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Streszczenie  
Głównym celem przedmiotowego badania była kompleksowa inwentaryzacja agencji 
zatrudnienia w województwie dolnośląskim, analiza ich funkcjonowania oraz skuteczności 
działania na regionalnym rynku pracy. Szczegółowymi celami badania pozwalającymi na 
osiągnięcie celu głównego były: 

 Zgromadzenie i analiza informacji dotyczących skali i rodzajów działalności 
prowadzonych przez agencje zatrudnienia; 

 Diagnoza możliwości i ograniczeń współpracy agencji zatrudnienia z publicznymi 
służbami zatrudnienia; 

 Zgromadzenie i analiza informacji w zakresie potencjału organizacyjnego, 
technicznego i kadrowego agencji zatrudnienia; 

 Analiza porównawcza zmian, które dokonały się na przestrzeni ostatnich lat w zakresie 
działalności agencji zatrudnienia w województwie dolnośląskim z uwzględnieniem 
wyników badania agencji zatrudnienia przeprowadzonego w 2013 r. na zlecenie 
Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy. 

Mając na uwadze konieczność odpowiedzi na postawiony wyżej cel badania zastosowano do 
jego realizacji trzy metody badawcze:  

 Metody ilościowe (badanie CATI/CAWI z przedstawicielami agencji zatrudnienia) – 
Zgodnie z założoną w metodologii wielkością próby zrealizowano n=400 wywiadów 
z przedstawicielami agencji zatrudnienia. Badanie zasadnicze zostało przy tym 
poprzedzone realizacją pilotażu na próbie 30 wywiadów. Prośba o wypełnienie 
kwestionariusza lub udział w rozmowie została skierowana do wszystkich agencji 
zatrudnienia znajdujących się w Krajowym Rejestrze Agencji Zatrudnienia 

 Metody jakościowe (indywidualne wywiady pogłębione oraz wywiady fokusowe – 
w ramach badania zrealizowano n=15 wywiadów pogłębionych z przedstawicielami 
agencji zatrudnienia z województwa dolnośląskiego, jak również dwa wywiady 
fokusowe: z przedstawicielami dolnośląskich agencji zatrudnienia zatrudniającymi 
cudzoziemców oraz z przedstawicielami publicznych służb zatrudnienia 
z województwa dolnośląskiego (powiatowych urzędów pracy), którzy w ramach 
swoich kompetencji realizują działania w zakresie współpracy z agencjami 
zatrudnienia. 

 Analiza danych zastanych – obejmowała zarówno publikacje odnoszące się do 
zagadnień związanych z funkcjonowaniem rynku pracy, jak i akty prawne regulujące 
działalność agencji zatrudnienia. 

Analiza podstawowych wskaźników opisujących sytuację społeczno-gospodarczą 
województwa dolnośląskiego. W efekcie przeprowadzonego badania stwierdzono, że: 

 W województwie dolnośląskim, podobnie zresztą jak miało to miejsce w skali 
ogólnokrajowej obserwowany jest systematyczny przyrost wartości PKB. Co przy tym 
ważne wkład województwa dolnośląskiego w PKB kraju jest relatywnie większy niż 
miało to miejsce kilkanaście lat wcześniej. 
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 Systematyczny spadek stopy bezrobocia na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat, 
dodatkowo obserwowany w stopniu większym niż w skali ogólnopolskiej. 
Zmniejszającej się stopie bezrobocia towarzyszy także zwiększająca się liczba ofert 
pracy. 

 Prognoza ludności opracowana przez GUS na lata 2013–2050 wskazuje, że w tym 
okresie następować będzie systematyczne zmniejszanie się liczby ludności. Przewiduje 
się, że liczba ludności województwa dolnośląskiego w latach 2013–2050 zmniejszy się 
o 414,6 tys. mieszkańców, w tym w latach 2013–2030 o 127,6 tys. osób, tj. o 4,6%. 
Pogorszeniu ulegną także inne parametry, jak: udział ludności województwa 
w ludności kraju (spadek z 7,6% w 2013 do 7,4% w 2050), przyrost naturalny na 1000  
ludności (spadek z -1,6 w 2013 do -5,9 w 2050), odsetek osób w wieku 65 lat i więcej 
(wzrost z 14,8% w 2013 do 33,5% w 2050). 

W efekcie przeprowadzonego badania, jak również dokonanej analizy porównawczej ze 
stanem z 2013 roku stwierdzono, że znacząco zwiększyła się liczba agencji zatrudnienia 
działających w województwie dolnośląskim (z 380 czynnych w 2013 roku do 636 czynnych 
w 2018). Jest to potwierdzeniem danych udostępnionych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy 
i Polityki Społecznej1, zgodnie z którymi liczba tego rodzaju podmiotów (również 
w województwie dolnośląskim) systematycznie rośnie w ciągu ostatnich kilku lat. Dodatkowo 
należy zwrócić uwagę, że apogeum powstawania agencji zatrudnienia przypadło na ostatnie 
3-4 lata poprzedzające badanie i zbiegło się z wyraźną poprawą na rynku pracy. Dotyczy to 
zwłaszcza agencji z subregionu jeleniogórskiego i legnicko-głogowskiego. 

Zarówno te fakty, jak i koncentracja agencji zatrudnienia w najbardziej rozwiniętych 
gospodarczo subregionach Dolnego Śląska (subregion wrocławski i miasta Wrocławia) 
pozwalają na konkluzję, że działalność agencji zatrudnienia jest uzależniona od koniunktury 
gospodarczej. Można zatem przypuszczać, że wraz z postępującym rozwojem gospodarczym 
i  związanym z tym ustaleniem się stopy bezrobocia na niskich poziomach liczba podmiotów 
świadczących tego rodzaju usługi będzie rosła, a z pewnością nie będzie spadać. Oczywiście 
w dalszym ciągu będą istniały dysproporcje pomiędzy subregionami, ale tego rodzaju stan 
należy uznać jako naturalny i będący pochodną oddziaływania praw rynku. Relatywnie 
mniejsza liczba podmiotów gospodarczych oraz mniejsza liczba ludności nie będą generowały 
takiego zapotrzebowania na usługi agencji zatrudnienia jak Wrocław czy ościenne gminy. 

Porównując deklarowany w dokumentach zakres działalności z analizą rzeczywistego 
zaangażowania możemy dostrzec, że większość podmiotów skupia się na dwóch zasadniczych 
rodzajach usług – pośrednictwie pracy i pracy tymczasowej. Te dwie usługi w namacalny 
i bezpośredni sposób przyczyniają się do efektów w postaci napływu pracowników trafiających 
m.in. do firm z Dolnego Śląska.  Nie angażując swoich zasobów organizacyjnych zlecają one 
pracę agencjom zatrudnienia, które korzystają z prosperity na rynku pracy skupiając się na 
najbardziej pożądanych i, zapewne dochodowych usługach. 

Choć agencje zatrudnienia działające na Dolnym Śląsku powstały w większości w oparciu 
o polski kapitał, to jednak należy podkreślić, że napływ w ostatnich kilku latach pracowników 
zza wschodniej granicy Polski, przy niesłabnącym popycie na siłę roboczą sprawił, że zaczęły 
powstawać tego rodzaju podmioty prowadzone przez cudzoziemców. Wykorzystując swoje 

                                         
1 Informacje o działalności agencji zatrudnienia – sprawozdania roczne z lat: 2012- 2016. 
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kontakty zagraniczne prowadzą działalność rekrutacyjną na rzecz przedsiębiorstw działających 
w regionie. 

Agencje zatrudnienia skupiają się przede wszystkim na poszukiwaniu pracowników 
kierowanych do prostych, niewymagających wysokich kwalifikacji prac w przemyśle czy 
usługach. Generalnie jednak mamy do czynienia z poszukiwaniem osób wykonujących 
konkretne zawody, bardzo często uczone w szkołach zawodowych. Zakres zawodów poza tym 
pokrywa się w dużej mierze z wykazem zawodów deficytowych. Dodatkowo także do prostych 
prac, na stanowiskach niższego szczebla zatrudniani są relatywnie częściej cudzoziemcy. Ta 
zależność występuje niezależnie od subregionu. 

O tym jak duże jest zapotrzebowanie na pracowników z zagranicy świadczy to, że oprócz 
standardowych w pewnym sensie usług kojarzenia pracowników z pracodawcami, agencje 
zatrudnienia oferują także usługi towarzyszące, jak wsparcie w znalezieniu mieszkania czy 
szkolenia językowe. Są to usługi skierowane głównie do obywateli krajów zza wschodniej 
granicy Polski, dla których nieznajomość realiów czy języka jest często dużą przeszkodą 
utrudniającą swobodną aklimatyzację w Polsce.  

Mając na uwadze postępujący rozwój gospodarczy Polski można założyć, że rola agencji 
zatrudnienia i zakres ich zaangażowania w procesy rekrutacyjne będą rosły. Podobnie będzie 
rósł napływ pracowników z biedniejszych krajów Europy Wschodniej i Azji, a co najmniej 
powszechny stanie się duży udział cudzoziemców pracujących w Polsce. Będzie się to jednak 
wiązało z koniecznością zarządzania ich obecnością, w tym podejmowanie prób likwidacji, a co 
najmniej zmniejszania barier komunikacyjnych, jakie często są problemem cudzoziemców. 
Agencje zatrudnienia już teraz realizują samodzielnie działania polegające na próbach 
wspierania cudzoziemców w łatwiejszej aklimatyzacji, jednak konieczne wydaje się 
systemowe podejście. Znaczenie pracowników z zagranicy dla polskiej gospodarki oraz 
systemu ubezpieczeń społecznych jest bowiem niebagatelne, a ich brak przyczyniłby się do 
zahamowania lub spowolnienia procesów rozwojowych w firmach. 

Jednym z podstawowych problemów zidentyfikowanych w niniejszym badaniu jest mały 
zakres współpracy pomiędzy agencjami zatrudnienia i publicznymi służbami zatrudnienia, 
głównie urzędami pracy. Dotyczy to głównie subregionu wrocławskiego i miasta Wrocławia, 
co może wynikać z tego, że właśnie tam ma siedziby wiele agencji i z racji lokalizacji PUP we 
Wrocławiu jest właściwym do składania określonych dokumentów. Zmiany przepisów prawa 
wiążących lokalizację agencji w procesie składania dokumentów związanych z zatrudnianiem 
cudzoziemców mógłby rozproszyć kontakty agencji inicjując ich relacje z większą liczbą 
urzędów pracy. Generalnie rzecz biorąc małe natężenie współpracy pomiędzy agencjami 
zatrudniania a urzędami pracy wynika, co zresztą zdiagnozował także raport z 2013 roku, 
z wzajemnego niezrozumienia potrzeb i oczekiwań. Tego rodzaju współpraca może jednak 
przynieść korzyści obydwu stronom prowadząc chociażby do wymiany informacji. 
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I. Wprowadzenie  
Oddziaływanie na rynek pracy jest procesem bardzo złożonym i wymagającym zaangażowania 
szeregu podmiotów. Dostrzega to chociażby ustawa o promocji zatrudnienia2, która w artykule 
6 przewiduje zaangażowanie szeregu instytucji rynku pracy, wśród których wymienia się nie 
tylko publiczne służby zatrudnienia, ale także Ochotnicze Hufce Pracy, instytucje szkoleniowe 
czy wreszcie agencje zatrudnia, których działalność jest przedmiotem niniejszej analizy. 
Generalnie sformułowanym w przywoływanej ustawie celem działań wymienionych wyżej 
rodzajów podmiotów jest promocja zatrudnienia, łagodzenie skutków bezrobocia oraz 
aktywizacja zawodowa. Nie należy oczywiście zapominać o nadrzędnej, koordynacyjnej, ale 
też inicjującej określone procesy, roli administracji rządowej czy samorządowej.  

Wszystkie wymienione instytucje wykorzystując dostępne narzędzia oddziałują na rynek pracy 
mając na względzie dążenie do pełnego i produktywnego zatrudnienia, rozwoju zasobów 
ludzkich, osiągnięcia wysokiej jakości pracy, wzmacniania integracji oraz solidarności 
społecznej oraz zwiększania mobilności na rynku pracy.3 Osiąganie tych efektów jest zależne 
nie tylko od sprawności i skuteczności działania instytucji rynku pracy, ale także innych, 
odpowiedzialnych np. za szkolnictwo (w tym zawodowe) czy politykę społeczną. W dużej 
mierze jest także pochodną sytuacji makroekonomicznej, która oddziałując na krajowy czy 
regionalny rynek pracy nie zawsze daje się w pełni niwelować działaniami podejmowanymi 
przez instytucje rynku pracy. Na pewno ich efektywności służy pełne wykorzystanie potencjału 
wszystkich rodzajów podmiotów, jak również ich kooperacja podejmowana ze świadomością 
celów, jakie mają do spełnienia w zakresie oddziaływania na rynek pracy. 

Jednym z istotnie wpływających na rynek pracy rodzajów instytucji są agencje zatrudnienia, 
które w założeniu przewidzianym przywoływaną wyżej ustawą mogą (po wcześniejszym wpisie 
do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia4), świadczyć usługi w zakresie 
pośrednictwa pracy (w tym do pracy za granicą u pracodawców zagranicznych), poradnictwa 
zawodowego, doradztwa personalnego lub pracy tymczasowej. Działania te są oczywiście 
spełniane przez agencje w różnym zakresie, co uwidoczniło chociażby niniejsze badanie. 
Podmioty działające jako agencje zatrudnienia nie zawsze też traktują swoją działalność jako 
priorytetową, często zawieszając działalność bądź zaprzestając jej prowadzenia. W efekcie 
dochodzi do fluktuacji w ich liczbie. 

Mając na uwadze powyższe zaprogramowano badanie, którego celem jest kompleksowa 
inwentaryzacja agencji zatrudnienia w województwie dolnośląskim, analiza ich 
funkcjonowania oraz skuteczności działania na regionalnym rynku pracy. 

Szczegółowymi celami badania pozwalającymi na osiągnięcie celu głównego były: 

 Zgromadzenie i analiza informacji dotyczących skali i rodzajów działalności 
prowadzonych przez agencje zatrudnienia; 

 Diagnoza możliwości i ograniczeń współpracy agencji zatrudnienia z publicznymi 
służbami zatrudnienia; 

                                         
2 Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1265 
ze zm.) 
3 Ibidem, Art. 1, pkt.2 
4 Krajowy Rejestr Agencji Zatrudnienia – www.kraz.praca.gov.pl 
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 Zgromadzenie i analiza informacji w zakresie potencjału organizacyjnego, 
technicznego i kadrowego agencji zatrudnienia; 

 Analiza porównawcza zmian, które dokonały się na przestrzeni ostatnich lat w zakresie 
działalności agencji zatrudnienia w województwie dolnośląskim z uwzględnieniem 
wyników badania agencji zatrudnienia przeprowadzonego w 2013 r. na zlecenie 
Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy. 

1.1. Zastosowana metodyka 

Mając na uwadze konieczność odpowiedzi na postawiony wyżej cel badania zastosowano do 
jego realizacji trzy metody badawcze:  

 Metody ilościowe (badanie CATI/CAWI z przedstawicielami agencji zatrudnienia); 

 Metody jakościowe (indywidualne wywiady pogłębione oraz wywiady fokusowe); 

 Analiza danych zastanych. 

Badanie CATI/CAWI 

Zastosowane podejście mixed–mode czyli połączenia różnych technik badań ankietowych 
wykorzystujących dokładnie ten sam kwestionariusz dało możliwość respondentowi wyboru 
najbardziej dogodnej formy udzielenia informacji wpływając w ten sposób dodatnio na proces 
realizacji badania. 

Technika CAWI (Computer Assisted Web Interview) to  technika badań ilościowych, w której 
badania prowadzone są za pomocą udostępnienia respondentom kwestionariusza 
internetowego. Z kolei technika CATI (ang. Computer Assisted Telephone Interview), to 
wspomagany komputerowo wywiad telefoniczny polegający na przeprowadzaniu wywiadów 
telefonicznych z respondentami z wykorzystaniem komputera. W realizacji badania techniką 
CAWI i CATI wykorzystane zostało specjalistyczne oprogramowanie umożliwiające bieżącą 
kontrolę realizacji badania, jak również automatyczne zapisywanie wyników badania w bazach 
danych. 

Zgodnie z założoną w metodologii wielkością próby zrealizowano n=400 wywiadów 
z przedstawicielami agencji zatrudnienia. Badanie zasadnicze zostało przy tym poprzedzone 
realizacją pilotażu na próbie 30 wywiadów. Prośba o wypełnienie kwestionariusza lub udział 
w rozmowie została skierowana do wszystkich agencji zatrudnienia znajdujących się 
w Krajowym Rejestrze Agencji Zatrudnienia. 5 

Badanie IDI 

Technika pogłębionego wywiadu indywidualnego (Individual In-Depth Interview) jest 
klasyczną techniką badań jakościowych. Dysponujący scenariuszem wywiadu badacz ma 
w trakcie bezpośredniej rozmowy możliwość dopasowania przebiegu rozmowy do wiedzy 
i kompetencji respondentów, uzyskując pogłębione informacje, rozszerzające obszar 
badawczy.  

W zrealizowanych wywiadach indywidualnych został wykorzystany scenariusz badania. 
Stanowił on zestaw zagadnień/dyspozycji, poruszanych podczas spotkania w sposób 
swobodny przez badacza inicjującego wywiad. Zebrany w trakcie badania materiał został (za 
zgodą respondentów) zarejestrowany w formie dźwiękowej, a następnie poddany procesowi 

                                         
5 Krajowy Rejestr Agencji Zatrudnienia – www.kraz.praca.gov.pl [data dostępu: 08.08.2018] 
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transkrypcji, która umożliwi przeprowadzenie jego analizy. Analiza pozwoliła na 
sformułowanie wniosków w zakresie objętym przedmiotem badania.  

W ramach badania zrealizowano n=15 wywiadów pogłębionych z przedstawicielami agencji 
zatrudnienia z województwa dolnośląskiego. 

Badanie FGI 

Zogniskowany Wywiad Grupowy (ang. Focus Group Interview – FGI) jest badaniem łączącym 
w sobie cechy wywiadu jakościowego oraz obserwacji. Jest to metoda polegająca na dyskusji 
grupy respondentów/uczestników wywiadu na wybrany temat lub grupę tematów. Badanie 
FGI było pogłębieniem i doskonałym uzupełnieniem wiedzy uzyskanej w trakcie badania 
ilościowego.  

Badanie fokusowe zostało zrealizowane w oparciu o przygotowane przez zespół badawczy 
scenariusze wywiadów, odrębne dla każdej z grup respondentów zaproszonych do udziału 
w dyskusji. Scenariusze zawierają zestaw wątków, zagadnień, które moderator przedstawiał 
do omówienia uczestnikom badania.  

Na potrzeby niniejszego badania przeprowadzone zostały n=2 FGI o charakterze grup 
jednorodnych.  Jeden wywiad został przeprowadzony z przedstawicielami dolnośląskich 
agencji zatrudnienia zatrudniającymi cudzoziemców. Respondentami w tym przypadku były 
osoby decyzyjne, tj. prezes, dyrektor, właściciel lub osoby zajmujące się sprawami 
personalnymi w agencji zatrudnienia. Drugi wywiad został przeprowadzony 
z przedstawicielami publicznych służb zatrudnienia z województwa dolnośląskiego 
(powiatowych urzędów pracy), którzy w ramach swoich kompetencji realizują działania 
w zakresie współpracy z agencjami zatrudnienia.  

W ramach wywiadu z przedstawicielami powiatowych urzędów pracy uczestniczyło 8 osób. 
Z kolei w wywiadzie z przedstawicielami agencji zatrudnienia uczestniczyło 7 osób, w związku 
z czym Wykonawca w porozumieniu z Zamawiającym przeprowadził n=1 uzupełniający 
wywiad pogłębiony. 

Analiza danych zastanych 

W badaniu została wykonana analiza danych zastanych (desk research – DR), czyli analiza 
materiałów wtórnych w celu dopełnienia badania pierwotnego. Zakres materiałów obejmował 
zarówno publikacje odnoszące się do zagadnień związanych z funkcjonowaniem rynku pracy, 
jak i akty prawne regulujące działalność agencji zatrudnienia. Analiza DR zawiera także 
porównanie zmian, które dokonały się na przestrzeni ostatnich lat w zakresie działalności 
agencji zatrudnienia w województwie dolnośląskim z uwzględnieniem wyników badania 
agencji zatrudnienia przeprowadzonego w 2013 r. na zlecenie Dolnośląskiego Wojewódzkiego 
Urzędu Pracy. 
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II. Agencje zatrudnienia w województwie 
dolnośląskim 
Punktem wyjścia prowadzonej analizy związanej z działalnością agencji zatrudnienia 
w województwie dolnośląskim jest charakterystyka potencjału regionu w przedmiotowym 
zakresie. Została ona przeprowadzona na podstawie danych zastanych. Będzie ona stanowiła 
kontekst, do którego będą odnoszone wyniki badania bazującego na wywiadach 
z przedstawicielami agencji zatrudnienia czy powiatowych urzędów pracy. 

Pierwszym z celów prowadzonej na tym etapie analizy jest uchwycenie kontekstu, w jakim 
w ostatnich latrach przyszło funkcjonować publicznym służbom zatrudnienia (w tym 
powiatowym urzędom pracy) czy agencjom zatrudnienia. Jak wynika z dostępnych danych 
statystycznych w województwie dolnośląskim, podobnie zresztą jak miało to miejsce w skali 
ogólnokrajowej obserwowany jest systematyczny przyrost wartości PKB. Co przy tym ważne 
wkład województwa dolnośląskiego w PKB kraju jest relatywnie większy niż miało to miejsce 
kilkanaście lat wcześniej. Jest to sygnał mówiący o dobrej kondycji lokalnej gospodarki. 

Tabela 1. Produkt krajowy brutto Polski i województwa dolnośląskiego (w mln zł). 

 2004 2006 2008 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Polska 933062 1069824 1286069 1445298 1566824 1629425 1656895 1719769 1799392 

Województwo 
dolnośląskie 

71601 86746 105025 123353 134991 139892 140251 145512 151668 

Udział PKB 
regionu w PKB 
Polski 

7,8% 7,8% 7,7% 8,1% 8,2% 8,5% 8,6% 8,6% 8,5% 

Źródło: Bank Danych Lokalnych 

Potwierdzeniem powyższej konkluzji, zgodnie z którą województwo dolnośląskie jest 
beneficjentem pozytywnej koniunktury gospodarczej, są dane pokazujące systematyczny 
spadek stopy bezrobocia na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat. Znaczący (bo kilkukrotny 
w latach 2004-2017), dodatkowo obserwowany w stopniu większym niż w skali ogólnopolskiej 
(por. tabela 2) spadek odsetka osób bezrobotnych z pewnością wymusza na firmach 
podejmowanie większych starań o pozyskiwanie pracowników. Otwiera to przez agencjami 
zatrudnienia szerokie pole możliwości działania w zakresie pośrednictwa pracy czy pracy 
tymczasowej. Warto przy tym zaznaczyć, że aktualne dane (tj. za lipiec 2018 r.) dotyczące stopy 
bezrobocia dla Polski i województwa dolnośląskiego są jeszcze bardziej optymistyczne 
wynosząc odpowiednio: 5,9% oraz 5,2%.  

Tabela 2. Stopa bezrobocia rejestrowanego w województwie dolnośląskim w latach 2004-2017. 

 2004 2006 2008 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

1 Polska 19,0 14,8 9,5 12,4 12,5 13,4 13,4 11,4 9,7 8,2 6,6 

2 
Województwo 
dolnośląskie 

22,4 16,6 10 13,1 12,4 13,5 13,1 10,4 8,5 7,2 5,7 

Źródło: Bank Danych Lokalnych 

Tabela 3. Liczba ofert pracy  zgłoszonych do PUP w województwie dolnośląskim  
 2004 2006 2008 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

1 Polska 13235 30707 30044 23484 22010 23126 30625 39660 51229 63048 66917 

2 
Województwo 
dolnośląskie 

1 508 4 563 4 626 3 057 3 427 2 562 3 423 4 520 6 326 6 437 8 079 
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 2004 2006 2008 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

3 
Subregion 
jeleniogórski 

146 329 340 588 295 526 669 746 832 666 1305 

4 
Subregion 
legnicko-
głogowski 

136 162 429 189 343 251 157 350 352 361 574 

5 
Subregion 
wałbrzyski 

255 959 573 937 920 588 703 1251 1561 1300 1360 

6 

Subregion 
wrocławski i 
miasta 
Wrocławia 

971 3113 3284 1343 1869 1197 1894 2173 3581 4110 4840 

Źródło: Bank Danych Lokalnych 

Zmniejszającej się stopie bezrobocia towarzyszy także zwiększająca się liczba ofert pracy 
(tabela 3). Kilkukrotny wzrost jest obserwowany nie tylko w skali regionu, ale także 
poszczególnych subregionów, choć oczywiście skala jest zależna od potencjału gospodarczego 
każdego z nich. Największa liczba jest oczywiście udziałem subregionu wrocławskiego i miasta 
Wrocławia, z kolei najmniejsza skala (tak jeśli idzie o liczbę miejsc pracy, jak i wielkość 
przyrostu na przestrzeni analizowanego okresu) ma miejsce w przypadku subregionu legnicko-
głogowskiego. 

O pozytywnej koniunkturze gospodarczej mającej miejsce w województwie dolnośląskim 
świadczą także inne dane, jak chociażby te dotyczące liczby podmiotów wpisanych do rejestru 
REGON (tabela 4) czy wartości sprzedanej przemysłu (tabela 5) 

Tabela 4. Liczba podmiotów wpisanych do rejestru REGON w województwie dolnośląskim 
 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

1 Polska 3742673 3909802 3869897 3975334 4070259 4119671 4184409 4237691 4309800 

2 
Województw
o dolnośląskie 

316811 331247 327625 336928 347561 351121 357102 361307 368811 

3 
Subregion 
jeleniogórski 

57905 60451 59194 60607 64311 64394 65270 65289 65976 

4 
Subregion 
legnicko-
głogowski 

42258 43763 42409 43358 43894 43901 44450 44487 44820 

5 
Subregion 
wałbrzyski 

69351 72570 71381 72350 73441 73520 73719 73514 74265 

6 

Subregion 
wrocławski i 
miasta 
Wrocławia 

147297 154463 154641 160613 165915 169306 173663 178017 183750 

Źródło: Bank Danych Lokalnych 

Tabela 5. Produkcja sprzedana przemysłu na 1 mieszkańca w zł. 
 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

1 Polska 20338 22916 24092 23494 25592 29522 30578 30724 31443 32649 33880 

2 
Województwo 
dolnośląskie 

22787 26812 27344 27429 30616 34443 36932 36407 37344 39198 40177 

Źródło: Bank Danych Lokalnych 

Analizując determinanty rynku pracy nie należy zapominać o zagadnieniach demograficznych. 
Prognoza ludności opracowana przez GUS na lata 2013–2050 wskazuje, że w tym okresie 
następować będzie systematyczne zmniejszanie się liczby ludności. Przewiduje się, że liczba 
ludności województwa dolnośląskiego w latach 2013–2050 zmniejszy się o 414,6 tys. 
mieszkańców, w tym w latach 2013–2030 o 127,6 tys. osób, tj. o 4,6%. Pogorszeniu ulegną 
także inne parametry, jak: 
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 Udział ludności województwa w ludności kraju – spadek z 7,6% w 2013 do 7,4% 
w 2050; 

 Przyrost naturalny na 1000  ludności – spadek z -1,6 w 2013 do -5,9 w 2050;  

 Odsetek osób w wieku 65 lat i więcej – wzrost z 14,8% w 2013 do 33,5% w 2050. 

Wskazane powyżej czynniki powodują, że coraz większa grupa pracodawców ma problemy ze 
znalezieniem odpowiednio wykwalifikowanych pracowników pomimo faktu, iż dolnośląskie 
uczelnie wyższe corocznie opuszcza ponad 30 tys. absolwentów, w tym ponad 7 tys. 
absolwentów uczelni technicznych i ponad 9 tys. absolwentów kierunków z podgrupy 
ekonomiczno-administracyjnej.6 

Pozytywnym sygnałom płynącym z gospodarki towarzyszą dane pokazujące wzrost liczby 
podmiotów działających jako agencje zatrudnienia. Jak wynika z danych udostępnionych przez 
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej7 liczba tego rodzaju podmiotów 
systematycznie rośnie w ciągu ostatnich kilku lat, notując w województwie dolnośląskim 
niemal 2-krotny wzrost, a w niektórych regionach nawet kilkakrotny. Dodatkowo także 
obserwowany jest w analizowanym okresie lat (2012-2017) znaczący wzrost udziału agencji 
świadczących usługi związane z pośrednictwem pracy na terenie RP oraz pracą tymczasową 
(tabela 7). Jest to zapewne odpowiedź na zmieniające się zapotrzebowanie rynku w tym 
zakresie. Spadająca systematycznie stopa bezrobocia sprawia, że firmom coraz trudniej jest 
pozyskać pracowników, nie tylko tych o wysokich kwalifikacjach, ale także osób wykonujących 
względnie proste prace.  

Tabela 6. Liczba podmiotów posiadających wpis do rejestru podmiotów prowadzących agencje 
zatrudnienia wg województw w latach 2012-2017 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

1 dolnośląskie 388 416 431 499 622 723 

2 kujawsko-pomorskie 138 167 197 244 341 438 

3 lubelskie 125 140 157 195 241 270 

4 lubuskie 108 113 130 165 199 210 

5 łódzkie 194 217 230 256 320 398 

6 małopolskie 306 364 452 569 766 912 

7 mazowieckie 841 925 1065 1198 1412 1727 

8 opolskie 195 212 225 250 285 308 

9 podkarpackie 136 152 176 253 316 376 

10 podlaskie 38 52 58 73 82 97 

11 pomorskie 311 330 369 413 475 573 

12 śląskie 422 474 554 646 860 978 

13 świętokrzyskie 57 67 89 105 121 145 

14 warmińsko-mazurskie 88 100 108 122 146 174 

15 wielkopolskie 395 571 637 781 911 1094 

16 zachodniopomorskie 229 240 279 312 387 435 

17 Polska 3971 4540 5157 6081 7484 8858 

Źródło: Informacje o działalności agencji zatrudnienia z lat 2012-2017, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej 

  

                                         
6 Za: Barometr zawodów 2018. Raport podsumowujący badanie w województwie dolnośląskim, Wydział Analiz 
i Statystyki Rynku Pracy Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy, str. 11-12 
7 Informacje o działalności agencji zatrudnienia – sprawozdania roczne z lat: 2012-2017. 
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Tabela 7. Liczba agencji zatrudnienia w województwie dolnośląskim wg świadczonych usług w latach 
2012-2017  

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

agencje zatrudnienia ogółem 388 416 431 499 622 723 

Z tego świadczące usługi: 

pośrednictwa pracy na terenie RP 197 164 137 154 191  305 

kierowania do pracy za granicą 145 132 88 86 97 97 

pracy tymczasowej 169 167 146 169 203 278  

doradztwa personalnego 124 126 102 89 112 181  

poradnictwa zawodowego 90 93 74 79 86 155 

Źródło: Informacje o działalności agencji zatrudnienia z lat 2012-2017, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej 

Jak pokazują dane pochodzące ze sprawozdań rocznych dotyczących działalności agencji 
zatrudnienia w Polsce w ciągu ostatnich kilku lat zwiększa się liczba klientów agencji 
zatrudnienia, tak po stronie klientów indywidualnych (pracowników/kandydatów do pracy), 
jak i instytucjonalnych. Nie dotyczy ona jednak w równym stopniu wszystkich regionów. Jak 
wynika z prezentowanych dalej tabel (8-9) w zakresie pośrednictwa pracy, pomimo tego, 
że  skali ogólnopolskiej liczba klientów korzystających z usługi w zakresie podejmowania pracy 
na terenie RP w latach 2012-17 wzrosła, to w województwie dolnośląskim nastąpił znaczący 
spadek. Trzeba jednak podkreślić, że lata 2015-16 odznaczają się w tym zakresie w przypadku 
Dolnego Śląska silnym wzrostem. Silny wzrost (ponad 3-krotny) nastąpił także na Dolnym 
Śląsku jeśli chodzi o liczbę osób skierowanych do pracy za granicą u pracodawców 
zagranicznych, co może wynikać z przygranicznego położenia regionu. 

Tabela 8. Osoby, które podjęły zatrudnienie lub inną pracę zarobkową za pośrednictwem agencji 
zatrudnienia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej wg województw w latach 2012-2017 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

1 dolnośląskie 42494 8254 29942 24370 33259 32545 

2 kujawsko-pomorskie 3995 1963 1828 6916 8959 16181 

3 lubelskie 1292 1523 1542 2557 4879 4585 

4 lubuskie 200 177 1048 588 1293 5869 

5 łódzkie 1421 1021 870 1806 3794 8419 

6 małopolskie 33961 28330 32399 41659 36629 33756 

7 mazowieckie 71523 77627 99392 124938 119500 122802 

8 opolskie 931 926 2006 2815 1508 2330 

9 podkarpackie 520 671 1396 1706 2199 2620 

10 podlaskie 531 311 792 3944 1075 2267 

11 pomorskie 2725 2687 3888 3797 4984 8681 

12 śląskie 23212 19291 22896 36945 30394 33154 

13 świętokrzyskie 983 951 1182 1069 1323 1920 

14 warmińsko-mazurskie 465 1671 811 1484 5270 2146 

15 wielkopolskie 8487 16143 18181 17145 16419 16782 

16 zachodniopomorskie 1672 1037 2249 6323 3240 6839 

17 Polska 194412 162574 220422 278062 274725 300896 

Źródło: Informacje o działalności agencji zatrudnienia z lat 2012-2017, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej 

Tabela 9. Osoby skierowane do pracy za granicą u pracodawców zagranicznych za pośrednictwem 
agencji zatrudnienia wg województw w latach 2012-2017 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

1 dolnośląskie 5499 9531 5481 15449 17060 21983 

2 kujawsko-pomorskie 1589 1842 1232 1440 1465 1064 

3 lubelskie 1606 1426 1440 1488 1245 1296 

4 lubuskie 624 769 868 1197 1093 1217 

5 łódzkie 2220 2225 2411 2629 1981 1482 
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 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

6 małopolskie 2954 2427 3504 2465 6015 5805 

7 mazowieckie 7537 11945 9398 9934 13441 13467 

8 opolskie 27919 28030 33461 39287 43416 50192 

9 podkarpackie 2212 1578 2413 3102 2872 2780 

10 podlaskie 33 43 41 64 70 71 

11 pomorskie 19701 19655 19949 19146 21457 21300 

12 śląskie 9914 9803 9692 15333 17225 19141 

13 świętokrzyskie 467 556 470 530 452 400 

14 warmińsko-mazurskie 473 503 126 1826 1941 2498 

15 wielkopolskie 5229 6596 5918 7429 7910 7163 

16 zachodniopomorskie 14023 13870 12329 12980 10992 13287 

17 Polska 102000 110799 109033 134 299 131575 163146 

Źródło: Informacje o działalności agencji zatrudnienia z lat 2012-2017, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej 

Wzrost zainteresowania podejmowaniem pracy u pracodawców zagranicznych znajduje także 
swoje odzwierciedlenie w danych pokazujących liczbę osób korzystających z usług 
zatrudnienia tymczasowego (tabele 10-12). Wzrost ten jest obserwowany zarówno w obrębie 
liczby pracowników, jak i pracodawców korzystających z tej możliwości. Nie we wszystkich 
regionach liczba osób kierowanych do pracy tymczasowej u pracodawców zagranicznych 
rośnie, co może mieć związek chociażby z sytuacją na regionalnych rynkach pracy (łatwość 
znalezienia pracy w pobliżu miejsca zamieszkania może ograniczać skłonność do wyjazdu 
zagranicznego. W przypadku województwa dolnośląskiego do 2015  roku liczba takich 
pracowników korzystających z usług agencji zatrudnienia wzrastała. Po znaczącym spadku 
zainteresowania nimi w 2016 roku nastąpił ponowny, dość wyraźny wzrost w 2017 roku. 
Systematycznie za to rośnie na Dolnym Śląsku w latach 2012-2017 liczba pracodawców 
zatrudniających pracowników tymczasowych za pośrednictwem agencji zatrudnienia. Jest to 
zapewne skutek poprawiającej się sytuacji na rynku pracy, co w konsekwencji doprowadziło 
do trudności w pozyskaniu pracowników w trybie standardowo prowadzonych rekrutacji. 
Podobne procesy powodują zapewne, że wzrasta także zainteresowanie usługami 
dolnośląskich agencji zatrudnienia ze strony pracodawców zagranicznych (w 2017 roku z usług 
w zakresie pracy tymczasowej skorzystało niemal 2-krotnie więcej pracodawców 
zagranicznych niż w roku 2015 – por. tabela 12). 

Tabela 10. Liczba osób zatrudnionych przez agencje pracy tymczasowej ogółem8 wg województw 
w latach 2012-2017 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

1 dolnośląskie 82969 100012 126260 113011 133027 135320 

2 kujawsko-pomorskie 6600 6633 10285 11555 18215 24092 

3 lubelskie 9960 18133 19387 37058 17813 44796 

4 lubuskie 3365 3698 3467 4242 5222 7845 

5 łódzkie 58692 46748 59914 61758 70086 80032 

6 małopolskie 68080 53741 57554 61713 46737 42576 

7 mazowieckie 157829 191411 244929 276931 291045 293424 

8 opolskie 4654 4677 8105 12223 10801 15026 

9 podkarpackie 1878 1860 3542 4980 4325 5624 

10 podlaskie 1621 4169 5896 4711 4175 6058 

11 pomorskie 26476 26789 31232 54746 41061 46445 

12 śląskie 40476 39580 49226 68159 64418 63037 

13 świętokrzyskie 363 606 1119 800 1296 1844 

                                         
8 Na podstawie umowy o pracę, umowy prawa cywilnego oraz u pracodawców zagranicznych 
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 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

14 warmińsko-mazurskie 1780 3036 4838 5625 5338 5680 

15 wielkopolskie 37711 50698 62608 69634 71647 78584 

16 zachodniopomorskie 6822 7674 10916 12581 10573 13442 

17 Polska 509347 559465 699278 799 727 795779 863825 

Źródło: Informacje o działalności agencji zatrudnienia z lat 2012-2017, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej 

Tabela 11. Liczba osób zatrudnionych przez agencje pracy tymczasowej u pracodawców 
zagranicznych wg województw w latach 2012-2017 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

1 dolnośląskie 1326 2083 2836 4367 2199 2890 

2 kujawsko-pomorskie 944 1126 1061 927 1407 1924 

3 lubelskie 867 859 858 684 717 416 

4 lubuskie 291 289 270 770 441 665 

5 łódzkie 233 321 195 182 403 281 

6 małopolskie 2669 2259 2954 3109 3425 4678 

7 mazowieckie 2161 2435 3368 3365 6585 3494 

8 opolskie 1308 2490 4435 7124 6604 4955 

9 podkarpackie 663 625 935 1077 1249 1194 

10 podlaskie 93 26 29 23 0 0 

11 pomorskie 1073 858 765 1185 1256 1476 

12 śląskie 2382 2696 3005 9165 9907 8810 

13 świętokrzyskie 149 312 299 246 351 335 

14 warmińsko-mazurskie 39 165 262 5178 947 715 

15 wielkopolskie 1342 1219 2880 3046 3096 2503 

16 zachodniopomorskie 562 1482 1854 1623 1938 2823 

17 Polska 16102 19245 26006 37410 40525 37159 

Źródło: Informacje o działalności agencji zatrudnienia z lat 2012-2017, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej 

Tabela 12. Liczba pracodawców (kolumny ‘a’), w tym pracodawców zagranicznych (kolumny ‘b’) 
korzystających z usług agencji zatrudnienia w zakresie pracy tymczasowej wg województw w latach 
2012-2017 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

a b a b a b a b a b a b 

1 dolnośląskie 1250 513 1429 459 2038 1137 2014 493 2005 521 3043 922 

2 kujawsko-pomorskie 587 405 677 508 703 512 821 330 918 367 1282 408 

3 lubelskie 606 306 511 335 528 298 555 213 594 179 709 133 

4 lubuskie 14 51 303 216 288 210 464 376 403 229 378 174 

5 łódzkie 1063 109 649 107 856 84 1065 67 1194 62 1643 57 

6 małopolskie 880 446 631 297 749 396 877 391 993 349 1524 478 

7 mazowieckie 3821 338 4914 334 4765 372 5213 327 5950 419 5688 356 

8 opolskie 207 108 260 167 248 115 258 119 413 210 763 394 

9 podkarpackie 84 68 70 36 145 46 116 60 164 74 199 71 

10 podlaskie 35 21 64 18 88 24 117 21 132 0 233 0 

11 pomorskie 705 84 617 54 703 60 833 70 1039 96 1188 116 

12 śląskie 1511 656 2008 1125 1325 476 1740 1039 1774 818 2216 921 

13 świętokrzyskie 73 53 113 86 113 73 714 59 128 97 134 81 

14 
warmińsko-
mazurskie 

70 7 153 31 215 120 327 37 413 318 484 342 

15 wielkopolskie 860 235 1108 352 1360 381 1526 349 1688 368 1612 218 

16 zachodniopomorskie 405 149 486 278 509 213 981 644 800 443 1058 525 

17 Polska 12297 3549 13993 4403 14663 4517 16981 4595 18608 4550 22154 5196 

Źródło: Informacje o działalności agencji zatrudnienia z lat 2012-2017, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej 

Jak wynika z zestawień przygotowanych na podstawie sprawozdań składanych przez agencje 
zatrudnienia najmniej popularnymi usługami są doradztwo personalne oraz poradnictwo 
zawodowe. W pierwszym przypadku (tabela 13) mieliśmy w przypadku Dolnego Śląska do 
czynienia ze spadkiem liczby pracodawców korzystających z tego rodzaju usług w latach 2012-
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15, po czym od 2016 nastąpił znaczący wzrost do poziomu z początku analizowanego okresu. 
Z kolei w przypadku poradnictwa zawodowego (tabele 14-15) obserwowany jest wysoki 
wzrost zarówno w skali kraju (głównie za sprawą województwa mazowieckiego), jak 
i w  niektórych regionach, jak ma to miejsce w przypadku województwa dolnośląskiego, gdzie 
w latach 2012-17 miał miejsce ponad dwukrotny wzrost liczby pracowników i niemal 3-krotny 
wzrost liczby pracodawców korzystających z poradnictwa zawodowego agencji zatrudnienia. 

Tabela 13. Liczba pracodawców korzystających z usług doradztwa personalnego wg województw 
w latach 2012-2017 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

1 dolnośląskie 2311 622 576 433 734 2214 

2 kujawsko-pomorskie 577 458 302 240 251 392 

3 lubelskie 754 288 230 648 515 569 

4 lubuskie 125 95 358 496 689 764 

5 łódzkie 790 774 566 627 603 776 

6 małopolskie 2531 1835 1923 1591 1638 22689 

7 mazowieckie 13438 8255 9649 22768 23125 23135 

8 opolskie 306 216 152 245 187 779 

9 podkarpackie 666 503 513 609 605 898 

10 podlaskie 373 47 50 76 67 157 

11 pomorskie 962 562 945 756 700 920 

12 śląskie 4356 2673 2942 2721 2004 2561 

13 świętokrzyskie 624 272 371 468 559 596 

14 warmińsko-mazurskie 257 171 150 484 709 115 

15 wielkopolskie 3563 1971 2028 2451 2550 3361 

16 zachodniopomorskie 476 269 454 505 523 925 

17 Polska 32109 19011 21209 35118 35459 40430 

Źródło: Informacje o działalności agencji zatrudnienia z lat 2012-2017, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej 

Tabela 14. Liczba bezrobotnych i osób poszukujących pracy korzystających z usług poradnictwa 
zawodowego wg województw w latach 2012-2017 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

1 dolnośląskie 6492 4340 6892 11309 11111 14098 

2 kujawsko-pomorskie 3144 13397 9680 15291 7900 11951 

3 lubelskie 20663 11282 12242 8703 8907 16153 

4 lubuskie 11128 5874 2933 1059 3415 2269 

5 łódzkie 7602 5330 8114 5617 5073 9094 

6 małopolskie 21161 18997 21988 24514 8241 12071 

7 mazowieckie 46657 107406 23475 89591 98712 106376 

8 opolskie 3078 1275 2244 1188 1270 3054 

9 podkarpackie 8194 6718 10655 7165 6832 7849 

10 podlaskie 5276 5083 4527 2143 2687 4665 

11 pomorskie 8521 8353 10166 10027 10090 14399 

12 śląskie 19993 16978 12877 15425 12754 18051 

13 świętokrzyskie 7861 4083 3615 3918 3382 5216 

14 warmińsko-mazurskie 13139 7278 6859 14700 16992 6865 

15 wielkopolskie 30189 18506 18935 14545 13338 25796 

16 zachodniopomorskie 8705 7684 8753 7910 7584 8144 

17 Polska 250099 242584 163955 233105 218288 266051 

Źródło: Informacje o działalności agencji zatrudnienia z lat 2012-2017, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej 
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Tabela 15. Liczba pracodawców korzystających z poradnictwa zawodowego agencji zatrudnienia 
w doborze kandydatów do pracy wg województw w latach 2012-2017 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

1 dolnośląskie 240 75 197 214 284 792 

2 kujawsko-pomorskie 1753 1529 2006 2426 2785 2777 

3 lubelskie 277 380 592 480 695 843 

4 lubuskie 41 29 78 177 202 200 

5 łódzkie 235 31 265 322 339 680 

6 małopolskie 975 1853 1110 721 665 994 

7 mazowieckie 2587 2609 4068 17416 15931 16465 

8 opolskie 70 72 25 68 41 93 

9 podkarpackie 409 611 213 736 375 1020 

10 podlaskie 418 430 532 366 729 700 

11 pomorskie 541 842 1054 2831 1275 914 

12 śląskie 659 1006 1506 1610 1423 2393 

13 świętokrzyskie 34 12 21 83 59 134 

14 warmińsko-mazurskie 121 212 354 616 1732 670 

15 wielkopolskie 1135 1917 1653 2352 1492 2275 

16 zachodniopomorskie 793 283 361 269 360 611 

17 Polska 10288 12161 14035 30687 28387 31561 

Źródło: Informacje o działalności agencji zatrudnienia z lat 2012-2017, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej 

Uzupełnieniem prezentowanych wyżej informacji pokazujących województwo dolnośląskie na 
tle innych  województw są informacje odnoszące się do wybranych aspektów w skali kraju. Są 
to dane pochodzące z najświeższego z dostępnych sprawozdań rocznych pokazujące w jakich 
zawodach najczęściej poszukiwani byli pracownicy w ramach poszczególnych usług 
świadczonych przez agencje zatrudnienia. Zarówno w przypadku pośrednictwa pracy, 
kierowania osób do pracy za granicą u pracodawców zagranicznych, jak i zatrudniania 
w  ramach pracy tymczasowej (tabela 16 i wykres 1) dominowały zawody niewymagające 
specjalistycznych bądź wysokich kwalifikacji, głównie pracownicy (robotnicy) wykonujący 
proste prace w przemyśle, ogrodnictwie i sadownictwie, magazynierzy czy pracownicy 
wykonujący dorywcze prace proste.  

Tabela 16. Zatrudnienie wg grup zawodów w wyniku pośrednictwa pracy oraz pośrednictwa pracy 
w zakresie kierowania osób do pracy za granicą u pracodawców zagranicznych w 2017 roku – dane 
ogólnopolskie9 

Pośrednictwo pracy na terenie RP 
Liczba 
osób 

Kierowanie osób do pracy za granicą u 
pracodawców zagranicznych 

Liczba 
osób 

Pracownicy wykonujący prace proste gdzie 
indziej niesklasyfikowani  

30 545 Magazynierzy i pokrewni  18 879 

Robotnicy pracujący przy przeładunku 
towarów  

22 504 
Robotnicy wykonujący prace proste w przemyśle 
gdzie indziej niesklasyfikowani  

15 986 

Sprzedawcy sklepowi (ekspedienci)  16 357 
Robotnicy wykonujący prace proste w 
ogrodnictwie i sadownictwie  

13 948 

Ręczni pakowacze i znakowacze  15 069 
Marynarze i pokrewni (z wyłączeniem sił 
zbrojnych)  

12 413 

Magazynierzy i pokrewni  13 238 
Pracownicy wykonujący prace proste gdzie 
indziej niesklasyfikowani  

11 823 

Robotnicy wykonujący prace proste w 
przemyśle gdzie indziej niesklasyfikowani  

12 984 Ręczni pakowacze i znakowacze  8 111 

  Oficerowie pokładowi, piloci żeglugi i pokrewni  6 367 

Źródło: Informacje o działalności agencji zatrudnienia z 2017 roku, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej 

                                         
9 W tabeli uwzględniono grupy zawodów, w których zatrudnienie na terenie RP otrzymało powyżej 10 tys. osób. 



 

18 

Wykres 1. Umowy zawierane przez agencje zatrudnienia świadczące pracę tymczasową wg grup 
zawodów w 2017 roku – dane ogólnopolskie10 

Źródło: Informacje o działalności agencji zatrudnienia z 2017 roku, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej 

Jeśli chodzi o kraje, do których kierowani byli pracownicy za granicę (w ramach pośrednictwa 
pracy bądź pracy tymczasowej), to były to głównie rozwinięte kraje Europy Zachodniej 
(Holandia, Niemcy, Francja – por. tabela 17 i 18).  

Tabela 17. Kraje, do których agencje zatrudnienia kierowały najwięcej osób do pracy za granicą 
u pracodawców zagranicznych w 2017 roku – dane ogólnopolskie 11 

Nazwa kraju  Liczba osób 

Holandia  81781  

Niemcy  37284  

Cypr  7757  

Norwegia  5137  

Austria  4359  

Francja  3800  

Wielka Brytania  2813  

Czechy  2456  

Nowa Zelandia  2130  

Dania  1976  

Belgia  1832  

Singapur  1074  

Źródło: Informacje o działalności agencji zatrudnienia z 2017 roku, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej 

                                         
10 W tabeli uwzględniono grupy zawodów, w których zatrudnienie otrzymało powyżej 20 tys. osób. 
11 W tabeli uwzględniono kraje, do których skierowano powyżej 1 tys. osób. 

322367

221543

184331

117469

93136

89487

88549

88020

75898

50983

41117

40057

27697

26396

21532

20790

Pracownicy wykonujący dorywcze prace proste

Magazynierzy i pokrewni

Robotnicy wykonujący prace proste w przemyśle
gdzie indziej niesklasyfikowani

Robotnicy pracujący przy przeładunku towarów

Pracownicy wykonujący prace proste gdzie indziej
niesklasyfikowani

Monterzy gdzie indziej niesklasyfikowani

Kontrolerzy (sterowniczy) procesów przemysłowych
gdzie indziej niesklasyfikowani

Ręczni pakowacze i znakowacze

Operatorzy innych maszyn i urządzeń przetwórczych
gdzie indziej niesklasyfikowani

Pracownicy ochrony osób i mienia

Kierowcy operatorzy wózków jezdniowych

Monterzy maszyn i urządzeń mechanicznych

Pomoce i sprzątaczki biurowe, hotelowe i pokrewne

Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów z
tworzyw sztucznych

Sprzedawcy sklepowi (ekspedienci)

Pracownicy obsługi biurowej
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Tabela 18. Liczba zawieranych przez agencje zatrudnienia umów o pracę tymczasową w podziale na 
zatrudnienie w kraju oraz za granicą (z podaniem państwa zatrudnienia) 12 
Nazwa kraju Liczba zawartych umów 

Polska  1820357 

Niemcy  23411 

Francja  10458 

Ukraina  7079 

Holandia  5273 

Belgia  1901 

Austria  1112 

Norwegia  1016 

Źródło: Informacje o działalności agencji zatrudnienia z 2017 roku, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej 

Przechodząc wreszcie do aktualnych danych o agencjach zatrudnienia w województwie 
dolnośląskim uzyskanych na podstawie informacji udostępnianych za pośrednictwem 
Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia można stwierdzić, że we wrześniu 2018 roku na 
Dolnym Śląsku było zarejestrowanych 645 tego rodzaju podmiotów, z czego 9 zawiesiło swoją 
działalność. Dodatkowo trzeba podkreślić, co wynika z przeprowadzonego badania, że wiele 
podmiotów, jakkolwiek formalnie nadal funkcjonuje jako agencje zatrudnienia, to jednak nie 
prowadzi rzeczywistej działalności.13  Może to mieć związek ze zmianą przepisów w połowie 
2017 r., która skutkowała m.in. tym, że agencje zatrudnienia działające do tej pory na 
podstawie jednego certyfikatu, musiały określić rodzaj prowadzonej działalności i pozyskać 
odrębny certyfikat na poszczególne usługi (doradztwo, pośrednictwo i poradnictwo 
zawodowe oraz odrębny na prace tymczasową). Duża liczba podmiotów została wykreślona 
z rejestru, ponieważ nie określiła w 2017 r., jakiego rodzaju działalność zamierza prowadzić. 

Wykres 2. Data uzyskania wpisu do rejestru agencji zatrudnienia w województwie dolnośląskim 

 
Źródło: Krajowy Rejestr Agencji Zatrudnienia, n=645 

Analiza zestawienia dat uzyskania wpisu do rejestru agencji zatrudnienia działających na 
Dolnym Śląsku pokazuje, że większość rozpoczęła działalność w ciągu ostatnich kilku lat (z tego 
niemal dwie trzecie uzyskało wpis w latach 2016-2018 – por. wykres 2). Potwierdza to 
postawioną wcześniej tezę wiążącą zainteresowanie tego rodzaju usługami poprawiającą się 
sytuacją gospodarczą oraz sytuacją na rynku pracy. W obliczu trudności w pozyskaniu 

                                         
12 W tabeli uwzględniono kraje, do których skierowano powyżej 1 tys. osób. 
13 Na 626 podmiotów jakie poddano badanu w ramach wywiadów CATI aż 169 podało jako przyczynę odmowy 
udziału fakt zawieszenia bądź zaprzestania działalności. 
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odpowiednich pracowników, jak również rosnącymi możliwościami podejmowania pracy za 
granicą wzrasta zapotrzebowanie na usługi wyspecjalizowanych podmiotów. Jeśli chodzi 
o strukturę usług zadeklarowanych przez agencje zatrudnienia, to najmniejszy udział jeśli 
chodzi o działalność ma oferowanie możliwości podejmowania pracy tymczasowej. Mówimy 
oczywiście o zadeklarowanym, a nie faktycznym zakresie, a dodatkowo trzeba zwrócić uwagę 
na to, że udział świadczonych usług pracy tymczasowej w stosunku do doradztwa 
personalnego i poradnictwa zawodowego jest znacznie większy. 

Wykres 3. Struktura usług zadeklarowana przez agencje zatrudnienia w województwie dolnośląskim 

 
Źródło: Krajowy Rejestr Agencji Zatrudnienia, n=645 

Nieco więcej informacji na temat bieżącej działalności agencji zatrudnienia dają analizy 
pochodzące z informacji przekazywanych przez agencje w ramach sprawozdań. Przede 
wszystkim należy podkreślić, że pochodzą one od 557 podmiotów. Większość z nich jest 
zlokalizowana w subregionie wrocławskim i samym Wrocławiu, w którym działa 317 agencji 
zatrudnienia, co stanowi 57% ogólnej ich liczby. Dominacja Wrocławia ma związek 
z dominującą rolą stolicy regionu jeśli chodzi o szeroko rozumiany potencjał gospodarczy. 
W ramach analizy uwzględniono także przygraniczne położenie powiatów. Jako przygraniczne 
położenie rozumie się przy tym pokrywanie się części granicy powiatu z granicą państwa. 
Przyjmując takie założenie wyróżniono 9 powiatów, w których w 2017 roku działało 66 agencji  
zatrudnienia z województwa dolnośląskiego (por. tabela 19) 

Wykres 4. Rozmieszczenie agencji zatrudnienia z województwa dolnośląskiego wg subregionów 
w 2017 roku 

 
Źródło: Informacje o działalności agencji zatrudnienia na Dolnym Śląsku, DWUP 

Tabela 19. Rozmieszczenie agencji zatrudnienia z województwa dolnośląskiego wg subregionów 
w 2017 roku wg powiatów (z uwzględnieniem położenia przygranicznego) 

Powiat Liczba agencji zatrudnienia Położenie przygraniczne powiatu 

1 bolesławiecki 4  

2 dzierżoniowski 4  

3 głogowski 12  

4 górowski 2  

5 jaworski 1  

6 jeleniogórski 5 Tak 

7 kamiennogórski 2 Tak 

8 kłodzki 10 Tak 

9 legnicki 3  

83,4%

83,4%

83,4%

63,9%

Pośrednictwo pracy

Doradztwo personalne

Poradnictwo zawodowe

Praca tymczasowa

66,4%

14,5%

9,9%

9,2%

Subregion wrocławski i
miasta Wrocławia

Subregion wałbrzyski

Subregion jeleniogórski

Subregion legnicko-
głogowski
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Powiat Liczba agencji zatrudnienia Położenie przygraniczne powiatu 

10 lubański 7 Tak 

11 lubiński 6  

12 lwówecki 3 Tak 

13 m. Jelenia Góra 20 Tak 

14 m. Legnica 24  

15 m. Wałbrzych 19  

16 m. Wrocław 317  

17 oleśnicki 8  

18 oławski 10  

19 polkowicki 4  

20 strzeliński 1  

21 średzki 6  

22 świdnicki 40  

23 trzebnicki 2  

24 wałbrzyski 3 Tak 

25 wołowski 3  

26 wrocławski 23  

27 ząbkowicki 5 Tak 

28 zgorzelecki 11 Tak 

29 złotoryjski 2  

30 RAZEM 557  

Źródło: Informacje o działalności agencji zatrudnienia na Dolnym Śląsku, DWUP 

Zakres usług jest nieco bardziej zróżnicowany, jeśli weźmiemy pod uwagę faktyczną 
działalność. Nie zawsze bowiem deklaracje składane na etapie wnioskowania o wpis do 
rejestru znajdują odzwierciedlenie w rzeczywiście świadczonych usługach. To bowiem może 
być pochodną również zapotrzebowania rynku w danym regionie bądź jego części. Dominują 
jak już wcześniej wykazano (por. tabele 8-15) usługi związane z pośrednictwem pracy oraz 
umożliwianiem podejmowania pracy tymczasowej, choć proporcje są w tym zakresie inne niż 
wynikało to z deklaracji odnośnie zakresu działalności (por. wykres 3). Trzeba przy tym także 
pamiętać, że mówimy w tym miejscu nie o popularności usługi wśród klientów (liczbie 
zrealizowanych usług), ale o stwierdzonym fakcie ich świadczenia przez poszczególne agencje. 

Wykres 5. Zakres działalności faktycznie prowadzonej przez agencje zatrudnienia z województwa 
dolnośląskiego w 2017 roku 

 
Źródło: Informacje o działalności agencji zatrudnienia na Dolnym Śląsku, DWUP 

Jeśli chodzi o liczbę klientów to z usługi pośrednictwa pracy skorzystało w sumie 32 348 osób 
(taela 20), z czego większość (ok. 91%) w ramach usług agencji zatrudnienia działających 
w subregionie wrocławskim i Wrocławiu. Widać więc, że ich rola jest większa niżby to wynikało 
z udziału procentowego agencji zlokalizowanych na tym terenie (por. wykres 3). Udział osób, 
które zostały zatrudnione w oparciu o preferowany powszechnie stosunek pracy wynosił 
średnio 42,6%, przy czym w subregionie jeleniogórskim i legnicko-głogowskim odsetek ten jest 
wyraźnie niższy, co na pewno należy wiązać z ogólnym potencjałem gospodarczym, jak 
również powiązanym z tym potencjałem firm.  
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Tabela 20. Liczba osób, które podjęły zatrudnienie lub inną pracę zarobkową za pośrednictwem 
agencji zatrudnienia z województwa dolnośląskiego w 2017 roku 
 

Ogółem 
w tym udział % osób, które podjęły 

zatrudnienie na podstawie stosunku pracy 

1 Subregion jeleniogórski 1481 24,8% 

2 Subregion legnicko-głogowski 416 31,0% 

3 Subregion wałbrzyski 1150 45,3% 

4 Subregion wrocławski i miasta Wrocławia 29301 43,5% 

5 Ogółem 32348 42,6% 

Źródło: Informacje o działalności agencji zatrudnienia na Dolnym Śląsku, DWUP 

Jak wynika z prezentowanego niżej wykazu zawodów (tabela 21) w większości (53,2%) 
zatrudnienie znajdowali pracownicy wykonujący prace proste, gdzie indziej niesklasyfikowani. 
Jeśli dodamy do nich pracowników bez zawodu (3,0%), robotników wykonujących prace 
proste w budownictwie ogólnym (1,7%) czy w przemyśle gdzie indziej niesklasyfikowani (1,0%) 
udział osób zatrudnianych w zawodach, gdzie nie były wymagane wysokie kwalifikacje zbliży  
się do 60%. W przypadku pozostałych zawodów nie mamy do czynienia z dominacją 
określonych grup zawodów, choć relatywnie częściej pojawiają się kasjerzy (w tym kasjerzy 
bankowi –  3,0% oraz kasjerzy i sprzedawcy biletów – 1,1%). W relatywnie niewielkim stopniu 
poszukiwane są zawody związane z nowoczesnymi technologiami (programiści aplikacji – 2,3% 
udziału) czy sprzedażą i marketingiem (specjaliści ds. sprzedaży i marketingu – 1,0%), 
w których przypadku z jednej strony rynek pracy nie odczuwa dotkliwej nierównowagi 
(barometr zawodów wskazuje dla tych zawodów na niezmieniający się poziom 
zapotrzebowania dla niemal całego województwa dolnośląskiego14). Struktura odzwierciedla 
generalnie zróżnicowanie branżowe firm, choć bez wątpienia można uznać, że to szeroko 
rozumiany przemysł i budownictwo są tymi branżami, które w największym stopniu dotykają 
problemy z pozyskaniem pracowników.  

Tabela 21. Elementarne grupy zawodów, w obrębie których najczęściej podejmowane było 
zatrudnienie lub inna praca zarobkową w Polsce za pośrednictwem agencji zatrudnienia 
z  województwa dolnośląskiego w 2017 roku15 

Nazwy grup zawodów Liczba osób  % 

1 Pracownicy wykonujący prace proste gdzie indziej niesklasyfikowani 17208 53,2% 

2 Bez zawodu 968 3,0% 

3 Kasjerzy bankowi i pokrewni 938 2,9% 

4 Cieśle i stolarze budowlani 861 2,7% 

5 Operatorzy maszyn i urządzeń do produkcji wyrobów spożywczych i pokrewni 765 2,4% 

6 Programiści aplikacji 742 2,3% 

7 Ręczni pakowacze i znakowacze 571 1,8% 

8 Robotnicy wykonujący prace proste w budownictwie ogólnym 547 1,7% 

9 Murarze i pokrewni 521 1,6% 

10 Magazynierzy i pokrewni 464 1,4% 

11 Masarze, robotnicy w przetwórstwie ryb i pokrewni 441 1,4% 

12 Monterzy gdzie indziej niesklasyfikowani 436 1,3% 

13 Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy gdzie indziej niesklasyfikowani 435 1,3% 

14 Pomoce i sprzątaczki biurowe, hotelowe i pokrewne 365 1,1% 

15 Kasjerzy i sprzedawcy biletów 359 1,1% 

16 Robotnicy wykonujący prace proste w przemyśle gdzie indziej niesklasyfikowani 332 1,0% 

17 Specjaliści do spraw reklamy i marketingu 314 1,0% 

Źródło: Informacje o działalności agencji zatrudnienia na Dolnym Śląsku, DWUP 

                                         
14 https://16barometrzawodow.pl/pl/dolnoslaskie/prognozy-na-mapach/2018/ 
15 Pełny wykaz grup zawodów znajduje się w załączniku 6.5. 

https://16barometrzawodow.pl/pl/dolnoslaskie/prognozy-na-mapach/2018/
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Wykres 6. Działalność agencji zatrudnienia z województwa dolnośląskiego w zakresie kierowania do 
pracy tymczasowej w 2017 roku 

 
Źródło: Informacje o działalności agencji zatrudnienia na Dolnym Śląsku, DWUP 

Jeśli chodzi o drugi rodzaj  usług świadczonych przez agencje zatrudnienia w województwie 
dolnośląskim, czyli umożliwienie podejmowania pracy tymczasowej, to usługa ta jest 
świadczona głównie przez firmy z subregionu wrocławskiego i miasta Wrocławia. Może się to 
wiązać z faktem, że tego rodzaju usługa wymaga relatywnie większego potencjału 
organizacyjnego i finansowego, bowiem formalnie rzecz biorąc to agencje zatrudnienia są 
pracodawcami, wobec czego całe procesy księgowo-kadrowe związane z zatrudnianiem 
pracowników są realizowane w samej agencji zatrudnienia. Nie oznacza to oczywiście, że 
agencje zatrudnienia świadczą tego rodzaju usługi tylko w obrębie subregionu, w którym 
działają, bowiem mogą nawiązywać współpracę zarówno w obrębie całego regionu, jak i za 
granicą. Zależy to już od przyjętego modelu rynkowego oraz operatywności biznesowej 
każdego z podmiotów. 

Nieco inaczej sytuacja wygląda, jeśli popatrzymy na liczbę pracodawców, którzy korzystali 
z tego rodzaju usług. O ile ogółem było to 3010 firm, to niemal jedną trzecią (992) stanowili 
pracodawcy z zagranicy. Wynika z tego, że polskimi pracodawcami korzystającymi 
z pracowników tymczasowych były duże firmy, zatrudniające za pośrednictwem pojedynczych 
agencji zatrudnienia nawet kilkaset osób. 

Uzupełnieniem informacji dotyczących zatrudnienia tymczasowego jest zestawienie 
dotyczące grup zawodów, w obrębie których były zatrudniane osoby korzystające z usług 
dolnośląskich agencji zatrudnienia w 2017 roku. Trzeba przy tym zaznaczyć, że liczba 
pojedynczych usług związanych z zatrudnianiem w ramach danego zawodu była większa niż 
liczba osób, które korzystały ze wsparcia oferowanego przez agencje zatrudnienia i wynosiła 
182 599. Występująca różnica wynika z tego, że pojedyncza osoba mogła korzystać z usługi 
w zakresie kierowania do pracy tymczasowej więcej niż jeden raz, pod warunkiem oczywiście 
zachowania obowiązujących limitów, czyli zachowania łącznych limitów zatrudnienia 
u jednego pracodawcy przez okres nieprzekraczający 18 miesięcy w ciągu 3 lat. Podobnie jak 
ma to miejsce w przypadku pośrednictwa pracy, również w ramach pracy tymczasowej mamy 
do czynienia przede wszystkim z zatrudnianiem pracowników fizycznych, w dużej mierze na 
stanowiskach pracy niewymagających specjalistycznych bądź wysokich kwalifikacji 
zawodowych (tabela 22). Oczywiście w niektórych przypadkach są wymagane ukończone 
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odpowiednie szkolenia (np. w przypadku pracowników ochrony osób i mienia – 17,3% 
udziału), tym niemniej zapotrzebowanie na tego rodzaju pracowników jest w dalszym ciągu 
duże. Poza osobami wykonującymi proste prace potwierdza się ponownie, że szeroko 
rozumiane przetwórstwo w największym stopniu doświadczało w 2017 roku niedoboru 
kandydatów do pracy na Dolnym Śląsku. 

Tabela 22. Elementarne grupy zawodów, w obrębie których najczęściej podejmowane było 
zatrudnienie w zakresie kierowania do pracy tymczasowej za pośrednictwem agencji zatrudnienia 
z województwa dolnośląskiego w 2017 roku16 

Nazwy grup zawodów Liczba osób  % 

1 Pracownicy ochrony osób i mienia 31675 17,3% 

2 Pracownicy wykonujący prace proste gdzie indziej niesklasyfikowani 27691 15,2% 

3 Operatorzy innych maszyn i urządzeń przetwórczych gdzie indziej niesklasyfikowani 18176 10,0% 

4 Monterzy gdzie indziej niesklasyfikowani 16309 8,9% 

5 Robotnicy wykonujący prace proste w przemyśle gdzie indziej niesklasyfikowani  12799 7,0% 

6 Magazynierzy i pokrewni 10812 5,9% 

7 Pozostali pracownicy zajmujący się sprzątaniem 7951 4,4% 

8 Pracownicy wykonujący dorywcze prace proste 5510 3,0% 

9 Ręczni pakowacze i znakowacze 5270 2,9% 

10 Pomoce i sprzątaczki biurowe, hotelowe i pokrewne 4617 2,5% 

11 Operatorzy maszyn i urządzeń do produkcji i przetwórstwa metali 3763 2,1% 

12 Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych 3464 1,9% 

13 Ustawiacze i operatorzy obrabiarek do metali i pokrewni 2811 1,5% 

14 Monterzy maszyn i urządzeń mechanicznych 2011 1,1% 

Źródło: Informacje o działalności agencji zatrudnienia na Dolnym Śląsku, DWUP 

Jeśli chodzi o pozostałe usługi świadczone przez agencje zatrudnienia z województwa 
dolnośląskiego – doradztwo personalne oraz poradnictwo zawodowe – to ponownie można 
stwierdzić, że są one domeną podmiotów działających na terenie subregionu wrocławskiego 
i Wrocławia (wykres 7 i 8). W pozostałych subregionach cieszą się one niewielką 
popularnością, a warto dodatkowo podkreślić, że ogólnie także należą one do najmniej 
popularnych. Korzystna obecnie sytuacja na rynku pracy powoduje, że podstawową potrzebą 
przedsiębiorstw jest pozyskanie pracowników, często niezbyt wysoko wykwalifikowanych, 
mających wykonywać proste prace. Stąd też dominacja wcześniej opisywanych usług 
związanych z pośrednictwem pracy czy pracą tymczasową, które maja na celu zapewnienie 
firmom kadr pracowniczych o pożądanych kwalifikacjach. 

Wykres 7. Liczba pracodawców korzystających z usług doradztwa personalnego agencji zatrudnienia 
z województwa dolnośląskiego w 2017 roku 

 
Źródło: Informacje o działalności agencji zatrudnienia na Dolnym Śląsku, DWUP 

                                         
16 Pełny wykaz grup zawodów znajduje się w załączniku 6.6. 
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Wykres 8. Działalność agencji zatrudnienia z województwa dolnośląskiego w zakresie poradnictwa 
zawodowego w 2017 roku 

 
Źródło: Informacje o działalności agencji zatrudnienia na Dolnym Śląsku, DWUP 

Z analizy sprawozdań wynika, że usługą oferowaną przez najmniejszą liczbę dolnośląskich 
agencji zatrudnienia  było kierowanie osób do pracy za granicą u pracodawców zagranicznych 
(por. wykres 9). Jakkolwiek usługę tę oferowało jedynie 17,2% agencji, to jednak skorzystała 
z niej dość duża liczba osób, bowiem aż 21 979 (dla porównania z pośrednictwa pracy na 
terenie RP skorzystało 32348 osób). Jak wynika z poniższego wykazu elementarnych grup 
zawodów (tabela 23) większość z tych osób znajdowało zatrudnienie niewymagające wysokich 
bądź specjalistycznych kwalifikacji. 

Wykres 9. Działalność agencji zatrudnienia z województwa dolnośląskiego w zakresie kierowania do 
pracy za granicą u pracodawców zagranicznych w 2017 roku 

Źródło: Informacje o działalności agencji zatrudnienia na Dolnym Śląsku, DWUP 
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Tabela 23. Elementarne grupy zawodów, w obrębie których najczęściej podejmowane było 
zatrudnienie lub inna praca zarobkowa za granicą za pośrednictwem agencji zatrudnienia 
z województwa dolnośląskiego w 2017 roku17 

Nazwy grup zawodów Liczba osób  % 

1 Pracownicy wykonujący prace proste gdzie indziej niesklasyfikowani 5185 23,6% 

2 Magazynierzy i pokrewni 5132 23,3% 

3 Zaopatrzeniowcy 3857 17,5% 

4 Ręczni pakowacze i znakowacze 2672 12,2% 

5 Robotnicy wykonujący prace proste w ogrodnictwie i sadownictwie 1223 5,6% 

6 Kierowcy operatorzy wózków jezdniowych 764 3,5% 

7 Pracownicy domowej opieki osobistej 606 2,8% 

8 Kierowcy samochodów ciężarowych 422 1,9% 

9 Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy gdzie indziej niesklasyfikowani 278 1,3% 

Źródło: Informacje o działalności agencji zatrudnienia na Dolnym Śląsku, DWUP 
  

                                         
17 Pełny wykaz grup zawodów znajduje się w załączniku 6.7. 
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III. Agencje zatrudnienia w świetle wyników 
badania 
3.1. Charakterystyka agencji zatrudnienia uczestniczących w badaniu 

Uzupełnieniem zaprezentowanego wyżej zestawienia jest opis działalności dolnośląskich 
agencji zatrudnienia wynikający ze zrealizowanego badania, w ramach którego podjęto próbę 
dotarcia do wszystkich z działających tego rodzaju podmiotów. Jak wynika z poniższego 
wykresu dominują agencje zatrudnienia z subregionu wrocławskiego i miasta Wrocławia, przy 
czym w samym Wrocławiu działa 22% ogółu agencji zatrudnienia uczestniczących w badaniu. 
Większość z nich powstała w ciągu ostatnich trzech latach (tabela 24). Warto jednak zauważyć, 
że względnie najkrótszy staż mają podmioty z subregionu jeleniogórskiego i legnicko-
głogowskiego.  

Wykres 10. Struktura agencji zatrudnienia uczestniczących w badaniu wg subregionów 

 
Źródło: CATI/CAWI z przedstawicielami agencji zatrudnienia, n=400 

  Tabela 24. Struktura agencji zatrudnienia uczestniczących w badaniu wg roku rozpoczęcia 
działalności 

  
Subregion 

Ogółem 
jeleniogórski legnicko-głogowski wałbrzyski wrocławski i miasta Wrocławia 

Przed 2010 16,3% 15,9% 9,1% 16,2% 15,0% 

2010 0,0% 0,0% 0,0% 3,2% 2,0% 

2011 0,0% 2,3% 3,0% 2,8% 2,5% 

2012 2,3% 6,8% 1,5% 3,2% 3,3% 

2013 2,3% 0,0% 3,0% 5,7% 4,3% 

2014 4,7% 9,1% 1,5% 7,3% 6,3% 

2015 16,3% 9,1% 10,6% 11,3% 11,5% 

2016 7,0% 18,2% 16,7% 17,8% 16,5% 

2017 30,2% 18,2% 21,2% 19,0% 20,5% 

2018 20,9% 20,5% 33,3% 13,4% 18,3% 

Ogółem 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Źródło: CATI/CAWI z przedstawicielami agencji zatrudnienia, n=400 
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Agencje zatrudnienia z Dolnego Śląska to w większości podmioty małe – są to albo 
jednoosobowe działalności gospodarcze, albo firmy zatrudniające na pełen etat co najwyżej 
5 pracowników. Jednoosobowa działalność gospodarcza obok spółki z ograniczoną 
odpowiedzialnością są właśnie najpowszechniejszymi formami prawnymi podmiotów 
będących agencjami zatrudnienia. Jest to zresztą zgodne z obserwacjami ogólnopolskimi 
pochodzącymi ze sprawozdań rocznych dotyczących działalności agencji zatrudnienia 
w Polsce. Udział dużych firm wynika zapewne z faktu, że mamy w tym przypadku do czynienia 
z podmiotami, które są centralami firm bądź ich dużymi oddziałami. Największe firmy są przy 
tym w większości zlokalizowane we Wrocławiu i subregionie wrocławskim, zaś w pozostałych 
subregionach relatywnie większy jest udział agencji zatrudniających co najwyżej 5 osób.  

Wykres 11. Liczba zatrudnionych w agencjach zatrudnienia uczestniczących w badaniu  

  
Źródło: CATI/CAWI z przedstawicielami agencji zatrudnienia, n=400 

Tabela 25. Liczba zatrudnionych w agencjach zatrudnienia uczestniczących w badaniu wg 
subregionów 

  
Subregion 

jeleniogórski legnicko-głogowski wałbrzyski wrocławski i miasta Wrocławia 

0 36,7% 46,5% 47,5% 27,3% 

1-5 40,6% 41,9% 41,9% 34,1% 

6-10 10,5% 2,3% 60% 15,9% 

11-20 6,1% 2,3% 0,0% 6,8% 

21-60 3,6% 7,0% 4,5% 14,3% 

100 i więcej 2,5% 0,0% 0,0% 1,6% 

Źródło: CATI/CAWI z przedstawicielami agencji zatrudnienia, n=400 

Należy jednocześnie zwrócić uwagę na duży udział działalności w formie spółek prawa 
handlowego (głównie spółka z o.o. – 46,8% udziału – wykres 12), co w przypadku 
najmniejszych firm nie jest zwykle stosowane jako forma prawna. Może to wynikać z faktu, że 
agencje zatrudnienia działają często w relacjach B2B18, stąd też u podstaw wyboru formy 
prawnej może leżeć zarówno chęć podniesienia rangi firmy lub dążenie do ograniczenia 
odpowiedzialności w sytuacji występowania ewentualnych roszczeń.  
  

                                         
18 Ang. Business-to-business – transakcje między podmiotami gospodarczymi 
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Wykres 12. Formy prawne agencji zatrudnienia uczestniczących w badaniu  

  
Źródło: CATI/CAWI z przedstawicielami agencji zatrudnienia, n=400 

Agencje zatrudnienia na Dolnym Śląsku powstały w większości w oparciu o polski kapitał, choć 
w części i tak znajdziemy cudzoziemców w roli przedstawicieli zarządu lub 
właścicieli/udziałowców. Są to w większości Ukraińcy (71%)  lub Niemcy (10%). 

Wykres 13. Kapitał agencji zatrudnienia uczestniczących w badaniu  

  
Źródło: CATI/CAWI z przedstawicielami agencji zatrudnienia, n=400 

Wykres 14. Obecność zagranicznych przedstawicieli w zarządach agencji zatrudnienia 
uczestniczących w badaniu  

  
Źródło: CATI/CAWI z przedstawicielami agencji zatrudnienia, n=400 

Jak pokazują poniższe zestawienia (tabele 26-28) charakteryzujące agencje zatrudnienia pod 
względem struktury kapitałowej najmniejszy udział agencji w całości z polskim kapitałem 
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działa w subregionie jeleniogórskim. Tam też możemy mówić o największym zróżnicowaniu, 
jeśli chodzi o pochodzenie kapitału, bowiem łącznie 12,2% agencji zadeklarowało pochodzenie 
zagraniczne kapitału bądź jego mieszaną strukturę. Ponadto to we Wrocławiu i okolicznych 
powiatach mamy do czynienia z relatywnie dużym odsetkiem wskazań niejednoznacznych, 
jeśli chodzi o określenie pochodzenia kapitału, toteż w tym przypadku trudno o jednoznaczną 
interpretację. Można też uznać (por. tabela 28), że udział kapitału polskiego maleje wraz ze 
wzrostem wielkości firm, w grupie największych  podmiotów osiągając poziom 33% agencji 
z kapitałem mieszanym. Kapitał zagraniczny bądź mieszany to przy tym właściwość 
podmiotów działających jako spółki prawa handlowego (sp. z o.o., sp. komandytowa) (por. 
tabela 28). 

Tabela 26. Kapitał agencji zatrudnienia uczestniczących w badaniu wg subregionów 

  
Subregion 

jeleniogórski legnicko-głogowski wałbrzyski wrocławski i miasta Wrocławia 

Polski 85,8% 95,3% 90,9% 93,2% 

Zagraniczny 6,5% 2,3% 1,5% 0,0% 

Mieszany 5,7% 2,3% 6,1% 0,0% 

Nie wiem 2,0% 0,0% 1,5% 6,8% 

Źródło: CATI/CAWI z przedstawicielami agencji zatrudnienia, n=400 

Tabela 27. Kapitał agencji zatrudnienia uczestniczących w badaniu wg wielkości zatrudnienia 

  
Przedziały wielkości zatrudnienia 

0 1-5 6-10 11-20 21-60 100 i więcej brak danych 

Polski 92,6% 88,7% 78,4% 100,0% 72,7% 66,7% 100,0% 

Zagraniczny 2,7% 5,7% 10,8% 0,0% 4,5% 0,0% 0,0% 

Mieszany 3,4% 3,1% 10,8% 0,0% 9,1% 33,3% 0,0% 

Nie wiem 1,4% 2,5% 0,0% 0,0% 13,6% 0,0% 0,0% 

Źródło: CATI/CAWI z przedstawicielami agencji zatrudnienia, n=400 

Tabela 28. Kapitał agencji zatrudnienia uczestniczących w badaniu wg formy prawnej 

  
Forma prawna 

Sp. 
z.o.o 

Sp. 
akcyjna 

Spółka 
komandytowa 

Działalność 
gospodarcza 

Sp. z.o.o - 
komandytowa 

Sp. j. 
Spółka 
cywilna 

Biuro 
karier 

NGO Spółdzielnia 

Polski 81,3% 100,0% 77,8% 96,3% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 90,9% 100,0% 

Zagraniczny 9,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Mieszany 6,4% 0,0% 22,2% 1,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Nie wiem 2,7% 0,0% 0,0% 1,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 9,1% 0,0% 

Źródło: CATI/CAWI z przedstawicielami agencji zatrudnienia, n=400 
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3.2. Zakres działalności agencji zatrudnienia  

Dokonane dotychczas analizy, czy to odnoszące się do danych ogólnopolskich, czy  też 
regionalne pokazały, że dolnośląskie agencje zatrudnienia generalnie skupiają się na 
świadczeniu dwóch rodzajów usług: pośrednictwie pracy oraz pracy tymczasowej.  Mówimy 
oczywiście o rzeczywistym świadczeniu usług, a nie formalnych deklaracjach, bo te jak 
wiadomo nie pozwalają na dokonywanie wyraźnej hierarchizacji i ustalanie specjalizacji (por. 
wykres 3). 

Wykres 15. Specjalizacje dolnośląskich agencji zatrudnienia  

  
Źródło: CATI/CAWI z przedstawicielami agencji zatrudnienia, n=400 

Pośrednictwo pracy (37,4% udziału) oraz świadczenie usługi pracy tymczasowej w Polsce 
(23,8% udziału) są podstawowymi specjalizacjami dolnośląskich agencji zatrudnienia. Nie 
powielają one co prawda proporcji wynikających z analizy sprawozdań (dotyczy to chociażby 
pośrednictwa pracy w Polsce czy doradztwa personalnego, które zostały zadeklarowane 
każdorazowo przez 83,4% agencji zatrudnienia składających wnioski o uzyskanie wpisu do 
rejestru – por. wykres 3), tym niemniej respondenci odnosili się do swojej specjalizacji 
bazującej na realnie, a nie deklaratywnie świadczonych usługach. 

Wykres 16. Główni klienci dolnośląskich agencji zatrudnienia  

  
Źródło: CATI/CAWI z przedstawicielami agencji zatrudnienia, n=400 
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Głównymi klientami instytucjonalnymi agencji zatrudnienia są firmy (wykres 16), których 
udział stanowi 93,5%. Spośród pozostałych podmiotów najczęściej występują banki i urzędy, 
choć trzeba pamiętać, że mówimy tu o śladowym udziale na poziomie nieprzekraczającym 2%. 
Największy udział firm jako klientów cechuje przy tym agencje zatrudnienia z subregionu 
wałbrzyskiego, z kolei urzędy pojawiają się w strukturze klientów relatywnie częściej 
w przypadku agencji z subregionu jeleniogórskiego. 

Tabela 29. Główni klienci dolnośląskich agencji zatrudnienia wg subregionów 

  

Subregion 

jeleniogórski 
legnicko-
głogowski 

wałbrzyski 
wrocławski i miasta 

Wrocławia 

firmy 90,0% 92,6% 97,5% 93,2% 

uczelnie 0,0% 4,0% 0,2% 2,0% 

urzędy 6,8% 1,2% 1,5% 1,0% 

beneficjenci projektów europejskich 0,0% 0,0% 0,0% 1,1% 

banki 0,7% 2,2% 0,0% 0,6% 

podmioty inne niż wymienione 2,5% 0,0% 0,8% 2,1% 

 Źródło: CATI/CAWI z przedstawicielami agencji zatrudnienia, n=400 

Biorąc pod uwagę specyfikę działalności (pośrednictwo pracy oraz praca tymczasowa) 
interesującym wydaje się poznanie efektów świadczenia tego rodzaju usług nie tylko w postaci 
liczby klientów/odbiorców usługi, ale też liczby ofert pracy. Z dokonanej analizy wynika, że 
większość podmiotów uczestniczących w badaniu działa na małą skalę, bowiem aż 57,8% 
spośród nich obsłużyło w 2018 roku19 nie więcej niż 20 ofert, w tym większość nie więcej niż 
10 (wykres 17). Można zatem przyjąć, że dla części agencji nie jest to działalność bazowa, 
a podstawowy przychód generuje inna działalność, niezwiązana z funkcją agencyjną, która 
generuje przychody umożliwiające byt rynkowy.  

Wykres 17. Szacunkowa liczba ofert pracy w roku 2018  

  
Źródło: CATI/CAWI z przedstawicielami agencji zatrudnienia, n=400 

                                         
19 Badanie odbywało się w terminie 8 VIII-20 IX 2018 rok. Dane podawane przez przedstawicieli agencji odnośnie 
liczby ofert pracy, rodzajów umów czy liczby poszczególnych typów klientów odnoszą się zatem do pierwszych 
7-8 miesięcy 2018 roku. 
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Ogółem na jedną agencję przypadały niespełna 62 oferty (wykres 18), ale wynik ten był 
śrubowany przez względnie nieliczne agencje, które obsłużyły co najmniej 100 umów rocznie. 
Dość mocno od średniej regionalnej odstaje przy tym subregion jeleniogórski, co może 
wynikać z tego, że działają tam gównie podmioty małe, o niewielkiej skali działalności. 

Wykres 18. Średnia liczba ofert pracy w roku 2018 wg subregionów 

  
Źródło: CATI/CAWI z przedstawicielami agencji zatrudnienia, n=400 

Biorąc pod uwagę, że klientami mogą być zarówno osoby indywidualne, jak i podmioty 
pewnych informacji na temat struktury usług dostarcza analiza umów, jakie podpisywano 
w 2018 roku. Najczęściej były to umowy o pracę, w tym w ramach pracy tymczasowej (57,8%) 
oraz umowy pokrewne czyli zlecenia, również częściowo w ramach pracy tymczasowej 
(w sumie 38,3%) (por. wykres 19). 

Wykres 19. Najczęściej występujące rodzaje umów, które zostały podpisane w efekcie działania 
agencji zatrudnienia w roku 2018  

  
Źródło: CATI/CAWI z przedstawicielami agencji zatrudnienia, n=400 
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Agencje zatrudnienia uczestniczące w badaniu zostały także poproszone o wskazanie 
zawodów, których dotyczą świadczone przez nich usługi. Warto zauważyć, że niezależnie od 
rodzaju usług (pośrednictwo pracy, usługi w zakresie pracy tymczasowej czy kierowanie do 
pracy u pracodawców zagranicznych – tabela 16 i wykres 1), dominowały zawody związane 
z wykonywaniem prostych prac, niewymagających wysokich kwalifikacji zawodowych. 
Dokonana wyżej analiza miała przy tym charakter pełnym tj. bazowała na sprawozdaniach 
dotyczących wszystkich agencji zatrudnienia z Dolnego Śląska, które złożyły sprawozdania ze 
swojej działalności za 2017 rok. 

Informacje podawane w ramach wywiadów miały charakter uproszczony, bowiem nie były 
uzupełniane liczbą osób, jakie znajdowały zatrudnienie w ramach każdego z zawodów. Należy 
zatem te dane traktować jako uzupełniające wobec wcześniej podawanych. Jak wynika 
z wykresu 20 nie ma wyraźnej dominacji któregokolwiek z zawodów, czego można było się 
spodziewać bazując na danych pochodzących z informacji na temat działalności dolnośląskich 
agencji zatrudnienia. Wynikało z nich, że 58,3% ofert pracy było kierowanych do pracowników 
wykonujących prace proste gdzie indziej niesklasyfikowane. Bez wątpienia jednak należy 
zwrócić uwagę, że wśród zawodów dominują prace niewymagające często specjalistycznych 
kompetencji (np. robotnicy wykonujący prace proste czy magazynierzy – ogólny udział 14,3%). 

Z danych pozyskanych w ramach badania (czy to z analizy sprawozdań, czy pochodzących 
z wywiadów) wynika, że oprócz kierowania ofert do osób o niskich kwalifikacjach 
(kierowanych do wykonywania prostych prac) obserwowane jest zainteresowanie osobami 
wykonującymi konkretne zawody, w dużej mierze uczone w szkołach zawodowych. Przyczyny 
problemu są bardzo złożone, ale nie należy ich szukać jedynie w kwestiach dostępności szkół 
oferujących naukę konkretnych zawodów, co raczej niskiej popularności wykształcenia 
zawodowego na poziomie średnim. Powszechnie dostrzegalna jest bowiem deprecjacja 
wartości wykształcenia zawodowego, co znajduje odzwierciedlenie w braku zainteresowania 
młodzieży podejmowaniem nauki w szkołach zawodowych. W konsekwencji powszechnym 
problemem zgłaszanym przez pracodawców są deficyty w dostępie do kadry zawodowej.20 

Warto przy tym zauważyć, że w porównaniu z analizą prowadzoną w 2013 roku w odniesieniu 
do lat 2011-2012 występuje podstawowe podobieństwo polegające na skupieniu działań 
agencji zatrudnienia na poszukiwaniu pracowników wykonujących prace proste bądź 
posiadających określone kwalifikacje zawodowe (por. wykres 20). Abstrahując od kwestii 
proporcji wskazań na poszczególne zawody można przyjąć, że działania agencji skupiają się 
właśnie głównie na tego rodzaju grupach zawodów. 

  

                                         
20 Por. Diagnoza i trendy rozwojowe dolnośląskiej inteligentnej specjalizacji „Produkcja maszyn i urządzeń, 
obróbka materiałów”, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, str. 121-122 
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Wykres 20. Zawody, jakich najczęściej dotyczyły oferty pracy w dolnośląskich agencjach zatrudnienia 
w 2018 roku  

Źródło: CATI/CAWI z przedstawicielami agencji zatrudnienia, n=400 

Wykaz zawodów, jakich najczęściej dotyczyły oferty pracy w dolnośląskich agencjach 
zatrudnienia w 2018 roku pokrywa się częściowo z wykazem zawodów deficytowych 

7,5%

7,5%

6,8%

6,8%

5,3%

4,5%

4,5%

4,0%

3,8%

3,8%

3,0%

3,0%

3,0%

2,8%

2,5%

2,5%

2,5%

2,5%

2,3%

2,3%

2,3%

2,0%

2,0%

2,0%

2,0%

Pozostali robotnicy wykonujący prace proste w przemyśle
(932990)

Spawacz (721204)

Magazynier (432103)

Pozostali pracownicy wykonujący prace proste gdzie
indziej niesklasyfikowani (962990)

Murarz (711202)

Opiekun osoby starszejS (341202)

Pakowacz ręczny (932101)

Pozostałe pomoce i sprzątaczki biurowe, hotelowe i
podobne (911290)

Kierowca operator wózków jezdniowych (widłowych)
(834401)

Pomocniczy robotnik w przemyśle przetwórczym
(932911)

Malarz budowlany (713102)

Murarz-tynkarzS (711204)

Zbrojarz (711404)

Pozostali robotnicy wykonujący prace proste w
ogrodnictwie i sadownictwie (921490)

Kierowca samochodu dostawczego (832202)

Pozostali murarze i pokrewni (711290)

Pozostali pracownicy obsługi biurowej (411090)

ŚlusarzS (722204)

ElektrykS (741103)

Inżynier organizacji i planowania produkcji (214102)

Tokarz / frezer obrabiarek sterowanych numerycznie
(722313)

Inżynier utrzymania ruchu (214103)

KucharzS (512001)

Pozostali kierowcy samochodów ciężarowych (833290)

Pozostali robotnicy budowlani robót stanu surowego i
pokrewni gdzie indziej niesklasyfikowani (711990)



 

36 

przewidzianych dla województwa dolnośląskiego na 2018 rok (por. tabela 30).21 Porównując 
zestawienia znajdziemy szereg podobieństw – kierowcy, różnego rodzaju robotnicy 
budowlani, ślusarze czy spawacze są tym zawodami, w przypadku których najtrudniej jest 
obecnie znaleźć pracownika i te zawody pojawiają się w zestawieniach zawodów, których 
dotyczą usługi świadczone przez agencje zatrudnienia. Potwierdza to przynajmniej częściowo 
zapotrzebowanie na usługi agencji zatrudnienia ze strony firm, które samodzielnie nie są 
w stanie znaleźć pracowników (np. nie dysponując wyspecjalizowanymi działami kadr), 
w odniesieniu do których obserwowane są na rynku pracy największe deficyty. 

Tabela 30. Wykaz zawodów deficytowych dla województwa dolnośląskiego za 2018 rok 

- Betoniarze i zbrojarze 

- Blacharze i lakiernicy - 
samochodowi 

- Brukarze 

- Cieśle i stolarze budowlani 

- Cukiernicy 

- Dekarze i blacharze budowlani 

- Elektrycy, elektromechanicy i 
elektromonterzy 

- Fizjoterapeuci i masażyści 

- Fryzjerzy 

- Inżynierowie budownictwa 

- Kelnerzy i barmani 

- Kierowcy autobusów 

- Kierowcy samochodów 
ciężarowych i ciągników siodłowych 

- Kierownicy budowy 

- Kierownicy ds. produkcji 

- Krawcy i pracownicy produkcji 
odzieży 

- Kucharze 

- Lekarze 

- Magazynierzy 

- Mechanicy pojazdów 
samochodowych 

- Monterzy instalacji budowlanych 

- Monterzy konstrukcji metalowych 

- Monterzy maszyn i urządzeń 

- Murarze i tynkarze 

- Nauczyciele języków obcych i 
lektorzy 

- Nauczyciele praktycznej nauki 
zawodu 

- Nauczyciele przedmiotów 
zawodowych 

- Nauczyciele przedszkoli 

- Nauczyciele szkół specjalnych 

- Operatorzy i mechanicy sprzętu do 
robót ziemnych 

- Operatorzy maszyn do produkcji 
wyrobów z gumy i tworzyw 
sztucznych  

- Operatorzy obrabiarek 
skrawających 

- Opiekunowie osoby starszej lub 
niepełnosprawnej 

- Piekarze 

- Pielęgniarki i położne 

- Pomoce kuchenne 

- Pracownicy robót 
wykończeniowych w 
budownictwie 

- Robotnicy budowlani 

- Robotnicy obróbki drewna i 
stolarze 

- Samodzielni księgowi 

- Spawacze 

- Spedytorzy i logistycy 

- Sprzedawcy i kasjerzy 

- Szefowie kuchni 

- Ślusarze 

 Źródło: Barometr zawodów 2018 

Jak pokazuje poniższa tabela (31 i 32) większość klientów indywidualnych stanowią Polacy, 
choć udział cudzoziemców jest dość znaczący, sięgając około jednej trzeciej. Są to w większości 
Ukraińcy i Białorusini, a więc przedstawiciele krajów, które mają ułatwiony dostęp do 
polskiego rynku pracy. W ich przypadku wystarczy złożenie przez pracodawcę oświadczenia 
o zamiarze powierzenia wykonywania pracy obywatelowi Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, 
Rosji lub Ukrainy. W przypadku klientów instytucjonalnych odsetek podmiotów zagranicznych 
jest wyraźnie mniejszy i dominują kraje Europy Zachodniej, które borykają się z podobnymi 
problemami na rynku pracy, co zmusza ich do poszukiwania pracowników między innymi 
w Polsce. 

Tabela 31. Średnia liczba klientów dolnośląskich agencji zatrudnienia w 2018 roku 
Klienci indywidualni Średnia liczba klientów 

Klienci  indywidualni z Polski 60,3 

Klienci  indywidualni z zagranicy 34,4 

 Źródło: CATI/CAWI z przedstawicielami agencji zatrudnienia, n=400 

                                         
21 Za: Barometr zawodów 2018. ….., str. 29 



 

37 

Tabela 32. Kraje pochodzenia klientów zagranicznych 

Klienci indywidualni % Klienci instytucjonalni % 

Ukraina 71,5% Niemcy 52,8% 

Białoruś 20,1% brak danych 26,9% 

Niemcy 13,4% Francja 9,3% 

Gruzja 10,6% Holandia 9,3% 

Mołdawia 7,8% Czechy 6,5% 

brak danych 7,3% Szwecja 5,6% 

Wielka Brytania 2,8% Belgia 4,6% 

Rosja 2,8% USA 4,6% 

Holandia 2,2% Ukraina 3,7% 

Indie 2,2% Włochy 2,8% 

 Anglia 2,8% 

 Źródło: CATI/CAWI z przedstawicielami agencji zatrudnienia, n=400 

Jak zostało wspomniane (por. wykres 16) podstawową grupą klientów agencji zatrudnienia 
działających na Dolnym śląsku są firmy. Wśród nich, co pokazuje tabela 33, najczęściej z usług 
agencyjnych korzystają firmy co najmniej średnie. Są to przy tym głównie firmy polskie. 
Najrzadziej z kolei wśród klientów instytucjonalnych pojawia się sektor publiczny. Najwięcej 
klientów korzysta przy tym z usług polegających na kierowaniu do pracy za granicą (tabela 34). 
Na te dane trzeba jednak patrzeć w zestawieniu z informacjami pochodzącymi ze sprawozdań 
składanych corocznie przez agencje zatrudnienia, które zostały poddane analizie w rozdziale 
II. 

Tabela 33. Struktura instytucjonalnych klientów dolnośląskich agencji zatrudnienia w 2018 roku  
Klienci instytucjonalni Średnia liczba klientów 

Firmy mikro (zatrudniające do 10 osób) 19,2 

Firmy małe (zatrudniające do 50 osób) 13,3 

Firmy średnie (zatrudniające do 250 osób) 152,5 

Firmy duże (zatrudniające pow. 250 osób) 34,9 

Urzędy 4,6 

Firmy - rynek polski 19,8 

Firmy - rynek zagraniczny 4,4 

 Źródło: CATI/CAWI z przedstawicielami agencji zatrudnienia, n=400 

Tabela 34. Struktura klientów dolnośląskich agencji zatrudnienia w 2018 roku wg rodzajów 
świadczonych usług 

Klienci wg rodzajów usług Średnia liczba klientów 

Pośrednictwo pracy w Polsce 50,16 

Kierowanie do pracy za granicą 111,64 

Doradztwo personalne 58,84 

Poradnictwo zawodowe 69,69 

Praca tymczasowa w Polsce 66,28 

Praca tymczasowa wykonywana u pracodawcy za granicą 67,77 

 Źródło: CATI/CAWI z przedstawicielami agencji zatrudnienia, n=400 

Jak wynika z prezentowanej niżej tabeli (nr 35) największa liczba obcokrajowców jest klientami 
agencji z subregionu legnicko-głogowskiego, z kolei subregion wrocławski przoduje wyraźnie 
jeśli chodzi o liczbę klientów korzystających z możliwości zatrudniania pracowników 
tymczasowych. Tu także mamy najwięcej klientów z grupy firm średnich i dużych, co może 
wynikać z tego, że właśnie we Wrocławiu i okolicznych gminach mają swoje siedziby centrale 
firm krajowych bądź krajowe oddziały firm zagranicznych. Relatywnie duża liczba usług agencji 
zatrudnienia z subregionu wrocławskiego i miasta Wrocławia skupia się także na kierowaniu 
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pracowników z Polski do pracy za granicą. Analizując dane odnoszące się do subregionów 
należy mieć jednak na uwadze, że mają one charakter wyrywkowy, tj. pokazują stan  w danym 
roku bez możliwości odwołania do porównywalnych lat wcześniejszych.  

Tabela 35. Średnia liczba klientów dolnośląskich agencji zatrudnienia w 2018 roku wg subregionów 

 

  

Subregion 
jeleniogórski 

Subregion 
legnicko-
głogowski 

Subregion 
wałbrzyski 

Subregion 
wrocławski i 

miasta 
Wrocławia 

1 Klienci  indywidualni z Polski 28,9 74,0 40,0 68,2 

2 Klienci  indywidualni z zagranicy 46,0 52,3 18,2 33,8 

3 Firmy mikro (zatrudniające do 10 osób) 15,6 9,1 26,3 18,2 

4 Firmy małe (zatrudniające do 50 osób) 26,1 3,6 17,2 12,8 

5 Firmy średnie (zatrudniające do 250 osób) 25,8 4,8 48,8 201,7 

6 Firmy duże (zatrudniające pow. 250 osób) 25,0 12,8 20,3 41,9 

7 Urzędy 1,5 5,0 18,3 2,5 

8 Firmy - rynek polski 10,3 9,9 23,4 21,5 

9 Firmy - rynek zagraniczny 3,1 3,3 3,8 4,8 

10 Pośrednictwo pracy w Polsce 56,9 13,2 68,8 51,0 

11 Kierowanie do pracy za granicą 59,7 55,6 61,8 155,9 

12 Doradztwo personalne 33,3 121,1 64,4 54,0 

13 Poradnictwo zawodowe 30,0 148,8 98,5 46,3 

14 Praca tymczasowa w Polsce 43,7 29,6 22,8 84,9 

15 Praca tymczasowa wykonywana u pracodawcy za granicą 37,2 112,5 101,0 62,5 

 Źródło: CATI/CAWI z przedstawicielami agencji zatrudnienia, n=400 

Jeśli chodzi o rodzaje usług świadczonych na rzecz cudzoziemców (wykres 21) to dotyczą one 
głównie osób spoza Unii Europejskiej. Aż 62,5% agencji zatrudnienia wskazało, że nie 
obsługuje klientów z krajów UE, podczas gdy w odniesieniu do osób klientów spoza UE odsetek 
ten wynosił jedynie 25. Dominuje pośrednictwo pracy (klienci z UE 14,8%, klienci spoza UE – 
55,1%) lub praca tymczasowa w Polsce (klienci z UE 11,9%, klienci spoza UE – 33,5%). 
Najrzadziej w zestawieniach mieszczą się, zgodnie zresztą z obserwacjami dokonanymi na 
podstawie analizy sprawozdań, usługi związane z kierowaniem do pracy za granicą bądź pracą 
tymczasową u pracodawcy zagranicznego. W tym przypadku jednak nie mówimy o liczbie 
klientów, ale deklaracjach dotyczących samego faktu świadczenia tego rodzaju usług. Również 
w relatywnie niewielkim stopniu świadczone są usługi poradnictwa zawodowego czy 
doradztwa personalnego, choć dotyczą one głównie osób spoza UE. Wynika to z tego, że polscy 
pracodawcy, być może z uwagi na nieznajomość języka przez pracowników odpowiedzialnych 
za procesy kadrowe, mogliby mieć trudności w samodzielnym doborze odpowiednich 
kandydatów do pracy wywodzących się z Europy Wschodniej lub Azji.  
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Wykres 21. Rodzaje usług świadczonych przez agencje zatrudnienia dla cudzoziemców 

  
Źródło: CATI/CAWI z przedstawicielami agencji zatrudnienia, n=400 

Z rodzajów usług wynikają obszary, w jakich są one świadczone (wykres 22). Dominuje pomoc 
w uzyskaniu pozwolenia na pracę (58,0%) bądź pomoc w uzyskaniu oświadczenia 
rejestrowanego w PUP (57,4%). Pojawiają się jednak także usługi towarzyszące, jak wsparcie 
w znalezieniu mieszkania (47,7%) czy szkolenia językowe (35,8%). Są to usługi skierowane 
głównie do obywateli krajów zza wschodniej granicy Polski, dla których nieznajomość realiów 
życia czy języka jest często dużą przeszkodą utrudniającą swobodną aklimatyzację w Polsce.  

Wykres 22. Obszary usług świadczonych dla cudzoziemców przez agencje zatrudnienia w 2018 roku 

 
Źródło: CATI/CAWI z przedstawicielami agencji zatrudnienia, n=400 
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Tabela 36. Obszary usług świadczonych dla cudzoziemców przez agencje zatrudnienia w 2018 roku 
wg subregionów 

  
Subregion 

jeleniogórski 

Subregion 
legnicko-
głogowski 

Subregion 
wałbrzyski 

Subregion 
wrocławski i miasta 

Wrocławia 

1 
Pomoc w uzyskaniu pozwolenia na 
pracę 

63,6% 64,3% 60,6% 53,8% 

2 
Pomoc w uzyskaniu oświadczenia 
rejestrowanego w PUP, uprawniającego 
do podjęcia pracy 

63,6% 67,9% 66,7% 49,5% 

3 Wsparcie mieszkaniowe 72,7% 57,1% 54,5% 36,6% 

4 Szkolenia (w tym językowe) 63,6% 25,0% 36,4% 32,3% 

5 Doradztwo zawodowe 0,0% 7,1% 0,0% 4,3% 

6 Doradztwo prawne 0,0% 7,1% 0,0% 3,2% 

7 Karty pobytu 0,0% 0,0% 6,1% 2,2% 

8 Poszukiwanie miejsc pracy 0,0% 0,0% 0,0% 4,3% 

9 Żadne 9,1% 10,7% 6,1% 16,1% 

 Źródło: CATI/CAWI z przedstawicielami agencji zatrudnienia, n=400 

Jak pokazuje zestawienie zawierające dane wiążące obszar wsparcia z subregionami (tabela 
36) w największym stopniu żadnych usług, które można uznać za dodatkowe nie świadczą 
agencje z subregionu wrocławskiego i Wrocławia. Zwraca także uwagę duży udział usług 
towarzyszących w przypadku firm z subregionu jeleniogórskiego, ale też legnicko-
głogowskiego czy wałbrzyskiego (tabela 37). Generalnie rzecz biorąc należy zwrócić uwagę na 
to, że w przypadku usług towarzyszących niemal każdorazowo w najmniejszym stopniu 
świadczą je agencje z subregionu wrocławskiego i Wrocławia. 

Tabela 37. Stanowiska, na jakich zatrudniani  są pracownicy z Polski i cudzoziemcy za pośrednictwem 
dolnośląskich agencji zatrudnienia w 2018 roku wg subregionów 

Pracownicy krajowi  Ogółem 
Subregion 

jeleniogórski 
Subregion legnicko-

głogowski 
Subregion 
wałbrzyski 

Subregion wrocławski i 
miasta Wrocławia 

Szczebel wyższy 4,67% 0,0% 4,0% 1,6% 6,4% 

Szczebel średni 32,04% 28,6% 29,2% 17,6% 37,1% 

Szczebel niższy 63,29% 71,4% 66,8% 80,8% 56,5% 

Cudzoziemcy  Ogółem 
Subregion 

jeleniogórski 
Subregion legnicko-

głogowski 
Subregion 
wałbrzyski 

Subregion wrocławski i 
miasta Wrocławia 

Szczebel wyższy 2,97% 1,0% 7,3% 1,9% 2,7% 

Szczebel średni 11,96% 14,3% 6,3% 7,3% 14,0% 

Szczebel niższy 85,06% 84,8% 86,3% 90,8% 83,3% 

Źródło: CATI/CAWI z przedstawicielami agencji zatrudnienia, n=400 

Jeśli chodzi o różnice w zatrudnianiu pracowników krajowych i cudzoziemców, to z pewnością 
drudzy relatywnie częściej są zatrudniani na stanowiskach niższego szczebla, wymagających 
mniejszych kwalifikacji (tabela 38). Generalnie pracownicy niższego szczebla rekrutowani 
spośród Polaków stanowią niemal dwie trzecie ogółu (63,29%), zaś w przypadku 
cudzoziemców aż 85,06%. Ta zależność występuje niezależnie od subregionu i ma związek 
z powszechnym zatrudnianiem przez polskie firmy pracowników zza wschodniej granicy. 
W przypadku Wrocławia i subregionu wrocławskiego relatywnie częściej występuje przy tym 
świadczenie usług w ramach procesów zatrudniania pracowników na wyższych szczeblach. 
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Należy to uznać jako pochodną specyfiki subregionalnego rynku pracy i zapewne trzeba  
wiązać z faktem zatrudniania cudzoziemców z krajów UE w siedzibach firm, które tu właśnie 
otwierają swoje oddziały. 

Branżą, która w największym stopniu doświadcza niedoboru pracowników jest budownictwo. 
To do niej rekrutowani są najczęściej pracownicy, zwłaszcza cudzoziemcy (por. wykres 23 i 24). 
Trafiają oni poza tym głównie do zakładów produkcyjnych, gdzie wykonują prace nie 
wymagające zbyt wysokich kwalifikacji. Pracownicy krajowi co do zasady też, nie bez powodu 
bowiem wśród zawodów wskazywanych przez agencje zatrudnienia w sprawozdaniach 
dominują robotnicy wykonujący prace proste w przemyśle. W przypadku pracowników z Polski 
pojawia się jeszcze branża transportowa, gdzie niezbędne są specjalistyczne uprawnienia. Te 
zaś nie są bardzo powszechne wśród pracowników z zagranicy, a dodatkowo konieczna jest 
ich legalizacja w Polsce. 

Wykres 23. Branże, w jakich zatrudniani są pracownicy z Polski za pośrednictwem dolnośląskich 
agencji zatrudnienia w 2018 roku  

 
Źródło: CATI/CAWI z przedstawicielami agencji zatrudnienia, n=400 
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Wykres 24. Branże, w jakich zatrudniani są cudzoziemcy za pośrednictwem dolnośląskich agencji 
zatrudnienia w 2018 roku  

 
Źródło: CATI/CAWI z przedstawicielami agencji zatrudnienia, n=400 

Zagadnienie zatrudniania cudzoziemców stało się także przedmiotem dyskusji toczonych 
w ramach wywiadów fokusowych z przedstawicielami urzędów pracy oraz agencji 
zatrudnienia22. Generalna konkluzja, jaka wynika z przeprowadzonych dyskusji wskazuje, że 
pozyskiwanie pracowników z zagranicy jest procesem niezbędnym na krajowym (w tym 
dolnośląskim) rynku pracy, który obecnie cierpi na niedobór siły roboczej. Praca imigrantów 
jest zatem głównym ratunkiem dla przedsiębiorstw w zakresie ich dalszego rozwoju. Podobnie  
jak z wywiadów telefonicznych i z dyskusji toczonej w ramach grup fokusowych wynika, że 
głównie przybywają do Polski pracownicy z krajów, które są objęte tzw. procedurą 
oświadczeniową. Pod tym określeniem kryje się uproszczony tryb postepowania 
z cudzoziemcami. Z procedurą oświadczeniową i związanym z tym zwiększonym napływem 
pracowników z zagranicy wiążą się jednak wg przedstawicieli PUP także negatywne aspekty, 

                                         
22 Cytaty zaczerpnięte z przeprowadzonych dyskusji każdorazowo są umieszczane w tekście stanowiąc ilustrację 
do prowadzonej analizy. W przypadku wywiadów z przedstawicielami urzędów pracy przywoływane wypowiedzi 
są oznaczone ‘FGI_PUP’, zaś w przypadku dyskusji toczonej w gronie przedstawicieli dolnośląskich agencji 
zatrudnianie ‘FGI_AZ’. 
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jak chociażby niższy poziom przyrostu płac. Pomimo zachodzących już zmian (rosnących 
oczekiwań odnośnie wysokości wynagrodzeń) pracownicy z Europy Wschodniej są tańsi niż 
pracownicy z Polski, co zmniejsza nieco presje płacową wywieraną na pracodawców.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na korzyści wynikające z zatrudniania cudzoziemców, sformułowane w zgodnym zresztą tonie 
podkreślania efektów ekonomicznych dla gospodarki, wskazują przedstawiciele agencji 
zatrudnienia. Według nich dzięki pracownikom z Ukrainy (czy generalnie z Europy Wschodniej 
lub Azji) firmy mają kogo zatrudniać. Bez napływu siły roboczej z zagranicy polskie firmy 
produkcyjne generalnie nie mogłyby się rozwijać, a to negatywnie wpłynęłoby z kolei na stan 
polskiego systemu ubezpieczeń społecznych, zmniejszyłoby wpływy podatkowe etc. 
Dodatkowo podkreśla się, że cudzoziemcy spoza UE mogą np. pracować w wolne dni, 
weekendy, ponieważ z reguły żyją w Polsce samotnie, zaś ich głównym celem pobytu jest 
zarobkowanie. Minusem są problemy z komunikacją, ponieważ ci pracownicy albo słabo, albo 
w ogóle nie znają języka polskiego. Może to stwarzać problemy w procesie szkolenia 
stanowiskowego czy codziennej komunikacji z przełożonymi, zwłaszcza, jeśli pracownicy 

„(…) informacja starosty o sytuacji na lokalnym rynku 
pracy (…) jest to czysta fikcja. Powoduje to u nas r 

obciążenie kilkunastu osób pracą przez cały rok na. w 
związku z tym te pieniądze są przeznaczane na 

działania czysto fikcyjne, które służą pseudo obronie 
naszego rynku pracy.” 

FGI_PUP 

„U nas na pewno jest to Gruzja, Ukraina i 
teraz Mołdawia…” 

FGI_PUP 

„Jeżeli chodzi o świadczenia, to rzeczywiście 
no sześć krajów 95% to są Ukraińcy, 

Białorusini, Rosjanie, Gruzini – tak jak 
wszędzie mniej więcej proporcja jest ta 

sama.(…) jeżeli chodzi o kraje trzecie, które 
nie są w procedurze oświadczeniowej, to 

sporo pracowników przybywa z azjatyckich 
kierunków.” 

FGI_PUP 

„Ale ja w ogóle widzę też dobre rozwiązania 
związane z rejestracją oświadczeń. Dlatego że 
popatrzmy – społeczeństwo się starzeje, coraz 

trudniej jest znaleźć opiekunkę, albo skorzystać z 
domu pomocy społecznej, bo nie każdy chce swoich 

rodziców, czy rodzicach, czy bliskiego oddać do domu 
pomocy społecznej. Wszystkie opiekunki, które 
przyjeżdżają i z tego, co ja słyszę, to panie, które 

opiekują się, są super opiekunkami, gospodyniami i 
dbają bardzo o podopiecznego. Nie mam takich 

negatywnych doświadczeń.” 

FGI_PUP 

„Wiele jest minusów. Więc może o tym się 
powszechnie nie mówi – dla pracownika taki 
duży i w sumie nie tak bardzo kontrolowany 

napływ osób o niskich kwalifikacjach 
powoduje to, że płaca nie rośnie w taki 

sposób adekwatny do oczekiwań.” 

FGI_PUP „Jestem z wykształcenia językowcem i 
przygotowałem po prostu aplikację komórkową oraz 
lekcje na stronie internetowej, gdzie po prostu jest 

interaktywny słownik bengalsko-polski z Polską 
wymową, ze zwrotami ukierunkowanymi po pewnym 

etapie podstawowym na dany zawód. Czyli mamy 
osobno dla szwaczek i krojczych mamy osobno kilka 
rozdziałów związanych ze zwrotami, z elementami 

komunikacji w języku polskim. Dla sektora 
budowlanego, dla przetwórstwa i produkcji. 

Generalnie oparliśmy to na słownictwie i zwrotach 
wymaganych na poziomie A1.” 

FGI_AZ 

 

„Po pierwsze tu nawet nie chodzi o to, żeby 
zachęcić, tylko, że w ogóle uprzedzić, że 

muszą nauczyć się polskiego, przynajmniej 
podstawowych słów. Wysyłamy im słowniki, 
zrobiliśmy na każdy rodzaj specjalistów, dla 

ślusarzy, spawaczy jeden, dla elektryków 
drugi, dla kucharzy i tak dalej, żeby zanim oni 

zrobią wizę minie miesiąc-dwa i w trakcie 
tego czasu da się trochę” 

FGI_AZ 
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pochodzą z Azji, a więc dodatkowo z odmiennej sfery kulturowej. Podejmowane są próby 
przygotowywania słowników z podstawowymi chociażby zwrotami czy słownictwem, tym 
niemniej bez wątpienia bariera językowa jest jedną z głównych niedogodności związanych 
z zatrudnianiem cudzoziemców. 
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3.3. Promocja usług świadczonych przez agencje zatrudnienia  

Mając na uwadze, że część klientów agencji zatrudnienia (głównie osób prywatnych – por 
tabela 31) wywodzi się z zagranicy, kluczową kwestią wydaje się być promocja usług 
zapewniająca dotarcie do klientów spoza Polski. Jak wynika z poniższego wykresu promocja 
oferty agencji zatrudnienia jest podejmowana głównie w Polsce oraz w krajach, których 
obywatele podlegają uproszczonej procedurze związanej z podejmowaniem zatrudnienia 
w Polsce. Procedura uproszczona, nazywana także "procedurą oświadczeniową" pozwala 
obywatelowi jednego z 6 państw: Republiki Armenii, Republiki Białoruś, Republiki Gruzji, 
Republiki Mołdowy, Federacji Rosyjskiej i Ukrainy wykonywać pracę w Polsce przez 6 miesięcy 
w okresie 12 następujących po sobie miesięcy bez konieczności uzyskania zezwolenia na 
pracę. Warunkiem skorzystania z procedury uproszczonej jest uzyskanie przez pracodawcę 
wpisu do ewidencji oświadczeń w powiatowym urzędzie pracy oraz posiadanie przez 
cudzoziemca dokumentu potwierdzającego tytuł pobytowy w RP.23  

Wykres 25. Kraje, w jakich prowadzona jest promocja dolnośląskich agencji zatrudnienia w 2018 
roku  

 
Źródło: CATI/CAWI z przedstawicielami agencji zatrudnienia, n=400 

Tego rodzaju prawidłowość związana z podejmowaniem działań promocyjnych w kierunku 
przedstawicieli krajów objętych procedurą oświadczeniową jest zachowana niezależnie od 
subregionów, choć należy zastrzec, że w przypadku subregionu wrocławskiego i miasta 
Wrocławia spektrum krajów, w których prowadzona jest promocja działań agencji jest dużo 
szersze, ponieważ oprócz wcześniej wskazanych krajów objętych ułatwioną ścieżką 
podejmowania zatrudnienia obejmuje też chociażby kraje azjatyckie (por. tabela 38). 
Generalnie rzecz biorąc ukierunkowanie działań promocyjnych agencji zatrudnienia na 

                                         
23 Za: https://www.mpips.gov.pl/praca/zatrudnienie-cudzoziemcow/ 
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pracowników pochodzących z zagranicy wiąże się z przywoływaną już chociażby w ramach 
prowadzonej analizy danych zastanych dobra sytuacją na krajowym i regionalnym rynku pracy. 
Niska stopa bezrobocia na granicy bezrobocia naturalnego (czyli bezrobocia w warunkach 
równowagi na rynku pracy) powoduje, że krajowe zasoby siły roboczej uległy w dużym stopniu 
wyczerpaniu. 

Tabela 38. Kraje, w jakich prowadzona jest promocja dolnośląskich agencji zatrudnienia w 2018 roku 
wg subregionów 

  

Subregion 
jeleniogórski 

Subregion 
legnicko-
głogowski 

Subregion 
wałbrzyski 

Subregion wrocławski i 
miasta Wrocławia 

Polska 79,1% 95,5% 84,8% 84,6% 

Ukraina, Armenia, Mołdawia, Białoruś, Gruzja, 
Rosja 

30,2% 43,2% 30,3% 39,3% 

Unia Europejska 16,3% 25,0% 10,6% 19,8% 

Daleki wschód (np. Wietnam, Korea, Chiny, 
Filipiny i in.) 

0,0% 0,0% 0,0% 2,8% 

Wielka Brytania 0,0% 0,0% 0,0% 0,8% 

Bangladesz 0,0% 0,0% 0,0% 0,8% 

Czechy 0,0% 0,0% 0,0% 0,4% 

Nepal 0,0% 0,0% 0,0% 0,4% 

żadne 9,3% 4,5% 12,1% 9,3% 

Źródło: CATI/CAWI z przedstawicielami agencji zatrudnienia, n=400 

Najskuteczniejsze formy promocji wiążą się z działaniami podejmowanymi w Internecie. 
Dominuje on jako narzędzie upowszechniania informacji niezależnie od typów klientów (klient 
indywidualny/klient instytucjonalny) czy ich pochodzenia (Polska/zagranica). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Potwierdzeniem obserwacji są opinie wygłaszane przez respondentów wywiadów 
pogłębionych. Wskazywali oni właśnie na różnego rodzaju internetowe źródła informacji, jak 
własne strony internetowe, portale z ogłoszeniami czy media społecznościowe. 
Uzupełnieniem jest korzystanie z poleceń znajomych (tzw. poczta pantoflowa) czy 
wykorzystywanie znajomości, jakie dane osoby mają chociażby zagranicą. Warto w tym 
miejscu dodać, że szereg agencji zatrudnienia jest właśnie prowadzonych przez 
cudzoziemców, którzy pierwotnie przyjechali do Polski do pracy, a następnie zajęli się 
prowadzeniem tego rodzaju działalności. 

„Po prostu jedni drugich polecają, my 
prowadzimy samo sobie rekrutację we 

własnym zakresie.” 
IDI_AZ 

 

„Głównie poprzez Internet praktycznie, czyli 
poprzez stronę internetową, portale 

internetowe.” 
IDI_AZ 

 

„Ogłoszenia na stronie internetowej. Poprzez 
znajomości, poprzez kontakty już jakieś 

nawiązane z innymi Ukraińcami czy innymi 
osobami, obywatelami innych krajów. No tak, 

wie Pani, pocztą taką pantoflową. Właśnie 
też portale, no głównie portale 

internetowe..” 
IDI_AZ 

 

„Działamy tylko z polecenia, nie ogłaszamy 
się nigdzie  Inaczej. Proszę Pani, bo bardziej 
klient, pracodawca, użytkownik przychodzi 

do mnie, niż ja do klienta. O to chodzi. Z 
polecenia, działamy z polecenia. Czyli, firmy 
nas polecają i na takiej zasadzie bazujemy w 

zasadzie współpracę.” 
IDI_AZ 
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3.4. Procesy rekrutacyjne i obsługa klientów w agencjach zatrudnienia  

Jednym z podstawowych wyzwań procesów rekrutacyjnych jest pozyskanie kandydatów 
posiadających kwalifikacje zawodowe i kompetencje pożądane przez pracodawców, jak 
również gotowych do podjęcia zatrudnienia na proponowanych warunkach. Proces  rekrutacji,  
a  następnie  selekcji  uzależniony  jest  nie  tylko  od struktury organizacyjnej  firmy,  charakteru  
organizacji,  jej  wielkości, ale przede wszystkim od typu stanowiska na, które firma poszukuje 
pracownika.  Poszukiwanie  nowych  pracowników  jest  ważnym,  jeśli  nie  najważniejszym, 
elementem dla firm, ponieważ od efektywności rekrutacji zależy czy dana osoba na stałe 
znajdzie się w strukturach firmy, a co za tym idzie będzie stanowiła dla firmy wartość dodaną.24 

Wykres 26. Główne problemy występujące w procesach rekrutacji prowadzonych przez dolnośląskie 
agencje zatrudnienia w 2018 roku  

Źródło: CATI/CAWI z przedstawicielami agencji zatrudnienia, n=400 

Procesy rekrutacyjne w reżimie gospodarki cechującej się niedoborem kadr chętnych do 
podjęcia zatrudniania stanowią dość duże wyzwanie dla firm. Może to tłumaczyć wzrost 
popularności agencji zatrudnienia, które niejako wyręczają firmy  w tym procesie. Niezależnie 
od posiadanych umiejętności agencje zatrudnienia natrafiają na określone bariery. 
Podstawową jest oczywiście niewystarczająca dostępność na rynku pracy kandydatów do 
podjęcia zatrudnienia (68,3% wskazań) lub też dostępni są kandydaci nieposiadający 
odpowiednich kwalifikacji (43,5% wskazań). To jednak nie jedyne problemy. Ograniczeniem 
w skuteczności prowadzonych procesów są także zbyt niskie poziomy wynagrodzeń 
oferowane przez potencjalnych pracodawców (43% wskazań). Istotnym utrudnieniem 
(wskazywanym przez 23,8% agencji zatrudnienia) w pozyskaniu odpowiednich kandydatów 
spełniających wymagania pracodawców mogą być także zbyt krótkie terminy wyznaczane 

                                         
24 10. A. Trzcińska, Rekrutacja pracowników jako proces, Zeszyty Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły 
Zarządzania i Przedsiębiorczości, Zeszyt 1/2011, Wałbrzych 2011 
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pracodawców: 

- nieadekwatne wynagrodzenie w 
stosunku do kwalifikacji - 29,5% 

- znajomość języków obcych - 27,3% 
- za wysokie wymagania dotyczące 

doświadczenia - 15,9%  
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przez klientów na realizację przez agencje zatrudnienia usług rekrutacyjnych. Jakkolwiek 
można tego rodzaju oczekiwania zrozumieć (szybkie wypełnianie wakatów pozwala na 
minimalizowanie ewentualnych strat bądź szybszą realizację  określonych działań rynkowych), 
to jednak znalezienie właściwego kandydata wymaga przeprowadzenia odpowiedniego 
procesu rekrutacyjnego.  

Część przedstawicieli agencji zatrudnienia (11%) wskazuje, że problemem są także zbyt 
wysokie oczekiwania pracodawców odnośnie kwalifikacji, doświadczenia, znajomości języków 
obcych czy wreszcie oferowanie wynagrodzeń nieadekwatnych do kwalifikacji (por. ramka 
przy wykresie 25). 

Wymienione wyżej problemy są typowe w zasadzie dla wszystkich agencji zatrudnienia, 
niezależnie od subregionu, w którym działają (tabela 39). Oczywiście mamy do czynienia 
z różnymi proporcjami udziału każdego z nich, to jednak bez wątpienia można uznać, że 
relatywnie najmniejsze problemy z pozyskaniem pracowników występują w subregionie 
jeleniogórskim (‘jedynie’ 55,8% wskazań na brak osób chętnych do pracy), choć jednocześnie 
najczęściej wskazuje się na zbyt niskie kwalifikacje kandydatów. W subregionie jeleniogórskim 
firmy oferują także zbyt niskie jak na oczekiwania potencjalnych kandydatów wynagrodzenia. 
Z kolei największej presji jeśli chodzi o terminy realizacji procesów rekrutacyjnych 
doświadczają agencje zatrudnienia działające we Wrocławiu i okolicach (26,7% wskazań na 
zbyt krótki czas przeznaczony na rekrutacje). 

Tabela 39. Główne problemy występujące w procesach rekrutacji prowadzonych przez dolnośląskie 
agencje zatrudnienia w 2018 roku wg subregionów 

 jeleniogórski 
legnicko-
głogowski 

wałbrzyski 
wrocławski i miasta 

Wrocławia 

Brak osób chętnych do pracy 55,8% 72,7% 71,2% 68,8% 

Zbyt niskie kwalifikacje kandydatów 55,8% 36,4% 45,5% 42,1% 

Zbyt niskie wynagrodzenie 53,5% 43,2% 47,0% 40,1% 

Zbyt krótki okres przeznaczony na rekrutacje 18,6% 15,9% 21,2% 26,7% 

Zbyt wysokie wymogi pracodawców  9,3% 6,8% 12,1% 11,7% 

Nieznajomość języka 11,6% 0,0% 9,1% 3,2% 

Zbyt wysokie wymagania pracowników 0,0% 2,3% 7,6% 4,0% 

Zbyt długie oczekiwanie na załatwienie spraw 
urzędowych 

4,7% 0,0% 0,0% 3,6% 

Nierzetelność/nieuczciwość pracodawców 0,0% 0,0% 0,0% 3,2% 

Nie wiem/trudno powiedzieć 0,0% 2,3% 1,5% 2,4% 

Niezdecydowanie osób chętnych do pracy 0,0% 0,0% 6,1% 0,4% 

Rotacja pracowników 0,0% 4,5% 0,0% 0,8% 

Źródło: CATI/CAWI z przedstawicielami agencji zatrudnienia, n=400 

Wyniki badania ilościowego znalazły potwierdzenie w trakcie pogłębionych rozmów 
z przedstawicielami agencji zatrudnienia. Wskazują oni chociażby na kwestię dostępności 
osób posiadających określone kwalifikacje zawodowe, ale także na ogólny niedobór chętnych 
do pracy. Jest to wszak podstawową przyczyną, dla której polska gospodarka jest otwarta na 
pracowników zagranicznych. Niezależnie jednak od napływu obcokrajowców w dalszym ciągu 
istnieją niedobory w zakresie osób o wyższych kwalifikacjach zawodowych. Znajdujący się na 
rynku oczekują natomiast często wynagrodzeń wyższych nie te, które mogą zaoferować 
pracodawcy. Presja płacowa rodzi zatem problemy rekrutacyjne utrudniając agencjom 
zatrudnienia znalezienie na rzecz swoich klientów odpowiednich pracowników. 
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W ramach wywiadów z przedstawicielami agencji zatrudnienia wskazano także, że proces 
rekrutacji cudzoziemców oprócz wskazanych wyżej problemów jest obarczony koniecznością 
sprostania dodatkowym wyzwaniom związanym chociażby z koniecznością pokonania bariery 
językowej (zwłaszcza, jeśli dany pracownik dopiero zaczyna pracę w Polsce), ale też skutecznej  
weryfikacji doświadczenia czy kwalifikacji deklarowanych przez kandydatów. Oczywiście 
w ofertach pracy podawane są określone wymagania, tym niemniej wyzwaniem jest często 
dobranie odpowiedniej osoby, zwłaszcza jeśli pochodzi z bardzo daleka i po raz pierwszy 
przyjeżdża do Polski. Kluczowe jest w tym przypadku potwierdzenie składanych deklaracji. 
Oprócz zatem normalnie stosowanych procedur przeprowadza się także coś w rodzaju 
wywiadów środowiskowych. Zwykle są one prowadzone przez osoby współpracujące 
z agencjami zatrudnienia w kraju, z którego pochodzą kandydaci. W ramach procedur 
weryfikacyjnych dociera się nie tylko do rodziny kandydata, ale także podejmuje kontakt 
z zakładami pracy, w których wcześniejsze zatrudnienie deklarowała dana osoba starające się 
o pracę w Polsce.  

 

 

 

 

 

 

 

 

„Znaczy dajemy swoje, swoje wymagania, 
jakie… powiedzmy język w stopniu 

komunikatywny, wiek, płeć, wykształcenie, 
rodzaj specjalizacji, zawodu i na tej zasadzie 

rekrutujemy.” 
IDI_AZ 

 

„W pierwszej kolejności jest rozmowa, taki wywiad 
środowiskowy, czym się dana osoba zajmowała, 

jakie ma wykształcenie, gdzie pracowała. Następnie 
proponujemy jakiś rodzaj pracy. Następnym 
etapem jest przygotowanie doświadczenia, a 

później zarejestrowanie, zgłoszenie takiej osoby i 
gdzieś oddelegowanie do pracy.” 

IDI_AZ 

 
„Nawet spotykamy się w ustalonych 
miejscach, bo najczęściej Ukraińcy 

przyjeżdżają do Wrocławia to trzeba ich 
odebrać, pomóc dojechać, bo jak są pierwszy 

raz to nie wiedzą i tak to jest. A praca jest 
poza na przykład miejscem i tam mają 

zamieszkanie, to tak się odbywa.” 
IDI_AZ 

 

„Chyba czasami, znaczy, może czasami bariera 
językowa, jeśli chodzi o proces rekrutacyjny z 

cudzoziemcami, prawda, bo to wymaga czasami 
rzeczywiście skorzystania z dodatkowej pomocy.” 

IDI_AZ 

 

„Teraz jest mało pracowników. Przyjeżdżają, 
zarabiają trochę kasy i jadą dalej. A co jest 

blisko? Niemcy, Czechy, Francja. Ile tu murarzy 
było? Teraz ich nie ma. Oni wyjechali.” 

IDI_AZ 

 

„Pracowników wykwalifikowanych – spawaczy, 
zbrojarzy. Możemy powiedzieć, że takich 

pracowników do budownictwa 
wykwalifikowanych, to brakuje.” 

IDI_AZ 

 
„Obecnie mamy rekrutację technika utrzymania 

ruchu zleconą przez firmę i bardzo nam to źle 
idzie, ponieważ Panowie, którzy się zgłaszają do 
nas, ich oczekiwania finansowe to zaczynają się 
chyba od siedmiu tysięcy. I rzeczywiście w tych 

lepszych firmach technicy utrzymania ruchu tyle 
zarabiają. (…) I u nas technik utrzymania ruchu 

no jest tak pożądany, a go nie możemy znaleźć.” 
IDI_AZ 

 

„Najtrudniejsze jest to, żeby pracownik dojechał 
w ogóle, bo było tak, że on zgadzał się na 

warunki, mówił, że chce jechać, a potem nie 
odbiera telefonu. W ogóle (…) jest problem 

zawsze z pracodawcami i z pracownikami, bo to 
są ludzie i z ludźmi zawsze jest problem. Bo to, 

co jest tam dogadane, to jest nie zawsze 
prawidłowo [realizowane – red.]. (…) na 
przykład przyjechał pracownik, on jest 

zadowolony, a kiedy już musi płacić, może nie 
zapłacić i wtedy zaczyna się problem.” 

IDI_AZ 

 
„Teraz już ludzie z Ukrainy mają coraz większe 

wymagania finansowe. (…) I oni już na przykład 
na budowie to za piętnaście złotych nie chcą 

pracować. A mamy takie oferty obecnie i mamy 
problem z dostarczeniem osób.” 

IDI_AZ 

 

„Komunikatywność, chodzi o język na przykład. 
To jest ciężkie. No i też na przykład (…) 

znalezienie fachowców odpowiednich..” 
IDI_AZ 

 



 

50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mając na uwadze bariery językowe czy nieznajomość miejsca, w którym dana osoba stara się 
o pracę przedstawiciele agencji zatrudnienia starają się ułatwiać kandydatom spotkanie 
umawiając się chociażby w łatwo rozpoznawalnych miejscach. Wszystko to celem 
przeprowadzenia osobistej rozmowy, która jest pierwszym etapem rekrutacji pozwalającym 
poznać daną osobę i jej intencje (np. ewentualnie zamiary dalszej emigracji do Europy 
Zachodniej). Generalnie można zauważyć, że biorąc pod uwagę aktualną sytuację na rynku 
pracy cechującą się niedoborem kandydatów do pracy przedstawiciele agencji zatrudnienia 
starają się na wszelkie sposoby ułatwiać kandydatom do pracy, zwłaszcza cudzoziemcom, 
kontakty z pracodawcom. Oprócz wspomnianej wyżej praktyki umawiania się na wywiady 
w dowolnych miejscach, do których łatwo dotrzeć pomaga się także osobom rekrutowanym 
w dotarciu do pracodawców na rozmowy czy wspiera organizacyjnie w pierwszych dniach 
pobytu w Polsce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Same procesy rekrutacyjne można w przypadku agencji zatrudnienia traktować jako tożsame 
z procesem obsługi klientów. Świadczy o tym chociażby zakres usług towarzyszących 
oferowanych kandydatom do pracy pochodzącym z zagranicy. Wykraczają one poza działania 
związane jedynie z procesem poszukiwania odpowiednio sprofilowanych i dostosowanych do 

„Rekruterom zostaje przekazany zakres 
obowiązków [dla – red.] danej oferty i rekruter 

już później rozpoczyna poszukiwania wybranych 
kandydatów i ich selekcję, rozmowy. Jeśli 

kandydat jest obiecujący, wiemy, że będzie 
mógł rozpocząć pracę, posiada predyspozycje, 

ściągamy go po prostu.” 
IDI_AZ 

 

„Jeżeli chodzi o obcokrajowców to generalnie mamy 
to przez naszego koordynatora, który jest też z 

Ukrainy na przykład. (…) Jeśli to są obcokrajowcy z 
innych krajów to zawsze mamy pośrednika, czyli 
firmę, która jest stamtąd i z nią współpracujemy. 

Jeżeli chodzi o Polskę, no to głównie to jest tak, że 
(…) staramy się jakby spotkać z tymi osobami na 

przykład na targach pracy czy zapraszać ich do biura. 
Jeżeli to są osoby powiedzmy z Polski, no to głównie 
Internet, Facebook i ogłoszenia o pracę. Jeśli chodzi 

o osoby, nie wiem, czterdzieści plus, no to w tym 
momencie dajemy ogłoszenia do gazety lokalnej.” 

IDI_AZ 

 

„Klienci do naszej siedziby nie przychodzą, 
rekrutacje, jak to w dwudziestym pierwszym 
wieku, robimy zdalnie. Przez telekonferencję, 
przez Skype (…) teraz nikt nie ma czasu, tym 

bardziej, jeżeli się rekrutuje pięćdziesiąt osób 
gdzieś w przeciągu miesiąca.” 

IDI_AZ 

„My szukamy tutaj do Biskupic Podgórnych, a te 
miejscowości, z których szukamy to jest 

Wałbrzych, Świdnica, Świebodzice. Może oni nie 
mają jak dojechać rano. (…) Wprowadziliśmy 
teraz, nasz kolega z biura umawia się z tymi 

ludźmi i jeździ rano do tych miejscowości, do 
Wałbrzycha, do Bielawy, tam gdzie po prostu 
mamy najwięcej osób, do jednej miejscowości 

jedzie i ich zabiera. Ale zdarza się też, że po prostu 
te osoby nie przychodzą w ogóle tam w tym 

Wałbrzychu, prawda, nie spotykają się z nim, żeby 
jechać. Ale odkąd to wprowadziliśmy trochę nam 

się podniósł ten właśnie procent osób, które w 
ogóle przychodzą na rozmowy.” 

IDI_AZ 

 

„W momencie, kiedy jest gotowa wiza, ten 
człowiek kontaktuje się z nami i przesyła 

informacje, że ma otworzoną wizę, na jaki okres, 
wtedy umawiamy się z nim na datę przyjazdu. 

Przyjeżdża, dajemy mu koordynaty, czyli jak ma 
dojechać, gdzie ma się spotkać, kto go odbierze z 
przystanku. Jak przyjeżdża, to nasz koordynator 
podjeżdża pod niego, zabiera go, kwateruje w 

mieszkaniu. Następnie, kolejnego dnia są 
umawiane badania lekarskie i podpisywana jest 

umowa, następnie są szkolenia BHP-owskie i taki 
człowiek jest gotowy do podjęcia pracy.” 

IDI_AZ 
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potrzeb pracodawców kandydatów do pracy. Proces ten rozpoczyna się rozeznaniem rynku 
w zakresie zapotrzebowania przedsiębiorstw na określone stanowiska pracy bądź 
odbieraniem bezpośrednich  zgłoszeń od zainteresowanych firm. Jest to bazą do tego, aby 
rozpocząć proces poszukiwania pracownika. Etap poszukiwań może natomiast przybierać 
dwie formy: 

 Poszukiwanie pracowników na rynku poprzez zamieszanie informacji rekrutacyjnych 
w różnego rodzaju nośnikach czy wykorzystywanie kontaktów z pośrednikami działającymi 
na rynkach zagranicznych; 

 Korzystanie z baz kandydatów stworzonych na podstawie zgłoszeń, jakie napływają do 
agencji zatrudnienia. 

Istotną kwestią, zwłaszcza w przypadku obcokrajowców, jest znalezienie odpowiednich 
kandydatów o potwierdzonych kwalifikacjach. Jak zostało wyżej wspomniane agencje 
zatrudnienia współpracują często ze swoimi odpowiednikami za granicą. W przykładowym 
procesie rekrutacyjnym agencja zatrudnienia przyjmuje w pierwszej kolejności zlecenie od 
danego pracodawcy. Następnie na tej podstawie jest przygotowywane zapotrzebowanie, 
a stosowna informacja jest publikowana na stronie internetowej czy w prasie. Podejmowane 
są także kontakty z agencją na Ukrainie czy Białorusi  z zapytaniem  o konkretnych 
pracowników. Agencja w określonym czasie szuka potencjalnych kandydatów i organizuje 
przyjazd 2-3 kandydatów do Polski, gdzie są kierowani na badania lekarskie, załatwiane są 
sprawy związane z pobytem/dokumentacją (np. oświadczenie z urzędu pracy). Na koniec takie 
osoby trafiają do potencjalnego pracodawcy, gdzie prowadzone są rozmowy, pracownik 
zostaje na 2-3 dni próbne mające na celu weryfikację deklarowanych kwalifikacji, po czym 
współpraca jest finalizowana podpisaniem umowy. 

Rekrutacja do pracy należy do tej grupy 
procesów, które wiążą się 
z przetwarzaniem danych osobowych, co 
jest niezbędne do weryfikacji tego, na ile 
dana osoba odpowiada pożądanym 
kryteriom.  Ważne jest zatem, aby kontakty 
z kandydatami uwzględniały kwestie 
poufności (np. rozmowy w oddzielnych 
pomieszczeniach), ale też dane przez nich 
przekazywane były bezpiecznie 
przechowywane.  

Wywiady z przedstawicielami agencji 
ujawniły, że  nie ma w tym zakresie 

jednakowych standardów. Większość agencji zatrudnienia nie zmieniła swoich praktyk pod 
wpływem wejścia w życie ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych. 
W tym znaczeniu nie zmieniła, że dane kandydatów są przez nie chronione w tym samym 
stopniu. Jednocześnie jednak deklaruje się przywiązywanie starań do tego, aby rozmowy 
z kandydatami do pracy były prowadzone w wyodrębnionych pomieszczeniach, a nawet 
w sytuacji gdy dana agencja zajmuje jedno pomieszczenie rozmowy nie są prowadzone 
w towarzystwie osób trzecich. 

Z kwestią obsługi klientów ściśle powiązana jest także charakterystyka lokali zajmowanych 
przez agencje zatrudnienia. Wpływa bowiem chociażby bezpośrednio na proces obsługi 

„To znaczy my, jako firma jesteśmy członkiem grupy 
kapitałowej holenderskiej i ta grupa już od dosyć 
dawna dbała bardzo mocno o kwestię ochrony 

danych, więc my mamy zabezpieczone serwery, 
mamy obsługę IT, mamy wszystko tak robione, żeby 

nie było dostępów zewnętrznych(…).Natomiast 
fizycznie jak ktoś przychodzi do nas, to właśnie po to 
jest ta sala konferencyjna. Nasze kadry i płace mają 
osobne pomieszczenie, do którego ta dana osoba 

idzie i rozmawia o swoich kwestiach już 
zatrudnieniowych, jeżeli to jest pracownik 

zatrudniony, no to jest w osobnym pomieszczeniu, nie 
przy osobach trzecich.” 

IDI_AZ 
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klientów (np. na możliwość prowadzenia poufnych rozmów). Biorąc pod uwagę fakt, że 
agencje zatrudnienia to podmioty małe (37,6% prowadzi działalności jednoosobowe, a 40,4% 
zatrudnia co najwyżej 5 osób – por. wykres 10), toteż prowadzone przez nich biura również 
nie wymagają dużych przestrzeni. Siedziby zajmują więc często jeden pokój, rzadziej kilka i są 
wyposażone w podstawowy sprzęt biurowy. Jak wcześniej wspomniano wyposażenie nie 
uwzględnia (poza wyjątkowymi przypadkami, jak zakup niszczarki do dokumentów) sprzętu 
będącego pochodną wprowadzenia przepisów związanych z RODO. Lokale są oczywiście 
oznakowane szyldami, tak aby ułatwić potencjalnym zainteresowanym znalezienie agencji 
zatrudnienia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rekrutacja pracowników jest ściśle powiązana z kwestią oferowania im warunków 
zatrudnienia, nie tylko w zakresie określonej wysokości wynagrodzenia, lecz również rodzaju 
umowy (umowy o pracę stałej, umowy cywilnoprawnej czy zatrudnienia tymczasowego). 
Z przeprowadzonych wywiadów wynika, że obecnie dominującą formą zatrudnienia są umowy 
o pracę. Wynika to zapewne z przywoływanej już wielokrotnie korzystnej sytuacji na rynku 
pracy, która implikuje po stronie pracodawców konieczność oferowania korzystniejszej dla 
pracowników formy zatrudnienia. Czasem także przepisy prawa związane z zatrudnianiem 
cudzoziemców nie dopuszczają innych form zatrudnienia niż umowy o pracę. Chodzi chociażby 
o zatrudnianie pracowników z krajów nieobjętych procedurą oświadczeniową, ale też 
pozostałych w sytuacji, kiedy takie osoby podejmujące w Polsce pracę w trybie uproszczonym 

„Są trzy pokoje, jeden jest pokój naszego szefa i 
pokój tutaj spotkań, w którym właśnie siedzimy. 
Drugi pokój to jest też do pracy, łącznie z takim 

aneksem kuchennym. Przechodzimy też do 
innego pokoju, w którym też pracują 

pracownicy.” 
IDI_AZ 

 

„Biuro praktycznie w samym rynku, chodź 
wejście nie jest od rynku, ale w samym centrum 
miasta. No jest to duża powierzchnia, 173 metry 

kwadratowe, więc kilka pomieszczeń 
administracyjnych, w tym mamy też salę, gdzie 

robimy też szkolenia. No sprzęt praktycznie 
nowoczesny, specjalistyczny, taki jak jest 

wymagany do funkcjonowania firm. Także jest, 
stanowiska pracy są bardzo dobrze wyposażone.” 

IDI_AZ 

 
„Jest na dole oczywiście przy drzwiach 
wejściowych informacja, jest tabliczka 
informacyjna. Na oknach w tej chwili w 

dzisiejszych czasach jest takie rozwiązanie, gdzie 
można folię zamontować, która nie przeszkadza 

od wewnątrz praktycznie (…),  która też 
dodatkowo informuje o naszej firmie. Jest to 

taka forma reklamy, a jednocześnie też 
informacja, gdzie się mieścimy.” 

IDI_AZ 

 

„Powierzchnia tak koło 18 metrów, dwa biurka 
takie narożne, sprzęt komputerowy, drukarka, 

ksero, szafy, fotele.” 
IDI_AZ 

 

„No standard, smartfon, laptop, rzutnik, 
projektor, drukarka, skaner, takie mini biuro.” 

IDI_AZ 

 
„Mamy pokój, gdzie można osobno 

przeprowadzać takie rozmowy.” 
IDI_AZ 

 

„Są dwa pomieszczenia. Jedno jest takie ogólnie 
dostępne, gdzie są przeprowadzane takie, no, 

szkolenia też BHP na rzutniku, a drugie jest 
pomieszczenie mniejsze, to jest biuro, gdzie po 

prostu są podpisywane umowy, przeprowadzane 
rozmowy.” 

IDI_AZ 
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chcą się starać o kartę pobytu. Wówczas zaś konieczne jest posiadanie właśnie  zatrudnienia 
na umowę o pracę. 

Zdarzają się oczywiście sytuacje, w których pracownicy chcieliby pracować 
ponadnormatywnie, co umożliwiają chociażby umowy cywilnoprawne, ale takim 
oczekiwaniom towarzyszy jednocześnie chęć posiadania umowy o pracę. Widać więc, że stałe 
zatrudnienie jest preferowane także przez pracowników. Elastyczne formy zatrudnienia mają 
taki plus, że dają pracodawcom możliwość poznania umiejętności pracowników i w razie 
niezadowalającej jakości pracy zastąpienie ich innymi kandydatami. Biorąc przy tym pod 
uwagę wysoką popularność tego rodzaju usług świadczonych przez agencje zatrudnienia 
(ponad 135 tysięcy osób, które skorzystały z nich w 2017 roku  - por. wykres 6) można przyjąć, 
że z punktu widzenia zakładów pracy elastyczne formy zatrudnienia są korzystne dla ich 
działalności. Pozwalają bowiem wypełnić luki w zatrudnieniu np. w okresach wzmożonej 
produkcji. 

 

 

 

 

 

 

 

  

„Ma znaczenie, teraz coraz większe. Do nas 
dzwonią, ale no też ludzie z Ukrainy w większości 
nie znają przepisów i oni chcą tak – mieć umowę 
o pracę, a pracować po trzysta godzin. Ja mówię, 

że to się nie da, że trzeba wybierać.” 
IDI_AZ 

 

„Też zmuszają nas te nowe przepisy z 1 stycznia, 
że jeżeli osoba przepracowała trzy miesiące na 

umowę o pracę, no to możemy złożyć dokumenty 
na zezwolenie na kartę pobytu i może dalej 

wykonywać przestrzeganie tam innych 
szczegółów. Może nawet wykonywać pracę, tak, 

a umowa zlecenie tego plusa nie daje. To też 
motywuje do podpisywania umów o pracę.” 

IDI_AZ 

 
„Musimy stosować umowę o pracę, ponieważ 

nijako narzuca to na nas MSZ i ambasada. Tak, że 
jeżeli chodzi o pracowników spoza sześciu krajów 
[objętych procedura oświadczeniową – red.], no 
to (…), jeżeli ktoś inwestuje dwa tysiące w bilet 

na przyjazd, no to czy on będzie leciał na umowę 
zlecenie wydaną gdzieś tam na dwa-trzy 

miesiące?” 
IDI_AZ 

 

„Negatywne to jest to, że tylko mogą pracować tu 
powiedzmy te pół roku albo 3 miesiące w 

zależności, na jakich zasadach przyjechali, czy na 
wizie czy na paszporcie biometrycznym. (…) kiedy 

osoba jest powiedzmy dobra w tym, co robi, 
pójdzie do pracy do klienta, wiadomo jakiś tam 

czas wdraża się w tę pracę i okazuje się na 
przykład, że za… już za 2 miesiące musi 

wyjeżdżać, bo kończy jej się pozwolenie na pracę. 
I to jest drażniące i dla nas i dla klienta naszego.” 

IDI_AZ 

 

„Nie korzystamy z tego.” 
IDI_AZ 

 

„Nie korzystamy akurat z pracy tymczasowej, nie 
zajmujemy się pracą tymczasową.” 

IDI_AZ 

„(…) niespójne przepisy, znaczy mało 
kompatybilne przepisy po stronie niemieckiej i 

polskiej. Pracodawca użytkownik i w ogóle organy 
niemieckie chcą, abyśmy się my, pracodawca 
niejako dyrygujący, dostosowali do przepisów 
prawa niemieckiego. A z kolei tutaj przychodzi 
kontrola z Państwowej Inspekcji Pracy żąda od 

nas, abyśmy się dostosowali, żeby wszystko było 
zgodnie z kodeksem pracy. Są tam niewielkie 

rozbieżności tutaj w różnych podejściach właśnie 
do tych pracowników.” 

IDI_AZ 

 

„Klient ma możliwość poznania człowieka 
niezobowiązująco, czyli jeżeli ten człowiek 

pracuje przez nas w danej firmie to jest to osoba 
poznana i pracodawca może podjąć decyzję, czy 
go przejąć. Bo to jest jakby najważniejsza rzecz, 

że docelowo to ma być stała praca.” 
IDI_AZ 
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3.5. Współpraca agencji zatrudnienia z urzędami pracy 

Jak podkreślono w początkowych częściach niniejszego opracowania jednym z kluczowych 
aspektów przesądzających o efektywności instytucji rynku pracy (w analizowanym kontekście 
możemy mówić o urzędach pracy i agencjach zatrudnienia) jest ich współpraca. Zagadnienie 
współpracy zostało podjęte także w ramach przedmiotowego badania. Okazało się, że 
współpraca agencji zatrudnienia z urzędami pracy nie jest powszechna, została bowiem 
deklarowana przez niespełna połowę badanych agencji (43,3%). Najczęściej współpraca ma 
miejsce w powiatach subregionu wałbrzyskiego, natomiast w subregionie wrocławskim 
i Wrocławia niewiele ponad jedna trzecia agencji zatrudnienia wskazuje na to, że współpracuje 
z urzędami pracy. Trudno jednak rozstrzygać na ile ta współpraca jest przez nie rozumiana jako 
obsługa kontaktów związanych z rejestrowaniem oświadczeń o zamiarze zatrudnienia 
cudzoziemców, a na ile w ich rozumieniu wykracza poza ten zakres.  

Wykres 27. Współpraca dolnośląskich agencji zatrudnienia z publicznymi służbami zatrudnienia 
w 2018 roku  

 
Źródło: CATI/CAWI z przedstawicielami agencji zatrudnienia, n=400 

Jak się przy tym okazuje dla niemal połowy (43,8%) agencji zatrudnienia współpraca 
przebiegała bezproblemowo (por. wykres 27). Głównym problemem  w przypadku 
pozostałych był zbyt długi czas oczekiwania na wydawanie różnego rodzaju dokumentów 
(33%). Oczywiście nie oznacza to, że dochodziło do opóźnień, tym niemniej z perspektywy 
agencji zatrudnienia ich zdolność szybkiego wywiązywania się ze zobowiązań wobec klientów 
i zapewnienie im pracowników jest kluczowym aspektem. Stąd też może brać się ich 
subiektywna ocena czasu oczekiwania. Generalnie problemy, jakie są wskazywane wiążą się 
ze specyfiką funkcjonowania urzędów, choć wskazuje się także na brak woli do współpracy 
i postrzeganie agencji zatrudnienia jako konkurencji.  
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Wykres 28. Główne problemy/bariery współpracy dolnośląskich agencji zatrudnienia z publicznymi 
służbami zatrudnienia w 2018 roku  

 
Źródło: CATI/CAWI z przedstawicielami agencji zatrudnienia, n=400 

Patrząc na rozkład danych wg subregionów (tabela 40) zwraca uwagę relatywnie niski udział 
agencji z subregionu wrocławskiego i miasta Wrocławia wskazujących na brak problemów, ale 
też długość kolejek czy zbyt długi czas oczekiwania. Może się to wiązać z tym, że wiele agencji 
zatrudnienia ma siedzibę we Wrocławiu i właśnie z racji lokalizacji PUP we Wrocławiu jest 
właściwym do składania określonych dokumentów, co skutkuje właśnie długimi kolejkami 
i czasem oczekiwania na reakcję ze strony urzędników. Nie wynika jednak ze złej woli czy 
świadomych zaniechań, a jest poniekąd pochodną regulacji prawnych.  

Tabela 40. Główne problemy/bariery współpracy dolnośląskich agencji zatrudnienia z publicznymi 
służbami zatrudnienia w 2018 roku wg subregionów 

 
 

Subregion 
jeleniogórski 

Subregion legnicko-
głogowski 

Subregion 
wałbrzyski 

Subregion wrocławski i 
miasta Wrocławia 

Brak barier/problemów 54,5% 52,2% 64,9% 30,9% 

Zbyt długi okres wydawania 
dokumentów/zezwoleń/rejestracji 
cudzoziemców 

36,4% 13,0% 21,6% 41,5% 

Zbyt długie kolejki 0,0% 0,0% 0,0% 14,9% 

PSZ postrzegają agencje 
zatrudnienia jako konkurencję i 
podmioty do kontrolowania, a nie 
do współpracy 

9,1% 8,7% 0,0% 8,5% 

Niewielka skuteczność w zakresie 
pozyskania pracowników 

4,5% 8,7% 2,7% 6,4% 

Biurokracja 0,0% 0,0% 10,8% 5,3% 

Brak zaktualizowanej wiedzy nt. 
zmieniających się przepisów 

0,0% 0,0% 0,0% 7,4% 

 Źródło: CATI/CAWI z przedstawicielami agencji zatrudnienia, n=400 
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Jeśli chodzi o oczekiwania agencji zatrudnienia wobec powiatowych urzędów pracy (wykres 
29), to generalnie wiążą się one właśnie ze skróceniem czasu oczekiwania i ograniczeniem 
wszelkich formalności. Są to przy tym postulaty powszechnie zgłaszane w stosunku do 
administracji. Niewiele agencji zatrudnienia (jedynie około 4%) wskazuje na potrzebę 
zacieśniania współpracy, ale pojawiają się też postulaty większej dostępności (5%) czy 
otwartości (4%). 

Wykres 29. Główne potrzeby i oczekiwania dolnośląskich agencji zatrudnienia w stosunku do 
publicznych służb zatrudnienia w 2018 roku  

 
Źródło: CATI/CAWI z przedstawicielami agencji zatrudnienia, n=400 

Kwestia współpracy jak widać została podjęta przez agencje zatrudnienia w sposób bardzo 
ograniczony. Zagadnienie jednak może być dość szerokie i, jak pokazuje analiza doświadczeń,25  
może przybierać różnorakie formy: 

 realizacja Projektu partnerskiego – celem projektu realizowanego przez Powiatowy 
Urząd Pracy we współpracy z Inkubatorem Przedsiębiorczości z województwa 
śląskiego była aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych powyżej 25 roku życia, w tym 
długotrwale bezrobotnych i stworzenie im warunków do ponownego wejścia na rynek 
pracy. Projekt umożliwiał wyposażenie osób bezrobotnych w nowe umiejętności 
i kwalifikacje zawodowe. W ramach Projektu przewidziane zostały następujące formy 
wsparcia: szkolenia zawodowe, dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz 
przygotowanie zawodowe. Pochodną wspólnej realizacji projektu było zbudowanie 

                                         
25 Por. G. Słomka, Współpraca publicznych służb zatrudnienia z prywatnymi podmiotami rynku pracy, 
Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie 
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kapitału społecznego, wymiana doświadczeń i wypracowanie sposobów komunikacji 
przydatnych w późniejszych działaniach. 

 organizacja przez Powiatowy Urząd Pracy targów pracy, w trakcie których nawiązano 
bardziej intensywną współpracę z agencjami zatrudnienia – Powiatowy Urząd Pracy 
zorganizował targi pracy, których celem było wzmocnienie kontaktu z instytucjami 
rynku pracy działającymi na terenie województwa małopolskiego. Do uczestnictwa 
w targach zaproszono Powiatowe Urzędy Pracy, pracodawców, agencje zatrudnienia 
(głównie agencje pracy tymczasowej) oraz przedstawicieli władz samorządowych. 
Jednym z elementów targów była konferencja na temat tworzenia nowych miejsc 
pracy, z udziałem uznanych w Polsce specjalistów zajmujących się tematyką 
bezrobocia. Do udziału w targach Powiatowy Urząd Pracy zaprosił pięć agencji 
zatrudnienia działających na terenie województwa, z którymi dotychczasowa 
współpraca przy wymianie ofert i informacji o wolnych miejscach pracy układała się 
wyjątkowo dobrze. Głównymi kryteriami doboru agencji zatrudnienia była ilość ofert 
pracy, które agencje przekazywały do Powiatowego Urzędu Pracy oraz częstotliwość 
wcześniejszej współpracy. W trakcie targów agencje mogły dystrybuować oferty pracy 
bezpośrednio wśród bezrobotnych, natomiast po zakończeniu targów kontynuowano 
współpracę z niektórymi agencjami zatrudnienia, organizując w urzędzie giełdy pracy, 
podczas których agencje mogły dokonywać rekrutacji bezrobotnych o określonych 
zawodach, dla konkretnych pracodawców. Elementem targów pracy stanowiącym 
dobrą praktykę, była próba zaktywizowania wielu lokalnych instytucji rynku pracy, 
a także przedstawicieli miejscowych władz, a następnie kontynuowanie współpracy 
z agencjami zatrudnienia poprzez organizację giełd pracy. 

 Zlecanie przez Powiatowy Urząd Pracy agencjom zatrudnienia prowadzenia Klubu 
Pracy – Powiatowy Urząd Pracy zlecał organizacjom pozarządowym, agencjom 
zatrudnienia i instytucjom szkoleniowym działającym na terenie miasta i okolic 
prowadzenie Klubów Pracy. Celem przedsięwzięcia była aktywizacja osób 
bezrobotnych do samodzielnego poruszania się po rynku pracy. Grupą docelową 
przedsięwzięcia były osoby bezrobotne lub w trakcie zwolnień grupowych, 
zarejestrowane w urzędzie pracy. Urząd przygotowywał ramy merytoryczne szkoleń 
organizowanych w Klubach Pracy oraz dokonywał doboru osób, które brały udział 
w szkoleniach. Zadaniem agencji zatrudnienia była organizacja oraz przeprowadzenie 
zaplanowanego programu szkoleniowego. 

Zagadnienie współpracy agencji zatrudnienia z publicznymi służbami zatrudnienia zostało 
także podjęte w trakcie pogłębionych dyskusji toczonych w ramach wywiadów fokusowych. 
Z punktu widzenia powiatowych urzędów pracy wydaje się oczywiste, że tego rodzaju 
współpraca powinna mieć miejsce, choćby z uwagi na to, że rola agencji zatrudnienia będzie 
rosła. Póki co jednak jest ona podejmowana w bardzo ograniczonym zakresie. Wynika ona 
zarówno z negatywnych doświadczeń z przeszłości, jak i brakiem zgody na traktowanie 
publicznych służb zatrudnienia jako podmiotów nieefektywnych. Wskazywano, że zakres 
działania PUP jest bardzo szeroki, a dodatkowo bardzo zmieniło się podejście do osób 
bezrobotnych. Zmiany polegają chociażby na znaczącej indywidualizacji w podejściu, co wszak 
jest bliskie formule działalności agencji zatrudnienia. Zmiana ta wynikała z dostrzegania braku 
efektów wcześniej podejmowanych działań, np. szkoleń grupowych. 

 



 

58 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Analiza działań urzędów pracy i agencji zatrudnienia oraz dobrych praktyk, jakie w tym 
zakresie realizowano pozwala na stwierdzenie, że na Dolnym Śląsku istnieje duży potencjał 
jeśli chodzi o możliwe formy współpracy. Wynika on przede wszystkim z tego, że na chwilę 
obecną odbywa się ona w ograniczonym zakresie. Należy mieć jednak na uwadze to, że 
aktualna sytuacja na rynku pracy implikuje podejmowanie działań ukierunkowanych głównie 
na bezpośrednią rekrutację pracowników. Przywoływane wyżej przykłady współpracy były 
natomiast nacelowane na osiągnięcie efektu długofalowego. W przyszłości, w sytuacji 
ewentualnego występowania negatywnych zmian na rynku pracy, tego rodzaju działania mogą 
ponownie nabrać na znaczeniu. Z tego powodu zatem kluczowe jest wypracowanie możliwych 
do wdrożenia rodzajów działań oraz zachęcenie zarówno urzędów pracy, jak i agencji 
zatrudnienia do otwartości w zakresie podejmowania wspólnych działań. 

  

„Kiedyś rzeczywiście było dużo więcej tej 
współpracy i więcej rekrutacji, natomiast 

rynek zrobił się rynkiem pracownika i tak się 
stało, że większość firm zmieniła swoją 

politykę i stara się zatrudniać już normalnie 
bez pośrednictwa.” 

FGI_PUP 

„Na nas polega zaproszenie bezrobotnych na 
spotkanie informacyjno-rekrutacyjne, 

udostępnienie sali za darmo i później agencja 
wybiera kilka albo kilkanaście osób i tak – my 

wykonujemy czarną robotę, laury zbiera agencja.” 

FGI_PUP 

„(…) ja bym chciała słyszeć jedno słowo od 
agencji, że dzięki współpracy z urzędami pracy 

pozyskali. Nie ma czegoś takiego.” 

FGI_PUP 

„Udział w rynku pracy, jaki posiadają obecnie 
agencje zatrudnienia w porównaniu do tego, jak to 

jest w krajach na przykład Holandia, Niemcy jest 
cały czas niski u nas.(…) siłą rzeczy on będzie rósł i 

skala współpracy po prostu w sposób naturalny 
(…) będzie wzrastać.” 

FGI_PUP 
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3.6. Inne aspekty 

Agencje zatrudnienia działając na podstawie zapisów Ustawy o promocji zatrudnienia 
i instytucjach rynku pracy (Art. 19f) mają obowiązek przedstawiania w terminie do dnia 31 
stycznia każdego roku marszałkowi województwa informacji o działalności agencji 
zatrudnienia za rok poprzedni. Informacja jest przekazywana na formularzy określonym 
w drodze rozporządzenia26 i zawiera w szczególności dane na temat: 

1) liczby osób, które podjęły pracę za pośrednictwem agencji zatrudnienia według grup 
elementarnych zawodów zgodnie z obowiązującą klasyfikacją zawodów i specjalności dla 
potrzeb rynku pracy, z podaniem państw zatrudnienia; 

2) pracodawców oraz osób korzystających z usług doradztwa personalnego i poradnictwa 
zawodowego; 

3) osób skierowanych przez agencję zatrudnienia do wykonywania pracy tymczasowej według 
grup elementarnych zawodów, zgodnie z obowiązującą klasyfikacją zawodów i specjalności 
dla potrzeb rynku pracy, z podaniem państw zatrudnienia.  

Jak pokazują wyniki badania problemy z wypełnianiem rocznych sprawozdań o działalności są 
wykazywane przez nieliczne agencje zatrudnienia. Wiążą się one głównie z niejasnością 
sformułowań stosowanych w formularzu sprawozdawczym, problemami technicznymi (nie 
wskazano przy tym na czym polegały) czy zbytnią szczegółowością danych, jakie trzeba 
podawać. 

Wykres 30. Problemy dolnośląskich agencji zatrudnienia z wypełnianiem sprawozdań o działalności 
Agencji Zatrudnienia składanej na początku roku wg subregionów 

  
Źródło: CATI/CAWI z przedstawicielami agencji zatrudnienia, n=400 

 

                                         
26 Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i polityki Społecznej z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie wzorów 
dokumentów dotyczących działalności agencji zatrudnienia (Dz.U. z 2017 r. poz.1064) 
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Agencje zatrudnienia uczestniczące w badaniu zadeklarowały także w większości, że nie 
występują po ich stronie zaległości w płatnościach składek na ubezpieczenie społeczne czy 
należnościach podatkowych (tabela 41). Opóźnienia zostały przy tym  wskazane głównie przez 
podmioty działające w subregionie jeleniogórskim (19,1% firm, w przypadku których co 
najmniej rzadko występują tego rodzaju opóźnienia) oraz Wrocławiu i okolicach (w sumie 
23,9% firm). Patrząc na rozkład danych można uznać, że opóźnienia mają charakter 
jednostkowy i jeśli są, to wynikają głównie z zatorów płatniczych, choć w opinii przedstawicieli 
części agencji zatrudnienia mają także związek z wysokimi kosztami utrzymania firmy (por. 
wykres 31).  

Tabela 41. Występowanie opóźnień w płatnościach dokonywanych przez agencje zatrudnienia 
wobec ZUS i Urzędu Skarbowego wg subregionów 

  
Ogółem 

Subregion 
jeleniogórski 

Subregion 
legnicko-
głogowski 

Subregion 
wałbrzyski 

Subregion wrocławski i 
miasta Wrocławia 

Tak zawsze 0,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,4% 

Tak często 2,3% 4,7% 0,0% 0,0% 2,8% 

Tak ale rzadko 16,8% 4,7% 11,4% 12,1% 21,1% 

Nigdy 76,8% 86,0% 88,6% 84,8% 70,9% 

Nie wiem 4,0% 4,7% 0,0% 3,0% 4,9% 

 Źródło: CATI/CAWI z przedstawicielami agencji zatrudnienia, n=400 

Wykres 31. Przyczyny występowania opóźnień w płatnościach dokonywanych przez agencje 
zatrudnienia wobec ZUS i Urzędu Skarbowego w 2018 roku  

 
Źródło: CATI/CAWI z przedstawicielami agencji zatrudnienia, n=77 

Niewielki mimo wszystko poziom występujących opóźnień w płatnościach wobec ZUS i Urzędu 
Skarbowego może być pochodną wymogów, jakie ustawodawca nakłada na podmioty 
starające się o uzyskanie wpisu do rejestru i prowadzenie działalności w charakterze agencji 
zatrudnienia. Jednym z nich jest na mocy ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji 
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy nieposiadanie zaległości z tytułu podatków, składek na 
ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz 
Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz Fundusz Emerytur Pomostowych.  Nie 
można wykluczyć, że w pojedynczych przypadkach szczególnie trudnej sytuacji ekonomicznej 
tego rodzaju opóźnienia mogą występować. Dodatkowo trzeba pamiętać, że opóźnienie nie 
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jest równoznaczne z występowaniem zaległości, bowiem należne zobowiązania mogą być 
przez agencje zatrudnienia finalnie opłacane. 
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IV. Analiza porównawcza 
Jednym z celów przeprowadzonego badania było dokonanie analizy porównawczej mającej na 
celu identyfikację zmian w działalności dolnośląskich agencji zatrudnienia w latach 2012-2017. 
Materiałem służącym dokonaniu benchmarkingu jest zarówno analiza danych zastanych 
odnoszących się do analizowanego okresu, jak i raport z badania przeprowadzonego w 2013 
roku na zlecenie Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy27. 

Przeprowadzona na potrzeby niniejszego badania analiza danych zastanych ujawniła, że na 
przestrzeni analizowanego okresu agencjom zatrudnienia przyszło funkcjonować w sytuacji 
poprawiających się wskaźników makroekonomicznych. Jednym z przejawów coraz 
korzystniejszej sytuacji gospodarczej Dolnego Śląska (oprócz rosnącego udziału PKB regionu 
w gospodarce kraju czy zwiększającego się poziomu produkcji sprzedanej przemysłu 
w przeliczeniu na 1 mieszkańca) była malejąca stopa bezrobocia, której towarzyszy także 
zwiększająca się liczba ofert pracy. Jeśli nałożymy na to pogarszające się prognozy 
demograficzne (np. spadek liczby ludności, przyrostu naturalnego czy zwiększanie się udziału 
osób w wielu poprodukcyjnym), wówczas otrzymamy zestaw uzasadnień dla zwiększających 
się trudności w pozyskaniu przez firmy odpowiednich kandydatów do pracy. Nie mówimy przy 
tym jedynie o osobach z wysokimi kwalifikacjami, ale także pracownikach wykonujących 
proste czynności w przemyśle, budownictwie czy ogrodnictwie. To na tego rodzaju 
stanowiskach pracy koncentruje się bowiem w dużej mierze działalność dolnośląskich agencji 
zatrudnienia w ramach usług pośrednictwa pracy czy pracy tymczasowej. 

Podstawowym aspektem, który należy wziąć pod uwagę porównując działalność agencji 
zatrudnienia w latach 2012-2017 jest fakt, że znacząco zwiększyła się ich liczba. Sprawozdania 
roczne pokazują, że w analizowanym okresie liczba agencji zatrudnienia na Dolnym Śląsku 
zwiększyła się niemal dwukrotnie (wzrost z 388 do 723 podmiotów wpisanych do rejestru wg 
sprawozdań). Nie jest to wzrost największy w skali kraju (w przypadku Polski różnica jest ponad 
dwukrotna) czy w porównaniu z innymi regionami, tym niemniej należy to odnotować jako 
pozytywną tendencję. Oczywiście nawet przy założeniu, że część z agencji zatrudnienia może 
być aktywnych, to i tak znaczący wzrost pokazuje, że na rynku pracy jest potrzeba korzystania 
z tego rodzaju usług. Występująca różnica wynikała z tego, że większość działających obecnie 
agencji zatrudnienia powstała w ciągu ostatnich kilku lat (z tego niemal dwie trzecie uzyskało 
wpis w latach 2016-2018) co wiąże się między innymi ze wspomnianym wyżej wzrostem 
zainteresowania tego rodzaju usługami będącymi pochodną poprawiającej się sytuacją 
gospodarczej oraz sytuacji na rynku pracy. W obliczu trudności w pozyskaniu odpowiednich 
pracowników, jak również rosnącymi możliwościami podejmowania pracy za granicą wzrasta 
zapotrzebowanie na usługi wyspecjalizowanych podmiotów wyręczających firmy 
w prowadzeniu procesów rekrutacyjnych. Świadczy o tym chociażby obserwowany 
w analizowanym okresie lat (2012-2017) znaczący wzrost udziału agencji świadczących usługi 
związane z pośrednictwem pracy na terenie RP oraz pracą tymczasową.  

Jak pokazała przeprowadzona analiza porównawcza nie zmieniły się istotnie parametry 
opisujące specyfikę agencji zatrudnienia jako podmiotów gospodarczych. Dominującymi 
formami organizacyjnymi pozostały spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz 
jednoosobowe działalności gospodarcze. 

                                         
27 Analiza potencjału oraz ocena skuteczności działania agencji zatrudnienia w województwie dolnośląskim 
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Zakres działalności AZ 

Z analizy sprawozdań składanych corocznie przez agencje zatrudnienia wynika, że w latach 
2012-2017 zaszły następujące zmiany, jeśli chodzi o liczbę klientów korzystających z usług 
dolnośląskich agencji zatrudnienia: 

 Nastąpił znaczący spadek liczby klientów korzystających z usługi w zakresie 
podejmowania pracy na terenie RP. Trzeba jednak podkreślić, że lata 2015-16 
odznaczają się w tym zakresie w przypadku Dolnego Śląska silnym wzrostem.  

 Miał miejsce silny wzrost (ponad 3-krotny) jeśli chodzi o liczbę osób skierowanych do 
pracy za granicą u pracodawców zagranicznych, co może wynikać z przygranicznego 
położenia regionu i może tłumaczyć spadek zainteresowania podejmowaniem pracy 
w Polsce. 

 Silnie wzrosło zainteresowanie podejmowaniem pracy tymczasowej, również 
u pracodawców zagranicznych, choć udział tego rodzaju usług w ogólnej liczbie był 
relatywnie niewielki, np. 2890 osób zatrudnionych u pracodawców zagranicznych 
wobec ponad 135 tysięcy osób zatrudnionych ogółem w ramach umów tymczasowych. 
Znacząco także wzrosła liczba pracodawców korzystających z tego rodzaju usług, choć 
wzrost jest silniejszy w przypadku pracodawców polskich niż zagranicznych. Istniejące 
proporcje mogą wynikać z rosnącego zainteresowania polskich firm zatrudnianiem 
cudzoziemców, zwłaszcza z Europy Wschodniej lub Azji. 

 Najmniej popularnymi usługami w analizowanym przedziale czasu było doradztwo 
personalne oraz poradnictwo zawodowe. 

Na podstawie danych pochodzących z badania przeprowadzonego w 2013 roku można 
stwierdzić, że dolnośląskie agencje zatrudnienia w latach 2011-2012 najczęściej oferowały 
pośrednictwo pracy na terenie Polski lub usługi z zakresu pracy tymczasowej. Podobna 
tendencja utrzymała się w 2018 roku. Jeśli agencje oferują swe usługi na rzecz klientów 
indywidualnych, to najczęściej dzięki tej działalności obsadzane są wakaty pracowników przy 
pracach prostych – zarówno w usługach, jak i w przemyśle. Tego rodzaju ofert pracy dotyczyła 
także działalność agencji zatrudnienia w 2018 roku, kiedy w większości deklarowano 
poszukiwanie pracowników do prostych prac w przemyśle, gdzie nie są niezbędne wysokie 
kwalifikacje zawodowe.  

Badanie ilościowe z roku 2013 umożliwiło wysunięcie wniosków dotyczących skali działalności 
dolnośląskich agencji zatrudnienia. Na podstawie wyników badania CATI zauważono, że 66% 
badanych agencji zatrudnienia obsługiwało klientów indywidualnych, a 53% zajmowało się 
klientami instytucjonalnymi. Agencje obsługujące obie grupy klientów stanowiły 19% 
wszystkich respondentów. Na obydwu grupach klientów, tj. indywidualnych 
i instytucjonalnych, skupiała się działalność agencji zatrudnienia w 2018 roku, przy czym 
podobnie jak w 2013 roku częściej obsługiwano klientów indywidualnych.  

Dolnośląskie agencje zatrudnienia poza usługami z zakresu pośrednictwa pracy w kraju i za 
granicą, pracy tymczasowej, oferowały również usługi z zakresu poradnictwa zawodowego 
oraz doradztwa personalnego. Były one jednak prowadzone w mniejszym stopniu, która to 
tendencja utrzymała się w roku 2018. 

Promocja usług  

W roku 2013 najwięcej ofert pracy zamieszczanych było przez agencje zatrudnienia na portalu 
www.infopraca.pl i www.gowork.pl. Przedstawiciele agencji zatrudnienia promowali zatem 
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swoją działalność przede wszystkim za pośrednictwem Internetu. Jednak najwyżej cenioną 
formą rozpowszechniania informacji o usługach były bezpośrednie kontakty z klientami. 
Najniżej cenioną formą była natomiast reklama za pośrednictwem szyldów czy ogłoszeń 
w okolicach siedzib jednostek zatrudnienia. Wynika to z faktu, że agencje nie były 
zainteresowanie przypadkowymi klientami, a raczej osobami wyselekcjonowanymi według 
kryteriów dyktowanych przez pracodawców.  

Wykorzystanie Internetu jako podstawowego narzędzia komunikacji z rynkiem utrzymało się 
także w 2018 roku. Dominuje on jako narzędzie upowszechniania informacji niezależnie od 
typów klientów (klient indywidualny/klient instytucjonalny) czy ich pochodzenia 
(Polska/zagranica). Utrzymało się także znaczenie bezpośrednich kontaktów, które są 
szczególnie istotne w procesie rekrutacji cudzoziemców.  

Rekrutacja pracowników  

Najistotniejsze trudności, z jakimi w roku 2013 mierzyły się agencje zatrudnienia, wynikały 
z nieprzygotowania do wkroczenia na rynek pracy osób zarejestrowanych jako bezrobotne – 
ich niskich kompetencji, a także wysokich wymagań pracodawców. Jednak agencje 
zatrudnienia zdecydowanie częściej ukierunkowane były na klientów instytucjonalnych, 
poszukujących pracowników. Częstą praktyką było nawiązywanie stałej współpracy 
z konkretnymi firmami polskimi i zagranicznymi. W związku ze specyfiką działania agencji 
pracy, klientami indywidualnymi, którzy najczęściej byli przez nie obsługiwani, były raczej 
osoby aktywne zawodowo i zaangażowane w poszukiwanie pracy. Z drugiej jednak strony 
przedstawiciele niepublicznych placówek skarżyli się na niedostateczną liczbę odpowiednio 
wykwalifikowanych osób na rynku pracy, przez co bardzo trudno było odpowiedzieć na 
oczekiwania i potrzeby pracodawców. 

Utrudnienia i czynniki blokujące współpracę agencji z partnerami instytucjonalnymi w 2013 
roku pochodziły raczej z otoczenia zewnętrznego i uwarunkowań rynku pracy niż 
z wewnętrznej organizacji funkcjonowania niepublicznych podmiotów, działających na rzecz 
zatrudnienia. Do tego rodzaju czynników „zewnętrznych” zaliczyć można było na przykład 
ograniczony dostęp do pracowników, których kwalifikacje odpowiadały zapotrzebowaniu 
pracodawców lub obniżoną konkurencyjność spowodowaną występowaniem zjawiska 
nielegalnego zatrudnienia.  

W 2018 roku z uwagi na poprawiającą się sytuację na rynku pracy podstawową barierą była 
niedostateczna ilość pracowników chętnych do podjęcia pracy. Jakkolwiek problem ten 
pojawiał się w 2013 roku, to wówczas wiązał się on z nieadekwatnością kwalifikacji. Obecnie 
mówimy o czysto ilościowym braku, czego efektem jest między innymi napływ pracowników 
zza wschodniej granicy Polski. 

Współpraca z PUP 

W 2013 roku agencje preferujące klientów instytucjonalnych niechętnie nawiązywały 
współpracę z publicznymi służbami zatrudnienia. Oceniały ją jako nieefektywną i związaną ze 
zbyt dużą biurokracją. Przeciwną postawą wykazywały się jednostki działające na rzecz 
klientów indywidualnych. Traktowały one przeważnie publiczne instytucje jak partnerów. 
Często odwoływały się do wspólnych działań lub korzystały z ich wsparcia organizacyjnego 
oraz finansowego. 
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W 2018 roku natężenie współpracy z publicznymi służbami zatrudnienia również było 
niewielkie. Wynikało z jednej strony z niekorzystnych doświadczeń urzędów pracy, jak również 
przekonania o wysokiej skuteczności działań przez nie podejmowanych. 

Zarówno w 2013, jaki 2018 roku zgłaszane były tylko nieliczne przypadki kooperacji 
i podejmowania wspólnych działań. Wśród najważniejszych barier utrudniających 
podejmowanie współpracy wskazywane były przede wszystkim liczne procedury i formalności, 
które obowiązywały urzędników przy wypełnianiu obowiązków służbowych oraz wyraźna 
wzajemna niechęć pracowników niepublicznych i publicznych służb. Ewidentna była bowiem 
tendencja do przerzucania odpowiedzialności za brak współpracy na drugą stronę – urzędnicy 
twierdzili, że agencje nie są zainteresowane współpracą i nie wykazują żadnej inicjatywy. 
Tymczasem agencje deklarowały, że to urzędy doprowadziły do takiej sytuacji, nie angażując 
się w żadne działania, nie udzielając pomocy i ignorując wszelkie sygnały z ich strony. 

W związku z negatywnymi doświadczeniami i licznymi nieudanymi próbami nawiązania 
kooperacji, uczestnikom badania bardzo trudno było wskazać obszary i kierunki, w których 
współpraca powinna się rozwijać. Najczęściej zgłaszaną potrzebą było podejmowanie działań 
umożliwiających wymianę informacji, dzielenie się doświadczeniem i wskazówkami oraz 
ewentualne wypracowywanie działań strategicznych. Obie grupy były pozytywnie nastawione 
do idei organizowania spotkań, konferencji czy paneli dyskusyjnych. 
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V. Wnioski i rekomendacje 
W efekcie przeprowadzonego badania, jak również dokonanej analizy porównawczej ze 
stanem z 2013 roku stwierdzono, że w 2017 roku znacząco zwiększyła się liczba agencji 
zatrudnienia działających w województwie dolnośląskim (wzrost z 388 do 723 podmiotów 
wpisanych do rejestru wg sprawozdań). Dodatkowo należy zwrócić uwagę, że apogeum 
powstawania agencji zatrudnienia przypadło na ostatnie 3-4 lata poprzedzające badanie 
i zbiegło się z wyraźną poprawą na rynku pracy. Dotyczy to zwłaszcza agencji z subregionu 
jeleniogórskiego i legnicko-głogowskiego. 

Zarówno te fakty, jak i koncentracja agencji zatrudnienia w najbardziej rozwiniętych 
gospodarczo subregionach Dolnego Śląska (subregion wrocławski i miasta Wrocławia) 
pozwalają na konkluzję, że działalność agencji zatrudnienia jest uzależniona od koniunktury 
gospodarczej. Można zatem przypuszczać, że wraz z postępującym rozwojem gospodarczym 
i związanym z tym ustaleniem się stopy bezrobocia na niskich poziomach liczba podmiotów 
świadczących tego rodzaju usługi będzie rosła, a z pewnością nie będzie spadać. Oczywiście 
w dalszym ciągu będą istniały dysproporcje pomiędzy subregionami, ale tego rodzaju stan 
należy uznać jako naturalny i będący pochodną oddziaływania praw rynku. Relatywnie 
mniejsza liczba podmiotów gospodarczych oraz mniejsza liczba ludności nie będą generowały 
takiego zapotrzebowania na usługi agencji zatrudnienia jak Wrocław czy ościenne gminy. 

Porównując deklarowany w dokumentach zakres działalności i analizę rzeczywistego 
zaangażowania możemy dostrzec, że większość podmiotów skupia się na dwóch zasadniczych 
rodzajach usług – pośrednictwie pracy i pracy tymczasowej. Te dwie usługi w bezpośredni 
sposób przyczyniają się do efektów w postaci pozyskanych kandydatów do pracy. Firmy te, nie 
angażując swoich zasobów organizacyjnych, zlecają działania rekrutacyjne agencjom 
zatrudnienia, które korzystając z prosperity na rynku pracy skupiają się na najbardziej 
pożądanych na rynku usługach. 

Choć agencje zatrudnienia działające na Dolnym Śląsku powstały w większości w oparciu 
o polski kapitał, to jednak należy podkreślić, że napływ w ostatnich kilku latach pracowników 
zza wschodniej granicy Polski, przy niesłabnącym popycie na siłę roboczą sprawił, że zaczęły 
powstawać tego rodzaju podmioty prowadzone przez cudzoziemców. Wykorzystując swoje 
kontakty zagraniczne prowadzą działalność rekrutacyjną na rzecz przedsiębiorstw działających 
w regionie. 

Agencje zatrudnienia skupiają się przede wszystkim na poszukiwaniu pracowników 
kierowanych do prostych, niewymagających wysokich kwalifikacji prac w przemyśle czy 
usługach. Generalnie przy tym mamy do czynienia z poszukiwaniem osób wykonujących 
konkretne zawody, w dużej mierze uczone w szkołach zawodowych. Zakres zawodów poza 
tym pokrywa się znacząco z wykazem zawodów deficytowych. Dodatkowo także do prostych 
prac, na stanowiskach niższego szczebla, zatrudniani są relatywnie częściej cudzoziemcy. Ta 
zależność występuje przy tym niezależnie od subregionu i jest jedną z głównych zmian, jakie 
zaszły w działalności agencji zatrudnienia w porównaniu z sytuacją sprzed kilku lat. 

O tym, jak duże jest zapotrzebowanie na pracowników z zagranicy świadczy to, że oprócz 
standardowych w pewnym sensie usług kojarzenia pracowników z pracodawcami, agencje 
zatrudnienia oferują także usługi towarzyszące, jak wsparcie w znalezieniu mieszkania czy 
szkolenia językowe. Są to usługi skierowane głównie do obywateli krajów zza wschodniej 
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granicy Polski, dla których nieznajomość realiów czy języka jest często dużą przeszkodą 
utrudniającą swobodną aklimatyzację w Polsce.  

Analizując działalność agencji zatrudnienia należy także dodatkowo zwrócić uwagę na istotny 
aspekt ochrony danych osobowych. Jak pokazało przeprowadzone badanie dolnośląskie 
agencje zatrudnienia nie dokonały w tym względzie istotnych zmian. Nie oznacza to 
oczywiście, że dane kandydatów nie są chronione, tym niemiej biorąc pod uwagę zakres 
wprowadzonych zmian prawnych za pożądane należałoby uznać wdrożenie dodatkowych 
działań związanych z organizacją przetwarzania danych spełniających wymogi ustawowe, np. 
dotyczące przechowywania dokumentów zawierających dane osobowe, zabezpieczenia 
dostępu do komputerów firmowych lub wyznaczenia Inspektora Danych Osobowych. 

Mając na uwadze postępujący rozwój gospodarczy Polski można założyć, że rola agencji 
zatrudnienia i zakres ich zaangażowania w procesy rekrutacyjne będą rosły. Podobnie będzie 
rósł lub co najmniej utrzymywał się napływ pracowników z biedniejszych krajów Europy 
Wschodniej i Azji, a co najmniej powszechny stanie się duży udział cudzoziemców pracujących 
w Polsce. Będzie się to jednak wiązało z koniecznością zarządzania ich obecnością, w tym 
podejmowania prób zmniejszania barier komunikacyjnych, jakie często są problemem 
cudzoziemców. Agencje zatrudnienia już teraz realizują samodzielnie działania polegające na 
próbach wspierania cudzoziemców w łatwiejszej aklimatyzacji, jednak konieczne wydaje się 
systemowe podejście. Znaczenie pracowników z zagranicy dla polskiej gospodarki oraz 
systemu ubezpieczeń społecznych jest bowiem niebagatelne, a ich brak przyczyniłby się do 
zahamowania lub spowolnienia procesów rozwojowych w firmach. 

Jednym z podstawowych problemów zidentyfikowanych w niniejszym badaniu jest mały 
zakres współpracy pomiędzy agencjami zatrudnienia i publicznymi służbami zatrudnienia, 
głównie urzędami pracy. Dotyczy to głównie subregionu wrocławskiego i miasta Wrocławia, 
co może wynikać z tego, że wiele agencji ma siedzibę we Wrocławiu i właśnie z racji lokalizacji 
PUP we Wrocławiu jest właściwym do składania określonych dokumentów. Zmiany przepisów 
prawa wiążących lokalizację agencji w procesie składania dokumentów związanych 
z zatrudnianiem cudzoziemców mogłyby rozproszyć kontakty agencji inicjując ich relacje 
z większą liczbą urzędów pracy. Generalnie jednak rzecz biorąc małe natężenie współpracy 
pomiędzy agencjami zatrudniania a urzędami pracy wynika, co zresztą zdiagnozował także 
raport z 2013 roku, z wzajemnego niezrozumienia potrzeb i oczekiwań. Tego rodzaju 
współpraca może jednak przynieść korzyści obydwu stronom prowadząc chociażby do 
wymiany informacji. 

Z przeprowadzonej analizy wyłaniają się następujące kluczowe wnioski i rekomendacje: 

Lp. Wniosek Rekomendacja 

1. Brak aktualizacji danych przez 
podmioty zarejestrowane w Krajowym 
Rejestrze Agencji Zatrudnienia. 

Bieżące uaktualnianie wykazów agencji zatrudnienia 
celem zapobiegania występowania w rejestrze 
wpisów dotyczących podmiotów, które de facto nie 
prowadzą działalności bądź występowania 
nieaktualnych danych kontaktowych. Wykazy agencji 
oprócz spełniania wymogów dotyczących 
sprawozdawczości powinny bowiem pełnić także rolę 
informacyjną (promocyjną). Aktualna pozostaje zatem 
rekomendacja zgłoszona w ramach analizy 
prowadzonej w 2013 roku postulująca wdrożenie 
zmian systemowych przewidujących uwzględnienie 
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sankcji, związanych z niedopełnieniem przez agencje 
obowiązku informowania o wszelkich zmianach 
w zakresie ich funkcjonowania. Dodatkowo 
sugerowane było także zwiększenie zakresu 
interaktywności rejestru KRAZ, co ułatwiłoby proces 
aktualizacji danych. 

2. Zdiagnozowane problemy firm 
wynikające z zatrudniania 
obcokrajowców związane z barierami 
językowymi. 

Przygotowanie zestandaryzowanego słownika 
skierowanego do obcokrajowców najczęściej 
występujących narodowości (ukraińska, rosyjska). 
Tego rodzaju opracowanie byłoby pomocnym 
narzędziem wspomagającym nie tylko potencjalnych 
pracodawców, ale przede wszystkim pracowników 
z zagranicy, zwłaszcza w początkowym okresie 
przebywania w Polsce.  

3. Zorganizowanie dla pracowników z zagranicy kursów 
języka polskiego, jak również kursów języków obcych 
dedykowanych kadrze zarządzającej firm 
zatrudniających obcokrajowców.  

4. Niewystarczający zakres współpracy 
pomiędzy agencjami zatrudnienia 
a urzędami pracy, jak również 
występujący wzajemny brak 
zrozumienia między agencjami 
zatrudnienia, a publicznymi służbami 
zatrudnienia. Towarzyszy temu 
wzajemna niechęć wywołana brakiem 
akceptacji dla celów funkcjonowania 
podmiotów. 

 

Opracowanie katalogu dobrych praktyk – działań 
możliwych do realizacji w ramach współpracy 
pomiędzy agencjami zatrudnienia a urzędami pracy. 

5. Organizacja wydarzeń (np. konferencji regionalnej) 
skierowanych do przedstawicieli instytucji rynku pracy 
poświęconym zagadnieniom wyzwań regionalnego 
rynku pracy, ale także wzajemnemu ustaleniu potrzeb 
i oczekiwań. Oprócz funkcji informacyjnej, tego 
rodzaju spotkania powinny pełnić funkcję integracyjną 
poprzez tworzenie okazji do nawiązywania kontaktów 
nieformalnych, a także wymiany doświadczeń 
w branży. 

6. Niewielki zakres wymiany informacji 
między agencjami zatrudnienia a 
urzędami na temat klientów 
indywidualnych. 

Umożliwienie przekazywania agencjom zatrudnienia 
informacji na temat osób bezrobotnych 
zarejestrowanych w PUP celem umożliwienia 
wykorzystywania ich kandydatur w prowadzonych 
postępowaniach rekrutacyjnych. Aby wyeliminować 
problemy wynikające z zapisów RODO przekazywane 
informacje nie zawierałyby danych osobowych, 
a jedynie charakterystyki osób bezrobotnych 
umożliwiające ich sprofilowanie względem 
zapotrzebowania potencjalnych pracodawców. 
Przekazywanie informacji wiązałoby się także 
z udostępnianiem urzędom pracy przez agencje 
zatrudnienia informacji o pracodawcach 
prowadzących procesy rekrutacyjne.  

7. Utworzenie regionalnej bazy z charakterystykami 
osób zarejestrowanych w powiatowych urzędach 
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pracy, oczywiście z zachowaniem przepisów 
o ochronie danych osobowych, tj. bez udostępniania 
danych osobowych. Tego rodzaju narzędzie 
ułatwiłoby agencjom zatrudnienia wyszukiwanie 
potencjalnych kandydatów do pracy zgodnie 
z zapotrzebowaniem pracodawców. 

8. Niewystarczająca świadomość 
przedstawicieli agencji zatrudnienia 
odnośnie konieczności przestrzegania 
wymogów dotyczących ochrony danych 
osobowych (RODO) przejawiająca się 
niepodejmowaniem istotnych działań 
związanych z zarządzaniem danymi 
pozyskiwanymi od kandydatów w 
ramach procesów rekrutacyjnych. 

Opracowanie na potrzeby agencji zatrudnienia 
wykazu standardów, jakie powinny być przestrzegane 
w zakresie poprawnego zarządzania danymi 
osobowymi. Oprócz funkcji uświadamiającej wykaz 
powinien zawierać wskazania dotyczące konkretnych 
działań lub rozwiązań, jakie powinny być stosowane, 
aby spełnić wymogi nakładane przez ustawodawcę. 
Upowszechnienie rekomendacji znajdujących się 
w opracowaniu „RODO. Mały kodeks postępowania 
dla agencji zatrudnienia”28 

9. Nieadekwatność przepisów prawa 
w zakresie polityki zatrudnienia do 
wymagań realnych problemów rynku 
pracy, np. w zakresie procesów 
uzyskiwania kart stałego pobytu 
w przypadku osób objętych procedurą 
oświadczeniową. 

Obszar ten jest szczególnie istotny w kontekście 
zatrudniania obcokrajowców i skutkuje 
występowaniem szeregu problemów utrudniających 
sprawną realizacje procesów rekrutacyjnych. 
Jakiekolwiek zmiany wymagają działań systemowych, 
ale częściowo także mogą zostać przeprowadzone na 
drodze usprawnień organizacyjnych podjętych na 
bazie ustaleń uwzględniających oczekiwania 
przedstawicieli publicznych i niepublicznych służb 
zatrudnienia (por. pkt. 4 i 5). 

10. Występujące niezgodności w 
oczekiwaniach pracodawców 
i pracowników odnośnie poziomu 
wynagrodzeń właściwych dla 
określonych stanowisk czy zawodów. 

Upowszechnianie raportów i danych pokazujących 
poziomy wynagrodzeń właściwych dla poszczególnych 
branż czy zawodów celem wyeliminowania 
występujących niezgodności we wzajemnych 
oczekiwaniach pracowników i pracodawców. 

  

                                         
28 RODO. Mały kodeks postępowania dla agencji zatrudnienia, Polskie Forum HR; Źródło 

https://www.polskieforumhr.pl/wp-

content/uploads/2018/07/RODO_ma%C5%82y_kodeks_postepowania_PFHR.pdf 
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VI. Załączniki 
6.1. Kwestionariusz wywiadu z przedstawicielami agencji zatrudnienia 

Metryczka 
M0 Subregion/Powiat (listy rozwijane): 
a) jeleniogórski 

- powiat bolesławiecki 
- powiat jaworski 
- powiat jeleniogórski 
- powiat kamiennogórski 
- powiat lubański 
- powiat lwówecki 
- powiat zgorzelecki 
- powiat złotoryjski 
- powiat m. Jelenia Góra 

b) legnicko-głogowski 
- powiat głogowski 
- powiat górowski 
- powiat legnicki 
- powiat lubiński 
- powiat polkowicki 
- powiat m. Legnica 

c) wałbrzyski 
- powiat dzierżoniowski 
- powiat kłodzki 
- powiat świdnicki 
- powiat wałbrzyski 
- powiat ząbkowicki 
- powiat m. Wałbrzych 

d) wrocławski i miasta Wrocławia 
- powiat milicki 
- powiat oleśnicki 
- powiat oławski 
- powiat strzeliński 
- powiat średzki 
- powiat trzebnicki 
- powiat wołowski 
- powiat wrocławski 
- powiat m. Wrocław 

 
M1 W którym roku powstała Agencja Zatrudnienia? (nalży wpisać rok) 
……………… 
 
M2 Ile osób zatrudnia agencja na umowę o pracę? (z wyłączeniem pracowników 
tymczasowych) (należy wpisać liczbę) 
……………… 
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M3 Proszę wskazać formę prawną Państwa agencji:  

a. Spółka z.o.o 
b. Spółka akcyjna 
c. Spółka komandytowa  
d. Działalność gospodarcza  
e. Inna forma jaka?.... 

 
M4 Jaki jest kapitał agencji, którą Pan/i reprezentuje? 

a. Polski 
b. Zagraniczny  
c. Mieszany  
d. Nie wiem (ankieter nie czyta) 

 
M5 Czy w agencji, którą Pan/i reprezentuje przedstawicielami zarządu lub 
właścicielami/udziałowcami są cudzoziemcy?  

a. Tak 
b. Nie (należy przejść do M7) 
c. Nie wiem (należy przejść do M7) 

 
M6. Jeśli tak to z jakich krajów? 
………………………………………. 
 
M7 Proszę wskazać miejsce działalności agencji (siedziby i oddziałów/miejsc prowadzenia 
działalności) 

a. Polska, ile miejsc?.. 
a. Jakie miejscowości…  
b. Jakie powiaty…….. 

b. Zagranica 
a. ile miejsc?... 
b.  jakie kraje?... 

 
Pytania zasadnicze 

 
P1. Proszę wskazać jakie usługi są świadczone przez Agencję Zatrudnienia, którą Pan/i 
reprezentuje (pytanie wielokrotnego wyboru, czytam kafeterie ) 

a. pośrednictwo pracy w Polsce 
b. kierowanie do pracy za granicą 
c. doradztwo personalne 
d. poradnictwo zawodowe 
e. praca tymczasowa w Polsce  
f. praca tymczasowa wykonywana u pracodawcy za granicą 
g. inne jakie?..... 

 
P2. W której usłudze Państwo się specjalizują? (wyświetlają się usługi z pytania nr 1 należy 
wskazać jedną usługę, pytanie jednokrotnego wyboru, czytam kafeterie ) 

h. pośrednictwo pracy w Polsce 
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i. kierowanie do pracy za granicą 
j. doradztwo personalne 
k. poradnictwo zawodowe 
l. praca tymczasowa w Polsce  
m. praca tymczasowa wykonywana u pracodawcy za granicą 
n. inne jakie?..... 

 
P3. Jakich klientów instytucjonalnych (firmy, urzędy, banki, i in. podmioty i instytucje) 
najczęściej obsługuje Państwa agencja, proszę podać w procentach (sumowanie do 100%): 

a. Firmy …. 
a. mikro (zatrudniających do 10 osób)…. 
b. małych (zatrudniających do 50 osób)…. 
c. średnich (zatrudniających do 250 osób)…. 
d. dużych (zatrudniających pow. 250 osób)….. 

b. Urzędy….. 
c. Banki….. 
d. Uczelnie ….. 
e. Inne, jakie?.... 
f. nie obsługuje (ankieter nie czyta) 

 
P4. Proszę wskazać liczbę ofert pracy i najczęściej występujące rodzaje umów, które 
zostały podpisane w efekcie działania Agencji Zatrudnienia: 

o. Szacunkowa liczba ofert pracy w roku 2018….. 
p. Najczęstsze rodzaje oferowanych umów w ofertach pracy w 2018 r (pytanie 

jednokrotnego wyboru, czytam kafeterie ) 
i. Umowa o pracę 

ii. Umowa o pracę w ramach pracy tymczasowej 
iii. Umowa zlecenie 
iv. Umowa zlecenie w ramach pracy tymczasowej 
v. Umowa o dzieło 

vi. Inne jakie?.... 
 

P5. Jakich zawodów najczęściej dotyczyły oferty pracy w 2018r u Państwa w agencji? 
…………………………………….(wyświetla się klasyfikacja zawodów, zaznaczymy odpowiedź 
respondenta) 
 

P6. Ilu klientów mieli Państwo w 2018 r? Proszę podać liczbę w podziale na różne kategorie 
klientów:  

q. Klienci indywidualni  
i. Polacy……… 

ii. Cudzoziemcy…….(z jakich krajów) 
r. Klienci Instytucjonalni …… (wyświetlają się odpowiedzi z pytania p3) 

i. Firmy …. 
1. mikro (zatrudniających do 10 osób)…. 
2. małych (zatrudniających do 50 osób)…. 
3. średnich (zatrudniających do 250 osób)…. 
4. dużych (zatrudniających pow. 250 osób)….. 
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ii. Urzędy….. 
iii. Banki….. 
iv. Uczelnie ….. 
v. Inne, jakie?.... 
vi. nie obsługuje (ankieter nie czyta) 

s. Rynek polski…….. 
t. Rynek zagraniczny…… 

i. Proszę wskazać jakie kraje………………… 
u. Rodzaje usług: (wyświetlają się odpowiedzi z pytania p1) 

i. pośrednictwo pracy w Polsce…. 
ii. kierowanie do pracy za granicą…. 

iii. doradztwo personalne…. 
iv. poradnictwo zawodowe…. 
v. praca tymczasowa w Polsce …. 

vi. praca tymczasowa wykonywana u pracodawcy za granicą…. 
 

P7. Jakie usługi świadczą Państwo dla cudzoziemców? (pytanie wyświetla się jeśli w P6 
odpowiedź min. 1 w ii, pytanie wielokrotnego wyboru, czytam kafeterie ) 

7.1. Cudzoziemcy z Unii Europejskiej (UE)  
v. pośrednictwo pracy w Polsce 
w. kierowanie do pracy za granicą 
x. doradztwo personalne 
y. poradnictwo zawodowe 
z. praca tymczasowa w Polsce  
aa. praca tymczasowa wykonywana u pracodawcy za granicą 
bb. inne jakie?.... 
cc. nie obsługujemy Cudzoziemców z Unii Europejskiej (ankieter nie czyta) 

7.2 Cudzoziemcy z poza Unii Europejskiej (UE) 
a. pośrednictwo pracy w Polsce 
b. kierowanie do pracy za granicą 
c. doradztwo personalne 
d. poradnictwo zawodowe 
e. praca tymczasowa w Polsce  
f. praca tymczasowa wykonywana u pracodawcy za granicą 
g. inne jakie?..... 
h. nie obsługujemy Cudzoziemców z poza Unii Europejskiej (ankieter nie czyta) 
 

P8. W jakich obszarach świadczą Państwo usługi dla cudzoziemców: (pytanie wyświetla się 
jeśli w P6 odpowiedź min. 1 w ii, pytanie jest wielokrotnego wyboru, czytamy kafeterie) 

a. pomoc w uzyskaniu oświadczenia rejestrowanego w PUP, uprawniającego do 
podjęcia pracy  

b. pomoc w uzyskaniu pozwolenia na pracę 
c. szkolenia (w tym językowe) 
d. wsparcie mieszkaniowe  
e. inne jakie? 
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P9. Jak wygląda poziom zatrudnienia pracowników krajowych i cudzoziemców za 
pośrednictwem Państwa agencji w podziale na: (proszę wskazać %, procenty muszą się 
sumować do 100 dla każdego typu pracownika) 
9.1. Pracownicy krajowi 

a. Branże …. 
b. Stanowiska…. 

 Szczebel wyższy…. 

 Szczebel średni…. 

 Szczebel niski ….. 
9.2. Cudzoziemcy   (pytanie wyświetla się jeśli w P6 odpowiedź min. 1 w ii) 

c. Branże …. 
d. Stanowiska…. 

 Szczebel wyższy…. 

 Szczebel średni…. 

 Szczebel niski ….. 
 
P10. W jakich krajach prowadzona jest promocja Państwa usług: (pytanie wielokrotnego 
wyboru, czytamy kafeterie) 

a. Polska 
b. Ukraina, Armenia, Mołdawia, Białoruś, Gruzja, Rosja 
c. Unia Europejska 
d. Daleki wschód (np. Wietnam, Korea, Chiny, Filipiny i in.) 
e. Inne, jakie? 
f. W żadnych (ankieter nie czyta) 

 
P11. Proszę przypisać najskuteczniejsze formy promocji do rodzajów klientów 
 Reklama w 

telewizji 
Reklama w 
intrenecie 

Reklama w 
prasie 

Reklama w 
radiu 

Inne 
jakie? 

Nie 
dotyczy  

a) Klient indywidualny Polska        

b) Klient instytucjonalny 
Polska 

      

c) Klient indywidualny  - 
zagranica  

      

d) Klient instytucjonalny - 
zagranica 

      

 
P12. Jakie główne problemy występują w procesie rekrutacji? (pytanie wielokrotnego 
wyboru, czytamy kafeterie) 

dd.  Zbyt wysokie wymogi pracodawców (jakie?) 
ee. Zbyt niskie wynagrodzenie 
ff. Zbyt niskie kwalifikacje kandydatów 
gg. Brak osób chętnych do pracy 
hh. Zbyt krótki okres przeznaczony na rekrutacje 
ii. Inne jakie?.... 

 
P13. Czy Agencja Zatrudnienia współpracuje z publicznymi służbami zatrudnienia 
(powiatowymi urzędami pracy, wojewódzkim urzędem pracy)? 

jj. Tak 



 

75 

kk. Nie – należy przejść do P17 
 

P14. Jakie występują główne problemy bariery w takiej współpracy? 
 ……………………………………………….. 
 
P15. Jakie są potrzeby i oczekiwania w stosunku do tych instytucji? 

……………………………………………………………….. 
 

P16. Czy występują u Państwa problemy z wypełnianiem sprawozdań o działalności 
Agencji Zatrudnienia składanej na początku roku? 

ll. Tak, jakie?..... 
mm. Nie  

 
P17. Czy zdarzają się opóźnienia w płatnościach wobec ZUS , Urzędu Skarbowego?  

nn. Tak zawsze  
oo. Tak często 
pp. Tak ale rzadko 
qq. Nigdy – koniec wywiadu 
rr. Nie wiem (ankieter nie czyta) 

 
P18. Jeśli zdarzają się opóźnienia w płatnościach to z jakiego powodu: 

a. Opóźnienia z regulowaniem płatności przez kontrahentów 
b. Brak zleceń 
c. Wysokie koszty utrzymania firmy 
d. inne, jakie? 
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6.2. Scenariusz indywidualnego wywiadu pogłębionego z przedstawicielami agencji 
zatrudnienia 

Blok 0 wstęp 

Dzień dobry nazywam się ….. i jestem pracownikiem instytutu ASM Centrum Badań i Analiz 
Rynku. Nasz instytut realizuje na zlecenie Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w 
Wałbrzychu wywiady na temat działalności agencji zatrudnienia w województwie 
dolnośląskim.  

Zapraszając Państwa do udziału w badaniu zapewniamy poufność wszystkich odpowiedzi.  
Z jednej strony zobowiązuje nas do tego ustawa o ochronie danych osobowych, a z drugiej 
strony standardy i zasady etyki ankieterskiej. Wywiad potrwa około godziny.  

Pana/Pani wypowiedzi będą całkowicie poufne oraz będą prezentowane jedynie w zbiorczych 
zestawieniach analitycznych, bez możliwości powiązania ich z konkretną osobą. Chciał/a/bym 
też zastrzec, że wywiad będzie nagrywany. Nagranie posłuży do wiernego odtworzenia naszej 
rozmowy do celów badawczych i nie będzie w żaden sposób rozpowszechniane. Czy wyraża 
Pan/i na to zgodę? Jeśli tak, proszę podpisać formularz zgody na udział w badaniu. 

Blok 1 Upowszechnianie działalności agencji  

Na wstępie chciałabym porozmawiać na temat form promocji działań, jakie wykonuje agencja.  

W jaki sposób upowszechniają Państwo swoje usługi? Gdzie umieszczone są informacje na 
temat Państwa działalności? Czy posiadają Państwo własny portal informacyjny? Czy 
korzystają Państwo z komercyjnych portali dedykowanych ofertom pracy? Czy korzystają 
Państwo z portali społecznościowych? 

Czy sposób dotarcia do klientów jest uzależniony od rodzaju klienta, dla którego świadczą 
Państwo usługi?  

Jeśli tak to proszę wskazać formy dotarcia do poszczególnych typów klientów: 

1. Klienci instytucjonalni/klienci instytucjonalni, 
2. Klienci z Polski/klienci zagraniczni 

Z którego kanału komunikacji nie są Państwo zadowoleni? Czy mierzą Państwo skuteczność 
kanałów komunikacji? Który kanał komunikacji wydaje się dla Pana/Pani najbardziej i najmniej 
skuteczny?  

Czy współpracują Państwo w instytucjami zatrudnienia lub szkolnictwem? jeśli tak, to w jakim 
zakresie? Czy taka współpraca ma również wpływ na upowszechnianie informacji na temat 
ofert pracy?  

Blok 2 Bariery i problemy w procesie rekrutacji  

Proszę opisać główny zakres Państwa prac. Jak wygląda u Państwa proces rekrutacji i selekcji 
osób chętnych do pracy? Który zakres zadań w Państwa pracy jest najtrudniejszy? Który 
sprawa najwięcej problemów?/jest wymagający? 

Czy agencja dostrzega pozytywne strony proponowanych dla klientów elastycznych form 
zatrudnienia, w szczególności pracy tymczasowej? Jeśli tak, to jakie? Czy agencja dostrzega 
negatywne strony proponowanych dla klientów elastycznych form zatrudnienia? Jeśli tak, to 
jakie? Czy występujące problemy można przypisać różnym klientom? Jakie problemy 
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charakterystyczne są dla klienta Indywidualnego a jakie dla klienta instytucjonalnego?, Czy 
pojawiają się jakieś problemy, które dotyczą wyłącznie zatrudniania cudzoziemców? 

Czy występują problemy z ofertami pracy, z pozyskiwaniem, obsadzaniem. 

Czy są problemy z pozyskiwaniem odpowiednich pracowników, jakich pracowników brakuje,  
w jakich zawodach? 

Blok 3 Negatywne i pozytywne strony zatrudniania cudzoziemców 

Chciałabym/chciałbym porozmawiać teraz o negatywnych i pozytywnych stronach 
zatrudniania cudzoziemców. Jakie działania świadczone są przez agencje w odniesieniu do 
cudzoziemców,  
w szczególności w zakresie ich pozyskiwania i obsługi? 

Jakie wymogi muszą być spełnione(uregulowania prawne), aby móc zatrudnić cudzoziemców? 

Jakie pozwolenia muszą Państwo pozyskać? Jakie występują z tym problemy? Czy cudzoziemcy 
korzystają z tzw. procedury rejestrowania oświadczeń wydawanych przez PUP o zamiarze 
powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi.  

Czy wymagane są również szkolenia (techniczne, językowe, kulturowe)? Czy oferują Państwo 
także wsparcie mieszkaniowe? Czy wskazane wymogi są uzależnione od narodowości?  

Jakie wg Państwa występują plusy i minusy zatrudniania pracowników z zagranicy z punktu 
widzenia pracodawcy (firmy, dla której świadczone są usługi pracy)? Czy występuje bariera 
komunikacyjna? Bariera kulturowa? A jakie są plusy? Jak oceniana jest jakość pracy 
cudzoziemców? Od czego ta jakość jest uzależniona? Czy od stanowiska wykonywanego? Czy 
od innych czynników? Czy z punktu widzenia pracownika zauważalne są minusy zatrudnienia 
cudzoziemców? Jak polscy pracownicy odnajdują się w pracy z pracownikami  
z zagranicy? Czy pomagają im zaadaptować się w innym kraju? Jakie dostrzegają plusy? A jakie 
minusy?  

Blok 4 Potrzeby i oczekiwania AZ 

Chciałabym/chciałbym porozmawiać z Państwem na temat współpracy z publicznymi służbami 
zatrudnienia. Czy współpracują Państwo z PUP lub WUP lub innymi instytucjami publicznymi, 
które odpowiadają za zatrudnienie?  

Jak wygląda ta współpraca? Czy są Państwo z niej zadowoleni? Co należałoby usprawnić?  

Jakie są Państwa oczekiwania w zakresie wsparcia ze strony PSZ? W jaki sposób powinien 
następować proces przepływu informacji pomiędzy AZ a publicznymi służbami zatrudnienia?  

Czy występują jakieś bariery utrudniające współpracę? A czy w obszarze zatrudniania 
cudzoziemców występują jakieś bariery? Czy współpracują Państwo z PUP w ramach tzw. 
procedury rejestrowania oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy 
cudzoziemcowi? Co można zrobić (jakie zmiany wprowadzić), aby poprawić współpracę 
pomiędzy AZ i PSZ? 

Blok 5 Analiza działalności AZ 

Proszę opowiedzieć o agencji zatrudnienia w której Pan/i pracuje. Gdzie mieści się Państwa 
siedziba? Jak wygląda biuro? Jakim sprzętem/narzędziami do pracy Państwo dysponują? W 
jaki sposób jest oznaczona Państwa siedziba? Czy klienci nie mają problemu z dotarciem do 
Państwa siedziby?  



 

78 

Jakie nastąpiły zmiany w zakresie działalności agencji zatrudnienia na przestrzeni ostatnich 5 
lat? Jakie dały efekty? Proszę przedstawić proces obsługi klienta zaczynając od pierwszego 
etapu (pierwsze spotkanie) a kończąc na finalizacji współpracy w postaci podpisania umowy. 
Gdzie przyjmują Państwo swoich klientów? Czy jest w lokalu poczekalnia? Czy inni klienci 
słyszą rozmowy z klientami? W jaki sposób zapewniają Państwo poufność prowadzonych 
rozmów? Czy w jakiś sposób rozporządzenie RODO miało wpływ na zmiany Państwa działań? 
Czy na potrzeby spełnienia wymogów RODO wzbogacili się Państwo o jakiś sprzęt/narzędzia? 
Czy widzą Państwo bariery prawne, które utrudniają Państwa działalność? Jeśli tak to jakie? 

Jakie działania realizowane są w odniesieniu do klientów indywidualnych? Jak ocenia Pan/Pani 
jakość i skuteczność tych działań? 

Jakie działania realizowane są w odniesieniu do klientów instytucjonalnych? Jak ocenia 
Pan/Pani jakość i skuteczność tych działań? 
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6.3. Scenariusz zogniskowanego wywiadu pogłębionego z przedstawicielami powiatowych 
urzędów pracy 

Blok 0 wstęp 

Dzień dobry nazywam się ….. i jestem pracownikiem instytutu ASM Centrum Badań i Analiz 
Rynku Sp. z o.o. Nasz instytut realizuje wywiady na zlecenie Dolnośląskiego Wojewódzkiego 
Urzędu Pracy w Wałbrzychu na temat działalności agencji zatrudnienia w województwie 
dolnośląskim.  

Zapraszając Państwa do udziału w badaniu zapewniamy poufność wszystkich odpowiedzi.  
Z jednej strony zobowiązuje nas do tego ustawa o ochronie danych osobowych, a z drugiej 
strony standardy i zasady etyki ankieterskiej. Wywiad potrwa około dwóch godzin. 

Pana/Pani wypowiedzi będą całkowicie poufne oraz będą prezentowane jedynie w zbiorczych 
zestawieniach analitycznych, bez możliwości powiązania ich z konkretną osobą. Chciał/a/bym 
też zastrzec, że wywiad będzie nagrywany. Nagranie posłuży do wiernego odtworzenia naszej 
rozmowy do celów badawczych i nie będzie w żaden sposób rozpowszechniane. Czy wyraża 
Pan/i na to zgodę? Jeśli tak, proszę podpisać formularz zgody na udział w badaniu 

Blok 1 Współpraca z AZ  

Chciałabym/chciałbym porozmawiać z Państwem na temat współpracy z Agencjami 
Zatrudnienia  Czy współpracują Państwo z Agencjami Zatrudnienia ? W jakim obszarze? Proszę 
podać przykłady współpracy? Który zakres współpracy występuje najczęściej a który 
sporadycznie? 

Kto jest inicjatorem współpracy Państwo czy Agencje Zatrudnienia? Czy są Państwo 
zadowoleni ze współpracy? Co należałoby usprawnić?  

Jakie są Państwa oczekiwania? W jaki sposób powinien następować proces przepływu 
informacji pomiędzy Agencjami Zatrudnienia a publicznymi służbami zatrudnienia? Czy do 
współpracy jest oddelegowana jedna osoba z każdej ze stron? Czy jest to współpraca ciągła 
czy występuje w razie potrzeby? Kiedy ostatni raz taka współpraca miała miejsce, proszę 
przedstawić przykład.  

Jakie są największe bariery i problemy utrudniające skuteczną współpracę z Agencjami 
Zatrudnienia? Jaki charakter maja te problemy? Czy są to np. bieżące rozwiązania prawne, czy 
też bariery wynikające z organizacji pracy? W jaki sposób można poprawić współpracę 
pomiędzy AZ i PSZ? 

Blok 2 Bariery w zatrudnieniu cudzoziemców  

Czy współpracują Państwo z AZ w obszarze rekrutacji cudzoziemców, a w szczególności w 
ramach tzw. procedury rejestrowania oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy 
cudzoziemcowi? Jacy to są cudzoziemcy? A jak wygląda sytuacja, jeśli chodzi o cudzoziemców  
z Unii Europejskiej?   

Czy w obszarze zatrudniania cudzoziemców występują jakieś problemy/bariery? Proszę podać 
przykłady i sposoby ich eliminacji. Z którymi problemami mają Państwo największy problem?  

Czy wspierają Państwo AZ w ograniczeniu barier w obszarze zatrudniania cudzoziemców? Czy 
AZ zgłasza się do Państwa z jakimiś problemami do rozwiązania?  

Czy pracodawcy chętnie przyjmują do pracy osoby spoza Polski? Jakie przemawiają za tym 
plusy  
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a jakie minusy? Na jakie stanowiska pracy najczęściej są zatrudniani cudzoziemcy? Czy 
problemy wynikają ze stanowiska pracy? Czy narodowości?  A może zależą od innych 
czynników?  

Czy z punktu widzenia pracownika zauważalne są minusy zatrudnienia cudzoziemców? Jak 
pracownicy odnajdują się wśród wielokulturowej załogi pracowników? Czy pomagają im 
zaadaptować się w innym kraju? Jakie dostrzegają plusy? A jakie minusy? 

Blok 3 Rekomendacje współpracy   

Proszę wyobrazić sobie idealny model współpracy pomiędzy AZ a Państwa instytucją. Z jakich 
elementów/narzędzi powinien taki model się składać? Jaka byłaby Państwa rola i zakres zadań  
a jaki AZ. Proszę wskazać krok po kroku jakby miał wyglądać proces komunikacji a następnie 
realizacji zadań. Czy powinien być powołany stały zespół projektowy? Czy ta współpraca 
powinna być stała? Czy wedle potrzeby? 

Czy wśród innych instytucji występuje już taki idealny model współpracy którym mogą się 
Państwo sugerować? Czy znają Państwo jakieś dobre praktyki w obszarze współpracy Az i PSZ. 
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6.4. Scenariusz zogniskowanego wywiadu pogłębionego z przedstawicielami agencji 
zatrudnienia 

Blok 0 wstęp 

Dzień dobry nazywam się ….. i jestem pracownikiem instytutu ASM Centrum Badań i Analiz 
Rynku Sp. z o.o. Nasz instytut realizuje wywiady na zlecenie Dolnośląskiego Wojewódzkiego 
Urzędu Pracy w Wałbrzychu na temat działalności agencji zatrudnienia w województwie 
dolnośląskim.  

Zapraszając Państwa do udziału w badaniu zapewniamy poufność wszystkich odpowiedzi.  
Z jednej strony zobowiązuje nas do tego ustawa o ochronie danych osobowych, a z drugiej 
strony standardy i zasady etyki ankieterskiej. Wywiad potrwa około dwóch godzin. 

Pana/Pani wypowiedzi będą całkowicie poufne oraz będą prezentowane jedynie w zbiorczych 
zestawieniach analitycznych, bez możliwości powiązania ich z konkretną osobą. Chciał/a/bym 
też zastrzec, że wywiad będzie nagrywany. Nagranie posłuży do wiernego odtworzenia naszej 
rozmowy do celów badawczych i nie będzie w żaden sposób rozpowszechniane. Czy wyraża 
Pan/i na to zgodę? Jeśli tak, proszę podpisać formularz zgody na udział w badaniu 

Blok 1 Upowszechnianie działalności agencji  

Na wstępie chciałabym porozmawiać na temat form promocji działań, jakie wykonuje agencja, 
które skierowane są wyłącznie dla grupy klientów spoza Polski.  

W jaki sposób upowszechniają Państwo swoje usługi? Gdzie umieszczone są informacje na 
temat Państwa działalności? Czy sposób dotarcia do klientów jest uzależniony od rodzaju 
klienta, dla którego świadczą Państwo usługi? Jakie narzędzia dedykują Państwo do rekrutacji 
cudzoziemców? Z którego kanału komunikacji nie są Państwo zadowoleni? Czy mierzą 
Państwo skuteczność kanałów komunikacji? Który kanał komunikacji wydaje się dla Pana/Pani 
najbardziej  
i najmniej skuteczny w przypadku rekrutacji cudzoziemców? Czy narodowość ma wpływ na 
rodzaj upowszechniania działalności agencji?  

Blok 2 Proces rekrutacji 

Jak wygląda u Państwa proces rekrutacji i selekcji cudzoziemców? Który zakres zadań w 
ramach rekrutacji jest najtrudniejszy? Który sprawia najwięcej problemów? Jest wymagający? 

Czy klienci (cudzoziemcy) często rotują w pracy? Czy elastyczna forma zatrudnienia 
cudzoziemców wpływa na ich brak przywiązania do pracy? Jakie są plusy proponowanych 
elastycznych form zatrudnienia klientów? Czy dzięki temu agencja jest konkurencyjna? Jest 
więcej klientów?  

Czy agencja dostrzega negatywne strony z proponowanych dla klientów elastycznych form 
zatrudnienia? Czy problemy z zatrudnianiem pracowników uzależnione są od wieku 
potencjalnego pracownika? Czy może od stanowiska pracy/zawodu? A może od narodowości? 
Czy pojawiają się jakieś problemy, które dotyczą wyłącznie zatrudniania cudzoziemców? Czy 
mogą Państwo wskazać bariery prawne, które utrudniają Państwa działalność? Czy potraficie 
Państwo wskazać ich rozwiązanie? 
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Blok 3 Negatywne i pozytywne strony zatrudniania cudzoziemców 

Chciałabym/chciałbym porozmawiać teraz o negatywnych i pozytywnych stronach 
zatrudniania cudzoziemców. Jakie działania świadczone są przez agencje w odniesieniu do 
cudzoziemców? 

Jakie wymogi muszą być spełnione(uregulowania prawne) aby móc zatrudnić cudzoziemców? 

Jakie pozwolenia muszą Państwo pozyskać? Czy wymagane są również szkolenia (techniczne, 
językowe, kulturowe)? Czy oferują Państwo także wsparcie mieszkaniowe? Czy wskazane 
wymogi są uzależnione od narodowości?  

Jakie wg Państwa występują plusy i minusy zatrudniania pracowników z zagranicy z punktu 
widzenia pracodawcy (firmy, dla której świadczone są usługi pracy)?. Czy występuje bariera 
komunikacyjna? Bariera kulturowa?  

A jakie są plusy? Jak oceniana jest jakość pracy cudzoziemców? Od czego ta jakość jest 
uzależniona? Czy od stanowiska wykonywanego ? Czy od innych czynników?  

Blok 4 Współpraca AZ  

Chciałabym/chciałbym porozmawiać z Państwem na temat współpracy z publicznymi służbami 
zatrudnienia. Czy współpracują Państwo z PUP lub WUP? lub innymi instytucjami publicznymi, 
W jakim obszarze?  

Z jakich zadań, projektów składa się ta współpraca? Proszę podać przykłady. Czy są Państwo z 
niej zadowoleni? Jakie są minusy i plusy współpracy? Co należałoby usprawnić? A co zostawić 
bez zmian?  

Jakie są Państwa oczekiwania i potrzeby (w szczególności potrzeby informacyjne) w stosunku 
do WUP i PUP? W jaki sposób powinien występować proces przepływu informacji pomiędzy 
AZ a publicznymi służbami zatrudnienia? 

Jakie są największe bariery i problemy utrudniające skuteczną współpracę pomiędzy AZ a tymi 
podmiotami? Jakie są czynniki sprzyjające a jakie utrudniające skuteczną współpracę? W jaki 
sposób można poprawić współpracę pomiędzy AZ i PSZ? 

Czy współpracują Państwo z publicznymi służbami zatrudnienia w obszarze zatrudniania 
cudzoziemców, a w szczególności w ramach tzw. procedury rejestrowania oświadczeń o 
zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi? Czy w obszarze zatrudniania 
cudzoziemców występują jakieś bariery/problemy? Czy pracodawcy chętnie przyjmują do 
pracy osoby spoza Polski? Jakie przemawiają za tym plusy a jakie minusy? Na jakie stanowiska 
pracy najczęściej są zatrudniani cudzoziemcy?  

Czy z punktu widzenia pracownika zauważalne są minusy zatrudnienia cudzoziemców? Jak 
pracownicy odnajdują się wśród wielokulturowej załogi pracowników? Czy pomagają im 
zaadaptować się w innym kraju? Jakie dostrzegają plusy? A jakie minusy?  

Czy znają Państwo jakieś dobre praktyki w obszarze współpracy Az i PSZ. 

Blok 5 Proces obsługi klientów 

Proszę przedstawić proces obsługi klienta zaczynając od pierwszego etapu – pierwsze 
spotkanie  
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a kończąc na finalizacji współpracy w postaci podpisania umowy. Gdzie przyjmują Państwo 
swoich klientów? Czy stosują Państwo inne procesy rekrutacji dla obcokrajowców np. z uwagi 
na barierę językową i inną kulturę niż dla Polaków?  

Czy jest w lokalu poczekalnia? Czy inni klienci słyszą rozmowy z klientami? W jaki sposób 
zapewniają Państwo poufność prowadzonych rozmów?  

Czy w jakiś sposób rozporządzenie RODO miało wpływ na zmiany Państwa działań? Czy na 
potrzeby spełnienia wymogów RODO wzbogacili się Państwo o jakiś sprzęt/narzędzia?  
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6.5. Wykaz elementarnych grup zawodów, w których znajdowały zatrudnienie osoby 
korzystające z usług dolnośląskich agencji zatrudnienia w 2017 roku w ramach pośrednictwa 
pracy na terenie RP 

Nazwy grup zawodów Liczba osób 

Pracownicy wykonujący prace proste gdzie indziej niesklasyfikowani 17208 

Bez zawodu 968 

Kasjerzy bankowi i pokrewni 938 

Cieśle i stolarze budowlani 861 

Operatorzy maszyn i urządzeń do produkcji wyrobów spożywczych i pokrewni 765 

Programiści aplikacji 742 

Ręczni pakowacze i znakowacze 571 

Robotnicy wykonujący prace proste w budownictwie ogólnym 547 

Murarze i pokrewni 521 

Magazynierzy i pokrewni 464 

Masarze, robotnicy w przetwórstwie ryb i pokrewni 441 

Monterzy gdzie indziej niesklasyfikowani 436 

Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy gdzie indziej niesklasyfikowani 435 

Pomoce i sprzątaczki biurowe, hotelowe i pokrewne 365 

Kasjerzy i sprzedawcy biletów 359 

Robotnicy wykonujący prace proste w przemyśle gdzie indziej niesklasyfikowani 332 

Specjaliści do spraw reklamy i marketingu 314 

Pomoce kuchenne 294 

Pozostali pracownicy zajmujący się sprzątaniem 233 

Kierowcy samochodów ciężarowych 218 

Kucharze 217 

Spawacze i pokrewni 201 

Pracownicy sprzedaży i pokrewni gdzie indziej niesklasyfikowani 190 

Pracownicy obsługi płacowej 171 

Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych 167 

Analitycy systemów komputerowych i programiści gdzie indziej niesklasyfikowani 159 

Dekarze 158 

Operatorzy innych maszyn i urządzeń przetwórczych gdzie indziej niesklasyfikowani 148 

Elektrycy budowlani i pokrewni 146 

Inżynierowie do spraw przemysłu i produkcji 142 

Operatorzy urządzeń do produkcji wyrobów szklanych i ceramicznych 141 

Ślusarze i pokrewni 141 

Operatorzy maszyn i urządzeń do produkcji wyrobów chemicznych 139 

Sprzedawcy sklepowi (ekspedienci) 134 

Betoniarze, betoniarze zbrojarze i pokrewni 133 

Analitycy systemów komputerowych 100 

Technicy nauk chemicznych, fizycznych i pokrewni 94 

Pracownicy świadczący usługi na ulicach 90 

Kelnerzy 81 

Malarze budowlani i pokrewni 80 

Pracownicy obsługi technicznej biur, hoteli i innych obiektów 80 

Robotnicy budowlani robót wykończeniowych i pokrewni gdzie indziej niesklasyfikowan 75 
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Pracownicy przygotowujący posiłki typu fast food 69 

Formowacze wyrobów szklanych, krajacze i szlifierze szkła 68 

Pracownicy administracyjni i sekretarze biura zarządu 68 

Ogrodnicy 66 

Pracownicy wsparcia rodziny, pomocy społecznej i pracy socjalnej 59 

Robotnicy budowy dróg 57 

Monterzy maszyn i urządzeń mechanicznych 56 

Pracownicy obsługi biura gdzie indziej niesklasyfikowani 54 

Specjaliści do spraw zarządzania zasobami ludzkimi 54 

Monterzy izolacji 52 

Inżynierowie mechanicy 43 

Specjaliści do spraw sprzedaży (z wyłączeniem technologii informacyjnokomunikacyjnych) 41 

Kierowcy samochodów osobowych i dostawczych 38 

Operatorzy maszyn i urządzeń do obróbki drewna 37 

Pracownicy do spraw rachunkowości i księgowości 37 

Kontrolerzy (sterowniczy) procesów przemysłowych gdzie indziej niesklasyfikowani 35 

Technicy nauk fizycznych i technicznych gdzie indziej niesklasyfikowani 35 

Stolarze meblowi i pokrewni 34 

Specjaliści do spraw zarządzania i organizacji 33 

Administratorzy systemów komputerowych 31 

Krawcy, kuśnierze, kapelusznicy i pokrewni 31 

Ustawiacze i operatorzy maszyn do obróbki i produkcji wyrobów z drewna 30 

Gospodarze budynków 29 

Pomoce domowe i sprzątaczki 29 

Specjaliści do spraw administracji i rozwoju 29 

Tapicerzy i pokrewni 29 

Księgowi 28 

Lakiernicy 28 

Drukarze 26 

Robotnicy pracujący przy przeładunku towarów 26 

Pracownicy wykonujący dorywcze prace proste 24 

Przedstawiciele handlowi 24 

Ustawiacze i operatorzy obrabiarek do metali i pokrewni 24 

Kierowcy operatorzy wózków jezdniowych 23 

Opiekunowie dziecięcy 23 

Pracownicy opieki osobistej w ochronie zdrowia i pokrewni gdzie indziej niesklasyfikowani 23 

Kierownicy do spraw obsługi biznesu i zarządzania gdzie indziej niesklasyfikowani 22 

Zamiatacze i pokrewni 22 

Farmaceuci bez specjalizacji lub w trakcie specjalizacji 21 

Pośrednicy handlowi 21 

Projektanci i administratorzy baz danych 21 

Robotnicy wykonujący prace proste w budownictwie drogowym, wodnym i pokrewni  20 

Piekarze, cukiernicy i pokrewni 18 

Pracownicy ochrony osób i mienia 18 

Pracownicy usług ochrony gdzie indziej niesklasyfikowani 18 

Sekretarki (ogólne) 18 
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Technicy mechanicy 18 

Monterzy konstrukcji budowlanych i konserwatorzy budynków 17 

Robotnicy wykonujący prace proste przy uprawie roślin i hodowli zwierząt 17 

Spedytorzy i pokrewni 17 

Fryzjerzy 15 

Operatorzy maszyn do szycia 15 

Pracownicy domowej opieki osobistej 15 

Kierownicy do spraw logistyki i dziedzin pokrewnych 14 

Kierownicy do spraw produkcji przemysłowej 14 

Sprzedawcy (konsultanci) w centrach sprzedaży telefonicznej / internetowej 14 

Technicy wsparcia informatycznego i technicznego 14 

Chemicy 13 

Inżynierowie gdzie indziej niesklasyfikowani 13 

Robotnicy wykonujący proste prace polowe 13 

Specjaliści do spraw rozwoju systemów informatycznych 13 

Specjaliści nauczania i wychowania gdzie indziej niesklasyfikowani 13 

Kierownicy do spraw marketingu i sprzedaży 12 

Kierownicy do spraw technologii informatycznych i telekomunikacyjnych 12 

Mechanicy pojazdów samochodowych 12 

Robotnicy obróbki kamienia 12 

Inżynierowie budownictwa 11 

Szwaczki, hafciarki i pokrewni 11 

Technicy elektrycy 11 

Hydraulicy i monterzy rurociągów 10 

Pracownicy działów kadr 10 

Robotnicy przygotowujący i wznoszący konstrukcje metalowe 10 

Szlifierze narzędzi i polerowacze metali 10 

Zaopatrzeniowcy 10 

Bibliotekoznawcy i specjaliści zarządzania informacją 9 

Kierownicy do spraw innych typów usług gdzie indziej niesklasyfikowani 9 

Kosmetyczki i pokrewni 9 

Masarze, robotnicy w przetwórstwie ryb i pokrewni 9 

Operatorzy maszyn i urządzeń do produkcji i przetwórstwa metali 9 

Recepcjoniści hotelowi 9 

Sortowacze odpadów 9 

Twórcy i artyści gdzie indziej niesklasyfikowani 9 

Asystenci nauczycieli 8 

Czyściciele pojazdów 8 

Kierowcy autobusów i motorniczowie tramwajów 8 

Kierownicy do spraw budownictwa 8 

Kierownicy do spraw finansowych 8 

Kierownicy do spraw strategii i planowania 8 

Operatorzy wprowadzania danych 8 

Archeolodzy, socjolodzy i specjaliści dziedzin pokrewnych 7 

Kierownicy w instytucjach usług wyspecjalizowanych gdzie indziej niesklasyfikowani 7 

Specjaliści do spraw księgowości i rachunkowości 7 
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Specjaliści do spraw sprzedaży z dziedziny technologii teleinformatycznych 7 

Technicy technologii żywności 7 

Specjaliści z dziedziny prawa gdzie indziej niesklasyfikowani 6 

Architekci 5 

Monterzy i konserwatorzy instalacji klimatyzacyjnych i chłodniczych 5 

Praczki ręczne i prasowacze 5 

Projektanci grafiki i multimediów 5 

Robotnicy przygotowujący drewno i pokrewni 5 

Specjaliści do spraw szkoleń zawodowych i rozwoju kadr 5 

Barmani 4 

Dyrektorzy generalni i zarządzający 4 

Fizjoterapeuci 4 

Fotografowie 4 

Introligatorzy i pokrewni 4 

Inżynierowie elektronicy 4 

kierownicy biura 4 

Kierownicy do spraw badań i rozwoju 4 

Mistrzowie produkcji w przemyśle przetwórczym 4 

Operatorzy sieci i systemów komputerowych 4 

Pomocniczy personel medyczny 4 

Pracownicy do spraw statystyki, finansów i ubezpieczeń 4 

Pracownicy do spraw transportu 4 

Pracownicy zakładów pogrzebowych 4 

Przewodnicy turystyczni i piloci wycieczek 4 

Technicy archiwiści i pokrewni 4 

Technicy nauk biologicznych (z wyłączeniem nauk medycznych) 4 

Agenci sprzedaży bezpośredniej 3 

Agenci ubezpieczeniowi 3 

Doradcy finansowi i inwestycyjni 3 

Instruktorzy fitness i rekreacji ruchowej 3 

Inżynierowie chemicy i pokrewni 3 

Inżynierowie elektrycy 3 

Kierownicy do spraw zarządzania zasobami ludzkimi 3 

Monterzy sprzętu elektrycznego 3 

Operatorzy urządzeń do rejestracji i transmisji obrazu i dźwięku 3 

Pośrednicy usług biznesowych gdzie indziej niesklasyfikowani 3 

Praktykujący niekonwencjonalne lub komplementarne metody terapii 3 

Specjaliści do spraw public relations 3 

Specjaliści do spraw rynku nieruchomości 3 

specjaliści do spraw wychowania małego dziecka 3 

Specjaliści w zakresie rolnictwa, leśnictwa i pokrewni 3 

Analitycy finansowi 2 

Artyści plastycy 2 

Dziennikarze 2 

Konstruktorzy i krojczowie odzieży 2 

Lekarze bez specjalizacji, w trakcie specjalizacji lub ze specjalizacją I stopnia 2 
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Lekarze dentyści bez specjalizacji, w trakcie specjalizacji lub ze specjalizacją I stopnia 2 

nauczyciele szkół podstawowych 2 

Operatorzy sprzętu do robót ziemnych i urządzeń pokrewnych 2 

Organizatorzy konferencji i imprez 2 

Pielęgniarki bez specjalizacji lub w trakcie specjalizacji 2 

Planiści produkcyjni 2 

Plastycy, dekoratorzy wnętrz i pokrewni 2 

Pośrednicy pracy i zatrudnienia 2 

Pracownicy centrów obsługi telefonicznej (pracownicy call center) 2 

Pracownicy do spraw kredytów, pożyczek i pokrewni 2 

Pracownicy przy pracach przygotowawczych do druku 2 

Projektanci aplikacji sieciowych i multimediów 2 

Projektanci wzornictwa przemysłowego i odzieży 2 

Rękodzielnicy wyrobów z tkanin, skóry i pokrewnych materiałów 2 

Robotnicy przetwórstwa surowców roślinnych 2 

Rybacy i zbieracze pracujący na własne potrzeby 2 

Sprzedawcy w stacji paliw 2 

Średni personel do spraw zdrowia gdzie indziej niesklasyfikowany 2 

Średni personel ochrony środowiska, medycyny pracy i bhp 2 

Trenerzy, instruktorzy i działacze sportowi 2 

Właściciele sklepów 2 

Architekci 1 

Architekci krajobrazu 1 

Dietetycy i specjaliści do spraw żywienia 1 

Filolodzy i tłumacze 1 

Inżynierowie górnictwa i metalurgii 1 

Inżynierowie telekomunikacji 1 

Kierownicy do spraw reklamy i public relations 1 

Lekarze specjaliści (ze specjalizacją II stopnia lub tytułem specjalisty) 1 

Ładowacze nieczystości 1 

Mechanicy maszyn i urządzeń rolniczych i przemysłowych 1 

Monterzy budownictwa wodnego 1 

Nauczyciele gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych (z wyjątkiem nauczycieli kształcenia 
zawodowego) 1 

Pracownicy bibliotek, galerii, muzeów, informacji naukowej i pokrewni 1 

Pracownicy usług domowych 1 

Psycholodzy i pokrewni 1 

Ratownicy medyczni 1 

Recepcjoniści (z wyłączeniem hotelowych) 1 

Robotnicy wykonujący prace proste w ogrodnictwie i sadownictwie 1 

Specjaliści do spraw baz danych i sieci komputerowych gdzie indziej niesklasyfikowani 1 

Specjaliści do spraw higieny, bezpieczeństwa pracy i ochrony środowiska 1 

Szefowie kuchni i organizatorzy usług gastronomicznych 1 

Szyldziarze, grawerzy i zdobnicy ceramiki, szkła i pokrewni 1 

Technicy elektronicy i pokrewni 1 

Technicy fizjoterapii i masażyści 1 

Technicy technologii chemicznej i pokrewni 1 
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Windykatorzy i pokrewni 1 

Wizytatorzy i specjaliści metod nauczania 1 

SUMA 32348 
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6.6. Wykaz elementarnych grup zawodów, w których znajdowały zatrudnienie osoby 
korzystające z usług dolnośląskich agencji zatrudnienia w 2017 roku w zakresie pracy 
tymczasowej 

Nazwy grup zawodów Liczba osób 

Pracownicy ochrony osób i mienia 31675 

Pracownicy wykonujący prace proste gdzie indziej niesklasyfikowani 27691 

Operatorzy innych maszyn i urządzeń przetwórczych gdzie indziej niesklasyfikowani 18176 

Monterzy gdzie indziej niesklasyfikowani 16309 

Robotnicy wykonujący prace proste w przemyśle gdzie indziej niesklasyfikowani  12799 

Magazynierzy i pokrewni 10812 

Pozostali pracownicy zajmujący się sprzątaniem 7951 

Pracownicy wykonujący dorywcze prace proste 5510 

Ręczni pakowacze i znakowacze 5270 

Pomoce i sprzątaczki biurowe, hotelowe i pokrewne 4617 

Operatorzy maszyn i urządzeń do produkcji i przetwórstwa metali 3763 

Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych 3464 

Ustawiacze i operatorzy obrabiarek do metali i pokrewni 2811 

Monterzy maszyn i urządzeń mechanicznych 2011 

Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy gdzie indziej niesklasyfikowani 1730 

Układacze towarów na półkach 1567 

Pracownicy domowej opieki osobistej 1425 

Bez zawodu 1376 

Pracownicy obsługi biurowej 1322 

Sprzedawcy sklepowi (ekspedienci) 1314 

Robotnicy budowlani robót wykończeniowych i pokrewni gdzie indziej niesklasyfikowani 1203 

Spawacze i pokrewni 1143 

Technicy mechanicy 908 

Masarze, robotnicy w przetwórstwie ryb i pokrewni 859 

Pracownicy obsługi technicznej biur, hoteli i innych obiektów 788 

Ślusarze i pokrewni 774 

Robotnicy przetwórstwa surowców roślinnych 758 

Kasjerzy i sprzedawcy biletów 727 

Robotnicy wykonujący prace proste w przemyśle gdzie indziej  702 

Kierowcy operatorzy wózków jezdniowych 649 

Operatorzy maszyn i urządzeń do produkcji wyrobów spożywczych i pokrewni 593 

Pracownicy sprzedaży i pokrewni gdzie indziej niesklasyfikowani 584 

Robotnicy pracujący przy przeładunku towarów 556 

Listonosze i pokrewni 553 

Robotnicy wykonujący prace proste przy uprawie roślin i hodowli zwierząt 504 

Betoniarze, betoniarze zbrojarze i pokrewni 456 

Pomoce kuchenne 436 

Monterzy i serwisanci urządzeń elektronicznych 426 

Pracownicy centrów obsługi telefonicznej (pracownicy call center) 403 

Elektromechanicy i elektromonterzy 400 

Operatorzy maszyn do szycia 397 

Robotnicy przygotowujący i wznoszący konstrukcje metalowe 333 



 

91 

Operatorzy maszyn i urządzeń do produkcji wyrobów cementowych, kamiennych i pokrewni 294 

Operatorzy maszyn i urządzeń do produkcji wyrobów chemicznych 294 

Pracownicy przy pracach przygotowawczych do druku 280 

Elektrycy budowlani i pokrewni 279 

Maszyniści i operatorzy maszyn i urządzeń dźwigowo-transportowych i pokrewni 267 

Robotnicy wykonujący prace proste w budownictwie ogólnym 243 

Ustawiacze i operatorzy maszyn do obróbki i produkcji wyrobów z drewna 236 

Monterzy sprzętu elektrycznego 232 

Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów gumowych 231 

Kontrolerzy (sterowniczy) procesów przemysłowych gdzie indziej niesklasyfikowani 227 

Operatorzy maszyn i urządzeń do obróbki drewna 220 

Murarze i pokrewni 208 

Drukarze 201 

Malarze budowlani i pokrewni 185 

Szyldziarze, grawerzy i zdobnicy ceramiki, szkła i pokrewni 185 

Szwaczki, hafciarki i pokrewni 176 

Operatorzy urządzeń do produkcji wyrobów szklanych i ceramicznych 160 

Operatorzy urządzeń pakujących, znakujących i urządzeń do napełniania butelek 156 

Robotnicy leśni i pokrewni 154 

Gońcy, bagażowi i pokrewni 131 

Operatorzy maszyn do prania 131 

Gospodarze budynków 123 

Cieśle i stolarze budowlani 120 

Lakiernicy 96 

Pracownicy usług osobistych gdzie indziej niesklasyfikowani 85 

Hydraulicy i monterzy rurociągów 78 

Kelnerzy 78 

Ceramicy i pokrewni 77 

Barmani 72 

Robotnicy wykonujący proste prace polowe 72 

Formowacze wyrobów szklanych, krajacze i szlifierze szkła 68 

Pośrednicy pracy i zatrudnienia 67 

Stolarze meblowi i pokrewni 66 

Robotnicy przygotowujący drewno i pokrewni 57 

Specjaliści do spraw sprzedaży (z wyłączeniem technologii informacyjno-komunikacyjnych) 56 

Kucharze 54 

Kasjerzy bankowi i pokrewni 52 

Mechanicy maszyn i urządzeń rolniczych i przemysłowych 52 

Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów papierniczych 52 

Monterzy izolacji 48 

Technicy nauk chemicznych, fizycznych i pokrewni 45 

Rzemieślnicy gdzie indziej niesklasyfikowani 44 

Specjaliści do spraw zarządzania zasobami ludzkimi 42 

Zamiatacze i pokrewni 40 

Monterzy konstrukcji budowlanych i konserwatorzy budynków 39 

Ładowacze nieczystości 36 
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Pomoce domowe i sprzątaczki 35 

Szlifierze narzędzi i polerowacze metali 33 

Robotnicy budowy dróg 30 

Specjaliści do spraw zarządzania i organizacji 30 

Dyżurni ruchu, manewrowi i pokrewni 27 

Technicy technologii żywności 26 

Pracownicy administracyjni i sekretarze biura zarządu 24 

Kierowcy samochodów osobowych i dostawczych 23 

Ogrodnicy 23 

Specjaliści do spraw reklamy i marketingu 23 

Inżynierowie do spraw przemysłu i produkcji 21 

Tapicerzy i pokrewni 21 

Technicy nauk fizycznych i technicznych gdzie indziej niesklasyfikowani 21 

Pracownicy obsługi biura gdzie indziej niesklasyfikowani 19 

Operatorzy urządzeń telekomunikacyjnych 17 

Specjaliści do spraw administracji i rozwoju 17 

Praczki ręczne i prasowacze 16 

Recepcjoniści (z wyłączeniem hotelowych) 16 

Kierowcy samochodów ciężarowych 15 

Robotnicy obróbki kamienia 15 

Rolnicy produkcji roślinnej i zwierzęcej 15 

Mistrzowie produkcji w przemyśle przetwórczym 14 

Pracownicy do spraw transportu 14 

Mechanicy precyzyjni 12 

Kierowcy autobusów i motorniczowie tramwajów 11 

Pracownicy usług ochrony gdzie indziej niesklasyfikowani 9 

Formierze odlewniczy i pokrewni 8 

Introligatorzy i pokrewni 8 

Operatorzy urządzeń do obróbki powierzchniowej metali i nakładania powłok 8 

Posadzkarze, parkieciarze i glazurnicy 8 

Robotnicy wykonujący prace proste w ogrodnictwie i sadownictwie 8 

Blacharze 7 

Inżynierowie chemicy i pokrewni 7 

Kompozytorzy, artyści muzycy i śpiewacy 7 

Pracownicy do spraw rachunkowości i księgowości 7 

Pracownicy świadczący usługi na ulicach 7 

Sortowacze odpadów 7 

Analitycy finansowi 6 

Monterzy i konserwatorzy instalacji klimatyzacyjnych i chłodniczych 6 

Agenci i administratorzy nieruchomości 5 

Diagności laboratoryjni bez specjalizacji lub w trakcie specjalizacji 5 

Kierownicy do spraw technologii informatycznych i telekomunikacyjnych 5 

Technicy budownictwa 5 

Analitycy systemów komputerowych i programiści gdzie indziej niesklasyfikowani 4 

Kierownicy do spraw budownictwa 4 

Kierownicy do spraw obsługi biznesu i zarządzania gdzie indziej niesklasyfikowani 4 
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Mechanicy pojazdów samochodowych 4 

Programiści aplikacji 4 

Przewodnicy turystyczni i piloci wycieczek 4 

Robotnicy wykonujący prace proste w rybołówstwie i zakładach akwakultury 4 

Sprzedawcy (konsultanci) w centrach sprzedaży telefonicznej / internetowej 4 

Średni personel w zakresie działalności artystycznej i kulturalnej gdzie indziej 
niesklasyfikowany 

4 

Dyrektorzy generalni i zarządzający 3 

Filolodzy i tłumacze 3 

Instruktorzy fitness i rekreacji ruchowej 3 

Kierownicy biura 3 

Kierownicy do spraw strategii i planowania 3 

Konstruktorzy i krojczowie odzieży 3 

Kowale i operatorzy pras kuźniczych 3 

Monterzy i serwisanci instalacji i urządzeń teleinformatycznych 3 

Robotnicy wykonujący prace proste w hodowli zwierząt 3 

Sekretarki (ogólne) 3 

Dealerzy i maklerzy aktywów finansowych 2 

Hodowcy zwierząt gospodarskich i domowych 2 

Inżynierowie gdzie indziej niesklasyfikowani 2 

Kosmetyczki i pokrewni 2 

Krawcy, kuśnierze, kapelusznicy i pokrewni 2 

Księgowi 2 

Pracownicy działów kadr 2 

Projektanci grafiki i multimediów 2 

Specjaliści do spraw księgowości i rachunkowości 2 

Specjaliści do spraw sieci komputerowych 2 

Technicy elektrycy 2 

Technicy wsparcia informatycznego i technicznego 2 

Dietetycy i specjaliści do spraw żywienia 1 

Kierownicy do spraw finansowych 1 

Kierownicy do spraw logistyki i dziedzin pokrewnych 1 

Kierownicy do spraw marketingu i sprzedaży 1 

Kierownicy do spraw sportu, rekreacji i rozrywki 1 

Kierownicy do spraw zarządzania zasobami ludzkimi 1 

Kierownicy w instytucjach usług wyspecjalizowanych gdzie indziej niesklasyfikowani 1 

Organizatorzy konferencji i imprez 1 

Planiści produkcyjni 1 

Projektanci wzornictwa przemysłowego i odzieży 1 

Recepcjoniści hotelowi 1 

Specjaliści do spraw rozwoju systemów informatycznych 1 

Specjaliści nauczania i wychowania gdzie indziej niesklasyfikowani 1 

Spedytorzy i pokrewni 1 

SUMA 182599 
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6.7. Wykaz elementarnych grup zawodów, w których znajdowały zatrudnienie osoby 
korzystające z usług dolnośląskich agencji zatrudnienia w 2017 roku w zakresie kierowania 
osób do pracy za granicą u pracodawców zagranicznych 

Nazwy grup zawodów Liczba osób 

Pracownicy wykonujący prace proste gdzie indziej niesklasyfikowani 5185 

Magazynierzy i pokrewni 5132 

Zaopatrzeniowcy 3857 

Ręczni pakowacze i znakowacze 2672 

Robotnicy wykonujący prace proste w ogrodnictwie i sadownictwie 1223 

Kierowcy operatorzy wózków jezdniowych 764 

Pracownicy domowej opieki osobistej 606 

Kierowcy samochodów ciężarowych 422 

Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy gdzie indziej niesklasyfikowani 278 

Spedytorzy i pokrewni 201 

Robotnicy wykonujący prace proste przy uprawie roślin i hodowli zwierząt 174 

Średni personel w zakresie działalności artystycznej i kulturalnej gdzie indziej 
niesklasyfikowany 

149 

Monterzy gdzie indziej niesklasyfikowani 136 

Robotnicy wykonujący proste prace polowe 90 

Spawacze i pokrewni 74 

Operatorzy maszyn i urządzeń do produkcji i przetwórstwa metali 72 

Monterzy izolacji 68 

Pomoce i sprzątaczki biurowe, hotelowe i pokrewne 63 

Elektrycy budowlani i pokrewni 58 

Operatorzy innych maszyn i urządzeń przetwórczych gdzie indziej niesklasyfikowani 56 

Pracownicy wykonujący dorywcze prace proste 51 

Robotnicy wykonujący prace proste w przemyśle gdzie indziej niesklasyfikowani 50 

Robotnicy w produkcji wyrobów mleczarskich 42 

Kontrolerzy (sterowniczy) procesów przemysłowych gdzie indziej niesklasyfikowani 36 

Elektromechanicy i elektromonterzy 32 

Murarze i pokrewni 30 

Lakiernicy 29 

Robotnicy wykonujący prace proste w hodowli zwierząt 28 

Technicy elektronicy i pokrewni 27 

Ustawiacze i operatorzy obrabiarek do metali i pokrewni 27 

Pomoce domowe i sprzątaczki 26 

Kierownicy do spraw innych typów usług gdzie indziej niesklasyfikowani 25 

Robotnicy budowlani robót wykończeniowych i pokrewni gdzie indziej niesklasyfikowani 21 

Stolarze meblowi i pokrewni 18 

Kierowcy autobusów i motorniczowie tramwajów 17 

Robotnicy przetwórstwa surowców roślinnych 17 

Hydraulicy i monterzy rurociągów 16 

Masarze, robotnicy w przetwórstwie ryb i pokrewni 16 

Robotnicy pracujący przy przeładunku towarów 16 

Pracownicy wsparcia rodziny, pomocy społecznej i pracy socjalnej 14 

Kierownicy do spraw produkcji przemysłowej 12 
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Pozostali pracownicy zajmujący się sprzątaniem 12 

Ślusarze i pokrewni 12 

Bez zawodu 11 

Malarze budowlani i pokrewni 11 

Blacharze 10 

Kierowcy samochodów osobowych i dostawczych 10 

Cieśle i stolarze budowlani 9 

Robotnicy wykonujący prace proste w budownictwie ogólnym 8 

Mechanicy pojazdów samochodowych 7 

Betoniarze, betoniarze zbrojarze i pokrewni 6 

Mechanicy maszyn i urządzeń rolniczych i przemysłowych 6 

Hodowcy zwierząt gospodarskich i domowych 5 

Kelnerzy 5 

Rolnicy produkcji roślinnej i zwierzęcej 5 

Dekarze 4 

Operatorzy urządzeń do spalania odpadów, uzdatniania wody i pokrewni 3 

Posadzkarze, parkieciarze i glazurnicy 3 

Robotnicy budowy dróg 3 

Robotnicy przygotowujący drewno i pokrewni 3 

Kucharze 2 

Ogrodnicy 2 

Pomocniczy personel medyczny 2 

Technicy elektrycy 2 

Tynkarze i pokrewni 2 

Fizjoterapeuci 1 

Monterzy i konserwatorzy instalacji klimatyzacyjnych i chłodniczych 1 

Monterzy i serwisanci instalacji i urządzeń teleinformatycznych 1 

Operatorzy maszyn do szycia 1 

Pomoce kuchenne 1 

Szlifierze narzędzi i polerowacze metali 1 

SUMA 21979 
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