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 Rada Pracodawców RP wyraża duże zaniepokojenie bardzo trudną sytuacją na 

rynku pracy w minionym, 2018 roku. Polscy przedsiębiorcy przede wszystkim borykali się 

ze  znalezieniem rąk do pracy wśród rodzimych pracowników. Przy stosunkowo znacznej 

liczbie chętnych do podjęcia pracy - zatrudnienie kandydata posiadającego odpowiednie 

kwalifikacje nastręczało jednak wielu trudności. W Polsce coraz więcej osób decyduje się 

na pozostawanie biernym zawodowo. Implikuje to konieczność zatrudniania migrantów, 

którzy w 2018 roku napływali do naszego kraju w mniejszej niż wcześniej liczbie.  

 W ocenie Rady, zasygnalizowane problemy mogą się jeszcze pogłębić w  2019 roku. 

Niemcy wprowadziły instrumenty ułatwiające zatrudnianie cudzoziemców, co spowoduje 

jeszcze większe luki kadrowe na polskim rynku pracy - znaczna część Ukraińców 

zatrudnionych w Polsce już wyraża chęć wyjazdu do pracy na terenie Niemiec. Interesuje  

ich stabilność i długi okres zatrudnienia oraz znacznie wyższe zarobki niż mogą uzyskać w 

Polsce, a kwestia tożsamości kulturowej i językowej Polski i Ukrainy schodzi na dalszy 

plan.  Bazowanie na napływie pracowników z dalekiej Azji również wydaje się bardzo 

problematyczne. Oczekiwanie na pracowników z Nepalu czy Indii wynosi ok. 6-8 miesięcy, 

co jest dużym utrudnieniem dla procesów produkcyjnych i usługowych. Co prawda, agencje 

pracy i firmy outsourcingowe starają się jak najszybciej dokonać weryfikacji kandydatów do 

pracy, jednak natrafiają na bariery biurokratyczne ze strony administracji.  

 Rada docenia dotychczasowe, korzystne zmiany sprzyjające efektywnemu 

zatrudnianiu, jak m.in. zwolnienie z tzw. testu rynku pracy ok. 20 grup profesji zawodowej 

(zwolnienie z obowiązku uzyskiwania od starosty informacji o braku możliwości 
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zaspokojenia w kraju potrzeb kadrowych); rozszerzenie listy zawodów; wydłużenie okresu 

zatrudnienia cudzoziemców przy pracy sezonowej z 6 do 9 miesięcy. Powyższe zmiany 

jednak nie rozwiązują wszystkich problemów z jakimi przychodzi przedsiębiorcom mieć do 

czynienia.   

 Rada Pracodawców RP zwraca uwagę, że obecna sytuacja na rynku pracy jest 

wypadkową kilku zmiennych czynników: w ostatnich latach z rynku pracy odchodzą roczniki 

wyżu demograficznego, uzyskując wiek emerytalny, który został ponownie obniżony; 

bardzo niski wskaźnik dzietności powoduje, że Polsce daleko do poziomu zastępowalności 

pokoleń. Cieszy z pewnością rekordowo niskie bezrobocie, nadal jednak w niektórych 

regionach kraju stopa bezrobocia sięga wciąż kilkunastu procent. Wynika to często z braku 

mobilności bezrobotnych. Niedobór pracowników bezpośrednio  ogranicza możliwości 

rozwoju przedsiębiorstw. Trudno oczekiwać, aby inwestycje były realizowane zgodnie z 

planem,  skoro nie ma ich kto przeprowadzić. Obok niestabilnego i niespójnego prawa, brak 

pracowników stanowi jedną z głównych przyczyn utrzymującego się, bardzo niskiego 

poziomu krajowych inwestycji prywatnych.  

Rada podkreśla, iż brak rąk do pracy to nie tylko problem pracodawców, ale także 

całej polskiej gospodarki. Niedobór personelu skutkuje brakiem ciągłości funkcjonowania  

firm, a w konsekwencji może powodować nawet spadek PKB. Niezmienną bolączką 

polskich pracodawców jest duże obciążenie pozapłacowymi kosztami pracy, wynikające w 

szczególności z systemu ubezpieczeń społecznych. Składki na obowiązkowe 

ubezpieczenia społeczne stanowią aż 29,7% kosztów pracy w Polsce. Odsetek ten jest 

jednym z najwyższych w krajach OECD. Ponadto długofalowe prognozy demograficzne nie 

są dla Polski korzystne, co oznacza, że na rynku pracy będzie jeszcze mniej chętnych do 

podjęcia zatrudnienia. Naszym zdaniem trzeba stwarzać wielorakie i korzystne  zachęty 

umożliwiające młodym ludziom godzenie pracy zawodowej z założeniem rodziny i 

wychowywaniem dzieci, nie poprzestając wyłącznie na socjalnym wsparciu. Przykładowo 

– na  aktywizację zawodową młodych kobiet może wpłynąć upowszechnienie pracy w 

niepełnym wymiarze. Zagwarantowanie pełnego zabezpieczenia społecznego przy tej 

formie świadczenia pracy zwiększy zatrudnienie kobiet, które dotychczas wybierały 

pozostawanie z dziećmi w domu. Na rynku nadal występują też niewykorzystywane zasoby 

pracy  -  osób długotrwale bezrobotnych i biernych zawodowo. Warto i trzeba podjąć próby 

ich zawodowego aktywowania.  
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 W ocenie Rady Pracodawców RP konieczna jest kontynuacja i przyspieszenie 

reformy rynku pracy, wprowadzenie instrumentów, które zwiększą aktywność zawodową 

społeczeństwa, a przede wszystkim przygotowanie spójnej Polityki Migracyjnej Państwa. 

Osiągnięcie pożądanych efektów wymaga jednak współpracy Rządu RP, pracodawców i 

pracowników, a właściwym miejscem dialogu i wypracowania konstruktywnych rozwiązań 

dla rynku pracy jest Rada Dialogu Społecznego.  

 

 

 

 

 

   

 


