTER I SKUTKI SPOŁECZNE”. RAPORT
JAKOŚCIOWYCH

971

Z BADAŃ

Podsumowanie
W gospodarce polskiej główny składnik narzutów na płace osób mniej zarabiających
stanowią składki na ubezpieczenia społeczne. Składki odprowadzane do Funduszu
Ubezpieczeń Społecznych mają przy tym charakter degresywny. Relatywnie wysokie
obciążenie osób mniej zarabiających obciążeniami parapodatkowymi sprzyja utrzymywaniu
się szarej strefy. Wynika to z faktu, że wpływ wysokości klina podatkowego na kształtowanie
się szarej strefy jest szczególnie silny w przypadku osób mniej zarabiających. Jednym ze
sposób zmniejszenia obciążeń parapodatkowych w tej grupie jest wprowadzenie kwoty
wolnej od składek.
W niniejszym opracowaniu przedstawiona została analiza wpływu wprowadzenia
kwoty wolnej od składek na kształtowanie się klina podatkowego dla poszczególnych
poziomów dochodów podatników oraz na kształtowanie się szarej strefy w Polsce.
Proponowane rozwiązania porównane zostały z propozycją dalszego obniżenia składki
rentowej.
Przy analizie wpływu wprowadzenia kwoty wolnej od składek przedstawione zostały
dwa warianty. W pierwszym wariancie kwotą wolną objęte zostały wszystkie składki
(zarówno na ubezpieczenie społeczne, jak i zdrowotne). W drugim przypadku składki
emerytalne zostały wyłączone z kwoty wolnej od składek, ponieważ ich wysokość wpływa na
przyszłą emeryturę podatników. Dla każdego wariantu przyjęto kilka możliwych poziomów
podstawy kwoty wolnej od podatku i składek. W celu zachowania spójności systemu
podatkowego w każdym wariancie przyjęto, że podstawa kwoty wolnej jest taka sam dla
składek i podatku PIT, a kwota wolna obejmuje również składki płacone przez pracodawcę.
Z punktu widzenia polityki gospodarczej największe możliwości implementacji mają
rozwiązania neutralne dla budżetu w porównaniu z dalszym obniżeniem składki rentowej z
10% na 6%. Z przedstawionych oszacowań wynika, że w porównaniu z dalszym obniżeniem
składki rentowej wprowadzenie kwoty wolnej od składek jest neutralne dla budżetu przy
przyjęciu podstawy kwoty wolnej od podatku i wszystkich składek równej 3 986 zł rocznie.
W przypadku wyłączenia składek emerytalnych z działania kwoty wolnej, neutralna dla
budżetu podstawa kwoty wolnej wzrasta do 5 134 zł rocznie.
Dla każdego z przedstawionych wariantów wprowadzenia kwoty wolnej od składek
otrzymano, że jej wprowadzenie jest korzystne przede wszystkim dla osób mniej
zarabiających. Skutki wprowadzenia przedstawionych powyżej rozwiązań neutralnych dla
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budżetu w porównaniu z dalszą obniżką składki rentowej (z 10% na 6%) przedstawiają
poniższe wykresy.
Wykres 36. Skutki wprowadzenia rozwiązań neutralnych dla budżetu w porównaniu z
obniżką składki rentowej z 10% na 6% - klin podatkowy dla dochodów 0 – 3 000 zł
Skutki wprowadzenia rozwiązań neutralnych dla budżetu
w porównaniu z obniżką składki rentowej o 4 p. proc.
(w ykres szczegółow y dla dochodów 0 - 3 000 zł)
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Jak wynika z wykresu 36 klin podatkowy nakładany na osoby mało zarabiające w
największym stopniu uległby zmniejszeniu w przypadku objęcia kwotą wolną wszystkich
składek. W przypadku osób o wysokich dochodach klin podatkowy jest nieznacznie niższy w
przypadku wyłączenia z kwoty wolnej składki emerytalnej, co obrazuje wykres 37.
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Wykres 37. Skutki wprowadzenia rozwiązań neutralnych dla budżetu w porównaniu z
obniżką składki rentowej z 10% na 6% - klin podatkowy dla dochodów 0 – 10 000 zł
Skutki wprowadzenia rozwiązań neutralnych dla budżetu
w porównaniu z obniżką składki rentowej o 4 p. proc.
(w ykres ogólny dla dochodów 0 - 10 000 zł)
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Z przedstawionej analizy teoretycznej wynika, że wprowadzenie kwoty wolnej od
składek zwiększy progresję klina podatkowego i zmniejszy obciążenie podatkowe i
parapodatkowe nakładane na niższe dochody, korzystnie więc wpływa na poziom
użyteczności gospodarstw domowych.
Z wykonanych analiz wynika również, że wprowadzenie kwoty wolnej do składek
skutecznie przełożyłoby się na ograniczanie szarej strefy w Polsce. Przeprowadzone
estymacje wskazują, że obniżenie składki rentowej o 4 punkty proc. może ograniczyć poziom
szarej strefy o ok. 54 tys. osób, podczas gdy skutkujące analogicznym obniżeniem dochodów
publicznych wprowadzenie kwoty wolnej od składek spowodowałoby ograniczenie szarej
strefy o ok. 77 tys. osób. Z przeprowadzonych oszacowań wynika także, że w przypadku
wprowadzenia kwoty wolnej od składek umożliwienie odliczania od przychodu kosztów
zatrudnienia pomocy domowej skutkowałoby ograniczeniem szarej strefy wśród osób
pracujących jako pomoc domowa o ponad 10 tys. osób. Zatem to rozwiązanie nie tylko
redukuje szarą strefę poprzez redukcję klina podatkowego wśród osób mało zarabiających, ale
i stanowi punkt wyjścia do wprowadzenia skutecznych rozwiązań systemowych, mających na
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celu ograniczenie szarej strefy. Wprowadzenie kwoty wolnej od składek jest więc z punktu
widzenia ograniczania szarej strefy rozwiązaniem korzystniejszym niż dalsza redukcja składki
rentowej.
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