Materiał do dyskusji na III spotkanie ekspercko-konsultacyjne
„O godnej pracy migrantów i uchodźców w województwie lubelskim”
28.06.2021
Do głównych wyzwań związanych z zatrudnianiem i zapewnieniem godnej pracy migrantów i
uchodźców w regionie lubelskim m.in. należą:
1. Nielegalna migracja
W ostatnich latach nastąpił wzrost aktywności zorganizowanych grup przestępczych zajmujących się
organizowaniem nielegalnej migracji do Polski i tym samym do strefy Schengen. Członkowie tych grup
zakładają fikcyjne podmioty gospodarcze (głównie agencje pracy tymczasowej), a następnie składają
znaczące liczby oświadczeń o powierzeniu pracy cudzoziemcom w powiatowych urzędach pracy w woj.
lubelskim, a także wnioski o zezwolenie na pracę w Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie. W ten sposób
uzyskują dla cudzoziemców dokumenty potrzebne do wjazdu (wizy) i pobytu. W wielu przypadkach
cudzoziemcy, którzy korzystają z usług pośrednictwa takich pozornych agencji nie są świadomi ich
nielegalnego działania i związanych z tym konsekwencji.
Pytania do dyskusji: Jak należałoby uszczelnić mechanizm weryfikacji wniosków o wpis oświadczeń o powierzeniu
pracy do ewidencji/wniosków o zezwolenie na pracę/prace sezonową oraz wzmocnić współpracę miedzy
odpowiedzialnymi instytucjami (urzędami pracy, Strażą Graniczną, konsulatami) w celu przeciwdziałania
nielegalnej migracji? Czy problem nielegalnej migracji i konsekwencji nielegalnej migracji dla cudzoziemców
był/powinien być tematem zainteresowania i wspólnych działań partnerów społecznych i organizacji
pozarządowych?

2. Nielegalne powierzanie pracy
Zgodnie z danymi Państwowej Inspekcji Pracy, w woj. lubelskim w 2019 r. przeprowadzono 300 kontroli
legalności zatrudnienia oraz wykonywania innej pracy zarobkowej przez cudzoziemców (8,3 tys. w
kraju). W wyniku kontroli ujawniono 129 cudzoziemców, którym powierzono nielegalną pracę, na
1321 objętych kontrolą. Do najczęstszych nieprawidłowości w zakresie legalności zatrudnienia należały:
brak wymaganego zezwolenia na pracę, powierzenie pracy na innym stanowisku lub na innych
warunkach niż określone w zezwoleniu na pracę/oświadczeniu, brak zawarcia wymaganych umów o
pracę lub umów cywilnoprawnych, podstawa pobytu na terytorium RP nieuprawniająca do
wykonywania pracy oraz nielegalny pobyt na terytorium RP.
Pytania do dyskusji: Jakie mogłyby być wspólne działania partnerów społecznych/organizacji pozarządowych
podejmowane w celu ograniczenia naruszeń w zakresie legalności zatrudnienia cudzoziemców? Jak
zminimalizować negatywne skutki nielegalnego powierzenia pracy dla cudzoziemców, w szczególności w
przypadkach przez nich niezawinionych lub na które nie mieli wpływu?

3. Naruszenia agencji zatrudnienia (pośrednictwa pracy oraz pracy tymczasowej)
Według danych PIP w woj. lubelskim odnotowano największą grupę cudzoziemców skierowanych do
pracy w podmiotach prowadzących działalność na terytorium Polski przez agencje pośrednictwa pracy
(572 osoby na 1.3 tys. w kraju). Do najczęstszych nieprawidłowości dotyczących kierowania
cudzoziemców z państw spoza UE do pracy w Polsce należały: brak zawarcia pisemnych umów
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pośrednictwa pracy z cudzoziemcami kierowanymi do pracy lub nieprawidłowa treść umów,
nieprzedstawienie przed podpisaniem umowy pośrednictwa pracy jej pisemnego tłumaczenia na język
zrozumiały dla cudzoziemca, niewypełnienie przez agencje zatrudnienia obowiązku prowadzenia
wykazu podmiotów, do których są kierowani cudzoziemcy do zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
zawierającego w szczególności oznaczenie podmiotu i określenie jego siedziby.
Pytania do dyskusji: W jaki sposób można wzmocnić współpracę instytucji kontrolnych oraz partnerów
społecznych w celu zmniejszenia skali/wyeliminowania negatywnych zjawisk w obszarze działalności agencji
zatrudnienia?

I.

Charakterystyka sytuacji społeczno-gospodarczej oraz rynku pracy w województwie
lubelskim

Województwo lubelskie leży we wschodniej części Polski, przy granicy z Ukrainą i Białorusią i jest
trzecim pod względem obszaru województwem w kraju (25.1 tys. km2). Na jego terenie znajdują się 4
miasta na prawach powiatu (Biała Podlaska, Chełm, Lublin i Zamość), 20 powiatów, 213 gmin, 3645
sołectw i 4206 wsi. Największym miastem województwa i jego stolicą jest Lublin1. Pod względem
ludności województwo lubelskie zajmuje 9 miejsce w kraju i według danych z GUS na koniec 2020 r.
zamieszkiwało je 2095,3 tys. osób (ok. 5,5% ogółu ludności Polski).
W województwie lubelskim obserwowane są od lat niekorzystne zmiany demograficzne, które według
prognoz będą ulegać pogłębieniu i województwo będzie należeć do grupy regionów, w których proces
starzenia się społeczeństwa przebiegać będzie najszybciej. W latach 2010-2019 liczba mieszkańców
województwa zmniejszyła się o 3,2% wskutek spadku dzietności oraz migracji zewnętrznych2.
Województwo lubelskie należy do jednego ze słabiej rozwiniętych przemysłowo regionów Polski, na
co główny wpływ ma dominujący udział rolnictwa w strukturze gospodarki oraz jego relatywnie niski
wkład w tworzenie regionalnego produktu krajowego brutto (PKB). Według danych GUS w 2018 r. woj.
lubelskie, z wartością PKB na 1 mieszkańca wynoszącą 37458 zł, zajęło ostatnie miejsce w kraju (68%
wartości średniej krajowej). Jego udział w wytworzeniu krajowego PKB wyniósł 3,7% (10 miejsce).
Według informacji GUS na kwiecień 2021 r., w województwie lubelskim było zarejestrowanych w
rejestrze REGON 194,9 tys. podmiotów gospodarki narodowej (185,3 tys. w 2019 r.). Najliczniejszą
grupę podmiotów stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (ponad 75% ogółu
podmiotów), wśród których dominują mikro przedsiębiorstwa (do 9 osób). Większość przedsiębiorstw
działa w takich branżach jak handel, budownictwo oraz przetwórstwo przemysłowe. Jedną z głównych
gałęzi gospodarki Lubelszczyzny jest przemysł rolno-spożywczy: cukrowniczy, mleczarski, mięsny,
piwowarski, młynarski, tytoniowy, spirytusowy, zielarski, a także owocowo-warzywny. Ze względu na
dogodne warunki klimatyczne i urodzajne gleby Lubelszczyzna zalicza się do najważniejszych ośrodków
produkcji rolnej w kraju. Ważne miejsce w gospodarce regionu zajmują także przemysł chemiczny,
wydobywczy, drzewny, meblarski, metalowy i maszynowy3.
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Na wskaźniki dotyczące rynku pracy w województwie lubelskim, podobnie jak w innych regionach kraju,
negatywnie wpłynęła pandemia COVID-19. Zgodnie z danymi GUS w marcu 2021 r. przeciętne
zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 200,2 tys. i było niższe w porównaniu do ubiegło
roku (203,1 tys.). Stopa bezrobocia wyniosła 8,3 % (77,5 tys. zarejestrowanych bezrobotnych) i wzrosła
w porównaniu do ubiegłego roku o 0,7%. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze
przedsiębiorstw wyniosło 4921,46 zł (w ubiegłym roku 4480,86 zł)4.

II.

Migranci zarobkowi na lubelskim rynku pracy

Ze względu na bliskość granic z Ukrainą i Białorusią, największa liczba migrantów zarobkowych
w województwie lubelskim pochodzi z tych państw, z dominującą przewagą obywateli Ukrainy.
W ostatnich latach pracuje tu również coraz więcej obywateli Gruzji, Mołdawii, a także migrantów z Azji
Południowo-Wschodniej (Indie, Nepal, Bangladesz).
Oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi
Zgodnie z danymi statystycznymi Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii, powiatowe urzędy pracy z
województwa lubelskiego w latach 2018–2020 wpisały do ewidencji 97 tys. oświadczeń, z czego 80
tys. oświadczeń dotyczyło powierzenia pracy migrantom z Ukrainy (82,5% wszystkich oświadczeń).
Pozostała liczba wpisanych oświadczeń dotyczyła obywateli Białorusi – 10,3 tys. (10,6 %), Mołdawii –
4,2 tys. (4,3%), Gruzji – 1,6 tys. (1,7%), Rosji – 680 tys. (0,7%) i Armenii – 197 (0,2%).
Najbardziej obciążony pracą był Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie, który wpisał do ewidencji
największą liczbę oświadczeń (37,7% wszystkich oświadczeń w województwie). Mimo, że
w województwie lubelskim wpisano do ewidencji 97 tys. oświadczeń, to tylko w przypadku 2% z nich
wskazano województwo lubelskie jako miejsce faktycznego wykonywania pracy. Liczba oświadczeń
wpisanych do ewidencji w danym PUP może nie pokrywać się z liczbą cudzoziemców faktycznie
pracujących na terenie danego powiatu czy województwa, co wynika z tego, że urzędem pracy
właściwym do złożenia wniosku o wpis oświadczenia jest urząd według siedziby pracodawcy, a praca
może być wykonywana w innym powiecie lub województwie lub na terenie całego kraju. Największy
odsetek wpisanych oświadczeń dotyczył wykonywania pracy w woj. mazowieckim (17%), dolnośląskim
(13%), wielkopolskim (12%) i śląskim (11 %).
Jeśli chodzi o strukturę płci i wieku cudzoziemców, to wśród osób pracujących na podstawie procedury
uproszczonej przeważali mężczyźni (69,8 tys.) w wieku produkcyjnym 25–44 lat (42,2 tys.). Z kolei
najwięcej kobiet było w wieku 35–54 (prawie 14 tys. z 27.2 tys.).
W oświadczeniach deklarowano najczęściej zamiar zawarcia umowy zlecenia (57% wszystkich
zawartych umów) lub umowy o pracę (40%). Podpisanie umowy o dzieło deklarowano tylko w
przypadku 2% wszystkich umów. Większość oświadczeń dotyczyła powierzenia pracy na okres powyżej
90 dni (68%).
Do podstawowych sektorów gospodarki, w których pracowali cudzoziemcy należały: przetwórstwo
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przemysłowe (35,6 tys. – 36,7%), budownictwo (29,7 tys. – 30,6%) oraz transport i gospodarka
magazynowa ( 13,5 tys. – 13,9%). Duża liczba cudzoziemców była zatrudniona także w sektorach
działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca5 ( 6,2 tys. – 6,4%), handel
hurtowy i detaliczny oraz naprawa pojazdów samochodowych i motocykli (4,6%).
Do najliczniejszych grup zawodów (tzw. grupa wielka zawodów) należały: pracownicy wykonujący
prace proste, np. w przemyśle czy budownictwie ogólnym (12%); robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy,
np. masarze, robotnicy w przetwórstwach ryb i pokrewni (12%); murarze, betoniarze, tynkarze oraz
operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń, w tym kierowcy samochodów ciężarowych oraz kierowcy
samochodów osobowych i dostawczych (5%).
Zezwolenia na pracę sezonową
W latach 2018–2020 w odniesieniu do skali kraju w województwie lubelskim wydano ok. 14% zezwoleń
na pracę sezonową (56,6 tys.), spośród których zezwolenia do pracy w rolnictwie stanowiły 99,9%. W
przeważającej większości (99,4%) zezwolenia dotyczyły pracowników z Ukrainy. Pozostałe 0,6%
zezwoleń otrzymali obywatele Białorusi i Mołdawii.
W pracy sezonowej przeważały kobiety, które stanowiły 67% ogółu pracujących, spośród których
najwięcej było w wieku 25–54 lat (55 %). Najwięcej mężczyzn było zatrudnionych w wieku 25–44 lata
(18%) oraz poniżej 25. roku życia (8%). Ponad połowa zezwoleń została wydana na okres 31–90 dni
(54%). Migranci byli zatrudnieni w oparciu o umowy cywilnoprawne, tj. umowę o dzieło (49%), umowę
o pomocy przy zbiorach (38%) oraz umowę zlecenia (12%). Najwięcej zezwoleń zostało wydanych
przez PUP w Opolu Lubelskim (24%), Biłgoraju (17%) oraz Kraśniku (15%). Tylko w przypadku 14%
wydanych zezwoleń województwo lubelskie było województwem, w którym wykonywana miała być
praca (46% w woj. mazowieckim).
Zezwolenia na pracę
Wojewoda Lubelski w latach 2018–2020 wydał 29,5 tys. zezwoleń na pracę (3% w skali kraju).
Natomiast łącznie w tym okresie wydano 51,2 tys. zezwoleń, zgodnie z którymi województwem
wykonywania pracy było lubelskie (pozostałe zezwolenia zostały przez inne urzędy wojewódzkie).
Największą liczbę zezwoleń na pracę wydano dla obywateli Ukrainy (58% wszystkich zezwoleń
w województwie, tj. prawie 30 tys.) oraz obywateli Białorusi (25% – 12,9 tys.). Pozostałą liczbę zezwoleń
udzielono obywatelom Nepalu (3% – 1,5 tys.), Indii (2% – 1,2 tys.) oraz po 1% zezwoleń wydano
obywatelom Mołdawii, Bangladeszu, Gruzji, Uzbekistanu i Azerbejdżanu. Największa liczba migrantów
pracowała w takich sektorach gospodarki jak transport i gospodarka magazynowa (35%),
budownictwo (26%) przetwórstwo przemysłowe (16%) oraz działalność w zakresie usług
administrowania i działalność wspierająca (14%).
Najliczniejszą grupę zawodów stanowili operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń (37%), w tym
kierowcy samochodów ciężarowych, kierowcy ciągników siodłowych oraz kierowcy mechanicy. W
dalszej kolejności cudzoziemcy byli zatrudnieni w takich zawodach jak robotnicy przemysłowi i
rzemieślnicy (34,3%), w szczególności betoniarze, betoniarze zbrojarze, murarze i pokrewni oraz
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masarze, robotnicy w przetwórstwie ryb i pokrewni, a także pracownicy wykonujący prace proste
(19%), głównie w przemyśle i budownictwie ogólnym.
Najwięcej migrantów z Ukrainy pracowało w budownictwie, transporcie i gospodarce magazynowej,
oraz przetwórstwie przemysłowym, podczas gdy obywatele Białorusi głównie w transporcie i
gospodarce magazynowej i budownictwie. W ostatnich latach, podobnie jak w innych województwach,
zwiększyła się liczba migrantów zarobkowych z Azji Południowo-Wschodniej, głównie Nepalu, Indii,
Bangladeszu, a także Filipin, rekrutowanych głównie prze agencje zatrudnienia i pracy tymczasowej.
Obywatele Nepalu i Indii podejmowali najczęściej pracę w takich sektorach jak przetwórstwo
przemysłowe oraz działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca. Pracownicy
z Filipin w większości są zatrudniani w ramach działalności w zakresie usług administrowania i
działalności wspierającej, tj. za pośrednictwem agencji zatrudnienia i agencji pracy tymczasowej.
W przypadku zezwoleń na pracę dominowali mężczyźni, którzy stanowili 83% ogółu pracujących, z
czego ponad połowa była w wieku 25–44 lat. Z migrantami były zawierane głównie umowy o pracę
(prawie 60%) oraz umowy zlecenia (prawie 40%). Migranci najczęściej byli zatrudniani na okres
powyżej 6 do 12 miesięcy (63,6%) oraz powyżej 12 do 24 miesięcy (26,7%).
Zezwolenia na pobyt czasowy i stały
Zgodnie z danymi Urzędu ds. Cudzoziemców, w latach 2018–2020 , Wojewoda Lubelski wydał 15,4 tys.
zezwoleń na pobyt czasowy, w tym 6,8 tys. w związku z wykonywaniem pracy. Najwięcej zezwoleń na
pobyt czasowy udzielono obywatelom Ukrainy – 10,5tys., w tym 5,2 tys. w związku z pracą. Następnie
najwięcej zezwoleń pobytowych uzyskali obywatele Tajwanu (865), w związku z
podjęciem/kontynuowaniem nauki na uczelniach wyższych. Natomiast z tytułu wykonywania pracy,
obywatelom Tajwanu wydano tylko 3 zezwolenia na pobyt. W dalszej kolejności największą liczbę
zezwoleń na pobyt otrzymali obywateli Białorusi (790 zezwoleń, w tym 520 z tytułu wykonywania
pracy). Zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy uzyskali także obywatele Indii, Rosji,
Tajlandii, Gruzji, Mołdawii, Armenii, Chin, Uzbekistanu, Bangladeszu czy Nepalu.
W tym samym okresie Wojewoda Lubelski wydał prawie 3.210 zezwoleń na pobyt stały. Największa
liczba zezwoleń na pobyt stały została udzielona obywatelom Ukrainy (prawie 2 tys.) i Białorusi (ponad
1 tys.).
Osoby objęte ochroną międzynarodową
W 2020 r., zgodnie z danymi Urzędu ds. Cudzoziemców, ochrony międzynarodowej udzielono łącznie
416 osobom, w tym najwięcej decyzji pozytywnych otrzymali obywatele Turcji (85), Rosji (84) i
Białorusi (81). Ponadto ochronę przyznano obywatelom Tadżykistanu, Ukrainy, Afganistanu, Syrii i
Iranu, Turkmenistanu i Jemenu. Osoby, którym przyznano w Polsce ochronę międzynarodową (w tym
uchodźcy) mają swobodny dostęp do polskiego rynku pracy z wyłączeniem tych zawodów lub
stanowisk, gdzie wymagane jest obywatelstwo polskie. Natomiast brak jest oficjalnych danych, które
pozwoliłyby oszacować, ilu beneficjentów ochrony międzynarodowej nadal mieszka w Polsce oraz ilu z
nich osiedliło się i pracuje w województwie lubelskim. W latach 1993–2010 w Lublinie znajdował się
Ośrodek dla Uchodźców, w którym mieszkały osoby ubiegające się o status uchodźcy w Polsce. Mimo,
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że ośrodek już nie funkcjonuje, to szacuje się, że w mieście mieszka 28 rodzin uchodźczych (85 osób)6.

III.

Problemy i wyzwania w zakresie godnej pracy migrantów i uchodźców

1. Nielegalna migracja do Polski i w strefie Schengen
W ostatnich latach wzrosła aktywność zorganizowanych grup przestępczych zajmujących się
organizowaniem lub ułatwianiem nielegalnej migracji cudzoziemcom do Polski i tym samym na
terytorium strefy Schengen. W kwietniu br. funkcjonariusze Nadbużańskiego i Nadwiślańskiego
Oddziału Straży Granicznej zatrzymali 8 obywateli Ukrainy specjalizujących się w ułatwianiu
nielegalnego przekroczenia granicy oraz legalizowaniu pobytu cudzoziemcom, głównie obywatelom
Ukrainy, na podstawie złożonych dla pozoru oświadczeń o powierzeniu pracy oraz zezwoleń na pracę.
W nielegalnym procederze wykorzystywane były zarejestrowane firmy, prowadzące pozorną
działalność gospodarczą, założone wyłącznie w celu uzyskania dokumentów umożliwiających wjazd i
pobyt na terytorium RP. Szacuje się, że w ten sposób ułatwiono wjazd i pobyt w Polsce kilkuset
cudzoziemcom7. Podobnie, w lutym 2021 r. zatrzymano obywateli Polski i Ukrainy działających na
terenie Polski oraz wielu innych państw (w tym Ukrainy, Czech, Szwecji, Rosji, Gruzji, Białorusi,
Kazachstanu, Mołdawii). Członkowie tych grup zakładali fikcyjne podmioty gospodarcze, głównie
agencje pracy tymczasowej, a następnie rejestrowali znaczące liczby oświadczeń o powierzeniu pracy
cudzoziemcowi w powiatowych urzędach pracy w woj. lubelskim, a także wnioski o zezwolenie na pracę
w Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie. Migranci pochodzili głównie z Ukrainy, Rosji, Turcji, Iranu oraz
Libanu. Według informacji SG, większość z tych osób nie zamierzała podjąć pracy w Polsce, lecz
wyjechać do innych państw UE (np. Niemiec, Szwecji, Holandii), głównie w celu podjęcia nielegalnego
zatrudnienia8.
Nasiliły się również przypadki, kiedy cudzoziemcy próbowali wjechać do Polski, posługując się
fałszywymi dokumentami potwierdzającymi ich przyszłe zatrudnienie na terytorium RP (głównie
oświadczeniami o powierzeniu pracy), np. w styczniu br. na przejściu granicznym w Hrebenne podczas
odprawy granicznej zatrzymano 14 obywateli Ukrainy, którzy jako cel swego wjazdu deklarowali
podjęcie pracy na terytorium Polski. Dokumenty potwierdzające podstawę wykonywania pracy w
Polsce (oświadczenia) okazały się fałszywe. Zgodnie z informacją SG, tylko w styczniu 2021 r. podczas
kontroli granicznych ujawniono prawie 100 fałszerstw różnych dokumentów. Jednym z najczęściej
fałszowanych dokumentów są oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi9.

6

https://lublin.eu/mieszkancy/partycypacja/lublin-dla-wszystkich/aktualnosci/kim-sa-cudzoziemcy-i-cudzoziemkimieszkajacy-w-lublinie,82,500,1.html
7

https://www.nadbuzanski.strazgraniczna.pl/nos/aktualnosci/41199,Straz-Graniczna-rozbila-zorganizowana-grupeprzestepcza.html
8 https://www.lublin112.pl/sciagneli-do-polski-ponad-8-tys-migrantow-w-urzedach-zapewniali-ze-chca-ich-zatrudnic/,
https://www.lublin112.pl/dzieki-nim-kilkanascie-tysiecy-nielegalnych-migrantow-przekroczylo-granice-zarobili-ponad-2mln-euro/
9

https://www.nadbuzanski.strazgraniczna.pl/nos/aktualnosci/40330,Hrebenne-14-podroznych-z-falszywymidokumentami-w-jednym-autobusie.html
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2. Nielegalne powierzenie pracy
Zgodnie z danymi Państwowej Inspekcji Pracy, w województwie lubelskim w 2019 r. przeprowadzono
300 kontroli legalności zatrudnienia oraz innej pracy zarobkowej wykonywanej przez cudzoziemców
(8,3 tys. w całym kraju), a kontrolą objęto 1321 cudzoziemców (43,4 tys. w kraju).
W wyniku kontroli ujawniono 129 cudzoziemców, którym powierzono nielegalną pracę (5,9 tys. w
kraju)10. W całej Polsce najwięcej nielegalnie zatrudnionych osób pochodziło z Ukrainy (4,9 tys. osób,
tj. 13,6% obywateli tego kraju objętych kontrolą i 83% ogółu cudzoziemców, którym powierzono
nielegalne wykonywanie pracy), Białorusi (403 osoby), Gruzji (228), Filipin (131) i Mołdawii (54).
Nielegalna praca była głównie powierzana w budownictwie (34% nielegalnie zatrudnionych), w sekcji
usługi administrowania i działalność wspierająca, obejmującej agencje pracy tymczasowej (23%), oraz
w przetwórstwie przemysłowym (12%).
Do stwierdzonych nieprawidłowości w zakresie legalności zatrudnienia należały: brak wymaganego
zezwolenia na pracę, powierzenie pracy na innym stanowisku lub na innych warunkach niż określone w
zezwoleniu na pracę/oświadczeniu, brak zawarcia wymaganych umów o pracę lub umów
cywilnoprawnych, podstawa pobytu na terytorium RP nieuprawniająca do wykonywania pracy oraz
nielegalny pobyt na terytorium RP.
W 2021 r. funkcjonariusze z Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej przeprowadzili ponad 126
kontroli legalności zatrudnienia, które objęły ok. 5,3 tys. cudzoziemców. W wyniku tych działań 14
cudzoziemców zostało zobowiązanych do opuszczenia terytorium Polski. Do sądu skierowano wnioski
o ukaranie wobec 188 nielegalnych pracowników zagranicznych, a także 44 pracodawców, którzy
nielegalnie zatrudniali cudzoziemców. W ostatnim czasie (18 czerwca 2021 r.) funkcjonariusze NOSG
ujawnili w jednej z firm 6 nielegalnie zatrudnionych obywateli Indonezji, którzy pracowali bez
wymaganych zezwoleń na pracę. Wobec cudzoziemców wszczęto postępowania administracyjne i
zobowiązano ich do opuszczenia kraju w terminie 30 dni oraz wydano im zakaz ponownego wjazdu na
terytorium Polski na okres 1 roku. Skierowano również wniosek do sądu o ukaranie pracodawcy11.

3. Naruszenia agencji pośrednictwa pracy oraz agencji pracy tymczasowej
Zgodnie z informacją PIP, w 2019 r. w województwie lubelskim inspektorzy pracy przeprowadzili 26
kontroli w agencjach zatrudnienia, w tym w agencjach świadczących usługi pośrednictwa pracy oraz
usługi pracy tymczasowej (w całej Polsce – 567 kontroli). W całym kraju poddano kontroli 33 agencje
pośrednictwa pracy, które skierowały do pracy w podmiotach prowadzących działalność na terytorium
Polski ponad 1,3 tys. cudzoziemców będących obywatelami państw trzecich, głównie obywateli Ukrainy
(724) i Białorusi (529). Największą grupę cudzoziemców skierowanych do pracy odnotowano
w województwie lubelskim (572 osoby), a następnie w województwach opolskim (296) i dolnośląskim
(111).
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Sprawozdanie z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2019”, Warszawa 2020

11

https://www.lublin112.pl/jedna-z-wlodawskich-firm-nielegalnie-zatrudniala-indonezyjczykow/
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Do najczęstszych naruszeń w skali całego kraju należały:
•

•
•
•

nielegalne świadczenie usług agencji zatrudnienia, tj. bez wymaganego wpisu do rejestru
prowadzonego przez marszałka województwa (w woj. lubelskim nie odnotowano takiego
naruszenia w ramach prowadzonych kontroli);
brak zawarcia przez agencje zatrudnienia pisemnych umów pośrednictwa pracy
z cudzoziemcami kierowanymi do pracy na terytorium RP lub nieprawidłową treść umów;
niewykonanie obowiązku przedstawienia cudzoziemcom, przed podpisaniem umowy
pośrednictwa pracy, jej pisemnego tłumaczenia na język zrozumiały dla cudzoziemca;
brak poinformowania na piśmie cudzoziemców w języku dla nich zrozumiałym o zasadach
dotyczących wjazdu, pobytu i pracy cudzoziemców na terytorium RP;

Agencje pracy tymczasowej
W województwie lubelskim w 2019 r. przeprowadzono 11 kontroli agencji pracy tymczasowej (354
kontroli w kraju), podczas których stwierdzono nieprawidłowości w trakcie 10 kontroli, w tym w 3
przypadkach z zakresu ustawy o pracownikach tymczasowych. Najwięcej przypadków naruszeń w skali
kraju w zakresie ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych polegało na:
•

braku uzgodnienia zasad współpracy oraz warunków pracy tymczasowej pomiędzy agencją i
pracodawcą użytkownikiem;
• naruszeniu przepisów w zakresie zawierania umów o pracę tymczasową;
• niedopełnieniu obowiązku przekazania pracownikom tymczasowym informacji
umożliwiających im bezpośredni kontakt z przedstawicielami agencji;
• nieprawidłowościach w zakresie wypłaty wynagrodzeń i innych świadczeń ze stosunku pracy (z
wyjątkiem należności związanych z urlopami wypoczynkowymi);
• zawieraniu umów cywilnoprawnych w warunkach charakterystycznych dla stosunku pracy.
Do nasilających się negatywnych praktyk agencji pracy tymczasowej należy także zastępowanie pracy
tymczasowej outsourcingiem, pomimo występowania cech pracy tymczasowej.
W zakresie przepisów regulujących kwestie powierzania pracy tymczasowej cudzoziemcom oraz
kierowania ich do pracodawców użytkowników w woj. lubelskim przeprowadzono 12 kontroli
pracodawców użytkowników (w kraju 341), w czasie których stwierdzono nieprawidłowości tylko w
przypadku 2 kontroli w zakresie przestrzegania przepisów ustawy o zatrudnianiu pracowników
tymczasowych. Natomiast PIP zaobserwowała pozytywną tendencję zatrudniania pracowników
tymczasowych o wymaganych umiejętnościach u dotychczasowych pracodawców użytkowników.

IV.

Dialog społeczny na rzecz promowania godnej pracy migrantów i uchodźców

Działalność Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego
Problematyka cudzoziemców na lokalnym rynku pracy nie należała w ostatnich latach do
priorytetowych tematów podnoszonych na forum Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego WL.
Jednym z punktów posiedzenia plenarnego WRDS 19 grudnia 2017 r. była sytuacja cudzoziemców na
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regionalnym rynku pracy12. Zgodnie z protokołem z posiedzenia, przedstawiciel Wojewódzkiego
Urzędu Pracy w Lublinie przedstawił prezentację dotyczącą zatrudnienia cudzoziemców na regionalnym
rynku pracy w związku ze znowelizowanymi przepisami Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach
rynku pracy w zakresie zatrudniania cudzoziemców, które miały wejść w życie 1 stycznia 2018 r.
Prezentacja obejmowała sytuację ogólną na regionalnym rynku pracy, informacje i dane statystyczne
dotyczące cudzoziemców pracujących w woj. lubelskim na podstawie oświadczeń, w szczególności
obywateli Ukrainy oraz główne zmiany przepisów ustawy w zakresie zatrudniania cudzoziemców. Po
prezentacji, w trakcie krótkiej dyskusji, przedstawiciel organizacji związkowej NSZZ „Solidarność”,
podniósł kwestię braku krajowej polityki w zakresie emigracji zarobkowej, a także potrzebę
sformułowania krajowej polityki imigracyjnej, z uwagi na to, że imigracja o charakterze zarobkowym
może prowadzić do dłuższego pobytu cudzoziemców w Polsce, a także do nabycia przez nich
obywatelstwa. Ponadto, zauważył potrzebę wdrożenia programu monitoringu w zakresie dumpingu
pracowniczego13.
Do protokołu z posiedzenia, oprócz ww. prezentacji przedstawiciela WUP w Lublinie, zostały dołączone
także dodatkowe materiały, w tym: opinia organizacji pracodawców Business Centre Club z lipca 2017 r.
w sprawie projektu ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw, badanie ankietowe z
października 2017 r. przeprowadzone przez BCC i IOM pt. „Przedsiębiorcy o zatrudnianiu
cudzoziemców” oraz propozycje zmian BBC „Brak rąk do pracy – usuńmy bariery w zatrudnianiu
cudzoziemców” z listopada 2017 r.14 Materiały te nie były jednak omawiane i poddane pod dyskusję
podczas posiedzenia plenarnego.
Ponownie zagadnieniem migracji zarobkowych i cudzoziemców na rynku pracy zajmowano się na
posiedzeniu plenarnym WRDS Województwa Lubelskiego w dniu 30 listopada 2018 r.,
w ramach jednego z tematów posiedzenia „Migracja gospodarcza w ostatnich latach, przenoszenie
rezydencji
podatkowych,
migracja
zarobkowa
z
Polski
i
do
Polski”15.
Zgodnie z protokołem z posiedzenia, dyskusja dotyczyła propozycji stanowiska, wypracowanego
wcześniej w ramach Stałego zespołu roboczego i związanego z niekorzystnymi procesami
demograficznymi i starzeniem się społeczeństwa oraz brakiem pracowników na regionalnym rynku
pracy. Przedstawiciel OPZZ odniósł się do wypracowanych w Zespole wniosków oraz poinformował o
niskiej frekwencji członków Zespołu (8 obecnych osób z 18). Zwrócił uwagę na brak przedstawicieli
wnioskodawcy tematu (podobnie jak na posiedzeniu Zespołu) i w związku z tym wskazał na trudności
w ocenie oczekiwań w zakresie stanowiska. Zaproponował, aby rząd stworzył program rozwoju
gospodarczego dla województwa lubelskiego na wzór pakietu dla Śląska16. Przedstawicielka strony
samorządowej zaznaczyła, że polityka regionalna nie jest w stanie zapobiec odpływowi migrantów z
Ukrainy do innych państw UE, np. do Niemiec, i że jest to zadanie dla polityki krajowej.

https://www.lubelskie.pl/aktualnosci-wrds/posiedzenie-plenarne-wojewodzkiej-rady-dialogu-spolecznego-wojewodztwalubelskiego-5/;
12

13

https://www.lubelskie.pl/file/2017/12/Protok%C3%B3%C5%82-z-posiedzenia-plenarnego-19-grudnia-2017-r..pdf

14

https://www.lubelskie.pl/file/2017/12/Protok%C3%B3%C5%82-z-posiedzenia-plenarnego-19-grudnia-2017-r..pdf

15

https://www.lubelskie.pl/aktualnosci-wrds/posiedzenie-plenarne-wojewodzkiej-rady-dialogu-spolecznegowojewodztwa-lubelskiego-w-dniu-30-listopada-2018r/
16
https://www.lubelskie.pl/file/2018/12/PROTOK%C3%93%C5%81-z-posiedzenia-plenarnego-30.11..2018.pdf
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Na posiedzeniu członkowie WRDS jednomyślnie przyjęli Stanowisko nr 6/2018 WRDS WL z dnia 30
listopada 2018 r. w sprawie konieczności przeciwdziałania negatywnym skutkom migracji
gospodarczej, przenoszenia rezydencji podatkowych, migracji zarobkowej dotyczącej województwa
lubelskiego. W stanowisku sformułowano trzy wnioski, m.in. wniosek dotyczący konieczności
tworzenia mechanizmów społeczno-ekonomicznych, zachęcających do powrotu mieszkańców
Lubelszczyzny, którzy pracują poza województwem i krajem oraz przyciągnięcia potencjalnych
pracowników spoza województwa i cudzoziemców. Zaproponowano także przyjęcie przez rząd pakietu
dla Lubelszczyzny (wzorem województwa śląskiego), którego celem będzie realizacja haseł
zrównoważonego rozwoju, wyrównywania poziomu życia i walki z wykluczeniem społecznym
Wschodniej Polski17.
Do tematyki cudzoziemców na regionalnym rynku pracy nawiązano pośrednio 24 maja 2021 r. podczas
posiedzenia Stałego Zespołu Roboczego ds. Edukacji i Szkolnictwa Wyższego WRDS WL, którego
tematem były Branżowe szkoły I stopnia w regionie – stan aktualny, perspektywy i bariery dla ich
rozwoju z uwzględnieniem kwestii przygotowania zawodowego cudzoziemców oraz form refundacji.
Podczas spotkania przedstawiono dane statystyczne z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie oraz
Kuratorium Oświaty w Lublinie, wskazujące na największe zapotrzebowanie na rynku pracy na zawody
branżowe oraz obecną kondycję szkół branżowych I stopnia. W związku ze spadkiem napływu
kandydatów do szkół branżowych pierwszego stopnia poszukiwano różnych rozwiązań, w tym
organizację kampanii społecznych celem promowania szkół oraz podkreślono rolę doradztwa
zawodowego już na etapie szkół podstawowych. Temat szkół branżowych I stopnia w regionie oraz
perspektywy i bariery dla ich rozwoju był tematem przewodnim zdalnego posiedzenia plenarnego
WRDS WL w dniu 11 czerwca 2021 r. Temat ten nie został wyczerpany i SZR ds. Edukacji i Szkolnictwa
Wyższego WRDS WL zbierze się ponownie w celu wypracowania wspólnego stanowiska.18
Dialog społeczny/obywatelski
W województwie lubelskim, a w szczególności w Lublinie, działa wiele organizacji pozarządowych
wspierających migrantów w ich integracji z rynkiem pracy i społecznością lokalną. Do jednej z
najbardziej aktywnych organizacji społecznych działających na rzecz wsparcia integracji cudzoziemców
należy Stowarzyszenie Homo Faber istniejące od 2004 r. Stowarzyszenie prowadzi Program Integracji,
w ramach którego koncentruje się na wsparciu społeczności lokalnych mierzących się z wyzwaniem
integracji migrantów i uchodźców oraz tworzeniu programów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży w
celu przygotowywania ich do życia w coraz bardziej zróżnicowanym społeczeństwie. W latach 2009–
2017 Stowarzyszenie realizowało autorski program integracyjny „Witamy w Lublinie”19, którego celem
było testowanie i wdrażanie narzędzi służących integracji przyjeżdżających do miasta migrantów i
migrantek z lokalną społecznością. Powstał punkt informacyjny dla cudzoziemców, oferowano
bezpłatne kursy języka polskiego, spacery po mieście Lublin, stworzono tzw. Kapownik, tj. kalendarzinformator w trójjęzycznej wersji. Do innych interesujących inicjatyw podjętych w kolejnych latach
projektu należały: zaproszenie migrantów do wspólnego świętowania Dnia Niepodległości (od 2016 r.),
organizacja cyklu filmów o żyjących w mieście cudzoziemcach („Show me your Lublin)”, działanie pt.
17

https://www.lubelskie.pl/file/2018/12/Stanowisko-6_2018-WRDS-WL-z-dnia-30-listopada-2018-r.-w-sprawiekonieczn....pdf
18 Protokół z posiedzenia zarówno Zespołu jak i posiedzenia plenarnego nie jest jeszcze dostępny na stronie WRDS WL
19 https://hf.org.pl/ao/index.php?id=2335
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Polacy Ukraińcy. Witamy w Lublinie oraz wydanie książki Polacy Ukraińcy. Mity, plotki i fake news'y
zawierającej 15 tekstów obalających najpowszechniejsze mity i stereotypy pojawiające się w polskoukraińskim dialogu20.
Organizacja współpracuje także aktywnie z władzami samorządowymi. Jednym ze wspólnych
sukcesów Stowarzyszenia i Urzędu Miasta Lublin było otwarcie w 2014 r. Punktu Obsługi
Cudzoziemców w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu. W marcu 2021 r. Stowarzyszenie Homo Faber
zostało członkiem Komisji Dialogu Obywatelskiego do spraw miejskiego Systemu Wsparcia Integracji
imigrantów i imigrantek.
Od 2018 r. Stowarzyszenie realizuje wspólnie z Galerią Labirynt pilotażowy program pt. Niewidzialni
mieszkańcy. Jego celem jest włączanie migrantów mieszkających w Lublinie w społeczność miejską
poprzez przestrzenie kultury. Program ma także na celu współtworzenie miejskiej polityki integracyjnej
i opracowanie modelu włączania czyli standardów, które mogą posłużyć jako wskazówka dla innych
instytucji kultury otwierających się na nowe grupy mieszkańców21. Innym ważnym dla cudzoziemców
programem realizowanym przez Stowarzyszenie jest program przeciwdziałania dyskryminacji w mieście
Lublin. W ramach programu Stowarzyszenie prowadzi Punkt Wsparcia Antydyskryminacyjnego,
szkolenia antydyskryminacyjne m.in. dla funkcjonariuszy policji, straży granicznej, urzędników, kadry
szkół wyższych, uczestniczy w lokalnych i ogólnopolskich sieciach i koalicjach skupiających się na
różnych obszarach dyskryminacji oraz dokumentuje przypadki mowy nienawiści w przestrzeni
publicznej i współpracuje z policją w celu wyeliminowania zjawisku mowy nienawiści22.
Najbardziej doświadczoną organizacją w regionie w zakresie poradnictwa prawnego dla
cudzoziemców jest Fundacja Instytut na rzecz Państwa Prawa (FIPP), która świadczy bezpłatne porady
prawne dla migrantów i uchodźców od 2003 r. Instytut zrealizował wiele projektów, których adresatami
byli migranci, uchodźcy i osoby ubiegające się o nadanie statusu uchodźcy, instytucje rządowe i
samorządowe oraz organizacje pozarządowe zajmujące się tą problematyką, w tym m.in:
- „Prawnicy na rzecz Uchodźców” w latach 2005–2016;
- „Integracja Cudzoziemców na Lubelszczyźnie” w latach 2009–2014;
- „Lubelska Regionalna Sieć Wsparcia Imigrantów” w latach 2009–2015;
- „Login: Lublin” oraz „Centrum Informacji dla Cudzoziemców” w latach 2015–2017.
Od 2009 r. organizacja jest liderem Lubelskiej Regionalnej Sieci Wsparcia Imigrantów, będącej lokalną
platformą współpracy dla osób i instytucji zajmujących się integracją cudzoziemców na Lubelszczyźnie,
zgodnie z fundamentalnym założeniem, że integracja cudzoziemców będąca procesem dwustronnym
odbywa się na poziomie lokalnym23.
W latach 2018–2020 Instytut brał udział w realizacji projektu Lubelska Koalicja na rzecz Integracji we
współpracy z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II oraz Wojewodą Lubelskim, liderem
projektu. W ramach projektu prowadzone były m.in. takie działania jak: punkt wsparcia
migrantów (działania integracyjne, pomoc psychologiczna), świetlica integracyjno-opiekuńcza dla
dzieci migrantów, grupa wsparcia dla rodziców cudzoziemców, szkolenia integracyjno-kulturowe oraz
20

https://hf.org.pl/ao/index.php?id=2335
https://hf.org.pl/ao/index.php?id=2336
22 http://hf.org.pl/ao/index.php?id=2046
21

23

https://panstwoprawa.org/program/azyl-migracja-integracja/
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kursy adaptacyjne, szkolenia z kompetencji miękkich potrzebnych na rynku pracy, kursy języka polskiego
jako drugiego języka24.
Do innych organizacji społecznych prowadzących działania na rzecz integracji migrantów i uchodźców
w woj. lubelskim należą: Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom Caritas Archidiecezji Lubelskiej,
Stowarzyszenie „Dla Ziemi”, Fundacja Sempre a Frente, Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu oraz
Fundacja Kultury Duchowej Pogranicza.
Aktywność samorządu (Urząd Miasta w Lublinie) i współpraca z organizacjami pozarządowymi
Władze samorządowe w Lublinie od ponad 10 lat działają aktywnie na rzecz wsparcia i włączania
mieszkańców
będących
migrantami
i
uchodźcami
do
społeczności
lokalnej.
W realizacji tego celu prowadzą wieloletnią i owocną współpracę z organizacjami społecznymi, o
których wspomniano wcześniej. Wsparcie Urzędu Miasta Lublin dla cudzoziemców jest realizowane
m.in. poprzez działania podejmowane przez Biuro Partycypacji Społecznej (Departament Kultury,
Sportu i Partycypacji), które jest odpowiedzialne za współpracę z organizacjami pozarządowymi,
inicjowanie i współorganizowanie szkoleń w zakresie budowania społeczeństwa obywatelskiego, a
także koordynowania polityki miasta w zakresie równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji.
Biuro odpowiada także za wdrażanie systemu integracji, bieżącą koordynację prac w zakresie integracji
oraz monitoring funkcjonowania systemu25.
Warto również wspomnieć o utworzonej Grupie Wsparcia Integracji, która powstała w 2012 r. jako
część projektu Kancelarii Prezydenta Miasta Lublin i szwajcarskiego kantonu Neuchâtel Lublin dla
wszystkich. Partycypacyjny model zarządzania różnorodnością kulturową w Lublinie (2012–2014).
Została powołana w celu lepszej i szybszej wymiany informacji na temat działań podejmowanych przez
poszczególne instytucje i organizacje w obszarze integracji cudzoziemców i cudzoziemek oraz
współpracy z mniejszościami narodowymi i etnicznymi. Grupa Wsparcia Integracji to jeden z głównych
elementów partycypacyjnego modelu zarządzania różnorodnością kulturową w Lublinie. Po
zakończeniu projektu grupa kontynuowała swoją działalność i oprócz wymiany informacji inicjowała
także nowe działania czy obszary współpracy26.
Systematyczne wsparcie dla cudzoziemców mieszkających w Lublinie i okolicach oferuje działający od
2014 r. Punkt Obsługi Cudzoziemców, który powstał w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta.
W Punkcie cudzoziemcy mogą załatwić meldunek, a także otrzymać informację (w językach angielskim
i ukraińskim) w sprawie różnych formalności związanych z pobytem i pracą, nauką języka polskiego oraz
działalnością organizacji społecznych wspierających cudzoziemców27.
Władze Miasta od wielu lat wspierają lubelskie uczelnie w procesie pozyskiwania studentów
zagranicznych w ramach wieloletniego programu Study in Lublin. W roku akademickim 2019/2020 w
Lublinie studiowało 6,7 tys. studentów zagranicznych ze 100 krajów (łącznie ok. 60 tys. studentów), a
24

https://www.kul.pl/o-projekcie,art_81747.html
https://bip.lublin.eu/urzad-miasta-lublin/struktura-organizacyjna/departament-kultury-sportu-i-partycypacji/biuropartycypacji-spolecznej/biuro-partycypacji-spolecznej,1,18146,2.html
26 https://lublin.eu/mieszkancy/partycypacja/lublin-dla-wszystkich/grupa-wsparcia-integracji/
27 https://lublin.eu/mieszkancy/partycypacja/lublin-dla-wszystkich/cudzoziemiecka-w-lublinie/punkt-obslugicudzoziemcow/
25
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w 2021 r. –- ponad 7200 studentów zagranicznych. Miasto prowadzi m.in. aktywną działalność
promocyjną i rekrutacyjną na Ukrainie. Studenci z Ukrainy stanowią najliczniejszą grupę studentów
zagranicznych (prawie 4 tys. osób z 7,2 tys. wszystkich studentów zagranicznych, co stanowi najwyższy
wskaźnik umiędzynarodowienia uczelni w Polsce). Jest to też grupa studentów, która najliczniej i
najchętniej zostaje w naszym mieście i podejmuje tu pracę zawodową po zakończeniu studiów28.
Jedną z najnowszych inicjatyw samorządowych na rzecz wzmocnienia procesu integracji cudzoziemców
ze społecznością lokalną było powołanie przez Prezydenta Miasta Lublin w marcu 2021 r. Komisji
Dialogu Obywatelskiego do spraw miejskiego Systemu Wsparcia Integracji imigrantów i imigrantek29.
Przedmiotem działania powołanej Komisji jest inicjowanie dyskusji na temat integracji imigrantów i
imigrantek i społeczeństwa przyjmującego, a także proponowanie konkretnych działań do podjęcia
przez miasto Lublin i organizacje zrzeszone w Komisji Dialogu Obywatelskiego na rzecz integracji
imigrantów i imigrantek i społeczeństwa przyjmującego. Do zadań Komisji należy również
konsultowanie, współtworzenie i inicjowanie dokumentów i projektów aktów prawnych wydawanych
przez Prezydenta Miasta Lublin i Radę Miasta Lublin w zakresie wspierania integracji i włączania
imigrantów i imigrantek oraz opiniowanie projektów aktów prawnych w zakresie wspierania integracji
i włączania imigrantów i imigrantek. Komisja składa się z 9 członków, w tym 4 przedstawicieli Urzędu
Miasta oraz 5 przedstawicieli organizacji społecznych (po jednym przedstawicielu z następujących
organizacji: Stowarzyszenia Homo Faber, Fundacji Sempre a Frente, Fundacji Instytut na Rzecz Państwa
Prawa, Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu oraz Fundacji Kultury Duchowej Pogranicza).
Pierwsze inauguracyjne posiedzenie Komisji Dialogu Obywatelskiego do spraw miejskiego Systemu
Wsparcia Integracji imigrantów i imigrantek odbyło się 8 kwietnia 2021 r. Na posiedzeniu wybrano
Przewodniczącą Komisji (prezeska Stowarzyszenia Homo Faber) oraz zaproponowano zaproszenie do
dołączenia do Komisji przedstawicieli kolejnych organizacji społecznych tj. Stowarzyszenie „Dla Ziemi”
Fundacja „Help For You” i Diaspora Events. Uzgodniono, również, że w ramach prac Komisji zapraszane
zostaną również osoby reprezentujące takie instytucje jak Policja, Straż Miejska, MOPR i Urząd
Wojewódzki. 30

28

https://lublin.eu/prezydent-miasta-lublin/aktualnosci/prezydent-krzysztof-zuk-odznaczony-orderem-ukrainy-zazaslugi,75,1723,1.html
29 Zarządzenie nr 37/3/2021 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 12 marca 2021 r. w sprawie powołania Komisji Dialogu
Obywatelskiego do spraw miejskiego Systemu Wsparcia Integracji imigrantów i imigrantek
https://bip.lublin.eu/gfx/bip/userfiles/_public/import/prawo/zarzadzenia-prezydenta/2021/marzec/pz_2021_3_37.pdf
30 https://lublin.eu/mieszkancy/partycypacja/organizacje-pozarzadowe/komisja-dial/kdo-integracja/sprawozdanie-zposiedzenia-8-kwietnia-2021-r-,2,4932,1.html
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