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Pracownicy z Ukrainy
Czy ten rynek już się wyczerpał?
Co robić, by skorzystać na tej sytuacji?

Posiadając kilkudziestotysięczną bazę pracowników oraz
kilkadziesiąt agencji partnerskich na terenie Ukrainy, ma się

Wiele ostatnio mówi się o tym, że rynek ukraiński jest

możliwość śledzić tendencje, ukierunkowywać kandydatów,

już wydrenowany i pracowników tam nie znajdziemy.

rekrutować również w systemie rekomendacji. Zwiększa on

W Polsce pracuje obecnie ponad milion Ukraińców,

szanse dotarcia do osób chętnych podjąć zatrudnienie.

a potrzebnych jest w najbliższych latach nawet

Dzięki takim zasobom ma się ogromne możliwości stałego

kolejne dwa miliony pracowników.

monitorowania i ofertowania ukraińskiego rynku pracy.

Czy to możliwe, że nie ma już szans na pozyskanie pracownika
z Ukrainy? Faktycznie wielu Ukraińców podjęło już pracę poza

Trzeba wiedzieć, ze obecnie tylko wiarygodni przedsiębiorcy

granicami swojego kraju. Nie ma już tylu osób, co przed

mogą liczyć na szybkie i sprawne uzupełnienie braków

rokiem, czy dwoma latami, które nie miały jeszcze ku temu

kadrowych

okazji. Warto jednak pamiętać, że zdecydowana większość

i bezpieczeństwa. Minimalizowanie ryzyk, usprawnianie

z nich nie pracuje w Polsce na stałe. Zgodnie z polskim

procedur,

prawem mogą pracować u nas na podstawie oświadczenia,

uzupełniania braków kadrowych to rola profesjonalnych

czyli najszybszej formy zatrudnienia, przez 6 miesięcy w ciągu

agencji zatrudnienia. Dobre praktyki tych agencji oparte są

kolejnych 12 miesięcy. Zatem łatwo stwierdzić, że pracownicy

między innymi o wieloletnie doświadczenie, wypracowane

Ci,

kontakty

po

powrocie

do

swojego

kraju,

szukają

kolejnego

przy

zachowaniu

wspieranie

z

urzędami

pełnej

przedsiębiorców

legalizującymi

legalności
w

pobyt

zakresie

i

pracę

cudzoziemców oraz stałą kontrolę jakości.

zatrudnienia na następny okres.

Zatrudnienie pracowników z za wschodniej granicy jest wciąż rozwiązaniem
najszybszym i najbardziej efektywnym. Warto zastanowić się, jak to zrobić.
Kolejnym

sygnalizowanym

w Niemczech,

poszerzenie

problemem

jest

zmiana prawa

limitów i zniesienie

ograniczeń

w Czechach i na Węgrzech. Otwarcie tych Państw na pracowników
spoza Unii Europejskiej stwarza zagrożenie dla polskiego rynku
pracy. Czy na pewno Zachód odbierze nam pracowników?
Zdecydowanie nie wszystkich. Warto wiedzieć:

mogli przebywać na terenie kraju przez pół roku w celu

Aby uniknąć kłopotów rekrutacyjnych, powinno się
przemyśleć kwestię stawki za roboczogodzinę
pracownika, szczególnie w obszarach oferujących
cięższe warunki pracy.

poszukiwania zatrudnienia
• Warunkiem koniecznym będzie fachowe wykształcenie oraz
znajomość podstaw języka niemieckiego

Tylko odpowiedzialni partnerzy!

• Pracodawcy muszą zawalczyć o inżynierów, którzy przyjechali do
Polski. W przeciwnym razie ci wyjadą do Niemiec

Trzeba współpracować tylko z najlepszymi agencjami
zatrudnienia!

• Czechy zwiększają limit przepustek o 20 tys.

Liczba bezrobotnych i stopa bezrobocia rejestrowanego
w latach 2013-2018 (dane wg stanu na koniec okresu)
w tys.
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Jeśli
ﬁrma
potrzebuje
pracowników
niewykwaliﬁkownych, nie ma aż tak dużego
zagrożenia ze strony otwierających się rynków
zachodnich!

Złotówka robi różnicę!

• Niemiecki rząd uchwalił wytyczne, według których specjaliści będą

900,0

Co mogą zrobić przedsiębiorcy,
aby uniknąć kłopotów?
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stoba bezrobocia
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UWAGA!
• 900 ﬁrm upadło w 2017 roku, w tym upadłości
będzie o 10 proc. więcej (twierdzi Euler Hermes)
• Z badań Eurostatu wynika, że w 2017 roku jednostkowe
koszty pracy w Polsce wyniosły 9,4 euro za godzinę, przy
średniej unijnej wynoszącej 26,8 euro.
• Koszty pracy w Polsce są nadal trzykrotnie niższe niż w UE

RYNEK PRACY
Jak jest?

Jak będzie?

6,8 proc. stopa bezrobocia
rejestrowanego w kwietniu

5,7 proc. stopa bezrobocia
rejestrowanego, we wrześniu

bezrobocie ma utrzymać się na
podobnym niskim poziomie

2.000 zł brutto wynagrodzenie minimalne

2.100 zł brutto - wynagrodzenie
minimalne

2.250 zł brutto - projektowane
wynagrodzenie minimalne

10-11 zł/h – najniższa oferowana
stawka „na rękę” dla
pracownika ﬁzycznego

12-14 zł/h – najniższa
przewidywana oferowana
stawka „na rękę” dla
pracownika ﬁzycznego

Jak było?

8 zł/h – najniższa oferowana
stawka „na rękę” dla
pracownika ﬁzycznego

6 miesięcy legalnej pracy
cudzoziemców ze Wschodu na
podstawie oświadczenia

na rekrutację i legalizację pracy
Azjatów będziemy czekać od
kilku miesięcy do około roku

85 proc. zezwoleń na pracę i 95
proc. oświadczeń traﬁa do
obywateli Ukrainy
do 7 dni roboczych czeka się na
legalizację pracy Ukraińca na
podstawie oświadczenia
(źródło: Główny Urząd Statystyczny i Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej)

CZY WIESZ, ŻE:
Po raz ostatni, niższy niż we wrześniu bieżącego roku, wskaźnik

Liczba bezrobotnych przypadających na 1 ofertę pracy we wrześniu

bezrobocia rejestrowanego zanotowano w październiku

2018 roku wyniosła 4 osoby.

1990 r., tj. 5,5 proc.
Ponad połowa przedsiębiorców cierpi na braki kadrowe, ponieważ
Najliczniejszą zbiorowością osób bez pracy są długotrwale bezrobotni –

wolnych miejsc pracy jest o 35% więcej niż w 2017 roku.

53 proc. ogółu zarejestrowanych. We wrześniu 2018 roku pracę podjęło

(wg MPiPS)

88,6 tys. bezrobotnych, tj. o 19,6 proc.mniej niż przed rokiem.
(źródło: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej)

FAKTY GremiPersonal
2.580 pracowników zatrudnionych w III kwartale 2018
ponad 33.000 kontaktów w bazie pracowników
880.106 to liczba przepracowanych godzin w III kwartale 2018
październik 2018 – otwarcie Ogólnopolskiego Centrum
Rekrutacyjnego w Warszawie pod szyldem Gremi Personal

Procentowy rozkład aktywności
zawodowej naszych pracowników
w poszczególnych sektorach
Produkcja i przetwórstwo – 77%
Magazynowanie i logistyka – 12%
Usługi – 8%
Inne – 3%

178 nowych klientów w 2018 roku

3%

8%
12%

Aktywność zawodowa pracowników Gremi Personal
ze względu na płeć
64%

36%

Mężczyźni

Kobiety

77%
3

Agencja zatrudnienia
też może dbać o pracowników
#DbamyoPracowników to autorski projekt promujący dobre praktyki
w zatrudnieniu obcokrajowców.
Agencja Gremi Personal dzieli się wiedzą i doświadczeniem agencji

Nasz zespół jest multikulturowy, tworzą go Polacy,

pośrednictwa pracy oraz swoich ekspertów. Pokazuje, co należy robić,

Ukraińcy,

z

i Mołdawianie. Znamy problemy cudzoziemców

i

jakich

narzędzi

przedsiębiorcy

Zadowolony
zaangażowany,

korzystać,

byli

aby

zadowoleni

zarówno

z

takiej

pracownicy,

opcji

pracownik,

również

pracownik

wydajny,

wykazujący

inicjatywę,

jak

zatrudnienia.

przeprowadzających

się

Litwini,
do

Rosjanie

innego

kraju.

jest

Rozumiemy, jak ważne jest zaangażowanie w

polecać

edukowanie otoczenia biznesowego i społecznego

ﬁzyczny,
chętny

Białorusini,

pracodawcę. Jest to zatem sytuacja, w której wszystkie partycypujące

w

zakresie

strony umowy są usatysfakcjonowane ze współpracy.

Wykorzystujemy wiedzę i doświadczenie naszych
ekspertów

Filozoﬁa ﬁrmy

zatrudnienia
oraz

obcokrajowców.

nowoczesne

narzędzia

komunikacji. Wszystko robimy sami! To pozwala

W naszej ﬁrmie cenimy różnorodność, współpracę i zaangażowanie.

nam zapewnić najlepszą jakość usług w branży i

Szacunek i zrozumienie to podstawa wzajemnych relacji. Działamy

ciągłe doskonalenie się.

i zatrudniamy tylko legalnie. Pomagamy, informujemy, edukujemy
oraz szkolimy naszych pracowników.

Główny kapitał ﬁrmy – to ludzie!
Cele kampanii:
• Propagowanie dobrych praktyk zatrudnienia,
w tym pracy legalnej.
• Informowanie o tym, jak poprawiać warunki pracy oraz jak
przygotować zespół do onboardingu obcokrajowców.
• Uświadomienie pracodawcom i pracownikom,
jakie są korzyści, wynikające z wzajemnego zrozumienia oraz
zaangażowania w poprawę atmosfery pracy, dobrą
komunikację.

Nasze oczekiwania względem
efektów kampanii:
• Współpraca międzysektorowa, tj. zaangażowanie instytucji
publicznych, organizacji pozarządowych oraz ﬁrm z sektora
prywatnego.
• Poprawa warunków bytowych oraz pracy obcokrajowców.
• Wdrażanie rozwiązań poprawiających warunki
i atmosferę pracy.
• Usuwanie barier i nieprawidłowości odnośnie warunków pracy
cudzoziemców.

Opinie partnerów projektu
Paweł Kąkol, Dyrektor Pomorskiego Klubu Biznesu:
Uważam, że to jest świetny pomysł. Wszystkie
kampanie społeczne, które z założenia mają na
celu poprawę różnych warunków zatrudnienia,
są potrzebne, jak najbardziej przy takiej ilości
zatrudnianych cudzoziemców. Niestety wciąż
dochodzi

do

różnych

sytuacji,

których

wolelibyśmy uniknąć, które urągają pewnym
standardom, dlatego uważam, że ta inicjatywa
jest bardzo dobrym pomysłem i my, jako PKB, z
wielką chęcią w nią się włączymy i będziemy
zachęcali ﬁrmy zrzeszone w PKB, aby również
wzięły w niej udział
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Jak ocenia Pan dobre praktyki #DbamyoPracowników?

Rola dobrych praktyk w budowaniu wizerunku pracodawców.
Julia Szawłowska, specjalista Centrum Wsparcia

Dla naszej instytucji to jest niezbędna współpraca

Imigrantów i Imigrantek:

i

dobre

praktyki

takich

ﬁrm,

jak

agencje

pośrednictwa pracy. (…) ludzie zgłaszają nam duże
nadużycia ze strony pracodawców i widzimy, że
ostatnie lata trochę wizerunek pracodawcy się
popsuł, teraz zmieniamy to. I właśnie taką dobrą
praktyką pokazujemy ludziom, że można pracować
w sposób uczciwy, że to jest bardzo ważne dla
naszych klientów. Pracodawca kiedy bierze do siebie
pracownika, bierze po prostu pracownika, ale dla
naszych klientów, cudzoziemców, jest to cały świat,
przywiązany

Julia Szawłowska

Specjalista Centrum Wsparcia
Imigrantów i Imigrantek

do

pracy.

(…)

taka

współpraca,

pokazywanie dobrych praktyk, jest najlepsza teraz
dla budowania wizerunku naszego rynku pracy.

Jak to robimy w naszej ﬁrmie?
Pomagamy

pracownikom

-

rozwiązujemy

problemy,

doradzamy, informujemy. Wykorzystujemy szereg narzędzi
wspierających nasze działania.
• Zatrudniamy tylko legalnie
• Zachowujemy pełną transparentność pracy i ofert
• Zapewniamy komfortowe warunki mieszkaniowe
• Wypłacamy pensje zawsze na czas
• Prowadzimy dedykowaną pracownikom infolinię oferującą
wsparcie
• Aktualizujemy kanał edukacyjny na YT i cykliczne webinary
• Oferujemy pomoc informacyjną w czasie podróży
• Proponujemy wygodne konto bankowe
• Oferujemy pomoc dwujęzycznego dyspozycyjnego
koordynatora
• Gwarantujemy tłumaczenia dokumentacji, badań i szkoleń
• Organizujemy konkursy z nagrodami
• Rozdajemy zaproszenia na imprezy sportowe

Poznaj opinie pracowników oraz najświeższe
informacje na temat projektu
Warto

zapoznać

działalności,
pracowników.

ale

się

nie

też

z

tylko

ze

historiami

Opowiadają

o

szczegółami
i

swoich

opiniami

naszej
naszych

doświadczeniach

związanych z pracą, którą podjęli za pośrednictwem Gremi
Personal oraz życiem w Polsce. Można je znaleźć na:

Google - wpisując do wyszukiwarki
#DbamyoPracowników

Kluczowe

hasła

promującego

w

ramach

dobre

naszej

praktyki

kampanii
w

projektu

zatrudnieniu

obcokrajowców to:

#dobrapraca
#dbamyopracowników
#prawdaopolsce

Facebooku - na proﬁlu Dbamy o Pracowników
Kanał YT - wyszukując Gremi Personal

Moja #PrawdaoPolsce
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Czy bać się deportacji
i kar, zatrudniając cudzoziemca?

Tak, jeśli obcokrajowiec zatrudniony jest nielegalnie. Nie, jeśli działamy
zgodnie z prawem. Niewielu przedsiębiorców wie, że w tym wypadku organy
kontrolne mają uprawnienia do badania zdarzeń sprzed wszczęcia kontroli.

Jak temu zapobiec? Są dwa sposoby:
Pracownikowi grozi grzywna nie mniej niż 1 tys. zł i zakaz
wjazdu do strefy Schengen od 1 roku do 3 lat

Doskonale znać przepisy, dopełnić wszelkich formalności na czas,
kontrolować i aktualizować dokumenty legalizujące pracę
obcokrajowców

Pracodawca narażony jest na karę grzywny od 1 tys. zł do
30 tys. zł

Nawiązać współpracę z profesjonalnym i odpowiedzialnym
pośrednikiem

Co to jest kontrola legalności
pobytu i pracy?

2. dokumentów uprawniających do wykonywania pracy
przez cudzoziemca lub prowadzenia przez niego działalności
gospodarczej, w szczególności:

Kontrola legalności pobytu cudzoziemców na terytorium
Polski

polega

na

wezwaniu

cudzoziemca

do

okazania

dokumentów i zezwoleń uprawniających go do pobytu na
terytorium Polski, a także środków ﬁnansowych niezbędnych
do

pokrycia

kosztów

tego

pobytu

oraz

dokumentów

uprawniających cudzoziemca do wykonywania pracy czy też
prowadzenia działalności gospodarczej.

• zezwolenia na pracę;
• oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy
cudzoziemcowi, zarejestrowanego we właściwym powiatowym
urzędzie pracy;
• umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej
(czyli umowy zlecenia lub o dzieło),
• dokumentów potwierdzających uzyskanie przez cudzoziemca
prowadzącego działalność gospodarczą wpisu do ewidencji
działalności gospodarczej;

Instytucjami uprawnionymi do przeprowadzenia tego rodzaju
kontroli jest:
1. funkcjonariusz służby celnej;
2. funkcjonariusz straży granicznej;
3. funkcjonariusz policji;
4. upoważniony pracownik Urzędu do spraw Cudzoziemców;
5. upoważniony pracownik urzędu wojewódzkiego.

Wymagane dokumenty

3. środków utrzymania na czas trwania planowanego pobytu
w Polsce oraz na powrót do państwa pochodzenia lub na
tranzyt, w walucie polskiej lub walutach obcych, lub
dokumentów mogących potwierdzić możliwość uzyskania
środków utrzymania w Polsce zgodnie z prawem, np.
• czeku podróżnego lub karty kredytowej;
• zaświadczenia o posiadaniu środków płatniczych w banku mającym
siedzibę w Polsce, potwierdzonego pieczęcią i podpisem
upoważnionego pracownika tego banku;

Upoważnione organy, przeprowadzając kontrolę legalności

• oryginału zaproszenia wpisanego do ewidencji zaproszeń;

pobytu cudzoziemców w Polsce, mogą żądać okazania:

• dokumentu potwierdzającego przyznanie stypendium;

1. dokumentów i zezwoleń uprawniających do pobytu w
Polsce, czyli na przykład:
• paszportu;
• wizy;
• karty pobytu;
• zezwolenia na pobyt czasowy;
• zezwolenia na pobyt stały;
• polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca;
• polskiego dokumentu tożsamości cudzoziemca;
• tymczasowego polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca;
• tymczasowego dokumentu tożsamości cudzoziemca;
• dokumentu podróży przewidzianego w konwencji genewskiej;
• zaświadczenia o zwrocie karty pobytu, polskiego dokumentu podróży
cudzoziemca lub polskiego dokumentu tożsamości cudzoziemca,
ważnego do czasu opuszczenia Polski – w wypadku cudzoziemca,
któremu cof nięto zezwolenie na pobyt;
• dokumentu potwierdzającego, że wjazd na terytorium Polski jest
związany z wykonywaniem czynności zawodowych;
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Jak sprawdzić wiarygodność
agencji zatrudnienia.
Wpis do rejestru i certyﬁkaty
W pierwszej kolejności należy zbadać, czy agencja posiada
stosowny

certyﬁkat

potwierdzający

wpis

do

rejestru,

uprawniający do świadczenia poszczególnych usług. Jest on
potwierdzeniem

terminowo

opłacanych

składek

ZUS

i podatków, niekaralności, braku ogłoszenia upadłości. Aby
sprawdzić, czy dany pośrednik jest wpisany do rejestru
podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia, wystarczy
skorzystać
agencję.

ze

strony

Rejestr

www.kraz.praca.gov.pl

prowadzony

jest

przez

i

odszukać

Marszałków

OC z tytułu prowadzenia działalności

Wojewódzkich i jest jawny.

Terminowe płacenie składek

Ważne jest, czy agencja posiada umowę ubezpieczenia od

Potwierdzeniem legalności działania agencji jest terminowe
opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie
zdrowotne,

Fundusz

Świadczeń

Pracy

Pracowniczych

i

Fundusz
oraz

Gwarantowanych

Fundusz

Emerytur

Pomostowych, a także niezaleganie w opłacaniu podatków.
Warto zweryﬁkować aktualne informacje w tym przedmiocie,
nawet jeśli agencja posiada ww. certyﬁkat. Można poprosić
agencję o przesłanie zaświadczenia o niezaleganiu ZUS i w
zakresie podatków. Weryﬁkacja tych danych wiele nam powie
o

rzetelności

i

legalności

danego

pośrednika,

którego

działalność opiera się w znacznej mierze na bieżących
rozliczeniach pracowników.

Aktualna dokumentacja i procedury

odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności,
czy jest w stanie przedstawić polisę ubezpieczeniową. Istotne
są

też

dodatkowe

ochronę

OC.

Warto,

klauzule
aby

rozszerzające

zakres

takiego

podstawową
ubezpieczenia

uzupełniony był o szkody powstałe z wypadków przy pracy,
szkody w mieniu oraz podczas prac specyﬁcznych dla
obsługiwanej branży, a także szkody wyrządzone wskutek
rażącego niedbalstwa. Dzięki temu można liczyć na to, że
ubezpieczyciel pokryje roszczenia, a nawet ewentualne koszty
postępowania sądowego.
Odpowiedzialna agencja pośrednictwa pracy, czy agencja
pracy

tymczasowej

dokumenty

i

zaprezentuje

informacje

na

żądanie

potwierdzające

klienta

legalność

Mając na uwadze ostatnie zmiany legislacyjne w zakresie

prowadzonej działalności oraz stosowanie odpowiednich

przetwarzania danych osobowych agencja powinna, przy

procedur. Zachowanie transparentności jest potwierdzeniem

zawieraniu

wiarygodności

umowy,

zaproponować

zawarcie

umowy

o

biznesowej.niezbędnej

do

nawiązania

powierzeniu przetwarzania danych, gdyż jest to sygnał, że

bezpiecznej współpracy. Warto również sprawdzić stronę

agencja taka wdrożyła wytyczne rozporządzenia RODO.

www agencji, jej kontrahentów, publikowane treści – ich

Ponadto możemy wcześniej sprawdzić, jak dany pośrednik

aktualność i jakość (aktualności, poradniki, ﬁlmy, itp.) oraz

komunikuje kwestie związane z ochraną danych osobowych,

działalność na polu społecznej odpowiedzialności biznesu. Im

ich pozyskiwaniem i przetwarzaniem, na stronie internetowej

dłuższa historia wszelkich aktywności a komunikacja z

ﬁrmy. Powinien znajdować się tam dostęp do Polityki

otoczeniem spójna, tym większe prawdopodobieństwo, że

Prywatności, stosowne zgody i klauzule w miejscu, które

agencja ma duże doświadczenie oraz profesjonalne

wymaga wpisania danych (np. formularz kontaktowy).

i odpowiedzialne podejście do biznesu.

Odsyłamy też do stron informacyjnych oraz promujących dobre praktyki w zatrudnieniu
www.kraz.praca.gov.pl- Krajowy Rejestr Agencji Zatrudnienia
www.migrant.info.pl
www.prawawpracy.pl
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Zapraszamy do współpracy!
Z nami zatrudnisz pracowników

Chcemy, aby Wasza ﬁrma poznała nas bliżej! Jak pracujemy?
Jesteśmy agencją zatrudnienia z 10 letnim doświadczeniem
Posiadamy bazę 33.000 kandydatów
Mamy 60 agencji partnerskich na Ukrainie i 12 biur w Polsce
#DbamyoPracowników i Klientów
Jesteśmy szybcy i sprawni, zatrudniamy zespoły powyżej 10 osób

Działamy przede wszystkim w obszarach:
• Produkcji i konfekcjonowania
• Przetwórstwa spożywczego i tworzyw sztucznych
• Logistyki i magazynowania
• Usług, w tym hotelarstwa

Jesteśmy odpowiedzialną agencją zatrudnienia, która inicjuje i wdraża
dobre praktyki zatrudnienia oraz propaguje je w ramach autorskiego
projektu: #DbamyoPracowników.

PARTNERZY:

ul. Wały Piastowskie 1/1415 • 80-855 Gdańsk, Polska
+48 795 579 692 • biznes@gremi-personal.com • www.gremi-personal.com

