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JAKA JEST ISTOTA PROBLEMU?

Chociaż w Unii Europejskiej (UE) nie ma oficjalnej
definicji „pracy nierejestrowanej”, to pod pojęciem
tym rozumie się

„wszelką działalność zarobkową, która jest
zgodna z prawem pod względem jej charakteru, ale nie została zgłoszona władzom
publicznym, z uwagi na różnice w systemach
prawnych państw członkowskich”.1

•
•
1		Komunikat Komisji
Europejskiej
„Zaostrzenie walki
z pracą niezgłoszoną”,
p. 2 COM (2007) 628

•

Trzy główne powody niezgłaszania władzom
działalności zarobkowej są następujące:
unikanie zapłaty podatku dochodowego,
podatku VAT lub innych podatków;
unikanie opłaty składek na ubezpieczenia
społeczne oraz
unikanie niektórych standardów pracy
(np. płace minimalne, maksymalna liczba
godzin pracy).

W rezultacie istnieje szereg instytucji odpowiedzialnych za różne aspekty pracy nierejestrowanej. Za przypadki naruszenia prawa pracy
odpowiadają przede wszystkim inspekcje pracy,
nieprzestrzeganie przepisów podatkowych leży w
gestii organów podatkowych, natomiast naruszenia przepisów dotyczących ubezpieczeń społecznych i oszustwa ubezpieczeniowe są rozpatrywane przez organy ubezpieczeń społecznych.
W niektórych krajach (Szwecja i Dania) wyłączne
kompetencje i odpowiedzialność za zapewnienie
przestrzegania obowiązujących wynagrodzeń i
warunków pracy zostały przypisane związkom
zawodowym. W innych krajach odpowiedzialność
ta jest dzielona pomiędzy instytucje krajowe i
związki zawodowe. Należy również zauważyć, że
w niektórych krajach krajowi partnerzy społeczni
branży budowlanej posiadają instytucje oparte
na zasadzie parytetu, które również posiadają
wspólne kompetencje w zakresie egzekwowania
prawa, zgodnie z kompetencjami partnerów społecznych w zakresie negocjowania/zawierania
układów zbiorowych pracy.

Niniejszy ZESTAW NARZĘDZI powstał w ramach
europejskiego projektu zatytułowanego „przeciwdziałanie pracy nierejestrowanej w branży budowlanej”
(TUWIC). Projekt ten, finansowany przez UE, zrzesza
federacje pracodawców budowlanych, związki zawodowe i organy odpowiedzialne za wdrażanie prawa z
siedmiu krajów (Austria, Belgia, Bułgaria, Francja,
Włochy, Rumunia i Hiszpania).
Niniejsze opracowanie, którego CELEM JEST POMOC
W ZROZUMIENIU PROBLEMU PRACY NIEREJE
STROWANEJ I SPOSOBÓW JEGO ZWALCZANIA,

składa się z następujących części: w CZĘŚCI 1
przeanalizowano częstość występowania pracy
nierejestrowanej w sektorze budowlanym i związane
z nią wyzwania, natomiast w CZĘŚCI 2 przedstawiono
przegląd krajowych środków mających na celu
przeciwdziałanie pracy nierejestrowanej w sektorze
budowlanym w Austrii, Belgii, Bułgarii, Francji,
Włoszech, Rumunii i w Hiszpanii.

4

PRZECIWDZIAŁANIE PRACY NIEREJESTROWANEJ W BRANŻY BUDOWLANEJ

Kto wykorzystuje
pracę nierejestrowaną
w branży budowlanej?
•

Skutki
pracy nierejestrowanej

PRZEDSIĘBIORSTWA NIEZAREJESTROWANE:

przeważnie osoby prowadzące jednoosobową
działalność gospodarczą oraz mikroprzedsiębiorstwa.
•

PRZEDSIĘBIORSTWA REJESTROWANE,

które nie zgłaszają wszystkich swoich transakcji
lub wykorzystują zatrudnienie nierejestrowane
lub nie w pełni zgłoszone (tzn. część wynagrodzenia jest wypłacana oficjalnie, a część nie jest
rejestrowana przybierając formę „wynagrodzenia kopertowego”): takie przedsiębiorstwa mogą
również prowadzić FIKCYJNE SAMOZATRUD

•
•
•

NIENIE.
•

Mniejsza liczba SPECJALNIE UTWORZONYCH
ZAREJESTROWANYCH przedsiębiorstw, które
nie deklarują (lub nie deklarują w pełni) swojej
działalności gospodarczej. Często firmy te nie
prowadzą faktycznej działalności gospodarczej
i działają jako firmy dostarczające siłę roboczą,
starając się wykorzystać granice i zawiłości prawa, w próbie uchylenia się od swoich zobowiązań
prawnych. W wielu przypadkach są to po prostu

•

•

FIRMY DZIAŁAJĄCE NA ZASADZIE SKRZYNKI
POCZTOWEJ.
•

Praca nierejestrowana, w swoich różnych formach, wpływa na nas wszystkich. Pracodawcy,
którzy aktywnie uczestniczą w przedsięwzięciach
z wykorzystaniem pracy nierejestrowanej, stawiają w niekorzystnej sytuacji przedsiębiorstwa,
pracowników i służby publiczne poprzez :
zakłócenie uczciwej konkurencji, wpływające
zarówno na gospodarkę, jak i na handel;
pozostawienie pracowników bez niezbędnego
ubezpieczenia, ochrony, świadczeń i emerytur;
unikanie płacenia podatków i składek na
ubezpieczenie społeczne, co osłabia stabilność
finansów publicznych i naraża na szwank
świadczenie podstawowych usług. Prowadzi
to również do wzrostu podatków i składek
na ubezpieczenie społeczne płaconych przez
przedsiębiorstwa przestrzegające prawa;
wywieranie presji na obniżanie poziomu
konwergencji społecznej, gdy uczciwe firmy
nie chcą już płacić podatków i składek na
ubezpieczenia społeczne z powodu działań
firm nie przestrzegających prawa;
generowanie potrzeby inwestowania
dodatkowych środków, siły roboczej i czasu
w egzekwowanie prawa, co również powoduje
koszty;
podważanie wiary w prawo i prawidłowe
funkcjonowanie rynku pracy.
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UCZCIWA PRACA
I PRZESTRZEGANIE ZASADY

Logo kampanii europejskich
partnerów społecznych z branży
budowlanej (EFBWW i FIEC),
mającej na celu przeciwdziałanie
pracy nierejestrowanej

WALCZ
Z NIEREJESTROWANĄ PRACĄ
W BRANŻY BUDOWLANEJ
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Potrzebne jest zespołowe
podejście do problemu
pracy nierejestrowanej
w branży budowlanej.
Konieczna jest współpraca
między branżowymi partnerami
społecznymi, decydentami
i inspektoratami pracy.
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CZĘŚCI 1

NIEREJESTROWANA PRACA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
COLIN C. WILLIAMS Sheffield University Management School
WERNER BUELEN EFBWW

we Włoszech i w Holandii odsetek ten wynosił
zaledwie 14 %, 13 % w Hiszpanii i 11 % w Luksemburgu. W związku z tym, przy rozwiązywaniu
problemu pracy nierejestrowanej w sektorze
budownictwa należy bardziej się skupić na niektórych regionach i krajach europejskich, niż na
pozostałych.

Porównanie badań Eurobarometru z lat 2007,
2013 i 20192 (z których każde obejmuje ponad
27 000 wywiadów bezpośrednich we wszystkich
państwach członkowskich UE) pokazuje, że w
europejskiej branży budowlanej występuje coraz
większy odsetek pracy nierejestrowanej. W 2007 r.
16 % wszystkich nierejestrowanych miejsc pracy
występowało w sektorze budownictwa, w porównaniu do 19 % w 2013 r. i 21 % w 2019 r. Ponadto
na europejską branżę budowlaną przypada obecnie jedna piąta niezgłoszonych miejsc pracy .

W odniesieniu do zakupu niezgłoszonych towarów i usług, z tabeli 3 wynika, że w 2019 r. 10 %
obywateli w 28 krajach świadomie nabywało
niezgłoszone towary i usługi w ciągu 12 miesięcy
poprzedzających sondaż (w porównaniu do 11 %
w 2013 r. i do 16 % w 2007 r.). Spośród wszystkich
zakupów niezgłoszonych, 30 % (29 % w 2013 r.)
dotyczyło remontów domów, konserwacji lub
modernizacji mieszkań.

Sytuacja jest jednak zróżnicowana w zależności
od regionu. W 2019 r. w krajach nordyckich i w
Europie Środkowo-Wschodniej prawie jedna trzecia (30 %) wszystkich niezgłoszonych miejsc pracy dotyczyła sektora budownictwa, w porównaniu
z zaledwie jedną piątą (20 %) w Europie Zachodniej i tylko jedną siódmą (15 %) niezgłoszonych
miejsc pracy w Europie Południowej. Niemniej
jednak wszystkie regiony Europy zarejestrowały
wzrost przypadków pracy nierejestrowanej w
budownictwie.
2		https://ec.europa.eu/
commfrontoffice/
publicopinion/index.
cfm/survey/
getsurveydetail/
instruments/special/
surveyky/2250

Również w tym przypadku istnieją różnice między poszczególnymi regionami UE. Odsetek
obywateli korzystających z niezgłoszonych usług
naprawczych i konserwacyjnych zmniejsza się we
wszystkich regionach Europy, z wyjątkiem Europy
Południowej, gdzie nastąpił niewielki wzrost.

Istnieją również znaczne różnice między poszczególnymi krajami. Podczas gdy w 2019 r. 45 %
wszystkich przypadków pracy niezgłoszonej na
Słowacji dotyczyło sektora budowlanego, 41 %
w Bułgarii, 38 % w Estonii i 36 % na Łotwie, to

W ogólnej liczbie zakupów niezgłoszonych, 31 %
dotyczyło napraw i remontów w Europie Środkowo-Wschodniej i Południowej, 28 % w Europie
Zachodniej i 25 % w krajach nordyckich (patrz
tabela 4).

2007 r.

2013 r.

2019 r.

28 krajów razem

16

19

21

Kraje nordyckie

27

24

30

Europa Zachodnia

16

17

20

Europa Środkowo-Wschodnia

19

26

30

Europa Południowa

3

12

15

%

%

%

TABELA 1

Odsetek wszystkich
niezgłoszonych miejsc pracy
w sektorze budownictwa:
według regionów
europejskich

Źródło: Eurobarometer surveys 2007, 2013 & 2019
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Również w tym przypadku istnieją znaczne różnice między poszczególnymi krajami. Podczas
gdy w 2019 r. , w Grecji, 44 % wszystkich niezgłoszonych zakupów dotyczyło napraw i remontów,
42 % w Bułgarii i 41 % na Słowacji, to w Austrii,
na Litwie i w Portugalii odsetek ten wynosił tylko
22 %, zaś w Niemczech i Rumunii 19 %, a w
Finlandii 14 %.

Wspólne działanie – współpraca
ma zasadnicze znaczenie
W większości krajów europejskich odpowiedzialność za walkę z pracą niezgłoszoną jest
podzielona między różne organy odpowiedzialne
za kwestie podatkowe, zabezpieczenie społeczne
i przestrzeganie prawa pracy. Może to prowadzić
do tzw. silosowej mentalności i braku niezbędnej
koordynacji w działaniu strategicznym. Na podobnej zasadzie, zaangażowanie partnerów społecznych z państw członkowskich może często
ograniczać się do wzajemnej wymiany i konsultacji. Jednak są kraje, w których krajowi partnerzy
społeczni działają aktywnie.
Ponieważ praca nierejestrowana w sektorze
budownictwa ma bardzo specyficzne przejawy
działania i charakterystykę, krajowi partnerzy
społeczni powinni odgrywać aktywną rolę w
określaniu wyzwań i rozwiązań. Ponadto bardzo
pożądane jest aktywne zaangażowanie krajowych
partnerów społecznych we wdrażanie i egzekwowanie działań mających na celu zwalczanie
pracy nierejestrowanej. Na przestrzeni lat euro-

PRZYKŁADY NAJCZĘŚCIEJ
NIEZGŁASZANYCH TOWARÓW I USŁUG

naprawy
i remonty
domów
prywatnych

usługi
fryzjerskie i
kosmetyczne

naprawy
(np. telefonów
komórkowych,
samochodów)

sprzątanie
lub prasowani

zakupy
żywności

POWODY ICH NABYWANIA
przysługa na rzecz przyjaciół,
krewnych lub znajomych

niższa cena

forma pomocy dla kogoś,
kto jej potrzebuje

Źródło: Special Eurobarometer 498 – “Undeclared Work in the European Union”
Fieldwork: 9 / 2019 („Praca nierejestrowana w Unii Europejskiej”)
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pejscy partnerzy społeczni działający w obszarze
budownictwa wielokrotnie podkreślali potrzebę
nawiązania samodzielnych relacji branżowych w
tym sektorze gospodarki na szczeblu krajowym
i regionalnym oraz zorganizowanej współpracy z
władzami krajowymi.
Całościowe i sektorowe podejście oznacza
wspólną i skoordynowaną strategię i działania w
dziedzinie prawa pracy, podatków i zabezpieczenia społecznego, a także pełne zaangażowanie i
współpracę partnerów społecznych i innych zainteresowanych stron. Ostatecznym celem nie jest
po prostu wyeliminowanie pracy nierejestrowanej, ale przekształcenie pracy nierejestrowanej w
pracę rejestrowaną, bez zapominania o konieczności karania nadużyć i oszustw jako czynniku
odstraszającym. Ponieważ praca niezgłoszona
ma również wymiar kulturowy lub behawioralny,
potrzebna jest spójna, długoterminowa strategia.
Wiąże się to ze spójnym podejściem politycznym,
a nie z fragmentaryczną polityką, taką jak doraźne prawodawstwo, symboliczne kontrole, czy
instrumenty amnestii.
W przypadku przedsiębiorstw rozpoczynających
działalność uzasadnione są tymczasowe środki
pomocowe (takie jak zwolnienia z VAT, niższe
podatki i składki na ubezpieczenie społeczne).
Ponieważ środki te mają na celu ułatwienie zakładania nowych przedsiębiorstw, powinny one
mieć tymczasowy charakter.

Gospodarka oparta na
współpracy i możliwe związki
z pracą nierejestrowaną
w budownictwie
Komisja Europejska definiuje gospodarkę opartą
na współpracy jako modele biznesowe, w których
działalność jest ułatwiana przez platformy współpracy, które tworzą otwarty rynek dla czasowego
korzystania z towarów lub usług udostępnianych
często przez osoby prywatne.
Coraz częściej obserwujemy pojawianie się w
budownictwie, a często też w podsektorze konserwacji i napraw, prac i pracowników obsługiwanych przez platformy . W branży budowlanej,
model biznesowy tych platform wykorzystuje
przewagę konkurencyjną uzyskaną dzięki presji
na ogólne koszty pracy. Korzystając z (często
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fikcyjnie) samozatrudnionych pracowników, platformy obniżają ceny poprzez wynagradzanie za
pracę zmianową, objęte stanowiska pracy i wykonywane zadania na poziomie znacznie niższym od
ustawowej płacy minimalnej lub układów zbiorowych pracy mających zastosowanie do pracowników w branży budowlanej.
W ramach gospodarki opartej na współpracy
istnieje wyraźny dystans, fizyczny i inny, pomiędzy
klientem, pośrednikami i ludźmi wykonującymi
pracę. Istnieje również wiele niejednoznacznych
stosunków pracy i nieprzejrzystych umów o
świadczenie usług. Ostatecznie istnieje znaczne
ryzyko, że gospodarka oparta na współpracy
będzie pożywką dla pracy niezgłoszonej.
Aby zapobiegać pracy niezgłoszonej i fikcyjnemu
samozatrudnieniu w przemyśle budowlanym z
wykorzystaniem zasady współpracy, należy wprowadzić specjalną politykę i środki wykonawcze.
Zaleca się, aby współpraca w branży budowlanej
była dozwolona tylko wtedy, gdy wszystkie zaangażowane platformy i podmioty są prewencyjnie
i stale monitorowane w zakresie działań/usług
świadczonych przez nie w branży budowlanej.

Typowe cechy
branży budowlanej
Na podkreślenie zasługują cztery szczególne
cechy branży budowlanej: praca w łańcuchach
dostaw, rozdrobnienie pracy, duża mobilność
pracowników budowlanych oraz ostra konkurencja między przedsiębiorstwami budowlanymi.
Ze względu na swój charakter, większość przedsięwzięć budowlanych obejmuje kilka firm o
różnych specjalizacjach. Czasami firmy te pracują kolejno, czasem jednocześnie. Tradycyjnie,
specjalizacje te są podzlecane lub przekazywane
na zewnątrz przez głównego wykonawcę innym
firmom, które z kolei podzlecają i/lub przekazują
wykonanie prac dalszym firmom. Często prowadzi to do powstania długiego łańcucha podwykonawców, obejmującego wiele firm. Główną
wadą długich łańcuchów podwykonawstwa lub
outsourcingu jest brak przejrzystości i odpowiedzialności.

Kraje
pochodzenia
pracy nierejestrowanej
%

Z czego
naprawy
lub
remonty
%

28 krajów Europy

3

21

Europa Środkowo-Wschodnia

2

30

Słowacja

3

45

Bułgaria

5

41

Łotwa

6

36

Rumunia

2

33

Słowenia

5

33

Chorwacja

3

30

Litwa

3

24

Republika Czeska

4

24

Polska

1

23

Węgry

4

19

Estonia

6

38

Kraje nordyckie

6

30

Szwecja

7

31

Dania

8

30

Finlandia

3

21

Europa Zachodnia

4

20

Francja

4

24

Belgia

6

24

Niemcy

3

21

Austria

4

20

Wielka Brytania

1

20

Irlandia

5

16

Holandia

10

14

Luksemburg

7

11

Europa Południowa

3

15

Cypr

1

31

Portugalia

3

30

Malta

1

21

Grecja

3

21

Włochy

3

14

Hiszpania

4
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TABELA 2

Pochodzenie pracy
nierejestrowanej:
udział procentowy
w sektorze
budowlanym

Źródło: 2019 special Eurobarometer
survey on undeclared work

Chociaż podwykonawstwo w budownictwie może
być potrzebne w przypadku niektórych prac specjalistycznych lub w celu zapewnienia wsparcia,

9

gdy własne możliwości wykonawcy są wyczerpane (z jakiegokolwiek powodu), ogólna skuteczność zbyt długich łańcuchów podwykonawstwa/
outsourcingu jest bardzo wątpliwa. Ze względu
na brak przejrzystości i odpowiedzialności korporacyjnej, odpowiedzialność w procesach podwykonawstwa w branży budowlanej jest często
regulowana przez przepisy.3

3		https://www.eurofound.
europa.eu/publications/
report/2008/labourmarket/liability-insubcontractingprocesses-in-theeuropean-constructionsector
4		https://www.efbww.eu/
publications-anddownloads/reports-andstudies/nunc-auctorelit-sit-amet-accumsanpretium/36-a
5		https://ec.europa.eu/
social/main.jsp?catId=
738&langId=en&pubId=
8242&furtherPubs=yes
6		https://ec.europa.eu/
social/main.jsp?langId=
en&catId=89&further
News=yes&newsId=9555
7		Z tego powodu,
w 2019 r., utworzono
Europejski Urząd
ds. Pracy.
8		Szczególny przykład:
rozporządzenie UE
dotyczące tymczasowego
transgranicznego zabezpieczenia społecznego
opiera się na zasadzie
państwa pochodzenia,
natomiast dyrektywa UE
dotycząca tymczasowych
transgranicznych wynagrodzeń i warunków
pracy opiera się na
przepisach państwa
przyjmującego.
9		https://www.kreo.net/
blog/why-areconstruction-profitmargins-so-low

bardzo wysoki poziom mobilności transgranicznej.5 Na przestrzeni lat liczba przypadków pracy
delegowanej w budownictwie utrzymywała się na
bardzo wysokim poziomie. Jednym ze szczególnych trendów ostatnich lat w wielu państwach
członkowskich był wzrost liczby przypadków czasowego oddelegowania pracowników.6 Ponieważ
istnieje nierozerwalny związek między pracą nierejestrowaną a transgranicznym delegowaniem
pracowników, należy zwrócić szczególną uwagę
na zjawisko transgranicznych oszustw socjalnych
i nadużyć w branży budowlanej. Ponieważ ta
forma pracy nierejestrowanej jest bardzo specyficzna, potrzebne są specjalistyczne narzędzia
monitorowania i kontroli, a także wyspecjalizowane instytucje monitorujące.7 Obecne złożone i w
niektórych przypadkach sprzeczne przepisy unijne 8 sprawiają, że niezwykle trudne jest wdrożenie
i stosowanie spójnej polityki w zakresie zwalczania pracy nierejestrowanej w przypadkach (tymczasowego) zatrudnienia transgranicznego.

Branża budowlana charakteryzuje się ogromną
liczbą miejsc pracy oraz wieloma mikro, małymi i
średnimi przedsiębiorstwami. Te ROZDROBNIONE
RYNKI PRACY sprawiają, że bardzo trudno jest
monitorować i kontrolować występowanie pracy
nierejestrowanej. Ponieważ możliwości monitorowania przez instytucje krajowe (i związki zawodowe) są ograniczone, do skutecznego i efektywnego monitorowania rynku pracy w budownictwie
przydatne są inteligentne i innowacyjne (np.
cyfrowe) narzędzia kontrolne. Dzięki wymianie
danych (np. deklaracji VAT, pozwoleń na budowę,
składek na ubezpieczenie społeczne) dane mogą
być przetwarzane w celu zorganizowania (ukierunkowanych) kontroli.

W porównaniu z innymi branżami, sektor budowlany ma raczej niskie marże zysku. Jest również
bardzo konkurencyjny. Firmy budowlane często
składają oferty w przetargach po zbyt niskich
cenach, oczekując, że zarobią więcej pieniędzy na
kontrakcie poprzez „warianty”.9 Wszystko to prowadzi do ostrej konkurencji cenowej, gdy marże
mogą zostać zwiększone poprzez obniżenie kosztów pracy. Jest to jeden z głównych powodów, dla
których praca nierejestrowana jest tak powszechna w branży budowlanej i dlatego należy zwrócić
szczególną uwagę na wykluczenie rażąco tanich
ofert.

Karty ubezpieczenia społecznego, mające na celu
poprawę monitorowania, są w tym względzie pomocnym narzędziem.4 W niedawnym orzeczeniu
Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości
(C-55/18) stwierdzono, że pracodawcy są zobowiązani do prowadzenia ewidencji wszystkich
godzin przepracowanych przez swoich pracowników każdego dnia, w celu zapewnienia przestrzegania przepisów dotyczących maksymalnego
tygodniowego czasu pracy i przerw na odpoczynek. Informacje te mogłyby być zawarte w karcie
ubezpieczenia społecznego.

Ponieważ istnieje wyraźny związek między pracą
nierejestrowaną a rażąco niskimi cennikami w
procedurach przetargowych, w przepisach dotyczących zamówień publicznych należy zawrzeć
szczególne obowiązkowe środki zapobiegawcze
w celu wyeliminowania rażąco niskich stawek.

Niewątpliwie przemysł budowlany zalicza się
do sektorów najbardziej mobilnych, a firmy budowlane i pracownicy stale przemieszczają się w
celu świadczenia swoich usług. Istnieje również

2007 r.

2013 r.

2019 r.

UE

16

11

10

Kraje nordyckie

30

17

14

Europa Zachodnia

18

10

9

Europa Środkowo-Wschodnia

17

11

10

Europa Południowa

9

12

13

%

%

%

Źródło: Eurobarometer surveys 2007, 2013 & 2019
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PRZECIWDZIAŁANIE PRACY NIEREJESTROWANEJ W BRANŻY BUDOWLANEJ

TABELA 3

Odsetek obywateli
nabywających niezgłoszone
usługi naprawcze
i konserwacyjne

Korzystanie z pełnej palety
narzędzi politycznych
Nadrzędnym celem jest:
• przekształcenie pracy nierejestrowanej
w pracę rejestrowaną, a tym samym
• wyeliminowanie pracy nierejestrowanej.
W tym względzie dostępny jest szeroki wachlarz
bezpośrednich i pośrednich środków politycznych.
METODY BEZPOŚREDNIE mają na celu zmniej-

szenie lub zwiększenie kosztów, a tym samym
zwiększenie korzyści płynących z prowadzenia
działalności na zalegalizowanych zasadach. Redukcja kosztów oznacza bezpośrednie korzyści
finansowe dla tych przedsiębiorstw, które mogą
wyraźnie wykazać, że przestrzegają prawa.10
Wzrost kosztów związany jest z odstraszającymi
sankcjami finansowymi dla przedsiębiorstw,
które nie przestrzegają prawa i angażują się w
działalność nierejestrowaną.
Postrzeganie podmiotów uczestniczących lub
rozważających udział w pracach nierejestrowanych w sektorze budowlanym jako racjonalnych
podmiotów gospodarczych, które oceniają, czy
zysk jest większy od spodziewanego kosztu wykrycia i ukarania, ma na celu zmianę stosunku
kosztów do korzyści, z którym mają do czynienia.
Większość narzędzi politycznych to środki odstraszające, mające na celu zniechęcenie przedsiębiorstw do korzystania z pracy nierejestrowanej ze względu na ryzyko kar i sankcji. Można to
oczywiście osiągnąć poprzez nakładanie znacznych kar i surowych sankcji na osoby przyłapane
na tym procederze. Oprócz grzywien, w wielu
krajach pojawiają się innowacyjne formy sankcji,
takie jak stosowanie „wykazów naruszeń”, które
zakazują naruszającym prawo ubiegania się o
programy wsparcia publicznego lub stawania
do przetargów na zamówienia publiczne, czy też
inicjatywy „wskazywania i potępiania”, w ramach
których nazwy podmiotów naruszających prawo
są podawane do wiadomości publicznej
Jednakże znaczne kary i surowe sankcje są wyjątkowo nieskuteczne, jeśli nie są właściwie egzekwowane. Egzekwowanie przepisów oznacza,
że mają one rzeczywisty skutek, tzn. pociągają za
sobą faktyczne kary i sankcje. Po prostu zdecydowanie najczęściej mamy do czynienia ze zbyt
małą liczbą kontroli/inspekcji, a kary i sankcje
nie są stosowane, ponieważ są uchylane w postę-

Nabywanie
towarów
i usług w
szarej strefie
%

Z czego
naprawy
lub
remonty
%

28 krajów Europy

10

30

Europa Środkowo-Wschodnia

10

31

Bułgaria

17

42

Słowacja

12

41

Republika Czeska

16

34

Węgry

15

33

Polska

5

32

Chorwacja

18

28

Słowenia

11

28

Estonia

13

26

Łotwa

21

23

Litwa

16

22

Rumunia

7

19

Europa Zachodnia

9

28

Wielka Brytania

5

39

Irlandia

14

35

Belgia

16

34

Francja

8

31

Holandia

27

28

Luksemburg

13

24

Austria

12

22

Niemcy

7

19

Europa Południowa

13

31

Grecja

27

44

Malta

30

36

Hiszpania

9

32

Włochy

12

28

Cypr

16

27

Portugalia

16

22

Kraje nordyckie

14

25

Dania

16

36

Szwecja

13

24

Finlandia

14

14

Źródło: 2019 Eurobarometer survey
on undeclared work

TABELA 4

Zakupy towarów
i usług w szarej strefie:
procent pochodzący
z sektora budowlanego

10 Niektórzy twierdzą
jednak, że nie należy
przyznawać żadnych
szczególnych korzyści
(finansowych) przedsiębiorstwom, które tylko
i wyłącznie przestrzegają
prawa.
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powaniu administracyjnym lub prawnym (sądowym). W takich przypadkach tzw. odstraszające
kary i narzędzia karne są rozwiązaniami prowadzącymi do nikąd.
Koszty pracy niezgłoszonej można również
zwiększyć poprzez zwiększenie odczuwanego
lub rzeczywistego prawdopodobieństwa wykrycia
(np. poprzez kontrole w miejscu pracy; systemy
informatyczne umożliwiające porównywanie danych; inicjatywy w zakresie rejestracji pracowników przed rozpoczęciem pracy lub w pierwszym
dniu pracy; dowody tożsamości w miejscu pracy;
skoordynowane inicjatywy w zakresie wymiany
danych między organami rządowymi; wspólne
kontrole; oraz wykorzystanie nadzoru typu „peer
-to-peer”, np. gorących linii telefonicznych). Tego
typu działania, skoncentrowane na zwiększaniu
kosztów pracy nierejestrowanej, przyczynią się
do osiągnięcia celu, jakim jest eliminacja pracy
nierejestrowanej.
Gdyby te narzędzia nie istniały, wykonawca byłby
bardziej skłonny uznać, że korzyści z pracy niezgłoszonej przeważają nad ewentualnymi kosztami wykrycia.
Należy zauważyć, że skuteczne i wydajne działanie wymaga połączenia bezpośrednich środków
mających na celu przekształcenie pracy nierejestrowanej w pracę rejestrowaną i wyeliminowanie
pracy nierejestrowanej. Gwarantuje to optymalne
wykorzystanie narzędzi zapobiegania, kontroli i
egzekwowania przepisów.
Metody bezpośrednie można podzielić na zachęty
i na środki odstraszania po stronie podaży i po
stronie popytu, w celu przekształcania i eliminowania pracy nierejestrowanej. Dotyczy to relacji
klient-wykonawca, gdzie wykonawca dostarcza
pracę nierejestrowaną w odpowiedzi na zapotrzebowanie klienta. W branży budowlanej nie możemy zwalczać pracy niezgłoszonej, jeżeli ignorujemy relację między klientem a wykonawcą.
W sferze podaży, uznanymi środkami zachęcającymi i odstraszającymi są uproszczenia w
procedurach oceny zgodności, amnestie, systemy
informowania o nieprawidłowościach, ukierunkowane kontrole, odstraszające kary/sankcje
oraz usługi doradcze/wspierające dla tych, którzy chcą przejść z działalności niezgłoszonej do
działalności zalegalizowanej. Te zachęty i środki
odstraszające mają aktywny charakter i służą
wymuszeniu zmian.
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Pozytywną pośrednią konsekwencją zachęt i
czynników odstraszających po stronie podaży jest
to, że mogą one zachęcać do samoregulacji. W
celu uniknięcia środków bezpośrednich, podmioty
mogą stworzyć swoje własne narzędzia mające
na celu zapobieganie interwencji zewnętrznej.
Ogólnie rzecz biorąc, samoregulacja nie odbywa
się jednak samoczynnie. Wystąpi ona tylko wtedy,
gdy negatywne środki zostaną uznane za przeważające nad wadami/kosztami samoregulacji, a ta
ostatnia zostanie uznana za mniej szkodliwy instrument, nad którym zainteresowane podmioty
mają kontrolę.
W sferze popytu na pracę nierejestrowaną, zachęty i środki odstraszające skierowane są do
„klientów”, tj. osób lub podmiotów, które potencjalnie korzystają z niższych cen końcowych.
W branży budowlanej klienci są często (chociaż
nie zawsze) właścicielami budynku lub projektu
budowlanego. W przypadku (prywatnych) prac
związanych z naprawą, konserwacją i modernizacją lokali mieszkalnych, klienci mogą być nagradzani za korzystanie z zadeklarowanych towarów
i usług (np. poprzez ulgi w podatku dochodowym
na koszty korzystania ze zgłoszonych usług; emisję bonów, dzięki którym konsumenci płacą tylko
część stawki godzinowej wynagrodzenia, a pozostała część jest pokrywana przez państwo; oraz
korzystanie z pośrednich odliczeń podatkowych).
Zastosowanie tego samego podejścia jest możliwe w przypadku większych klientów, poprzez
dawanie im konkretnych zachęt.
W wymiarze odstraszania, klienci nie powinni
być wyłączeni z sankcji odstraszających. W końcu to oni często są beneficjentami niższych cen.
Ponadto klienci mają większą kontrolę (a zatem
i odpowiedzialność) nad mechanizmem dźwigni
cenowej.
PODEJŚCIE POŚREDNIE opiera się na założe-

niu, że obywatele i przedsiębiorstwa budowlane
nie są jedynie racjonalnymi podmiotami gospodarczymi, które zwyczajnie kierują się rachunkiem zysków i strat. Są oni również podmiotami
społecznymi, które angażują się w pracę nierejestrowaną, ponieważ ich normy, wartości i przekonania nie są zgodne z prawem i przepisami, na
przykład ze względu na brak zaufania do państwa
i jego celów. Istnieje duże prawdopodobieństwo,
że dzieje się tak za sprawą dużych sum pieniędzy,
które krążą w branży budowlanej, ograniczonych
inspekcji i kontroli oraz ostrej konkurencji między
przedsiębiorstwami.

PRZECIWDZIAŁANIE PRACY NIEREJESTROWANEJ W BRANŻY BUDOWLANEJ

Aby zapewnić odczuwalny
wpływ na poziomie miejsca pracy,
musimy pilnie ulepszyć zestaw
narzędzi prewencyjnych,
kontrolnych i wykonawczych
w celu rozwiązania problemu
pracy nierejestrowanej
w branży budowlanej.

Aby doprowadzić do takiego ujednolicenia, potrzebna jest dwutorowa strategia. Z jednej strony pośrednie podejście polityczne ma na celu
zmianę norm, wartości i przekonań dotyczących
dopuszczalności uczestnictwa w pracy nierejestrowanej, aby dostosować je do przepisów ustawowych i wykonawczych (np. poprzez kampanie
uświadamiające i inicjatywy edukacyjne). Jednak
zmiana norm, wartości i przekonań nie jest łatwa. Wymaga ona jasnej wizji, długoterminowego
zaangażowania i przekonujących argumentów.
Ponadto, korzyści i potrzeba zmian muszą być
bardzo wyraźnie wyartykułowane. Ogólnie rzecz
biorąc, ludzie mają skłonność do zachowywania
status quo i wykazują niechęć do zmian.

Te pośrednie środki polityczne powinny również
doprowadzić do zmian instytucjonalnych. Może to
obejmować przystosowanie wewnętrznych procesów instytucji oficjalnych, szkolenie i profesjonalizację urzędników państwowych oraz zmniejszenie wewnętrznych obciążeń administracyjnych.
Środki te niewątpliwie poprawią wśród obywateli
i przedsiębiorstw poczucie, że istnieje rzetelność
i sprawiedliwość proceduralna i dystrybucyjna, a
tym samym wzrośnie ich zaufanie do rządu i jego
funkcjonowania.
Istnieją zarówno dowody, jak i konsensus co do
tego, że wspólne stosowanie środków bezpośrednich i pośrednich jest najskuteczniejszym i najbardziej wydajnym sposobem zwalczania pracy
nierejestrowanej w branży budowlanej.11

11 Williams, C.C. (2017).
Developing a holistic
approach towards
undeclared work.
European Commission,
Brussels.
(Opracowanie
całościowego podejścia
do pracy niezgłoszonej.
Komisja Europejska,
Bruksela.)
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CZĘŚCI 2

PROJEKT UE „PRZECIWDZIAŁANIE
PRACY NIEREJESTROWANEJ
W BRANŻY BUDOWLANEJ”
(TUWIC)
Finansowany przez UE projekt TUWIC miał na celu ułatwienie wdrożenia całościowego podejścia
do pracy nierejestrowanej w sektorze budownictwa. Projekt został wdrożony w siedmiu państwach
członkowskich (Austria, Belgia, Bułgaria, Francja, Hiszpania, Rumunia i Włochy). W każdym z państw
nawiązano współpracę między związkami zawodowymi pracowników budowlanych, federacjami pracodawców i organami wykonawczymi w celu opracowania szeregu inicjatyw politycznych obejmujących
pełne spektrum możliwych działań mających na celu zwalczanie pracy nierejestrowanej w branży
budowlanej. Inicjatywy te zostały podsumowane na WYKRESIE NR 1. Projekt TUWIC jest przykładem
tego, co można osiągnąć dzięki trójstronnej współpracy i dowodem na to, że partnerzy społeczni mogą
odegrać wiodącą rolę w przekształcaniu pracy nierejestrowanej w pracę rejestrowaną.
Biorąc pod uwagę, że ponad jedna piąta (21 %) niezgłoszonych miejsc pracy w Europie przypada na
branżę budowlaną, kontynuacja inicjatyw politycznych zawartych w TUWIC będzie miała znaczący
wpływ na pracę nierejestrowaną w Unii Europejskiej.

NAJLEPSZE PRAKTYKI
Z BELGII
Autor: Frederic De Wispelaere,
Katolicki Uniwersytet Lowański

Biorąc za punkt wyjścia dokument do dyskusji,
podjęto decyzję o rozpoznaniu istniejącego stanu rzeczy w zakresie pracy nierejestrowanej w
belgijskim sektorze budowlanym oraz działań
podejmowanych w celu przeciwdziałania temu
zjawisku.
W dniu 20 lutego 2020 r. odbyła się również
konferencja krajowa.
Praca nierejestrowana to nadal codzienność w
gospodarce belgijskiej, nie tylko w sektorze budownictwa. Stwarza ona nieuczciwą konkurencję
dla przedsiębiorstw, które przestrzegają zasad i
oznacza, że pracownicy nie korzystają z ochrony
socjalnej i standardów pracy. Praca nierejestrowana sprawia również, że klienci nie są w ogóle
zabezpieczeni przed źle wykonywaną pracą. I
wreszcie, co nie mniej ważne, prowadzi to do
spadku dochodów publicznych, a tym samym do
erozji finansowania zabezpieczenia społecznego.
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Zwalczanie pracy niezgłoszonej wymaga zawsze
połączenia środków - przy uwzględnieniu trzech
okoliczności („presja”, „możliwość” i „racjonalizacja”) - które skłaniają przedsiębiorstwo
lub osobę fizyczną do wykorzystywania pracy
niezarejestrowanej. W tym przypadku, należy
dokonać rozróżnienia między zwalczaniem pracy
nierejestrowanej w działalności między przedsiębiorstwami (B2B) i w działalności między przedsiębiorstwami a konsumentami (B2C). Jednocześnie potrzebne będą środki zarówno na szczeblu
europejskim, jak i krajowym.
W ciągu ostatniej dekady praca nierejestrowana
w belgijskim sektorze budowlanym nabrała silnego charakteru ponadnarodowego. W belgijskim
sektorze budowlanym gwałtownie wzrosła liczba
pracowników delegowanych i osób prowadzących
działalność na własny rachunek. Wykorzystywanie tego rodzaju pracowników prowadziło również
do nadużyć. Jednak monitorowanie i zwalczanie
tych nadużyć przez organy ds. zabezpieczeń społecznych jest utrudnione ze względu na potrzebę
skutecznej współpracy transgranicznej. Niemniej
jednak, istnieją przesłanki do stwierdzenia, że
następuje pewien przełom w walce z transgranicznymi oszustwami socjalnymi i pracą niereje-

PRZECIWDZIAŁANIE PRACY NIEREJESTROWANEJ W BRANŻY BUDOWLANEJ

WYKRES NR 1

Środki polityki TUWIC
zachęcające do rejestrowania
pracy niezgłoszonej
w sektorze budownictwa

PRZECIWDZIAŁANIE
PRACY NIEREJE
STROWANEJ

KONTROLE
BEZ
POŚREDNIE

CZYNNIKI ODSTRASZAJĄCE
(ZASADA „KIJA”)
LEPSZA WYKRYWALNOŚĆ
I KARY

Indywidualne legitymacje
ubezpieczeniowe RO
Odpowiedzialność
za łańcuch dostaw RO
Zapowiedziane kontrole BE
Należyta staranność
w zakresie łańcuchów dostaw FR
Aplikacja przeznaczona do rejestracji
godzin pracy (w przygotowaniu) ES
DURC (Jednolity Dokument
Prawidłowości Składek) IT
Umowy o współpracy transgranicznej
między parytatywnymi funduszami
społecznymi IT
Regionalne umowy o współpracy
między partnerami społecznymi
a inspekcją pracy IT
Proaktywna rola parytatywnego
funduszu społecznego dla przemysłu
budowlanego (BUAK) AT

KONTROLE
POŚREDNIE

ZACHĘTY
(ZASADA „MARCHEWKI”)
Szkolenia w ramach parytatywnego
funduszu społecznego w przemyśle
budowlanym (Fundusz Społeczny
Budownictwa) RO
Pomaganie pracownikom w
identyfikacji możliwości (np. urzędy
pracy, portal internetowy) AT
Zachęty w przetargach
na zamówienia publiczne FR
Fundacja Pracy w Budownictwie ES

ZMNIEJSZANIE ASYMETRII
POMIĘDZY INSTYTUCJAMI
FORMALNYMI
I NIEFORMALNYMI
Dokształcanie obywateli państw
trzecich w zakresie prawa pracy RO
Kampania informacyjna BE
Informacje na temat prawa pracy
dla pracowników na budowach
obiektów olimpijskich Paryż
2024 r. FR
Kampania informacyjna na temat
kosztów pracy nierejestrowanej AT
Informowanie i dokształcanie
pracowników w 2024 r. na terenie
obiektów olimpijskich w Paryżu
o przysługującym im prawach FR
Promowanie umów o współpracy
i protokołów ustaleń między
krajowymi partnerami społecz
nymi a władzami FR
Współpraca między BUAK
i władzami krajowymi AT

Odpowiedzialność klienta
w branży budowlanej AT
Odpowiedzialność za podwykonawstwo i ograniczenia w zakresie
podwykonawstwa ES

strowaną. Na przykład przepisy dyrektywy (UE)
2018/957 muszą zostać transponowane do prawa
krajowego do dnia 30 lipca 2020 r. Oznacza to, że
w drugiej połowie 2020 r., odpowiednie organy ds.
zabezpieczeń społecznych muszą podjąć istotny
wysiłek w celu poinformowania zainteresowanych

stron (m.in. za pośrednictwem portalu internetowego o ogólnokrajowym zasięgu, poprzez aktualizację i tłumaczenie wytycznych sektorowych
i list kontrolnych publikowanych przez urząd ds.
walki z nadużyciami świadczeń socjalnych (SIOD/
SIRS), a następnie poprzez tak zwane „kontrole
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lotne”), a także w celu przeprowadzenia kontroli
belgijskich wykonawców korzystających z usług
pracowników delegowanych, jak również samych usługodawców z zagranicy. Ponadto nadal
trwa debata na temat zmiany rozporządzenia w
sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia
społecznego. Lepsza weryfikacja warunków delegowania przez właściwe organy państwowe przed
wydaniem formularza A1 ma kluczowe znaczenie
dla zwalczania oszustw transgranicznych z wykorzystaniem pracy delegowanej. Należy również
usprawnić kontrolę płatności właściwej kwoty

składek na ubezpieczenie społeczne w wysyłającym państwie członkowskim, przede wszystkim
poprzez wymianę informacji między właściwymi
organami w przyjmującym i wysyłającym państwie członkowskim. W uzupełnieniu do tego,
konieczna będzie współpraca transgraniczna w
celu zapewnienia (bardziej skutecznego) egzekwowania sankcji finansowych. W związku z tym
niedawno utworzony Europejski Urząd Pracy
(ELA) będzie ważnym partnerem w walce z transgranicznymi nadużyciami dotyczącymi zabezpieczeń społecznych.

Kontrole fizyczne w miejscu
pracy mają kluczowe znaczenie.
Z tego powodu musimy zwiększyć
liczbę inspektorów pracy.
Inspektorzy pracy powinni być
wyposażeni w nowoczesne
narzędzia teleinformatyczne
i być odpowiednio przeszkoleni.
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Ogromna uwaga poświęcana kwestii „dumpingu
socjalnego” poprzez delegowanie pracowników
może czasami stwarzać wrażenie, że „krajowa”
praca nierejestrowana nie stanowi już problemu.
Pozostaje ona jednak wyzwaniem, którego nie
można i nie należy ignorować. W rzeczywistości
praca niezgłoszona była już faktem, zanim dumping socjalny poprzez delegowanie został szeroko
nagłośniony. Wyniki badań opinii publicznej (zob.
niedawne „Specjalne badanie Eurobarometru
498 na temat pracy nierejestrowanej”) oraz inspekcje przeprowadzone przez organy ds. zabezpieczeń społecznych potwierdzają, że problem
pracy nierejestrowanej w belgijskim sektorze
budownictwa nadal występuje. Według Narodowego Banku Belgii, około jedna piąta dochodu
generowanego przez sektor budowlany pochodzi
z działalności prowadzonej w szarej strefie. Te
szacunki dotyczące zakresu pracy niezgłoszonej są znacznie wyższe niż w przypadku innych
sektorów gospodarki. Zjawisko to jest wciąż zbyt
często usprawiedliwiane lub bagatelizowane:
„praca nierejestrowana to paliwo, które utrzymuje gospodarkę w ruchu”. Wydaje się, że w
Belgii jest ono nadal akceptowane kulturowo.
Skłania to nas do uznania kluczowego znaczenia
organów inspekcyjnych i systemu sądownictwa
karnego. Nie można przecież pozostawić egzekwowania przepisów partnerom społecznym,
ponieważ „samoregulacja” zawsze będzie trudna.
Wskaźniki naruszeń pozostają bardzo wysokie,
mimo że organy ds. zabezpieczeń społecznych od
dziesięcioleci skupiają się na tym sektorze. Tak
więc nie możemy i nie wolno nam obniżać naszej
czujności. W związku z tym każda aktualizacja
„Planu na rzecz uczciwej konkurencji w sektorze
budownictwa” nie powinna dotyczyć wyłącznie
dumpingu socjalnego, ale również uwzględniać
krajową pracę nierejestrowaną sensu stricto.
Można tego dokonać poprzez większe zaangażowanie organów podatkowych w konsultacje i
kontrole. Faktycznie, organy ds. zabezpieczeń
społecznych są w znacznie mniejszym stopniu
uczestnikiem walki z pracą niezgłoszoną w obszarze B2C. Urzędy skarbowe mają do odegrania
ważną rolę w tej dziedzinie, zarówno jeśli chodzi
o weryfikację dochodów osób prowadzących działalność na własny rachunek, jak i sprawdzanie
deklaracji VAT związanych z budownictwem.
Niedawno przyznane zwolnienie z opodatkowania u źródła wynagrodzeń za pracę zmianową w
sektorze budowlanym i w sektorach pokrewnych,
wraz z tak zwanym „przeniesieniem podatku”,

stanowi niewątpliwie znaczną ulgę podatkową
dla sektora budowlanego, a tym samym znaczny
koszt po stronie podatków dla rządu belgijskiego.
Środki takie powinny zazwyczaj prowadzić do
zmniejszenia ilości pracy niezgłoszonej i zwiększenia liczby oficjalnych umów o pracę. Prowadzi nas to do stwierdzenia, że ocena zakresu i
trendów w zakresie pracy nierejestrowanej oraz
wysiłki na rzecz rozwiązania tego problemu opierają się w zbyt dużym stopniu na odczuciach, a
nie na faktach. Istnieje „odczucie” jakoby zakres
pracy niezgłoszonej się zmniejszył, tak samo jak
„daje się odczuć”, że przeniesienie podatku powoduje wzrost liczby pracowników krajowych itd.
W związku z tym istnieje pilna potrzeba znacznie
lepszego monitorowania tego zjawiska, wraz z
oceną środków podjętych w celu jego zwalczania,
począwszy od oceny „Planu na rzecz uczciwej
konkurencji w sektorze budowlanym”, zwolnienia z podatku u źródła od wynagrodzeń za pracę
zmianową w sektorze budowlanym i sektorach
pokrewnych, a skończywszy na „ustawie o pracy
dodatkowej”. W ramach reformy organów ds.
zabezpieczeń społecznych postanowiono wzmocnić strategiczną i koordynacyjną rolę SIOD/SIRS,
między innymi poprzez utworzenie posiadającego
zaplecze naukowe Centrum Wiedzy o Oszustwach
Socjalnych, którego jednym z celów jest opracowanie opartej na dowodach strategii zwalczania
oszustw w zakresie ubezpieczeń społecznych.
Inicjatywa ta zasługuje na wyróżnienie.
Na koniec można stwierdzić, że nieuczciwa konkurencja w sektorze budowlanym, spowodowana
tym, że niektóre podmioty nie płacą składek na
ubezpieczenie społeczne lub innych podatków
bądź płacą niższe podatki, została w znacznym
stopniu zalegalizowana przez szereg nietypowych
form zatrudnienia (delegowanie, samozatrudnienie w ramach działalności dodatkowej, „ustawa o
pracy dodatkowej”). Doprowadziło to do nierówności szans. Co więcej, nie ma wystarczających
gwarancji, że podmioty działające w tym sektorze
posiadają wymagane minimalne kompetencje
zawodowe. Jest to bardzo niezdrowa sytuacja, co
sprawia, że należy położyć jej kres. Oznacza to,
że maleje liczba osób płacących podatki w Belgii,
spada też podstawa opodatkowania. Dlatego też
należy podjąć wysiłki na rzecz zwiększenia odsetka osób zatrudnionych i pracujących na własny
rachunek na belgijskich budowach, które są opodatkowane w Belgii na „normalnych” zasadach.
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NAJLEPSZE PRAKTYKI
Z FRANCJI
Autor: Anouk Lavaure,
Generalny Inspektorat Pracy

We Francji w projekt zaangażowały się związki
zawodowe reprezentujące pracowników budowlanych i organizacje pracodawców sektora
robót publicznych. Uczestniczyło również szereg
organizacji i podmiotów publicznych związanych
z budową infrastruktury igrzysk olimpijskich w
Paryżu w 2024 r.
Dyrekcja Generalna ds. Pracy (Direction Générale
du Travail, DGT) koordynowała uczestnictwo z
ramienia Francji, przy ścisłym zaangażowaniu
regionalnej dyrekcji ds. przedsiębiorstw i zatrudnienia w regionie Île-de-France (Direccte), ponieważ większość działań i obiektów olimpijskich
znajduje się w regionie paryskim. Działania opierały się na inicjatywach partnerów społecznych,
przy wsparciu ze strony władz państwowych.
Partnerzy projektu zgodzili się, że w celu zapewnienia lepszej informacji i koordynacji między
francuskimi partnerami społecznymi z branży
budowlanej a wszystkimi instytucjami, władzami i
organizacjami zaangażowanymi w budowę infrastruktury na potrzeby Olimpiady w Paryżu wykorzystane zostaną obiekty konferencyjne projektu.
Odbyło się kilka spotkań informacyjnych i koordynacyjnych pomiędzy wszystkimi partnerami.
Przeprowadzono wstępną wymianę poglądów
pomiędzy wszystkimi partnerami w celu określenia oczekiwań/wyzwań różnych zainteresowanych
stron i istniejących wcześniej inicjatyw oraz określenia początkowych kierunków działania.
Odbyło się spotkanie informacyjno-dyskusyjne na
temat organizacji Igrzysk Olimpijskich w Londynie w 2012 r., na którym zaprezentowano skuteczność koordynacji pomiędzy brytyjskimi związkami
budowlanymi i Olympic Delivery Authority (ODA)
oraz Londyńskim Komitetem Organizacyjnym
Igrzysk Olimpijskich (LOCOG). Koordynacja ta
silnie uwypukliła aspekty społeczne w miejscach
pracy, takie jak BHP, warunki mieszkaniowe,
warunki pracy itp. Igrzyska w Londynie były
najbezpieczniejszą olimpiadą w historii, z odnotowanym wskaźnikiem urazów wynoszącym 0,17
na 100 000 osobogodzin, przy braku wypadków
śmiertelnych. Koordynacja została ujęta w umowie o współpracy oraz w protokole ustaleń podpi-
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sanym przez wszystkich partnerów. W umowach
zawarto następujące postanowienia:
• zapewnienie wszystkim wysokiej jakości
doświadczeń w związku z Igrzyskami
• kształcenie, szkolenie i wdrożenie
• zdrowie, bezpieczeństwo i dobre samopoczucie
• równość, różnorodność i partycypacja
• ułatwianie efektywnego udziału związków
zawodowych
• bezpośrednie zatrudnienie
• członkostwo w związkach zawodowych
• wynagrodzenie i świadczenia.
Podczas tego samego spotkania Belgijska Konfederacja Budowlana, reprezentująca pracodawców
tej branży, przedstawiła swoje działania mające
na celu identyfikowanie rażąco niskich cen w
przetargach publicznych.
Na koniec Międzynarodowa Organizacja Pracowników Przemysłu Budowlanego i Drzewnego
(BWI) przedstawiła trzy przykłady doświadczeń
na polu inspekcji pracy w ramach dużych imprez
sportowych:
• inspekcja pracy wraz z krajowym komitetem
organizacyjnym Mistrzostw Świata w Piłce
Nożnej w Rosji w 2018 r., w tym protokół
ustaleń z komitetem
• inspekcja pracy wraz z FIFA World Cup Katar
2022 Najwyższy Komitet ds. Wdrożenia i Spuścizny, w tym protokół ustaleń z komitetem
• wspólna inspekcja projektów VINCI-QDVC w
Katarze w oparciu o międzynarodową umowę
ramową (IFA).
Te najlepsze praktyki międzynarodowe były użyteczne, praktyczne i możliwe do przekazania
odpowiednim władzom francuskim, zwłaszcza
organowi odpowiedzialnemu za struktury olimpijskie (SOLIDEO) oraz francuskim partnerom
społecznym z branży budowlanej.
Partnerzy projektu omówili również potrzeby rekrutacyjne w zakresie robót publicznych
i budowlanych w regionie Île-de-France (tj. w
Wielkim Paryżu), umowę ramową na rzecz rozwoju zatrudnienia i kwalifikacji w celu wsparcia
przedsiębiorstw w ich procesach rekrutacyjnych,
Kartę Społeczną Igrzysk Olimpijskich podpisaną
przez francuskiego międzybranżowego partnera
społecznego i organizacje zawodowe, w której
zwraca się szczególną uwagę na informowanie i
prawa pracowników delegowanych, a także porozumienie w sprawie celów między SOLIDEO i
poszczególnymi klientami.

PRZECIWDZIAŁANIE PRACY NIEREJESTROWANEJ W BRANŻY BUDOWLANEJ

Doświadczenie uczy nas, że w przypadku dużych budów, silne zaangażowanie
partnerów społecznych, władz, wykonawców i klientów budowy,
faktycznie przynosi efekty i może zapobiec nierejestrowanej pracy
i wypadkom w ramach całego łańcucha podwykonawców.

Wszyscy partnerzy zgodzili się kontynuować prace w trzech obszarach:
• ścisłe zaangażowanie wszystkich podmiotów
realizujących projekt w efektywne wdrażanie
praktyk uznanych za najlepsze
• wspomaganie instytucji zamawiających, wykonawców i klientów w opracowywaniu zaproszeń
do składania ofert publicznych lub wniosków o
udzielenie zamówienia oraz w ustalaniu zasad
oceny prawidłowości ofert kandydatów (zgodnie
z narzędziami opracowanymi przez Belgijską
Konfederację Budownictwa)
• ulepszenie narzędzi informacyjnych dla pracowników i przedsiębiorstw na temat ich praw
i obowiązków przed zatrudnieniem i podczas
prac budowlanych, z wykorzystaniem
wielojęzycznej strony internetowej
www.constructionworkers.eu.12

Podczas dyskusji zostały przedstawione różne
potrzeby:
• ulepszenie zrównoważonych zamówień publicznych
• wspieranie rozwoju i wdrażanie procesu promującego tworzenie sieci kontaktów między
zainteresowanymi stronami, opartego na metodzie „ścieżek”, obejmującej szkolenia, informowanie, wypełnianie obowiązkowych formalności
itp.
• identyfikacja dodatkowych najlepszych praktyk
i istniejących narzędzi służących do zabezpieczenia dostępu do obiektów
• ewentualne powołanie „koordynatora społecznego ds. zakwaterowania pracowników delegowanych”.
12 Tym portalem internetowym zarządza EFBWW
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NAJLEPSZE PRAKTYKI
Z BUŁGARII
Autor: Vanya Tividosheva

Krajowi partnerzy społeczni bułgarskiego przemysłu budowlanego zgadzają się, że praca
nierejestrowana jest poważnym problemem i że
budownictwo jest jednym z sektorów najbardziej
dotkniętych tym procederem.
Bułgarskie inicjatywy krajowe dotyczące pracy
nierejestrowanej w branży budowlanej miały na
celu wzmocnienie dialogu trójstronnego, ułatwienie dyskusji między partnerami społecznymi
i władzami oraz określenie (nowych) rozwiązań
w zakresie zwalczania pracy nierejestrowanej w
budownictwie.
Kluczowymi krajowymi partnerami sektorowymi
byli:
• związki zawodowe: Federacja Budownictwa,
Przemysłu i Zaopatrzenia w Wodę - Podkrepa
(FCIW PODKREPA) i Federacja Niezależnych
Związków Zawodowych w Budownictwie
(FITUC);
• Bułgarska Izba Budowlana (BCC), federacja
pracodawców branży budowlanej;
• Agencja Wykonawcza Głównego Inspektoratu
Pracy.
Wiodące organizacje przedsiębiorców, związki zawodowe i władze państwowe podjęły współpracę
w zakresie opracowania koncepcji imprez krajowych, promowania unijnych narzędzi (Europejska
Platforma Przeciwko Pracy Nierejestrowanej)
oraz podziału obowiązków i zadań w zakresie
poszukiwania i wdrażania rozwiązań mających na
celu rozwiązanie problemów pracy nierejestrowanej.
Krajowi partnerzy społeczni w sektorze budownictwa zobowiązali się do współpracy i uznali za
przedmiot wspólnego zainteresowania wymianę
doświadczeń i dostarczanie wiedzy specjalistycznej w kilku obszarach działania:
• podnoszenie świadomości na temat znaczenia
zwalczania pracy nierejestrowanej w
budownictwie
• wymiana informacji na temat działań
podejmowanych przez każdą z organizacji
zaangażowanych w partnerstwo
• promowanie wspólnych europejskich wartości
w zakresie godnej pracy
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•

określanie i opracowywanie wspólnych koncepcji skoordynowanych działań, zarówno w
obszarze działań projektowych, jak i w ramach
dalszych inicjatyw.

W okresie realizacji odbyły się trzy spotkania
partnerów społecznych oraz dwie imprezy krajowe.
Na pierwszym spotkaniu partnerów społecznych,
które odbyło się w dniu 23 kwietnia 2019 r., partnerzy społeczni określili następujące możliwe
działania w Bułgarii:
1. ŚRODKI ZAPOBIEGAWCZE w zakresie

zwalczania pracy nierejestrowanej w sektorze
budownictwa, np. opracowywanie materiałów
informacyjnych na stronach internetowych partnerów i rozpowszechnianie ich za pośrednictwem
mediów społecznościowych.
2. ŚRODKI KONTROLI w postaci wspólnych

inspekcji w terenie u wykonawców robót budowlanych z przedstawicielami Agencji Wykonawczej
Głównego Inspektoratu Pracy, FCIW PODKREPA
i FITUC.
3. ZMIANY LEGISLACYJNE, jak te zainicjowane

przez BCC i wspierane przez FCIW PODKREPA
i FITUC.
Proponowane zmiany dotyczą ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym. Bułgarscy partnerzy
społeczni z branży budowlanej proponują, aby
duże inwestycje (takie jak duże projekty mieszkaniowe, budynki publiczne i hotele o pojemności
ponad 100 osób) mogły być budowane wyłącznie
przez firmy budowlane wpisane do Centralnego
Rejestru Zawodowego Przedsiębiorców Budowlanych (prowadzonego przez Bułgarską Izbę
Budownictwa).
4. DZIAŁANIA PROMOCYJNE
I KOMUNIKACYJNE

W celu zacieśnienia współpracy postanowiono
uzgodnić memorandum o partnerstwie, które
ma zostać sporządzone i podpisane przez krajowych partnerów społecznych branży budowlanej.
Memorandum to ma zawierać specjalny artykuł
dotyczący przeciwdziałania pracy nierejestrowanej w sektorze budownictwa oraz jasno określać
role i obowiązki każdego z partnerów.
Partnerzy projektu TUWIC uznali, że grupą docelową ich wspólnych działań promocyjnych i
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komunikacyjnych będą młodzi uczniowie szkół
średnich i zawodowych.
Uczniowie otrzymają ulotkę informacyjną i prezentację, przygotowane przez wszystkich partnerów projektu, skupiające się na zapobieganiu i
podnoszeniu świadomości na temat pracy nierejestrowanej w budownictwie. Będzie to realizowane w następujący sposób:
• BCC dostarczy listę wszystkich szkół zawodowych i wyższych kształcących/szkolących studentów budownictwa.
• wszyscy partnerzy zaplanują różne wizyty
w ośrodkach szkoleniowych i szkołach
budowlanych.

•

•

wszyscy partnerzy będą przesyłać dostępne
informacje i materiały dotyczące pracy nierejestrowanej w sektorze budowlanym do eksperta
zewnętrznego, który przygotuje syntezę dostępnych informacji. Ekspert ten dokona również usystematyzowania prezentacji.
bułgarscy partnerzy społeczni z branży budowlanej oraz Agencja Wykonawcza Głównego
Inspektoratu Pracy zatwierdzą wyniki przedstawione przez eksperta zewnętrznego.

Jako grupę docelową wybrano młodych ludzi
wchodzących na rynek pracy. Materiały informacyjne powinny być materiałami elektronicznymi,
w formie nagrań wideo (YouTube, Vbox, Insta-

Związki zawodowe i pracodawcy mogą wspólnie zwiększać świadomość w zakresie pracy rejestrowanej.
Poprzez informowanie młodych pracowników budowlanych i studentów w trakcie ich kształcenia i szkolenia,
możemy zwiększyć świadomość na wczesnym etapie.
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gram). W ramach kampanii aktywnie promowane
będą również istniejące materiały i platformy
UDW. Kampania obejmie teren całego kraju i
będzie prowadzona w zawodowych szkołach
średnich w sektorze budownictwa. FCIW PODKREPA i FITUC opracują skrypty i materiały na
potrzeby kampanii. Przewidziano zaangażowanie
w te wydarzenia Agencji Wykonawczej Głównego
Inspektoratu Pracy, m.in. w zakresie przeglądu
materiałów.
Na drugim krajowym spotkaniu TUWIC partnerzy
przedstawili i omówili przygotowane materiały
oraz kontynuowali prace nad wdrożeniem działań
skierowanych do konkretnych grup docelowych.
Partnerzy podkreślili potrzebę wymiany i wykorzystania najlepszych praktyk z innych państw
członkowskich w zwalczaniu pracy nierejestrowanej. Zaproponowali też wspólne europejskie
podejście do tej kwestii.
Krajowi partnerzy TUWIC uzgodnili, że należy
zróżnicować promocję pod kątem każdej konkretnej podgrupy docelowej, np.:
• dokumenty elektroniczne i media społecznościowe dla studentów;
• materiały drukowane (przystępne ulotki) dla
pracowników;
• dodatkowe działania informacyjne i uświadamiające adresowane do ośrodków kształcenia i
szkolenia zawodowego uczących studentów
w wieku powyżej 16 lat;
• spotkania z pracodawcami (członkami
Bułgarskiej Izby Budowlanej);
• kampanie w mediach społecznościowych
dla klientów.

DZIAŁANIA W OKRESIE
KRYZYSOWYM COVID-19

W okresie stanu zagrożenia w Bułgarii, wywołanego przez COVID-19, wszystkie szkoły zostały
zamknięte i zapewniono kształcenie na odległość
za pośrednictwem Internetu. W tym kontekście
bułgarscy partnerzy musieli dostosować swoją
pracę i byli zobowiązani do odwołania/odroczenia
fizycznych spotkań na terenie szkół.
DZIAŁANIA NASTĘPCZE
I KAMPANIA INFORMACYJNA

Kampania informacyjna rozpocznie się zaraz
po zniesieniu ograniczeń COVID-19. Partnerzy
społeczni zwrócą się do studentów budownictwa w szkołach zawodowych i do osób dorosłych
uczących się w ośrodkach kształcenia i szkolenia
zawodowego. Kampania będzie obejmować:
• prezentacje w placówkach kształcenia i szkolenia zawodowego na początku i na końcu roku
akademickiego 2020/21 (wrzesień 2020 i maj
-czerwiec 2021);
• prezentacje w placówkach kształcenia i szkolenia zawodowego dla dorosłych, które mają
być przeprowadzone przy najbliższej okazji po
ponownym otwarciu placówek edukacyjnych.
Prezentacja zostanie przesłana do e-repozytorium prowadzonego przez Ministerstwo Edukacji
i Nauki jako otwarte narzędzie dla wszystkich
nauczycieli, którzy zechcą z niego skorzystać.

Partnerzy zgodzili się na wykorzystanie rocznego
Krajowego Planu Działania na rzecz Zatrudnienia
jako instrumentu finansowego w celu wdrożenia
działań w ośrodkach szkoleniowych i opracowania
przyszłych projektów dotyczących środków zapobiegawczych w walce z pracą nierejestrowaną.
Partnerzy zgodzili się również, że należy wzmocnić istniejący krajowy układ zbiorowy dla przemysłu budowlanego. Zaproponowali, aby położyć
nacisk na godną pracę i rozszerzyć zakres układu
na inne sektory mające bezpośredni wpływ na
budownictwo, takie jak oświetlenie, przetwórstwo
drewna i przemysł włókienniczy.
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NAJLEPSZE PRAKTYKI
Z WŁOCH
Autor: FILCA CISL, FENEAL UIL, FILLEA CGIL i ANCE

We Włoszech „szara strefa” jest plagą, zarówno pod względem zakłóceń na rynku pracy, jak
i utraty dochodów przez państwo, co skutkuje
niższymi płacami i gorszymi warunkami dla pracowników. Z ostatnich badań wynika, że gospodarka nieformalna ma wartość 210 mld euro, co
odpowiada 12,4 % PKB Włoch i obejmuje 3,7 mln
pracowników.
W 2018 roku kontrole przeprowadzone przez włoskich inspektorów pracy (144 163 skontrolowane
przedsiębiorstwa) wykazały 42 306 pracowników
wykonujących pracę niezgłoszoną. Średnio na
trzy kontrolowane przedsiębiorstwa przypada jeden pracownik nierejestrowany. W związku z tym
konieczne było promowanie współpracy pomiędzy różnymi zaangażowanymi podmiotami w celu
zwalczania pracy niezgłoszonej.
Pracy nierejestrowanej w budownictwie poświęcono szeroko zakrojone krajowe spotkanie trójstronne . Uczestnikami spotkania byli:
• partnerzy społeczni w sektorze budownictwa
(FENEAL UIL, FILCA CISL, FILLEA CGIL
i ANCE)
• sektorowe fundusze parytatywne branży budowlanej (Krajowa Komisja Funduszy
Budowlanych - CNCE, Krajowa Komisja ds.
Zapobiegania Wypadkom, Higieny i Środowiska
Pracy - CNCPT oraz Krajowy Organ ds. Szkolenia i Kształcenia Zawodowego w Budownictwie - FORMEDIL)
• Państwowa Inspekcja Pracy (INL)
• przedstawiciele stowarzyszeń pracodawców i
związków zawodowych w regionach Bari, Brescia,
Caserta i Macerata, którzy przedstawili najlepsze praktyki stosowane na ich terenie.
Podczas spotkania podkreślono znaczenie współpracy w zakresie zwalczania pracy nierejestrowanej, jak również „dumpingu umownego”, tj.
przedsiębiorstw, które nie stosują właściwego
układu zbiorowego pracy podczas przetargów
na roboty budowlane, aby móc składać oferty po
wyraźnie niższych kosztach. Ponadto wskazano
na znaczenie dwustronnego systemu kontroli i
monitorowania na placach budowy.

CNCE odgrywa strategiczną rolę w zwalczaniu
transgranicznych oszustw i nadużyć w zakresie
zabezpieczeń społecznych. Od 2008 r. podpisała
ona szereg międzynarodowych dwustronnych
umów o wzajemnym uznawaniu ze swoimi odpowiednikami w Niemczech, Austrii, Francji i
Republice San Marino. Umowy te przewidują, że
włoskie organy parytatywne są uznawane, gdy
pracownicy są czasowo delegowani z Włoch do
jednego z państw sygnatariuszy
Współpraca krajowa między partnerami społecznymi z branży budowlanej, w tym wsparcie
organów parytywnych, ma kluczowe znaczenie w
podpisywaniu protokołów/umów.
Dobrym przykładem jest wprowadzenie Jednolitego Dokumentu Prawidłowości Składek (DURC),
który poświadcza, że firma wypełniła wszystkie
zobowiązania w zakresie ubezpieczeń społecznych, składek ubezpieczeniowych i podatków.
DURC jest wymagany w przetargach, co ma na
celu zagwarantowanie prawidłowości i przeciwdziałanie niezgłoszonemu zatrudnieniu na rynku
pracy. Jest on wydawany wspólnie przez Państwowy Instytut Ubezpieczeń Społecznych INPS,
Państwowy Instytut Ubezpieczeń od Wypadków
przy Pracy INAIL oraz Casse Edili (parytatywne
fundusze świadczeń socjalnych w budownictwie).
Kluczową rolę odgrywają również instytucje parytatywne dla przemysłu budowlanego: CNCPT
(na rzecz bezpieczeństwa i higieny pracy) i
FORMEDIL (na rzecz kształcenia i szkolenia
zawodowego).

Włoski dokument DURC potwierdzający,
że przedsiębiorstwo budowlane zapłaciło
prawidłowe składki na ubezpieczenie społeczne.
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Odsetek niezarejestrowanych pracowników w
branży budowlanej powoli spada. Jednak odsetek pracowników, którzy są objęci niewłaściwym
układem zbiorowym pracy za wykonywaną pracę,
pozostaje wysoki. W ramach walki z tym (nowym)
zjawiskiem partnerzy społeczni i władze uzgodniły wymianę danych w celu poprawy monitorowania i egzekwowania obowiązujących układów
zbiorowych pracy. W tym celu podpisano protokół
ustaleń.
Poniżej przedstawiono krótki opis protokołów
regionalnych w sprawie zwalczania pracy niezgłoszonej w sektorze budownictwa:
BARI: Dwa protokoły mają na celu egzekwowa-

nie ścisłego przestrzegania właściwego układu
zbiorowego pracy. Co tydzień, na każdym placu
budowy, należy podać informacje o tym, kto będzie na nim obecny. Pracownicy na tych placach
budowy muszą nosić specjalny identyfikator zawierający konkretne informacje, takie jak nazwisko i kwalifikacje.
BRESCIA: Protokoły zostały podpisane przez

lokalnych partnerów społecznych, lokalną inspekcję pracy, władze lokalne ( gminy i prowincje)
oraz Izby niezależnych wykonawców. Utworzono
również cyfrowy panel monitorowania placów
budowy. System ten gromadzi i wymienia dane na
temat budów na poziomie prowincji. Dane podlegają krzyżowej weryfikacji, co usprawnia monitoring budów.
CASERTA: Podpisano protokół, pomyślany jako
pomoc w zapobieganiu i zwalczaniu przestępczości zorganizowanej w sektorze budowlanym.
System uprzedniej weryfikacji, powiązany z
różnymi bazami danych dotyczącymi warunków
bezpieczeństwa i higieny pracy, pracowników na
placach budowy oraz ich umiejętności i kwalifikacji, służy poprawie egzekwowania przepisów.
MACERATA: Podpisano umowę regionalną w

celu ustanowienia i przetestowania systemów
informatycznych służących do rozpoznawania
osób upoważnionych do przebywania na placach
budowy oraz wzmocnienia instrumentów zapobiegania przenikaniu działalności przestępczej do
przetargów publicznych poprzez monitorowanie
organizacji pracy. Ponadto stworzono identyfikator elektroniczny dla pracowników budowlanych,
zawierający szczegółowe informacje na temat
pracowników, ich umowy o pracę i inne dane
osobowe.

24

NAJLEPSZE PRAKTYKI
Z HISZPANII
Zebrane przez krajowych partnerów projektu:
CNC jako przedstawiciel pracodawców,
UGT-FICA, CCOO Construcción y Servicios jako
przedstawiciele pracowników
oraz ITSS (Ministerstwo Pracy i Gospodarki Społecznej)

W ostatnich latach w Hiszpanii wprowadzono
szereg środków, które przyczyniły się do zmniejszenia liczby wypadków i poprawy w zakresie
zapobiegania ryzyku zawodowemu i polepszenia
warunków pracy (w tym wynagrodzeń, warunków
pracy, godzin pracy itp.). Ustalenia te przyczyniły
się również do ograniczenia pracy nierejestrowanej w przemyśle budowlanym. Niektóre z tych
środków, zostały wprowadzone jako wynik dialogu społecznego, a wiele z nich miało i nadal ma
bezprecedensowy charakter w UE.
Ogólnie rzecz biorąc, hiszpańscy partnerzy
społeczni branży budowlanej (CNC, UGT-FICA/
CCOO Construcción y Servicios) uznają pozytywny wkład, jaki w regulację rynku pracy wniósł
ogólnokrajowy układ zbiorowy pracy w sektorze
budownictwa, obejmujący wszystkie przedsiębiorstwa i pracowników budowlanych. Istnienie
jednolitego zbioru przepisów dla całej Hiszpanii
oraz ustanowienie jednolitych ram regulacyjnych
wynegocjowanych przez CNC i UGT-FICA/CCOO
Construcción y Servicios przyniosło korzystne i
stymulujące skutki dla właściwego rozwoju stosunków pracy w sektorze budownictwa.
USTAWA 32/2006 Z DNIA 18 PAŹDZIERNIKA
O PODWYKONAWSTWIE W SEKTORZE
BUDOWNICTWA oraz jej rozwinięcie legislacyj-

ne w postaci dekretu królewskiego 1109/2007,
wymagają, aby przedsiębiorstwa, które prowadzą
działalność budowlaną i uczestniczą w łańcuchu
podwykonawców, były wpisywane do Rejestru
Spółek Akredytowanych (REA). Oznacza to, że
pracodawcy muszą udowodnić, że ich pracownicy
zostali przeszkoleni w zakresie prewencji i dysponują wszelkimi środkami materialnymi w celu
prowadzenia prac. Ustawodawstwo stanowi również, że podwykonawstwo jest zasadniczo ograniczone do trzech poziomów, a osoby pracujące na
własny rachunek nie mogą zlecać swoich usług
innemu przedsiębiorstwu. Szczególną cechą
tego rozwiązania prawnego jest to, że przedsiębiorstwa, do których zwrócono się w ramach
podwykonawstwa, nie mogą świadczyć wyłącznie
pracy, co ma na celu zwalczanie nielegalnego
przekazywania pracowników. Ustawa hiszpań-

PRZECIWDZIAŁANIE PRACY NIEREJESTROWANEJ W BRANŻY BUDOWLANEJ

ska przewiduje również, że 30 % pracowników
musi być zatrudnionych na stałe. W celu poprawy kontroli, ustawa nakłada również obowiązek
założenia przejrzystej Księgi Podwykonawców.
Dokument ten, który musi pozostawać na placu
budowy przez cały czas jej trwania, zawiera, między innymi, wykaz prac zleconych podwykonawcom i osobom samozatrudnionym, pracującym na
obiekcie, ujętych w porządku chronologicznym,
licząc od momentu rozpoczęcia prac, ich poziom
podwykonawstwa i przedsiębiorstwo będące
klientem, charakter ich umowy oraz osobę odpowiedzialną za organizację i zarządzanie każdym
podwykonawcą.
Hiszpański parytatywny organ przemysłu budowlanego FUNDACIÓN LABORAL DE LA
CONSTRUCCIÓN (FLC) oddał do użytku nowe
narzędzie online o nazwie Gesinprec, które
przedsiębiorstwa z branży budowlanej mogą
wykorzystywać w ramach kompleksowego zarządzania prewencyjnego. Ten bezpłatny program
wsparcia umożliwia im przesyłanie dokumentacji
dotyczącej składek na ubezpieczenie społeczne,
ułatwiając sprawdzenie, czy podwykonawcy wywiązują się z ich odprowadzania.
Hiszpańska Zawodowa Legitymacja Budowlana
(TPC) jest narzędziem sektorowym, ściśle powiązanym ze szkoleniami BHP, udostępnionym
wszystkim pracownikom sektora budowlanego.
TPC może również zawierać informacje zgłoszone przez pracownika na temat innych szkoleń,
kwalifikacji zawodowych i doświadczenia w sektorze. TPC jest wydawana przez FLC.
Będąc dwustronnym organem utworzonym w
1992 r. przez sygnatariuszy Ogólnokrajowego
Układu Zbiorowego Pracy w Sektorze Budowlanym, FLC odgrywa kluczową rolę w zapewnianiu
przedsiębiorstwom i pracownikom zasobów
niezbędnych do osiągania większego profesjonalizmu, podnoszenia kwalifikacji zawodowych i
zwiększania bezpieczeństwa pracy oraz pomocnych w budowaniu im bardziej pomyślnej przyszłości. Obszar działania FLC obejmuje zapobieganie ryzyku zawodowemu, szkolenia zawodowe
i działania związane z zatrudnieniem, z uwzględnieniem możliwości, jakie stwarzają innowacje,
nowe technologie i zrównoważony rozwój, jako
elementy dalszego wzrostu tego pomyślnie rozwijającego się sektora.

Hiszpańska legitymacja zawodowa,
wydawana przez hiszpański fundusz
pracy w branży budowlanej.
Legitymacja zawiera cenne informacje
na temat kwalifikacji zawodowych
pracowników budowlanych.

Należy również wspomnieć o niedawnych negocjacjach, zgodnie z którymi wymóg prowadzenia
ewidencji dnia pracy każdego pracownika został
włączony do szóstego Ogólnokrajowego Układu w
Sektorze Budowlanym, zgodnie z nowym brzmieniem art. 34.9 Statutu pracowniczego nadanego
dekretem królewskim z mocą ustawy 8/2019 w
sprawie pilnych środków na rzecz ochrony socjalnej i walki z niepewnością zatrudnienia w odniesieniu do czasu pracy.
FLC przygotowuje obecnie narzędzie do rejestracji dziennego czasu pracy, które ułatwi przestrzeganie tych przepisów.
Na koniec należy zauważyć, że HISZPAŃSKI
INSPEKTORAT PRACY I ZABEZPIECZENIA
SPOŁECZNEGO ma kompetencje ogólne, co

oznacza, że prowadzona przez niego kontrola
przestrzegania przepisów i układów zbiorowych
obejmuje obszary stosunków pracy, BHP, zabezpieczenia społecznego, zatrudnienia i warunków
pracy obywateli zagranicznych. Sektor budownictwa jest sektorem priorytetowym dla Inspekcji Pracy i Ubezpieczeń Społecznych: w 2018 r.
17,47 % wszystkich wykonywanych przez nią
kontroli zostało przeprowadzonych w przedsiębiorstwach budowlanych.
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NAJLEPSZE PRAKTYKI
Z RUMUNII
Autor: Dacian Micu,
Kierownik HR, HIDROCONSTRUCTIA SA, powołany przez
partnerów społecznych jako ekspert krajowy ds. projektu

Szczególną cechą rumuńskiego przemysłu budowlanego jest to, że rynek pracy jest częściowo
regulowany przez układ zbiorowy pracy. Niestety,
układ ten nie jest już ogólnie wiążący i jest słabo
monitorowany i egzekwowany. Ma to negatywny
wpływ na wizerunek sektora budowlanego, co
stanowi dużą przeszkodę w przyciąganiu nowych
pracowników.
Poważnym problemem dla rumuńskiego przemysłu budowlanego jest odpływ kompetencji i drenaż mózgów. W latach 2009-2017 ponad 260 000
pracowników budowlanych, zarówno wykwalifikowanych, jak i niewykwalifikowanych, opuściło
kraj, szukając lepiej płatnej pracy w Europie
Zachodniej. W związku z tym w Rumunii brakuje
około 200 000 pracowników budowlanych.

Głównymi przyczynami pracy nierejestrowanej
w rumuńskim przemyśle budowlanym są koszty,
brak wartości społecznych, słaba świadomość i
inne typowe cechy tej branży (złożoność, nadużywanie podwykonawstwa, działalność tymczasowa
i migranci jako grupa, będąca w trudnej sytuacji
życiowej).
Obecnie, rząd rumuński postanowił realizować
dwutorową strategię. Z jednej strony, krajowe
urzędy pracy rozpoczęły kilka kampanii kontrolnych w branży budowlanej. Z drugiej strony, rząd
wprowadził środki fiskalne i budżetowe, aby zapobiec zniknięciu z rynku wielu przedsiębiorstw
budowlanych. Nowe ustawodawstwo przewiduje
minimalne wynagrodzenie brutto w wysokości
3 000 RON miesięcznie (ok. 615 EUR) na poziomie
krajowym dla sektora budowlanego, w porównaniu z 2 080 RON w wymiarze ogólnym. W wyniku
połączenia tych dwóch środków liczba nowo zarejestrowanych pracowników wzrosła o 13 000. Jest
bardzo prawdopodobne, że pracownicy ci przestawili się z pracy nierejestrowanej na oficjalne
zatrudnienie.

Według oficjalnych statystyk średnio 30 procent wszystkich prac nierejestrowanych
odbywa się w ramach remontów lub renowacji budynków mieszkalnych. Głównym tego
powodem jest chęć klientów do zakupu usług i towarów po niższej cenie.
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Rumuńscy partnerzy społeczni z branży budowlanej są zgodni co do tego, że najważniejszym
sposobem na zmniejszenie ilości pracy niezgłoszonej w sektorze budownictwa jest spójna, długoterminowa i zrównoważona polityka w zakresie
inwestycji publicznych. Stworzyłoby to ekonomiczną przewidywalność dla przedsiębiorstw,
umożliwiając zatrudnianie pracowników na stałe i
za wyższe wynagrodzenie.
Partnerzy społeczni rumuńskiego przemysłu budowlanego określili następujące najlepsze praktyki w zakresie zwalczania pracy nierejestrowanej
w sektorze budownictwa:
• kampanie edukacyjne i uświadamiające dla
pracowników i pracodawców (z udziałem
wszystkich partnerów społecznych), w tym
ulotki w języku rumuńskim, angielskim i innych
• współpraca między przedsiębiorstwami krajowymi i partnerami społecznymi w zakresie
szkolenia pracowników w kwestiach związanych ze zwalczaniem pracy nierejestrowanej,
podkreślająca korzyści dla pracowników i ich
rodzin.
• zachęcanie pracowników do przystąpienia do
Funduszu Społecznego Budownictwa (CSC)
poprzez edukację i podnoszenie świadomości
na temat korzyści wynikających z członkostwa
• tłumaczenie odpowiednich przepisów na użytek
migrantów (głównie spoza UE) zatrudnionych w
Rumunii.
Ogólnie rzecz biorąc, partnerzy społeczni rumuńskiego przemysłu budowlanego opowiadają się
za konkretnymi rozwiązaniami sektorowymi, a
mianowicie:
• obowiązkowa karta ubezpieczeń społecznych
dla wszystkich pracowników budowlanych; jak
również
• odpowiednie narzędzia ustawodawcze mające
na celu wspieranie odpowiedzialnych łańcuchów dostaw.

NAJLEPSZE PRAKTYKI
Z AUSTRII
Autor: Margarita Glaser,
Austriacki fundusz urlopów i odpraw
(Bauarbeiter-Urlaubs- und Abfertigungskasse, BUAK13)

W ostatnich latach, z powodzeniem wdrożono
cały szereg środków mających na celu ograniczenie pracy nierejestrowanej w austriackim budownictwie. Szeroko rozumiana praca niezgłoszona
przynosi nie tylko niekorzystne skutki makroekonomiczne, ale także pociąga za sobą znaczne
utrudnienia dla pracowników. Na przykład, sfałszowane rejestracje mogą znacznie zmniejszyć
uprawnienia pracowników w przypadku bezrobocia, choroby, urlopu i emerytury. Makroekonomiczne skutki niższych wpływów z tytułu składek
na ubezpieczenie społeczne i ewentualnych dodatkowych świadczeń pieniężnych na rzecz pracowników w postaci zasiłków dla bezrobotnych
lub emerytur, dotykają wszystkich podatników.
Od czasu wejścia w życie w dniu 1 maja 2011 r.
ustawy o kontroli płac i dumpingu socjalnego,
BUAK jest uprawniony do przeprowadzania kontroli na budowach oraz do wnoszenia skarg do
właściwego powiatowego organu administracyjnego w przypadkach zaniżonego wynagradzania
pracowników. Celem ustawy jest osiągnięcie równych warunków zatrudnienia i płacy zarówno dla
pracowników austriackich, jak i zagranicznych.
Wypłata wynagrodzeń w niedostatecznej kwocie
jest nie tylko problemem cywilnoprawnym, ale
kwalifikuje się również jako przestępstwo karne
o charakterze administracyjnym. BUAK zatrudnia
obecnie 34 inspektorów, którzy przeprowadzają
kontrole na austriackich budowach.
Stworzona przez BUAK w 2012 roku baza danych
placów budów dostarcza szybkich i przejrzystych
informacji na temat budów w Austrii. Zależnie
od wielkości placu budowy, obowiązek zgłoszenia spoczywa na zleceniodawcy lub wykonawcy
pracującym na budowie. Dzięki temu inspektorzy
BUAK i innych instytucji mają znacznie szybszy
dostęp do informacji na temat lokalizacji i daty
rozpoczęcia projektów budowlanych w celu przeprowadzenia kontroli na miejscu budowy.
W mniej oczywistych przypadkach, pracownicy
mogą zostać wezwani do BUAK w celu wyjaśnienia sytuacji. Inspektorzy sprawdzają bezpośrednio na placu budowy, czy stosunek pracy został
zgłoszony do BUAK. Poprzez ukierunkowane

13 Przedsiębiorstwo
państwowe, któremu
powierzono samodzielne zarządzanie
zadaniami statutowymi.
Służy również jako
instytucja partnerów
społecznych w przemyśle budowlanym
i odgrywa ważną rolę
w egzekwowaniu prawa w celu zwalczania
naruszeń w tym
sektorze.
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zbieranie i przetwarzanie tych informacji BUAK
bezpośrednio przyczynia się do zapobiegania
oszustwom w zakresie zabezpieczeń społecznych
w branży budowlanej.
Od 1 stycznia 2018 r. pracodawcy są zobowiązani do zgłaszania do BUAK drogą elektroniczną
faktycznego miejsca pracy i rzeczywistego czasu
pracy pracowników, zatrudnionych w niepełnym
wymiarze godzin. Zgłaszanie umów o niepełnym
wymiarze czasu pracy w przypadku zatrudnienia
na pełen etat nie było dotąd rzadkością w branży
budowlanej. Wraz z wprowadzeniem obowiązku
zgłaszania, liczba pracowników zatrudnionych
w niepełnym wymiarze czasu pracy w sektorze
budowlanym spadła o prawie 40 %. Naruszenie
tego obowiązku sprawozdawczego stanowi przestępstwo administracyjne.
Ustawa o odpowiedzialności cywilnej klientów
wprowadziła do ustawy o powszechnym ubezpieczeniu społecznym (ASVG) nowy przepis
dotyczący odpowiedzialności cywilnej klientów
usług budowlanych. Nowe przepisy dotyczące
odpowiedzialności mają na celu przeciwdziałanie utracie składek na ubezpieczenie społeczne
w wyniku oszustw socjalnych. W związku z tym,
przy udzielaniu zamówień na roboty budowlane
podwykonawcom, zamawiający jest odpowiedzialny za opłacanie przez wykonawcę składek
na ubezpieczenie społeczne do wysokości 20 %
kwoty zamówienia.
Niemniej jednak, możliwość delegowania pracowników w ramach UE otworzyła nowe możliwości obejścia krajowych przepisów prawa pracy
i ubezpieczeń społecznych, które sprawiają właściwym organom znacznie więcej problemów.
1. FIKCYJNE DELEGOWANIE DO PRACY
ZA GRANICĄ

Pracodawca, który zamierza prowadzić prace
budowlane w Austrii, ale nie chce ponosić wyższych austriackich składek na ubezpieczenie
społeczne/dodatkowych kosztów pracy, może
teraz zgodnie z prawem obejść przepisy krajowe.
Najpowszechniej stosowanym rozwiązaniem jest
założenie przedsiębiorstwa za granicą, zarejestrowanie swoich pracowników w systemie ubezpieczeń społecznych „kraju pochodzenia”, a następnie oddelegowanie ich do pracy w Austrii. W
najgorszym przypadku dochodzi do sytuacji, gdy
pracownikami są: austriacki dyrektor zarządzający oraz pracownicy zamieszkali w Austrii bez

28

żadnego związku z krajem pochodzenia przedsiębiorstwa delegującego, ale w którego systemie
zabezpieczeń społecznych są zarejestrowani.
Pracodawca może zatem przedstawić dokumenty
PD A1 z kraju pochodzenia, mimo że, w tym przypadku, należałoby stosować austriackie prawo
pracy i ubezpieczeń społecznych.
2. NIEZHARMONIZOWANE
PRZEPISY DOTYCZĄCE DELEGOWANIA

Istotnym problemem w kontekście delegowania
jest fakt, że obecna dyrektywa dotycząca delegowania pracowników (która precyzuje dopuszczalny okres delegowania) nie jest zharmonizowana z
rozporządzeniem w sprawie koordynacji 883/2004
(które określa czas, przez jaki pracownik delegowany pozostaje w systemie zabezpieczenia społecznego swojego kraju pochodzenia). W związku
z tym przepisy te są trudne w interpretacji zarówno dla pracodawców, jak i dla organów wykonawczych, co stwarza problemy w terenie.
3. TRANSGRANICZNE EGZEKWOWANIE
KAR ADMINISTRACYJNYCH

Wprowadzenie dyrektywy wdrożeniowej 2014/67
w państwach członkowskich powinno ułatwić
transgraniczne egzekwowanie sankcji administracyjnych. Stanowi ona, że naruszenia administracyjne muszą być karane w ten sam sposób
zarówno w przypadku przedsiębiorstw krajowych,
jak i przedsiębiorstw delegujących, ponadto,
narzuca obowiązek skutecznego egzekwowania
sankcji (zazwyczaj w postaci nakładania kar finansowych) w tym samym stopniu w odniesieniu do
wszystkich operatorów. Obecnie jednak tak nie jest.
BUAK stwierdził, że szeroko pojęta praca nierejestrowana jest najczęściej związana z delegowaniem pracowników z innych krajów UE. W
2019 r. podejrzany wskaźnik niedopłat wykryty
podczas kontroli na budowach w całej Austrii
wyniósł prawie 37 % w przypadku pracowników
delegowanych do Austrii. W przypadku pracowników przedsiębiorstw austriackich, wskaźnik ten
wynosił poniżej 1 %.
BUAK zauważa również, że pracownicy, którzy
zostali najpierw oddelegowani do Austrii, często
pracują również potem w przedsiębiorstwach krajowych. Delegowanie do Austrii może być początkiem ich integracji z austriackim rynkiem pracy.
Austriaccy partnerzy społeczni z branży budowlanej zauważają, że istniejące systemy krajowe
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odnoszą pożądany sukces w zwalczaniu pracy
niezgłoszonej w Austrii. Choć same przepisy krajowe nie są w stanie zapobiec problemom związanym z delegowaniem pracowników do pracy w
Austrii, to jednak umożliwiają nad nimi kontrolę.

umiejętności/kwalifikacje, rodzaj działalności lub
miejsce pracy. Aby uniknąć trudności językowych,
strona powinna być przetłumaczona na najczęściej używane języki.

Obecnie, w austriackich przedsiębiorstwach
budowlanych występuje niedobór wykwalifikowanych pracowników. Według przedstawicieli
pracodawców niektórzy z nich są nawet skłonni
do wypłacania premii, jeśli pracownik poleci potencjalnego pracownika, który zostanie następnie
zatrudniony.

NYCH skierowanych zarówno do pracowników,

Podczas krajowych spotkań TUWIC uzgodniono,
że korzystne byłoby znalezienie skutecznego
sposobu połączenia sił pracodawców i pracowników w celu a) zaspokojenia zapotrzebowania
na wykwalifikowanych pracowników oraz b) zapewnienia, że pracownicy otrzymują odpowiednie
wynagrodzenie za świadczoną pracę, zgodnie
z austriackim prawem pracy. Jednym ze sposobów osiągnięcia tego celu byłoby stworzenie
platformy, takiej jak przyjazna dla użytkownika
strona internetowa, dzięki której pracownicy i
pracodawcy mogliby się łatwo komunikować.
Aby zapewnić jak najszerszy dostęp do tego rozwiązania, pracownicy i pracodawcy powinni mieć
możliwość stworzenia profilu w ciągu kilku minut
(np. poprzez zaznaczenie pól wyboru). Platforma
mogłaby również wykorzystywać algorytm do
identyfikacji trafności dopasowań na podstawie
wcześniej wybranych parametrów, takich jak

WIĘKSZA ILOŚĆ KAMPANII INFORMACYJ

jak i pracodawców, byłaby użyteczna w pogłębianiu świadomości istnienia wspomnianych
wyżej negatywnych skutków pracy niezgłoszonej
wśród tych grup. Można uznać, że dla większości
pracowników liczy się jedynie obecne wynagrodzenie (zarówno zgłoszone, jak i niezgłoszone),
bez uwzględniania negatywnych skutków pracy
niezgłoszonej, takich jak niższa emerytura czy
zasiłek dla bezrobotnych. O ile sami pracownicy
nie uświadomią sobie osobistych szkód, jakie w
związku z tym ponoszą, to mało prawdopodobne
jest, by protestowali przeciwko fikcyjnej sprawozdawczości dotyczącej ich pracy.
Pracownicy muszą zdawać sobie sprawę, że w
dłuższej perspektywie czasowej odniosą większe korzyści, jeśli ich praca będzie prawidłowo
zgłaszana. Również w tym przypadku, ważne jest,
aby informacje były przekazywane w językach
ojczystych pracowników. Indywidualne korzyści
dla pracodawców muszą przestać być atrakcyjne
dzięki wymierzaniu odpowiednich sankcji za składanie fałszywych oświadczeń. Kary już istniejące i
wykazujące skuteczność zasługują na uwypuklenie w kampaniach informacyjnych skierowanych
do pracodawców.

Parytatywne fundusze społeczne dla przemysłu budowlanego, tworzone i zarządzane
wspólnie przez partnerów społecznych, odgrywają kluczową rolę w zwalczaniu pracy
nierejestrowanej w tej branży. Z tego powodu potrzebujemy silnych autonomicznych
sektorowych stosunków przemysłowych w przemyśle budowlanym we wszystkich krajach.
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