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Droga Do „szarej strefy”.  
Społeczne mechanizmy wykluczenia

streszczenie
„Szara strefa” jest zjawiskiem wieloaspektowym, którego zrozumienie wy-
maga odniesienia do czynników społecznych, politycznych, gospodarczych 
i z zakresu polityki regionalnej. W badaniach nad „szarą strefą” dominuje 
jednak podejście ekonomiczne, koncentrujące się na identyfikacji jej rozmiaru 
i czynników ją kształtujących. W badaniu, którego rezultaty prezentujemy 
w artykule, znalazł się obszerny moduł poświęcony społecznemu wymiarowi 
„szarej strefy”, a w szczególności trajektoriom zawodowym nierejestrowa-
nych pracowników oraz społecznym postawom wobec niej. Wnioski z ba-
dań sugerują, że „szara strefa” jest swoistym i w pełni zalegitymizowanym 
systemem społecznym, zapewniającym nie tylko korzyści finansowe, ale 
również społeczne i psychologiczne. Mechanizmy rekrutacji do niej wiążą 
się z wadliwością systemu edukacji, niską mobilnością w połączeniu z regio-
nalnym zróżnicowaniem rynku pracy, dynamicznym rozwojem sektora usług 
i niskim zaufaniem do instytucji publicznych. Biorąc pod uwagę aktualne 
trendy – szczególnie jeśli idzie o system emerytalny, należy się spodziewać 
utrwalania i rozrostu „szarej strefy”.
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1. wprowadzenie 

„Szarą strefę” traktuje się z reguły jako (dysfunkcyjne) zjawisko ze sfery gospo-
darczej, zwracając uwagę na ekonomiczne konsekwencje pracy nierejestrowanej 
dla systemu zabezpieczeń społecznych, dla którego oskładkowana i opodatko-
wana praca jest podstawowym źródłem finansowania [Schneider 1997, Schne-
ider, Enste 2002, Schneider 2003]. W dyskursie ekonomicznym podkreśla się 
jednocześnie długoterminowe korzyści płynące z legalizacji zatrudnienia, i to 
dla wszystkich zainteresowanych: dla pracowników – z uwagi na świadczenia 
zdrowotne i chorobowe, nabywanie uprawnień emerytalnych oraz wysokość 
przyszłych świadczeń, ochronę praw pracowniczych; dla pracodawców – z uwagi 
na podstawowe znaczenie pracy rejestrowanej dla uczciwej konkurencji, a dla 
ogółu obywateli – z uwagi na wpływy z podatków, ale i zabezpieczenie źródła 
finansowania bieżących i przyszłych świadczeń. Wiadomo bowiem, że przy nie-
wystarczających wpływach z bieżących składek na realizację nabytych uprawnień, 
trzeba będzie albo zapewnić dopływ środków z innych funduszy publicznych, 
powiększając zadłużenie wewnętrzne, albo zmniejszyć wysokość wypłacanych 
świadczeń – co zawsze wiąże się z dużym ryzykiem politycznym. Wiadomo rów-
nież, że nawet osoby funkcjonujące poza legalnym rynkiem pracy będą musiały, 
w razie potrzeby, otrzymać jakąś pomoc, której koszty poniesie społeczeństwo.

Wydaje się zatem oczywiste, że legalizacja pracy jest nie tylko przejawem 
„moralności obywatelskiej” [Hanousek, Palda 2002], ale aktem rozsądku. Do-
raźne, finansowe korzyści płynące z unikania opodatkowania i oskładkowania 
są pozorne: z jednej bowiem strony jest to typowa sytuacja dyskontowania 
przyszłości, z drugiej zaś – zarówno pracownik, jak i pracodawca znajdują się 
z uwagi na nierejestrowanie pracy w gorszej sytuacji. Pracownik ma słabą pozycję 
negocjacyjną, i w efekcie otrzymuje mniej, niż mógłby otrzymać netto z pracy 
nierejestrowanej, nie wspominając o braku zdolności kredytowej czy ochrony 
prawnej. Pracodawca z kolei nie tylko ponosi ryzyko kary w przypadku kontroli 
(choć kary te nie są wysokie), ale – co ważniejsze, nie może ujawnić części po-
noszonych przez siebie kosztów (kosztów niezarejestrowanej pracy).

Istotnie, wyniki badań empirycznych jednoznacznie wskazują trafność tych 
przewidywań: nierejestrowana praca statystycznie rzecz biorąc jest dla pracow-
nika mniej opłacalna [Bednarski, Kryńska, Pater, Walewski 2008], a pracodawcy 
posiłkujący się tego rodzaju zatrudnianiem pracowników z reguły nie są w stanie 
przekroczyć bariery wzrostu [tamże]. Trzeba przy tym zaznaczyć, że mówimy 
tu o związkach statystycznych, których kierunek czy charakter nie jest znany na 
mocy prostej korelacji. Niewykluczone więc, że do sfery pracy nierejestrowanej 
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trafiają ci, którzy z innych względów są w słabszej pozycji jako pracownicy czy 
pracodawcy. Tak czy inaczej, mamy tu do czynienia ze zjawiskiem podobnym 
do paradoksu przedwczesnej dezaktywizacji zawodowej: zachowania ludzi są 
sprzeczne z ich dobrze pojętym czy dającym się obiektywnie wykazać interesem 
[Krzyżanowska 2013]. Zarówno przedwczesne przechodzenie na emeryturę, 
jak angażowanie się w nierejestrowane zatrudnienie, są typowymi przypadkami 
rozbieżności między aktualnymi (teraźniejszymi) a przyszłymi (odroczonymi) 
konsekwencjami danego zachowania. określone zachowanie – na przykład 
praca nierejestrowana – przynosi korzyści dzisiaj (nieco wyższa wypłata „na 
rękę”), ale koszty tego zachowania ujawnią się w przyszłości (brak świadcze-
nia, niskie świadczenie). I odwrotnie – uprawianie sportu wymaga poniesienia 
pewnych kosztów dzisiaj (wyjście z domu, zmęczenie fizyczne, czas itp.), ale 
w przyszłości może (choć nie musi) przynieść korzyści w postaci dłuższego życia 
w dobrym zdrowiu. Paradoks polega na tym, że ludzie „przejadają” przyszłość 
(dyskontują przyszłość), mimo że wiedzą, iż jest to nierozsądne: każdy palący 
wie, że papierosy są niezdrowe, i każdy jest świadomy, jak ważna jest zdrowa 
dieta i aktywność fizyczna. W literaturze przedmiotu, zarówno ekonomicznej, 
jak psychologicznej [por. np. loewenstein, read, Baumeister 2003] wskazuje się 
mechanizmy odpowiedzialne za zjawisko, które można określić mianem deficytu 
samokontroli. odwołanie się do indywidualnych postaw i preferencji, choć nie-
wątpliwie istotne z punktu widzenia psychologii ekonomicznej, teorii racjonal-
nego wyboru czy modelu preferencji czasowych, nie jest jednak wystarczające, 
i to z wyjątkowo ważnego dla socjologa powodu. otóż kluczową rolę w radzeniu 
sobie z deficytem „rozsądku” odgrywają normy i wzory społeczne oraz kontrola 
społeczna. jednostki, wiedząc, że ulegają pokusom o negatywnych odroczonych 
konsekwencjach, lub mają problem ze zmuszeniem się do ponoszenia kosztów na 
rzecz przyszłości, mogą albo same delegować kontrolę nad swoim zachowaniem 
na otoczenie społeczne, albo podporządkować się presji społecznej. 

2. „Szara Strefa” – perSpektywa Socjologiczna

W analizie zjawiska pracy nierejestrowanej konieczne jest zatem, w naszym 
przekonaniu. uwzględnienie wymiaru społecznego, i to z dwóch powodów. 
Pierwszy odnosi się do społecznego usytuowania „szarej strefy”. Nie jest bowiem 
wykluczone, że nierejestrowana praca wiąże się ze specyficznymi społecznymi 
korzyściami, które zmieniają relację aktualnych do odroczonych konsekwencji, 
bądź jej postrzeganie i waloryzowanie ukształtowane zostało w innej sytuacji – 
np. w gospodarce socjalistycznej. Możliwe jest zatem, że nie istnieje społeczna 
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presja na rejestrację zatrudnienia, lub że jest ona na tyle słaba, że nie racjonalizuje 
działania jednostek. Prawdopodobna wydaje się też sytuacja, w której ze śro-
dowiska społecznego płyną zachęty do podejmowania pracy nierejestrowanej. 

Powód drugi odnosi się do społecznych, a nie ekonomicznych, mechanizmów 
i uwarunkowań rekrutacji jednostek do pracy nierejestrowanej. W „szarej strefie” 
funkcjonują, jak pokażemy dalej, różne segmenty pracowników o odmiennych 
cechach określających ich pozycję na rynku pracy: z jednej strony sezonowi 
pracownicy w rolnictwie, a z drugiej – wysoko wykwalifikowani pracownicy 
agencji reklamowych. 

Z tych właśnie dwóch powodów socjologia może dodać do ekonomicznych 
badań nad „szarą strefą” nowe aspekty, pomagające lepiej zrozumieć charakter 
i złożoność tego zjawiska. Z punktu widzenia socjologii najbardziej istotne jest 
pytanie o drogę ludzi do „szarej strefy” i powody, dla których w niej pozostają – 
tym bardziej, że większość zidentyfikowanych w roku 2007 nierejestrowanych 
pracowników (dokładnie 77%), zaczynało „karierę” na rynku pracy od zatrud-
nienia rejestrowanego. Dlaczego zatem znaleźli się w „szarej strefie”, podejmu-
jąc kolejne zatrudnienie? I dlaczego niemal jedna czwarta pracujących od razu 
zaczyna od „nielegalnego” zatrudnienia?

Z socjologicznego punktu widzenia istotna jest identyfikacja mechanizmów 
wykluczenia ekonomicznego – w tym przypadku, wykluczenia z legalnego rynku 
pracy1. Przejście do „szarej strefy” jest w tym ujęciu efektem rozłożonego w cza-
sie procesu, którego przebieg zależy od wielu czynników. Dopiero identyfikacja 
składających się na ten proces czynników i mechanizmów pozwoli zrozumieć, 
kto i dlaczego staje się nierejestrowanym pracownikiem. W literaturze przedmio-
tu wskazuje się na silny, choć niejednoznaczny związek między wykluczeniem 
społecznym a „szarą strefą” [Bednarski, Kokoszyński 1988, Bednarski 2010, 
Bendarski 2013]: nie jest bowiem jasne, czy „szara strefa” jest, jak to ujęła Elżbieta 
Kryńska, utrapieniem gospodarczym czy ratunkiem społecznym [Kryńska 2004]. 

Potraktowanie „szarej strefy” jako „ratunku społecznego” wskazuje na 
kolejny, istotny dla socjologia aspekt pracy nierejestrowanej. Wydaje się, że 
„szara strefa” jest swoistym systemem społecznym, który mimo że funkcjonuje 
częściowo poza granicami prawa, jest społecznie akceptowany, a nawet zalegity-
mizowany (w odróżnieniu od całkowicie nielegalnej i nieakceptowanej „czarnej 

1 Najbardziej istotną formą wykluczenia z rynku pracy jest oczywiście bezrobocie. 
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strefy gospodarki”2). Te dwa pytania – czy raczej problemy, zostały włączone do 
dużych badań empirycznych.

2.1. opis badania

Społeczny aspekt funkcjonowania „szarej strefy” został szeroko i systematycznie 
uwzględniony w badaniach przeprowadzonych w roku 20073 w ramach projektu 
Przyczyny pracy nierejestrowanej, jej skala, charakter i skutki społeczne na zle-
cenie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. jednym z głównych celów tego 
badania – obok oszacowania rozmiarów „szarej strefy” i kształtujących jej profil 
czynników, było poszukiwanie odpowiedzi na pytanie o procesy i mechanizmy 
rekrutacji do niej oraz jej społeczną percepcję. Dlatego obok standardowych 
badań kwestionariuszowych, przeprowadzone zostały częściowo ustruktu-
ryzowane wywiady biograficzne dotyczące przebiegu edukacji oraz kariery 
zawodowej4, których zadaniem było dostarczenie materiałów do rekonstrukcji 
trajektorii prowadzących do znalezienia się poza granicami legalnego rynku 
pracy i – jak zobaczymy – z reguły uwięźnięcia w „szarej strefie”. W niniejszym 
artykule wykorzystujemy głównie materiał zebrany w tych właśnie wywiadach 
i opracowany w osobnym raporcie przez Annę Baczko-Dombi [niepublikowane 
opracowanie Anny Baczko-Dombi Jaka droga wiedzie do szarej strefy? Raport 
podsumowujący badanie ilościowe i jakościowe osób pracujących w szarej stre-
fie], choć odwołujemy się również do wniosków i danych pochodzących z innych 
części projektu badawczego [materiały dostępne na stronie Ministerstwa Pracy 
i Polityki Społecznej]. Należy podkreślić, że w artykule koncentrujemy się na 
prezentacji wyników tego, jak się wydaje, pionierskiego badania, wnioskując na 

2 „czarna strefa” obejmuje nielegalną działalność gospodarczą – np. narkotyki, przemyt, 
obrót kradzionymi towarami itp. 

3 o ile dane ilościowe pochodzące z tych badań mogły się już nieco zdezaktualizować, to 
na pewno aktualność zachowały materiały pochodzące z badań jakościowych. rozmiar zjawiska 
zapewne uległ zmianie, ale zakładamy, że mechanizmy działające w obrębie „szarej strefy” pozo-
stały niezmienione. 

4 osoby badane rekrutowane były do wywiadów biograficznych z dużej próby wylosowanej 
do badań ilościowych, po identyfikacji danej osoby jako wykonującej, w całości lub częściowo, 
pracę nierejestrowaną. Zebrane wywiady biograficzne są tym samym reprezentatywne dla zbio-
rowości nierejestrowanych pracowników. Badaniem ilościowym objętych było 1003 pracujących 
w „szarej strefie”, spośród których pogłębionym wywiadem biograficznych objęto 200 osób, z czego 
20 było poszerzonych o pogłębione wywiady jakościowe. Z tych właśnie wywiadów pochodzą 
cytaty ilustrujące przedstawione w artykule wnioski. Badani byli przedstawicielami różnych branż 
(przede wszystkim: następujących branż: rolnictwo-sadownictwo, budownictwo, handel, usługi, 
gastronomia) i zróżnicowani wiekowo (powyżej i poniżej 35 roku życia).
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ich podstawie istnienie kilku mechanizmów rekrutujących do  „szarej strefy”.
W opracowaniu zajmujemy się jedynie pracownikami najemnymi, którzy 

wykonują nierejestrowaną pracę5 – choć naturalnie w obszar „szarej strefy” 
wchodzą również pracodawcy oferujący taką pracę oraz przedsiębiorcy (w tym 
głównie samozatrudnieni), którzy nie wykazują części wykonanych prac, czyli 
po prostu nie wystawiają faktury bądź rachunku6 [Bednarski, Kryńska, Pater, 
Walewski 2008, Bednarski 2010].

2.2. Skala zjawiska

jednak i w tej kategorii, czyli wykonujących nierejestrowaną pracę pracowników 
najemnych, mamy do czynienia ze zróżnicowaną sytuacją. Większość pracow-
ników (80% wszystkich funkcjonujących w „szarej strefie”) ma zatrudnienie 
jedynie na podstawie umowy ustnej, co oznacza, że całość wynagrodzenia 
wypłacana jest bez podatków i składek; 11% pracowników wykonuje pracę, 
w której wynagrodzenie jest częściowo wpisane do umowy o pracę, zaś częściowo 
płatne „do ręki”, bez odprowadzania składek i podatków; 9% pracuje na własny 
rachunek – czyli prowadzi działalność gospodarczą bez rejestracji, tzw. niereje-
strowane samozatrudnienie [wszystkie przytaczane dane ilościowe pochodzą z ra-
portu z badań dla Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Bednarski, Kryńska, 
Pater, Walewski 2008]. Wymienione typy pracowników z „szarej strefy” różnią 
się w sposób istotny, głównie z uwagi na wykształcenie. 

Dla większości (72% respondentów) nierejestrowana praca – w którejkolwiek 
ze wskazanych wyżej form – jest pracą jedyną; pozostali „dorabiają” w pracy 
nierejestrowanej, mając jednocześnie „legalne” zatrudnienie. W sposób oczywisty, 
sytuacja tych grup zasadniczo się różni z uwagi na perspektywę zabezpieczenia 
na wypadek choroby oraz (mniejszej lub większej) emerytury.

Spośród 26 rodzajów branż, w których wykonywano pracę nierejestrowaną, 
dominują budownictwo oraz usługi, w tym przede wszystkim handel i gastrono-
mia, a następnie rolnictwo, w którym mamy do czynienia zarówno z zatrudnianiem 
nierejestrowanym w indywidualnych gospodarstwach rolnych jak i w firmach 

5 Badanie biograficzne objęło jedynie tę kategorię uczestników „szarej strefy”. Z pracodaw-
cami przeprowadzone zostały wywiady indywidualne, których wyniki opracowane zostały osobno, 
głównie pod kątem barier utrudniających pełną rejestrację zatrudnienia. 

6 oszacowanie rozmiaru tego zjawiska dokonane zostało poprzez badanie gospodarstw 
domowych, pytanych o korzystanie z różnego rodzaju usług i o to, czy otrzymano oraz proszono 
o fakturę/rachunek. Wspominam o tym z uwagi na stwierdzone w tym właśnie badaniu powszechne 
społeczne przyzwolenie dla niewystawiania faktur, połączone z przekonaniem deklarowanym przez 
ponad 60% respondentów, że nisko płatne, drobne prace w ogóle nie powinny być opodatkowywane.
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z branży rolniczej oraz leśnej. Budownictwo tradycyjnie cechuje się wysokim 
udziałem pracy nierejestrowanej, podobnie jak rolnictwo, dla którego typowa jest 
sezonowość zapotrzebowania na pracę; wziąwszy jednak pod uwagę dynamiczny 
wzrost sektora usług, należy spodziewać się rozrostu „szarej strefy”. Istotne jest 
to, że pracownicy zatrudnieni „na szaro” w różnych branżach różnią się co do 
wieku i wykształcenia: w branży usługowej zatrudnionych jest relatywnie najwię-
cej młodych ludzi z wyższym wykształceniem, a w branży rolniczej – najwięcej 
starszych osób o niskim poziomie wykształcenia. Sugeruje to, że w systemie 
społeczno-gospodarczym działają różne mechanizmy wykluczające z legalnego 
rynku pracy, które odmiennie „traktują” różne kategorie poszukujących pracy.

3. trajektorie wiodące do Szarej Strefy

3.1. przypadkowa szkoła

Z wywiadów biograficznych jasno wynika, że pierwszym czynnikiem na drodze 
do nierejestrowanej pracy jest system edukacji. Dla starszego pokolenia i „niere-
jestrowanych” z mniejszych miejscowości charakterystyczny jest nieprzemyślany, 
przypadkowy wybór szkoły, wynikający zarówno z uwarunkowań obiektywnych 
(bliskość szkoły, finansowe możliwości wyjazdu do szkoły oddalonej od domu), 
jak i braku dostatecznego rozpoznania własnych predyspozycji intelektualnych 
i wręcz fizycznych – jeden z naszych respondentów ukończył zasadniczą szkołę 
budowlaną ze specjalnością tynkarza, mimo że już w trakcie praktyk okazało się, 
że jest poważnie uczulony na większość materiałów budowlanych. W efekcie, 
mimo ukończenia szkoły dającej określone umiejętności, respondenci „nie mają 
zawodu”: w tym zawodzie w ogóle chyba nie pracowałem nigdy [w8]7, (...) nie 
widziałem się w zawodzie, chyba, że jak miałem staż w szkole, to mi się to w ogóle 
nie podobało, ale trzeba to było po prostu zrobić [w8], oczywiście przypadkowa 
szkoła, bo wtedy nie było dużo szkół. Zdawałem do technikum chemicznego, nie 
dostałem się, zaproponowali mi to, to poszedłem [w10].

część badanych – dotyczy to szczególnie młodszych, kształcących się już 
po 1989 roku – nie kontynuowała nauki po ukończeniu obowiązkowego etapu 
edukacji (gimnazjum) lub po uzyskaniu wykształcenia ogólnego. czasami wynika 
to z uwarunkowań obiektywnych – trzeba było iść do pracy, wesprzeć rodzinę, 
czasem – z braku rozsądku, niedostrzegania wartości dalszej edukacji: w wieku 
tam osiemnastu, dziewiętnastu lat miałem taki mętlik w głowie i ostatnia rzeczą, 

7 Fragmenty wywiadów biograficznych przytoczone są w brzmieniu oryginalnym. oznaczenia 
typu „[w8]” odnoszą się do wywiadu biograficznego o danym numerze porządkowym.
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jaką chciałbym robić była nauka [w5], [na studia] nie poszedłem, no bo w sumie, 
ale też mi się nie chciało i miałem też pracę zapewnioną [w9]. Część badanych 
przyznaje zresztą, że kończyli szkołę tylko „dla papierka”: Tak z ciekawości 
(śmiech), no, nie wiem, żeby był papier. (…) żeby mieć jakieś wykształcenie, nie 
tylko podstawówka [w9].

Tak czy inaczej, 41% „nierejestrowanych” wkroczyło na rynek pracy nie ma-
jąc zawodu – albo dlatego, że nie chciało bądź nie mogło pracować w zawodzie 
wyuczonym, albo dlatego, że poprzestało na wykształceniu ogólnym. Wśród 
osób poniżej 35 roku życia, odsetek deklarujących „brak zawodu” jest wyższy 
(51%) niż w całej próbie: Nie, nie miałem określonego zawodu, raczej mnie wtedy 
właśnie moi kuzyni zabierali mnie na miesiąc, dwa miesiące, jeździłem do pracy 
na czas wakacji. (…) mi się szkoła w ogóle nie przydała, bo taka szkoła jaką 
skończyłem to w ogóle mi się nie przydaje w życiu [w9].

Brak zawodu, o którym mówi 56% osób  „nierejestrowanych”, częściej de-
klarują  osoby młode oraz kobiety (34%). 

Wykres 1. Procentowy schemat odpowiedzi na pytanie Czy podejmując pierwszą pracę, miał(a) 
Pan(i) określony zawód? Przedstawiono zróżnicowanie ze względu na wiek i płeć.
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie [Bednarski, kryńska, Pater, Walewski 2008].

Posiadanie zawodu – lub przekonanie o jego posiadaniu – nie gwarantuje 
zresztą jego wykonywania: ogólnie, jedynie 24% „nierejestrowanych” podjęło 
pierwszą pracę zgodną z wyuczonym zawodem. Dla większości pierwsza praca 
okazała się przypadkowa.
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3.2. Przypadkowa praca

W poniższej tabeli zaprezentowany został procentowy udział osób nierejestro-
wanych (z uwzględnieniem kategorii wykształcenia oraz wieku), które swoją 
pierwszą pracę uznają za przypadkową: tak mi się trafiła [w11]; to była przy-
padkowa, która dobre dochody po prostu przynosiła [w9]

TaBela 1. Odsetki osób, które uważają swoją pierwsza pracę za przypadkową – zróżnicowanie 
ze względu na wykształcenie i wiek badanych.

Wykształcenie
Wiek Ogółem 

Do 35 lat Powyżej 35 lat
Wyższe 57 40 50
Średnie 58 37 48
zasadnicze zawodowe 45 32 37
Podstawowe lub niepełne podstawowe 88 20 43

Źródło: Opracowanie własne na podstawie [Bednarski, kryńska, Pater, Walewski 2008].

na marginesie warto zauważyć, że „przypadkowość” pierwszej pracy jest 
szczególnie częsta wśród młodszych „nierejestrowanych”, a patrząc na odsetki 
ogółem – występuje najczęściej (choć różnica jest niewielka) wśród osób z wy-
kształceniem wyższym.

Podjęcie pierwszej, dla większości młodszych osób przypadkowej pracy, 
jest jednak w 60% przypadków dobrowolne: …no chciałem, no nie, nie bar-
dzo musiałem, bo mnie rodzice jeszcze utrzymywali [w8]. Wśród pozostałych 
40% przeważa przymus ekonomiczny, powodowany koniecznością utrzymania 
rodziny, usamodzielnienia się, zdobycia własnych pieniędzy: …były problemy 
w domu, trzeba było komuś, więc nie była nauka, tylko, żeby jak najszybciej tej 
matce pomóc, prawda. Ja byłem drugi z kolei z rodzeństwa, czyli nie najstarszy, 
ale drugi i mój brat się uczył, więc ja zostawałem w domu najstarszy prawie, więc 
tak uważałem, że powinienem jakoś z racji tego, że jest rodzeństwo, że uważałem, 
że matce trzeba jeszcze pomóc [w12]; nie chodziłam do szkoły fryzjerskiej tylko 
same praktyki w zawodzi fryzjerskim. Bez nauki, czyli faktycznie od szesnastego 
roku życia zarabiałam na siebie. Matka zmarła (…) Zostałam sama z ojcem. 
I musiałam się po prostu już utrzymywać sama [w1]. na drugim jednak miej-
scu – a wśród młodszych nierejestrowanych na pierwszym, pojawia się innego 
rodzaju przymus ekonomiczny, związany z aspiracjami materialnymi: chciałem 
po prostu coś, no, wiadomo, rodzice mogli mi zapewnić ciuchy, a tu już wchodziły 
ciuchy markowe, za które trzeba było zapłacić, miałem od rodziców spodnie za 
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trzydzieści, czterdzieści złotych, to mi mogli zapewnić, ale jeżeli chciałem spodnie 
za dwieście, trzysta, albo po prostu inną jakąś rzecz chciałem sobie kupić, no to 
musiałem zarobić [w9].

W młodszym pokoleniu pojawia się też silne dążenie do usamodzielnienia się 
rozumianego jako prowadzenie własnego, niekoniecznie akceptowanego przez 
rodziców stylu życia: rodzice przeszkadzali mi w tym co lubię. Dokładnie. Także 
tak, poznałem dziewczynę, stwierdziłem, że nie chcę mieszkać z rodzicami, bo 
ciągle miałem awantury, że dom to nie hotel i stwierdziłem, że coś trzeba z tym 
zrobić. (…)Wynająłem mieszkanie, zacząłem jakieś tam dorywcze prace [w5].

3.3. Przypadkowa, choć rejestrowana: utrata pierwszej pracy

z badań wynika, że dla niemal połowy badanych pierwsza „przypadkowa” praca 
była w 77% przypadków pracą legalną, w pełni rejestrowaną. Co więcej, 60% 
badanych ocenia ją jako „dobrą pracę”, a 37% jako najlepszą spośród wszystkich, 
jakie kiedykolwiek mieli. jedynie 6% badanych od początku traktowało swoją 
pierwszą pracę jako tymczasową i nie wiązało z nią przyszłości. Dlaczego więc 
badani porzucili pierwszą, zazwyczaj legalną pracę, skoro została ona pozytywnie 
oceniona?

nie sposób na to pytanie odpowiedzieć w kategoriach ogólnych: powody 
przedstawiają się zupełnie inaczej w przypadku mężczyzn niż w przypadku 
kobiet. Powodem najczęściej wskazywanym przez mężczyzn jest dobrowolna 
zmiana pracy na inną (21%) lub zwolnienie (18%). kobiety natomiast traciły 
pierwszą pracę głównie z powodu ciąży i konieczności opieki nad dzieckiem (22% 
wskazań). Wiązało się to m.in. z nieodpowiednimi warunkami pracy (uciążliwe 
warunki, no, dosyć zimno i później zaszłam w ciążę, to już nie mogłam sobie na 
tą pracę pozwolić [w11]) lub likwidacją stanowiska pracy podczas urlopu wycho-
wawczego (Urodziłam dziecko i później w trakcie wychowawczego były redukcje 
na kolei [w7]). jest to początek drogi do „szarej strefy”, ponieważ zwolnione 
w takich okolicznościach kobiety bardzo często mają problem ze znalezieniem 
później legalnej pracy.

kryterium badawczym różnicującym wyniki był również wiek badanych. 
zacznijmy od „starszych nierejestrowanych”, czyli osób powyżej 35 roku 
życia. Ponad 40% spośród nich rezygnowało z pierwszej pracy na rzecz innej, 
uważanej, niekoniecznie z finansowego punktu widzenia, za lepszą. Wyraźnie 
daje tu o sobie znać związek z przypadkowością wyboru szkoły i powiązanej 
z uzyskanym zawodem pierwszej pracy: dopiero obowiązkowy staż w zakładzie 
pracy uświadamiał badanym, że źle wybrali zawód: Trudno powiedzieć czy nie 
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chciałem [tam pracować], to znaczy, ja byłem zmuszony do pracy, bo wtedy było, 
była to przyzakładowa i był taki wymóg, że jak kończyło się tą szkołę to trzeba 
było jakieś tam lata odpracować. Nie mógł pan gdzie indziej podjąć pracy, o, 
tak to było (…) No, było fatalnie… (…) później siłą rzeczy kolega mnie namówił, 
mówi, nie ma sensu, żebyś musiał robić, są przyjęcia w instytucie to się możemy 
tam udać [w10].

niemal równie liczna jest jednak kategoria „starszych nierejestrowanych”, 
którzy utracili pierwszą pracę w wyniku likwidacji zakładu pracy. Dotyczy to 
szczególnie osób po 40 roku życia (stanowią aż 52% tych, którzy utracili pierw-
szą pracę po likwidacji zakładu pracy), którzy po stracie pracy często nie mogli 
znaleźć pracy legalnej. 

inaczej przedstawia się sytuacja „młodszych nierejestrowanych”. W ich 
przypadku pierwszym, najczęściej wymienianym powodem jest zwolnienie 
z pracy, a więc odejście niedobrowolne. Dopiero na drugim miejscu pojawia się 
znalezienie innej, lepszej pracy, a na trzecim – niskie zarobki. Co zrozumiałe, 
wśród młodszych pracowników jako powód odejścia z pierwszej (rejestrowanej) 
pracy praktycznie nie pojawia się likwidacja zakładu.

starsi nierejestrowani inaczej więc zaczynają swoją drogę do mobilności na 
rynku pracy. Po pierwsze, zaczynają ją później: ponad 20% „starszych” pracowało 
w pierwszym miejscu zatrudnienia ponad 10 lat, a podstawowymi powodami 
pierwszej zmiany pracy było znalezienie pracy lepszej lub likwidacja zakładu. 
W odróżnieniu od nich, „młodsi nierejestrowani” pracują w pierwszej pracy 
krótko (blisko połowa nie dłużej niż rok), tracą pracę w wyniku indywidualnego 
zwolnienia lub znajdują „coś lepszego”. 

3.4. Wejście w „szarą strefę”

z punktu widzenia samej drogi zawodowej, można wskazać kilka schematów 
rozpoczynania pracy w systemie nierejestrowanym. Po pierwsze możliwe jest 
wejście w „szarą strefę” od początku działalności zawodowej, bez podjęcia próby 
zatrudnienia się w pracy legalnej: Nie interesuję się tym w ogóle (...) Nie szu-
kam. Ale powiem, że moje wykształcenie nie pozwala po prostu zarobić dobrych 
pieniędzy… [w9]. model taki występuje rzadko i wydaje się popularny raczej 
wśród młodszych.

model drugi to przejście do „szarej strefy” z pracy legalnej w wyniku po-
jedynczego zdarzenia, impulsu, np. zwolnienia po długim czasie pracy lub po 
urlopie wychowawczym. W takich wypadkach praca nierejestrowana staje się albo 
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jedynym dostępnym rozwiązaniem, albo rozwiązaniem najdogodniejszym. Typo-
wymi przedstawicielami tego modelu są starsi mężczyźni oraz kobiety z dziećmi.

model trzeci, występujący bodaj najczęściej, to stopniowe wkraczanie 
w „szara strefę”: początkowo praca nierejestrowana traktowana jest jako etap 
przejściowy, pracownicy wciąż próbują znaleźć pracę legalną (i czasami im 
się to udaje, przynajmniej na jakiś czas), aż w końcowym etapie poddają się 
i rezygnują z poszukiwania pracy „na umowę”. W zamian „nierejestrowa-
ni” poszukują sposobów zabezpieczenia się przed różnego rodzaju ryzykami 
związanymi z funkcjonowaniem poza legalnym rynkiem pracy. Widać też, że im 
dłużej pracownik pozostaje poza legalnym rynkiem pracy, tym trudniej mu na 
niego wrócić. 

zacznijmy zatem od 23% „nierejestrowanych”, dla których już pierwsza pra-
ca była nierejestrowana – a zatem zaczęli swoją karierę na rynku pracy od razu 
od „szarej strefy”. niemal połowa z nich (9%) pozostaje w tej właśnie pracy do 
dzisiaj – zaskakująca stabilność na tle młodych, którzy zaczęli karierę od pracy 
rejestrowanej. Większość tej grupy to młodzi ludzie z wyższym wykształceniem 
(!), którzy zaczęli dorabiać w trakcie studiów i albo czekają na stałą umowę 
o pracę, albo weszli w tryb pracy częściowo rejestrowanej, a częściowo „płatnej 
pod stołem”. Oczywiście nie zawsze podjęcie pierwszej pracy w trybie niereje-
strowanym oznacza pozostanie w „szarej strefie”, szczególnie gdy służy ona np. 
dorabianiu w trakcie studiów, wydaje się jednak, że tego rodzaju doświadczenie 
osłabia wrażliwość na „legalność pracy” i może w przyszłości sprzyjać podobnym 
wyborom: Już od czasu studiów ta praca na czarno była mi bliska, to nie dążyłam 
do tego żeby jakoś, to zorganizować [w3]. Wątek „wsiąkania” w „szarą strefę” 
będzie ważny przy identyfikacji mechanizmów wykluczania. 

Pozostałych 77% badanych weszło jednak w „szarą strefę” na późniejszym 
etapie kariery zawodowej, po (średnio) trzykrotnych zmianach pracy. jak widać 
na poniższym wykresie, relatywnie większą mobilnością cechują się mężczyźni, 
osoby z wykształceniem podstawowym oraz osoby z branży budowlanej. 
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Wykres 2. Średnia liczba podejmowanych prac w podgrupach ze względu na płeć, wiek i wy-
kształcenie respondentów.
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie [Bednarski, kryńska, Pater, Walewski 2008].

największa grupa badanych wkroczyła w „szarą strefę” na etapie drugiej i trze-
ciej pracy.

na podstawie wywiadów można wyróżnić kilka momentów krytycznych, 
sprzyjających podjęciu (pierwszej) pracy nierejestrowanej.

W przypadku kobiet takim momentem jest urodzenie dziecka, szczególnie 
pierwszego. Potwierdzają to dane ilościowe: 11% badanych kobiet podjęło 
pierwszą pracę nierejestrowaną w roku poprzedzającym lub następującym po 
urodzeniu pierwszego dziecka (czyli w okresie obejmującym ciążę i pierwszy 
rok życia dziecka). analogicznie, dodatkowe 9% kobiet wkracza w szarą strefę 
w czasie bezpośrednio poprzedzającym lub następującym po urodzeniu drugiego 
dziecka. Powodów decyzji o podjęciu nierejestrowanej pracy jest kilka. Pierwszy 
z nich – można by rzec, klasyczny, to zwolnienie z pracy w trakcie ciąży lub 
urlopu wychowawczego. Czasem taką decyzję podejmuje samodzielnie kobieta 
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z powodu różnego rodzaju trudności związanych z łączeniem pracy i obowiązków 
rodzinnych: a zresztą byłam w ciąży z drugim dzieckiem i dlatego zdecydowa-
łam odejść na własną prośbę. Urodziłam dziecko drugie, no to później różnie 
pracowałam [w1]; pracowałam cztery lata. Do urodzenia Kacpra (…) [Praca 
skończyła się] jak wróciłam, bo moje dziecko chorowało i tak dalej. I później 
skończyły się normalne prace i zaczęły się różne prace [w3].

Kobiety, szczególnie samotnie wychowujące dzieci, rezygnują też z pracy 
legalnej, bo przynosi im ona zbyt małe dochody: nie dam sobie rady za tysiąc 
pięćset złotych w Warszawie z wynajęciem mieszkania, z opłaceniem dziecku 
przedszkola. Już nie wspomnę o zakupie mieszkania czy czegokolwiek [w3]. ko-
lejny powód wiąże się z elastycznością nierejestrowanego zatrudnienia: kobiety 
wybierają ten tryb pracy, ponieważ pozwala ona na „dorabianie” do dochodów 
męża przy jednoczesnym niezaniedbywaniu gospodarstwa domowego: dobrze 
dlatego, że to jest na miejscu, tak jak mówię, mogę się domem zająć, mam dzieci, 
a jednocześnie iść sobie jeszcze zarobić [w7]; żeby też nie siedzieć w domu, no 
i żeby dopomóc w budżecie [w7]. 

Powody, dla których kobiety decydują się na podjęcie pracy nierejestrowanej, 
znakomicie ilustrują niedostatki pracy „legalnej” związane z łączeniem pracy 
z obowiązkami rodzinnymi: zbyt mała elastyczność godzin pracy, ograniczone 
możliwości pracy na część etatu, co jednocześnie potwierdza trudniejszą sytuację 
kobiet i ich dyskryminację na rynku pracy. 

W przypadku mężczyzn newralgicznym momentem był w przeszłości powrót 
z wojska, wykluczający niemal na tych samych zasadach, co urlop wychowawczy 
kobiet: w firmach zachodzą zmiany, czasem stanowisko pracy już nie istnieje: 
jeżeli bym nie poszedł do wojska, to w tym momencie już naprawdę bym praco-
wał z 10 lat (…) kończąc wojsko nie miałem rozwiązanej umowy z Krusem (…) 
Później byłem, pani kierownik się pytałem, ale: musiałabym zwolnić (…) 3 osoby 
żeby ciebie przyjąć [w4]. Źródłem trudności bywało też pójście do wojska zaraz 
po ukończeniu szkoły (np. zawodowej), a po powrocie problem z odnalezieniem 
się na rynku pracy: Potem byłem w wojsku. (…) Potem (…) no nic nie robiłem 
(…) Powiedzmy ze trzy lata na pewno… [w8]. 

Dla osób w starszym wieku, szczególnie mężczyzn, trudnym momentem 
jest utrata legalnej pracy po wielu latach jej wykonywania. Po takim wydarzeniu 
często nie mogą się pozbierać: ...jak mogłem się poczuć? Że jestem niepotrzebny 
nikomu. Tyle lat pracy a tu… [w10]. Z różnych powodów, również „obiektyw-
nych” (koszt dojazdu, brak pracy w okolicy) nie są w stanie znaleźć nowej le-
galnej pracy i w konsekwencji podejmują pracę nierejestrowaną, żeby zarobić na 
dom: by lepiej nie słuchać, że jestem (…) pasożytem [w6], bo żona była bardzo 
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niezadowolona [w10]. Po latach bezskutecznych prób, nie widzą dla siebie szansy 
na znalezienie pracy innej niż dorywcza.

Zjawiskiem nowym, dotyczącym przede wszystkim młodszego pokolenia, 
jest utrata kontaktu z legalną pracą po powrocie z dłuższego wyjazdu zagranicz-
nego w celach zarobkowych: myślałem, że ten szef u którego pracowałem wtedy, 
że, że będzie mu zależało po prostu na mnie, a on tak o, tak zatrzymywał mnie, 
zatrzymywał, a w końcu, a jedź sobie, no (…) Myślałem, że po prostu, że jak 
przyjadę, to będzie dalej mu zależało na tym [na zatrudnieniu] [w8]; tam byłem 
przez 6-mcy. Wróciłem do Polski, trochę miałem, miałem później załamanie trochę 
takie, trochę uciekłem w alkohol można powiedzieć [w4].

Początkowo praca nierejestrowana jest traktowana jako wybór tymczasowy, 
pozwalający podreperować budżet do czasu znalezienia czegoś lepszego lub 
w sytuacji kryzysowej, jak np. przerwa w prowadzeniu własnej działalności go-
spodarczej: na razie nie handluję, czekam. (…) Więc teraz towar , który mam to 
stanę i prosto z ulicy go sprzedaję [w1]. jedynie niewielka część osób faktycznie 
łączy prace nierejestrowane z rejestrowanymi. Im dłużej trwa okres pozostawania 
w „szarej strefie”, tym trudniej jest z niej wyjść – tym bardziej, że nie bardzo 
jest czym pochwalić się w cV (lub po prostu przed potencjalnym pracodawcą). 

3.5. podsumowanie: rekrutacja do „szarej strefy”  
a przekształcenia rynku pracy w polsce

Nie ulega wątpliwości, że transformacja gospodarcza i polityczna w Polsce 
stworzyła szczególny grunt dla rozwoju [szarej strefy] [por. Balcerzak-Para-
dowska 2003, Beley 2003, grabowski 1995, Kloc 1998]. Biorąc pod uwagę 
zarówno uwarunkowania historyczne, jak i zidentyfikowane w badaniu biogra-
ficznym czynniki sprzyjające wejściu w „szarą strefę”, a także ogólną wiedzę 
o charakteryzujących Polskę trendach, chciałybyśmy zaproponować ich syntezę 
w postaci czterech mechanizmów „rekrutacji” do „szarej strefy”, oddziałujących 
w odmienny sposób na różne kategorie pracowników.

3.5.1. mechanizm pierwszy: segment prac niskopłatnych i „boom eduka-
cyjny”
rynek pracy, wbrew wzrostowi przeciętnej płacy, ma coraz bardziej niekorzystną 
strukturę z punktu widzenia pracobiorcy: rozrasta się sektor prac w usługach, 
niskopłatnych i niedających perspektyw awansu czy rozwoju, a relatywnie maleje 
sektor prac wysokopłatnych i przyszłościowych. 
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równolegle do tych niekorzystnych trendów, młodzi ludzie intensywnie się 
kształcą i nie chcą podejmować „McPracy”, obawiając się „utknięcia” w dolnym 
segmencie rynku pracy8. Potencjalni pracownicy, w coraz większym stopniu le-
gitymujący się wyższym wykształceniem, mają pełną świadomość, że pracując 
w niskim segmencie rynku pracy, nie zdobędą ani żadnych istotnych kompeten-
cji, ani poczucia bezpieczeństwa: w kolejce tłoczą się młodsi, imigranci, osoby 
gotowe pracować za mniejsze pieniądze. Niestabilność w niskim segmencie 
rynku pracy powoduje z kolei, że pracodawcy nie inwestują w pracowników, 
a „wypłukiwanie” pracowników o wyższym „apetycie na ryzyko”, i prawdopo-
dobnie wyższych kompetencjach, powoduje obniżanie się poziomu kwalifikacji 
tych, którzy w niskim segmencie pracują, więc oferowane płace nie rosną (rodzaj 
błędnego koła). jest to przyczyna, dla której młodzi ludzie oraz ludzie o wyż-
szych aspiracjach i/lub wykształceniu uznają wejście w ten segment rynku pracy 
za ryzykowne: można już nigdy z niego nie wyjść. Nie zdobywa się tu żadnego 
liczącego się doświadczenia, nie buduje się pozycji przetargowej. W pewnym 
zaś momencie, kiedy pojawiają się obciążenia rodzinne czy finansowe, ryzyko 
podjęcia próby zmiany pracy na lepszą staje się zbyt duże. Tak mówi o tym jeden 
z badanych: Jest też obawa, bo jak ma się naprawdę te kredyty, ma się dziecko 
i teraz przejdź do tej innej firmy. A może mnie wyrzucą po trzech miesiącach. 
I to jest ryzyko i tego się boję i to jest najgorsze [cytat pochodzi z raportu Bed-
narski, Kryńska, Pater, Walewski 2008: 38]. opowiadając o swoich własnych 
doświadczeniach i doświadczeniach rodziny, badani wiele razy wskazywali na 
pułapkę niskokwalifikowanej pracy: ktoś ma szwagra, który już 12 lat pracuje 
jako ochroniarz za 1200 złotych, bez żadnych szans na poprawę płacy czy pozy-
cji – ale ryzyko zmiany pracy jest za duże, gdy ma się żonę i dziecko. Im dłużej 
pozostaje się w marnej pracy, tym większe niebezpieczeństwo, że pozostanie się 
w niej na zawsze. 

W konsekwencji, młodzi lepiej wykształceni (nowa fala pracujących w sza-
rej strefie) wolą podjąć pracę nierejestrowaną, która daje im (a) niezbędną ela-
styczność na wypadek, gdyby się „coś trafiło”; (b) gwarantuje przejściowość, 
tymczasowość – czyli nie grozi „utknięciem” na stałe, podkopaniem prestiżu. 
Paradoks jednak polega na tym, że w pracy nierejestrowanej można „utknąć”. 
Tym, co uruchamia mechanizm rekrutacji do „szarej strefy”, jest rozbieżność 
pomiędzy popytem na pracę a podażą nie w sensie niedopasowania struktural-
nego, ale raczej w sensie niedopasowania społecznego i kulturowego: dopóki 

8 W cV lepiej jest nie pisać, że pracowało się w hipermarkecie budowlanym.
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socjologowie mierzą prestiż zawodów, wiemy jak trudno jest osobie z wyższym 
wykształceniem zatrudnić się przy segregowaniu śmieci9.

3.5.2. mechanizm drugi: bariery mobilności i elastyczności
Sytuacja na rynkach pracy jest bardzo zróżnicowana regionalnie (a nawet w mi-
kroskali), a mobilność jest bardzo ograniczona (cechy rynku nieruchomości, 
„przywiązanie” do mieszkań o niejasnym statusie własnościowym, koszty dojaz-
du – nie tylko pieniężne, ale i czasowe). Pracodawcy nie są skłonni rekompenso-
wać dodatkowych kosztów związanych z pracą, zarówno jeśli idzie o częściowe 
choćby refundowanie dojazdów (lub zapewnianie własnego transportu, co 
czasem się zdarza), jak i koszty relokacji (wynajem mieszkania lub wręcz jego 
zapewnienie). Kanonicznym wręcz przykładem są tu odcięte od świata osiedla 
popegeerowskie. choć więc w Polsce prowincjonalnej, szczególnie na obszarach 
relatywnie biednych, wciąż jest wielu chętnych do pracy w niskim segmencie 
rynku, napotykają oni barierę niemal nie do przejścia, w postaci kosztów dojazdu 
lub relokacji do dużego miasta – wynajęcia mieszkania czy pokoju, utrzymania 
się z niskiej pensji, zbudowania sobie życia od podstaw bez wsparcia rodziców. 
Pozostają dwie opcje: dostępna lokalnie praca nierejestrowana albo migracja – 
opcja z reguły znacznie lepsza, ponieważ dochody z pracy za granicą są dużo 
wyższe, a koszt utrzymania się nie musi być wysoki: wie pani ale żeby z obszaru 
Mazur, który jest bardzo biednym obszarem dostać się do Warszawy żeby pracować 
na przykład na hali w markecie, to potrzebne jest tej osobie przeprowadzka. Tak? 
To ona często się pakuje, bierze walizki i jedzie do Irlandii [Bednarski, Kryńska, 
Pater, Walewski 2008: 39]. opcja migracji nie jest jednak realną alternatywą 
dla osób starszych, szczególnie tych, którzy utracili pracę w wyniku likwidacji 
zakładu po wielu latach pracy (w tym likwidacji Pgr-ów).

Na rzecz podjęcia pracy nierejestrowanej działa też nieelastyczność praco-
dawców, czy, ogólniej, reguł działających w ekosystemie rynku pracy: dobrym 
przykładem jest zasada, w myśl której matka, która jest bezrobotna, nie może 
umieścić dziecka w publicznym przedszkolu, co naturalnie skutecznie uniemoż-
liwia jej znalezienie i podjęcie pracy, czyniąc dorywcze, nierejestrowane prace 
jedynymi dostępnymi. Wspomniane już wcześniej problemy łączenia regularnej 

9 jeden ze studentów po powrocie z wakacyjnej pracy w Irlandii opowiadał o swoim szoku 
kulturowym, kiedy – nie znalazłszy niczego bardziej godnego, i bliski głodowania, zatrudnił się 
przy wywozie śmieci, co wydawało mu się dnem poniżenia. Kiedy stawił się po raz pierwszy do 
pracy, zobaczył młodych ludzi (na dobrych motocyklach), którzy przebierali się i „jakby nigdy 
nic” wsiadali do śmieciarek, a zapytani o samopoczucie w tak nędznej pracy, wyrażali zdumienie: 
„praca to praca, o co ci chodzi?!?!”
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(rejestrowanej) pracy z obowiązkami rodzinnymi, w tym przede wszystkim opieką 
nad dziećmi (chodzącymi np. do szkoły zaledwie na kilka godzin dziennie i to 
o różnych porach) wpisują się w wadliwość ekosystemu pracy, albo podnosząc 
atrakcyjność pracy nierejestrowanej, albo wręcz czyniąc ją jedynym rozwią-
zaniem. W przypadku kobiet wciąż też dają o sobie znać czynniki społeczne 
i kulturowe, które – szczególnie w bardziej tradycyjnych środowiskach – sytuują 
kobietę raczej w roli domowej (w małych miejscowościach wręcz uważa się, że 
kobieta, której mąż zarabia na dom, nie powinna szukać stałej pracy, odciągającej 
ją od domu na długie godziny). Kobieta raczej więc „dorabia” niż „zarabia”.

W konsekwencji, osoby o ograniczonej, z różnych powodów, mobilności 
i dyspozycyjności wolą, lub są zmuszone podjąć pracę nierejestrowaną, która 
daje im jakieś dochody, nie narażając jednocześnie na ponoszenie rozmaitych 
kosztów (finansowych, ale też społecznych). Mówiąc najogólniej, dla pewnych 
kategorii pracowników praca rejestrowana jest trudno dostępna. 

3.5.3. mechanizm trzeci: wykorzenienie z rynku pracy i „wessanie” w „szarą 
strefę”
ci, którzy z różnych względów utracili pracę legalną: w wyniku likwidacji za-
kładu, redukcji zatrudnienia, lub w inny sposób zostali usunięci z rynku pracy 
(np. poprzez urodzenie dziecka), mają problem z powrotem, a „tymczasowy” 
incydent pracy nierejestrowanej przedłuża się w nieskończoność. Trudności 
w ponownym zatrudnieniu się w formie legalnej mają różnoraki charakter:
a) luka w historii zawodowej sprawia, że „wykorzenionym” oferuje się nisko-

płatne prace (co jest wyraźną degradacją nie tylko w stosunku do utraconej 
pracy, ale często nawet w porównaniu z wykonywaną aktualnie pracą niere-
jestrowaną);

b) instytucje rynku pracy są mało wydolne i pomocne: wielu badanych opo-
wiadało np. o absurdalnych szkoleniach, które nie dają żadnych realnych, 
liczących się kwalifikacji;

c) nawyki z pracy na czarno (relatywny „luz”) sprawiają, że trudno wdrożyć się 
z powrotem w reżim pracy i nadzoru (w wywiadach często pojawia się motyw 
przyjaznych, opartych na zaufaniu stosunków z pracodawcą w „szarej strefie” 
w opozycji do mało elastycznych szefów z prac legalnych);

d) „szara strefa” jest systemem społecznym o swoistych wartościach – wbrew 
obiegowym opiniom, nierejestrowani pracownicy czują się doceniani, darzeni 
zaufaniem, a relacja z pracodawcą jest bardziej zrównoważona, co wynika 
z konieczności obustronnego zaufania i zachowania pracy nierejestrowanej 
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w tajemnicy. Zwiększa to równowagę sił, odczuwaną przede wszystkim przez 
pracowników o niskiej pozycji na rynku pracy.

To powolne, narastające wykluczanie dotyczy głównie starszych pracowników, 
którzy stracili pracę pod koniec lat 90-tych. Są coraz bardziej „niedostosowani” 
[Krzyżanowska 2013]. Daje się u nich zauważyć przekonanie o wyjątkowo słabej 
własnej pozycji na rynku pracy. Wśród starszych pracowników jest wiele osób po 
„ciężkich przejściach” na rynku pracy: ja poszłam do szkoły zawodowej, miałam 
praktykę spożywczą, nie czułam się w tym, uciekłam po roku, bo za ciężko mi było 
nosić skrzynki, i tak dalej, przy moich gabarytach, zawsze byłam taka drobna, 
a praca była ciężka. I zmieniłam na obuwie, na praktykę, bo można było sobie 
przejść. Późnej po tym wszystkim poszłam sobie do technikum ekonomicznego. 
Podczas szkoły pracowałam w Niemczech, wyjechałam do Monachium i pra-
cując zarabiałam sobie też na szkołę, na egzaminy, i oprócz go, no, zbierałam 
doświadczenie, że tak powiem. W różnych tam kulinariach. Jak wróciłam do 
Polski, pracowałam w Taderix, w salonie firan, chciałam się uczyć czegoś no-
wego, no, ale później okazało się, że po 18-stej są darmowe godziny, siedzenie 
u klienta, zawieszanie firanek, wracało się o 1-wszej do domu, trzeba było znowu 
iść na 10-tą do pracy i do 18-stej, nikt nam za to nie płacił [Bednarski, Kryńska, 
Pater, Walewski 2008: 39]; są to też często osoby mobilne, pochodzące z małych 
ośrodków, pozbawione oparcia w rodzinie i sieci przyjacielskiej; czują się więc 
szczególnie wystawione na niekorzystne wydarzenia losowe: (…) przyjechałem 
z mieściny 100 kilometrów oddalonej od Poznania, wybrałem tutaj pracę, po-
nieważ tam dawali kiepskie umowy, dawali na 2 tygodnie, na miesiąc, późnej 
zwalniali. A też nie uśmiechało mi się pracować na czarno. W tym roku wyszedłem 
z wojska, to wyjechałem do Szwecji, nie było też pracy legalnej, w której dawali 
dobra umowę i dobre wynagrodzenie. No, więc wróciłem. Wziąłem to, chociaż 
ciężko. No, bo za 600 złotych, to jest ciężko [tamże].

Mechanizm wykluczania tych, którzy raz utracili pracę, jest ściśle związany 
z funkcjonowanie instytucji rynku pracy (i instytucji otoczenia biznesu). Warto 
podkreślić, że przejście na samozatrudnienie, albo, tym bardziej, uruchomienie 
przedsiębiorstwa, nie jest rozpatrywane jako realna opcja, głównie w związku 
z wysokimi kosztami działalności gospodarczej i wysokim ryzykiem (o którym 
mówili badani przedsiębiorcy w poświęconej im części badania).

3.5.4. mechanizm czwarty: „dzieci gorszego Boga” i samopomoc społeczna
W ramach tej wielorodnej kategorii, obejmującej osoby starsze, gorzej wykształ-
cone, tzw. „peryferyjnych” oraz osoby nierejestrowane, dominuje poczucie 
pozostawienia samym sobie, bez wsparcia i bez pomocy instytucjonalnej (stąd 
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też uruchamiają się sieci społecznej samopomocy). Szczególnie negatywne są 
doświadczenia z Powiatowymi urzędami Pracy: to było tak, że tam dostawało 
się skierowania do pracy ze 2 – 3 razy dostałem taką karteczkę i po przyjściu 
okazało się, że to skierowania było już nie aktualne i była jedna z takich prac, 
która mianie odpowiadała, nie przyjąłem jej. Wtedy tak było, że jak nie skorzy-
stałem z ich oferty, to mnie wyrejestrował [w1]; w ogóle z tym urzędem zerwa-
łem wszelki kontakt, oni mi nie dawali propozycji pracy, ja nie odrzucałem, nie 
przyjmowałem, zrezygnowałem po prostu [w12]. Niewątpliwie, „dzieci gorszego 
Boga” mają niską świadomość swoich praw, są często niedoinformowani, a ich 
stosunek do instytucji cechuje lęk i nieufność. jednocześnie, ta właśnie kategoria 
„nierejestrowanych” rzadziej szuka legalnej pracy, a nawet nie planuje jej szukać. 
Nie mają oni nadziei na znalezienie chętnego do ich zatrudnienia pracodawcy: 
bardzo trudno, z moim wykształceniem, nie ma przyjęć, wie pan [w7]; dzisiaj 
cokolwiek, to największą blokadą jest nieznajomość języka. To jest największa 
moja bolączka. Gdziekolwiek idę, to strasznie się tego wstydzę (…) I nawet jak 
szukam pracy, to wstydzę się powiedzieć, że mam wyższe wykształcenie i nie znam 
języka (…) Cokolwiek, gdziekolwiek się pójdzie, to po prostu bez znajomości 
języka, to nie ma sensu [w3]; Nie szukam. Ale powiem, że moje wykształcenie 
nie pozwala po prostu… [w9].

Ten rodzaj samowykluczania, w połączeniu z niewystarczająco sprawnym 
działaniem instytucji, skutecznie „rekrutuje” do pracy nierejestrowanej na stałe. 
Tym bardziej, że tego rodzaju praca postrzegana jest w kategoriach samopomocy 
społecznej: „daje się” pracę sąsiadce, starszemu koledze, studentowi w ramach 
solidarności z tymi, którzy gorzej sobie radzą i muszą dorobić. Szczególnie 
silnie formy samopomocy działają w sferze usług domowych, skądinąd trudno 
dostępnych – opieka nad dziećmi, drobne naprawy, korepetycje, sprzątanie itp.; 
jak już zostało wspomniane, ponad 60% badanych z ogólnopolskiego badania 
ilościowego uważa, że tego rodzaju prace nie powinny być opodatkowane. 
W przypadku usług technicznych, szczególnie z branży budowlanej (remonty, 
kładzenie podłóg, glazury itp.), ale i motoryzacyjnej (naprawa samochodu) rzadko 
komu przychodzi do głowy zawieranie umowy i domaganie się faktury: cała ta 
sfera wciąż funkcjonuje w oparciu o reputację (rekomendacje). Wiadomo też, 
że korzyści płynące z legalnej umowy są iluzoryczne, ponieważ dochodzenie 
swoich praw w sądzie wobec nieuczciwego fachowca (firmy) wymaga takiego 
nakładu wysiłku i czasu, że pozbawione jest sensu. 

W przypadku tego mechanizmu, powinniśmy raczej mówić o włączaniu do 
„szarej strefy” na mocy zasad solidarności społecznej. W obliczu obojętnego pań-
stwa i nieprzyjaznych instytucji, ludzie wspierają się wzajemnie, dając i świadcząc 
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pracę. „Szara strefa” jest w istocie znakomitą egzemplifikacją działania kapitału 
społecznego o charakterze kapitału łączącego (binding), w odróżnieniu od po-
mostowego – (bridging) [por. Sierocińska 2011]. Mechanizm włączania działa 
szczególnie silnie w branżach i środowiskach, w których tradycją jest „praca na 
szaro”, a posiadanie etatu należy do rzadkości: budowlanka, rolnictwo, gastrono-
mia. Ex definitione, dotyczy on przede wszystkim osób o niższych kwalifikacjach 
i umiejętnościach – choć motyw odrzucenia państwa (wraz z ZuS, urzędami 
Skarbowymi i wszystkimi innymi „wyzyskiwaczami”) bardzo silnie pojawia się 
wśród młodych, dobrze wykształconych mieszkańców miast10.

4. „Szara Strefa” jako SyStem Społeczny

Praca nierejestrowana nie jest, jak się okazuje, banicją. Wkraczając do niej, 
pracownicy odnajdują dobrze prosperujący system norm, jasne reguły, a nawet, 
co najbardziej zaskakujące, szacunek dla osoby pracującej.

4.1. można się dogadać

Większość nierejestrowanych – 69%, jest zadowolonych ze swojej pracy, a 20% 
zdecydowało się pozostać w „szarej strefie”, mimo że miało szanse podjąć le-
galną pracę. I choć korzyści finansowe (zarówno pracownika jak pracodawcy) 
są podstawową, najczęściej wymienianą zaletą nierejestrowania zatrudnienia 
(o wiele wyższe pensje (…) To tylko o to chodzi. Za to się żyje [w9]), to tuż obok 
pojawiają się inne cenione wartości pracy „na szaro”. Wśród nich wymieniana 
przez niemal połowę badanych wolność, elastyczność i niezależność: po prostu 
pracuję i nie jestem od nikogo uzależniona. Pracuję sama i to, że pracuję kiedy 
chcę [w1], mając pieniądze czasu mam więcej [w2]. 

Pracę w szarej strefie ceni się za to, że kreuje ona zwartą, solidarną społecz-
ność: tu jest mała zbiorowość, z którą można się dogadać [w2]. 48% badanych 
wskazuje na zaufanie w relacjach między pracodawcami a pracownikami: facet 
ma do mnie zaufanie, uważam, że to jest najważniejszy powód. Że darzy mnie 
zaufaniem człowiek [w12]. Nie ulega wątpliwości, że „szarą strefę” – czy raczej 

10 Można sądzić, że ostatnia fala doniesień o wysokości emerytur aktualnego młodego poko-
lenia i przejęcie przez ZuS znaczącej części pieniędzy z oFE tylko pogłębia poczucie bezsensow-
ności płacenia składek i podatków. Pomijając kwestie ekonomiczne, „zamach” na oFE i tocząca 
się wokół nich dyskusja stanowi naruszenie społecznego zaufania – wszak nie tak dawno temu 
oFE było reklamowane, zachęcano do lokowania w nich II filaru, a przed emerytami roztaczano 
wizje idealnej starości.
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mikrostrefy pracy nierejestrowanej – cechuje „wiążący kapitał społeczny”, nie-
zbędny w sytuacji, kiedy nie można odwoływać się do formalnych instytucji. 
gwoli uczciwości należy dodać, że w narracjach badanych pojawiają się i mniej 
pozytywne korzyści z pracy nierejestrowanej: chroni ona przed ściąganiem 
z pensji różnych należności, takich jak alimenty i raty kredytów. 

Nie oznacza to, że badani nie dostrzegają wad i zagrożeń związanych 
z funkcjonowaniem „na szaro”. W pierwszej kolejności pojawiają się kwestie 
ubezpieczenia zdrowotnego, emerytury, odszkodowania w razie wypadku oraz 
zasiłku chorobowego. W drugiej kolejności wymieniana jest niestabilność (w każ-
dej chwili mogą mnie wyrzucić jak nie będę potrzebna [w10]) i brak gwarancji 
otrzymania zapłaty: to na ryzyko tego, kto podejmuje taką pracę [w1]. Wreszcie, 
młodzi ludzie wskazują na brak zdolności kredytowej. osobiste doświadczenie 
badanych nie potwierdza jednak stereotypu o „wyzysku” nierejestrowanych 
pracowników przez pracodawców. Zdecydowanej większości badanych w ciągu 
całej kariery zawodowej w „szarej strefie” ani razu nie zdarzyło się, żeby praco-
dawca zalegał z wypłatą lub zaniżał obiecaną pensję. jedynie odpowiednio 11% 
(zaleganie) i 8% (zaniżenie) badanych spotkało się z taką sytuacją w trakcie 
jednej lub dwóch prac nierejestrowanych. jedynie 12% osób spotkało się ze 
zmuszaniem przez pracodawcę do pracy po godzinach czy nieprzestrzeganiem 
przepisów. Badani samorzutnie podkreślali przy tej okazji, że w przypadku prac 
legalnych sytuacja pod tym względem wcale nie jest lepsza: Oszukać mnie mogą 
i w państwowej; Zależy na kogo się trafi.

Wyraźnie zaznacza się w narracjach osób „nierejestrowanych” specyficzna 
więź między pracownikiem a pracodawcą. Pracownicy często czują się obdarzeni 
przez pracodawcę zaufaniem, z jakim nie spotkali się w pracy legalnej. Ponieważ 
dobrze (lepiej niż w pracy legalnej) zarabiają, czują się doceniani. Istotny jest dla 
nich osobisty kontakt z pracodawcą, oparty bardziej na kontaktach dwojga ludzi 
niż pracodawcy i pracownika. Ponieważ pracodawca nie jest zobowiązany do 
żadnych świadczeń, wszelkie sytuacje, w których jest on gotowy do kompromisów 
z pracownikami, są bardzo cenione: nie ma problemu z urlopem jakimś, mogę 
się zawsze dogadać, bo tak dziecko mi chorowało jak się teraz urodziło, miałem 
przez pół roku problemy z dzieckiem, też nie miałem problemu z moim szefem 
dogadać się, żeby mi dał wolne, zrozumiał też to, wiedział, że jest taka sytuacja, 
a nie inna, bo już się znaliśmy też nie od dzisiaj, nie trzeba było żadnych zwolnień 
lekarskich zanosić, nie stwarzał żadnych też problemów. Po prostu, że też się 
dogaduję z moim jakby pracodawcą [w9]. Taka forma kontaktu z pracodawcą 
pozwala niejednokrotnie pracownikowi odzyskać nadwyrężone po utracie pracy 
legalnej poczucie własnej wartości. Dotyczy to szczególnie pracowników gorzej 



 DrogA Do „SZArEj STrEFy”. SPołEcZNE MEcHANIZMy WyKlucZENIA 129

wykształconych, pracujących na stałe z jednym pracodawcą, np. przy pomocy 
w gospodarstwie: Ojej, bo ja tam w polu to jestem sam sobą. Sam sobie, pokaza-
łem temu człowiekowi, że ja coś potrafię i ten człowiek mi zaufał, on nie stał nade 
mną, tak jak majster, przymierz, a zrób, a to, same nakazy, rozkazy i tak dalej, 
natomiast byłem tam sam sobie, wiedziałem, że jak miałem tam jakieś zadanie 
do wykonania, wykonywałem je swoim tempem, swoimi umiejętnościami, nie 
zdarzyło mi się prawie nigdy, żeby mi ten właściciel zwrócił uwagę, więc byłem 
spełniony. Satysfakcję miałem z tego co zrobiłem. O tak [w12].

4.2. „niedomyślany” konsensus

Zazwyczaj pracownik godzi się na pracę na czarno bez nacisku ze strony praco-
dawcy i pozostaje z nim na długo: ponad połowa badanych pracuje u aktualnego 
pracodawcy od 2 lat, a 25% od co najmniej 5 lat. Z jednej strony pracownicy 
rozumieją kruchość sytuacji swoich pracodawców – są to na ogół małe firmy, 
dla których składki i zaliczki na podatki dochodowe pracowników zagrażają 
płynności finansowej; powszechna jest też świadomość wysokich kosztów pracy 
w Polsce. część z nich świadomie godzi się na „nielegalną” pracę czy wręcz 
współpracuje z pracodawcą przy ukrywaniu tego faktu: albo człowiek się godzi na 
takie warunki… w gastronomii jest krucho, naprawdę. Jak się komuś nie podoba, 
to niech sobie szuka pracy gdzieś indziej [w5]. Z drugiej jednak strony zdarza się, 
że pracownik boi się poprosić o legalne zatrudnienie: w momencie kiedy ja się 
upomniałam o ubezpieczenie bo minęły dane trzy miesiące to po prostu wydalili 
z pracy i często człowiek nawet nie dostał wynagrodzenia po prostu [w1]. 

Absolutna większość badanych traktuje pracę nierejestrowaną jako sytuację 
„win – win”: jako „kontrakt” opłacalny zarówno dla nich, jak i dla pracodawcy. 
Nie są oni jednak w pełni świadomi sytuacji, w jakiej się znajdują i przyszłych 
konsekwencji swoich wyborów. Po pierwsze, często nie odróżniają różnych form 
umowy o pracę – jak kontrakt, umowa ustna czy zlecenie. Wiele osób spośród 
gorzej wykształconych wyróżnia tylko dwie kategorie prac, nie wdając się w niu-
anse: prace na czas nieokreślony i dorywcze.

Niska jest też świadomość rzeczywistych konsekwencji podejmowania pracy 
nielegalnej – braku ubezpieczenia, problemów z emeryturą: brak świadczeń? Ale 
to przeszkadza jak człowiek jest chorowity, że konta nie ma (…)u mnie jest jeszcze 
dużo czasu, około 7 lat, bo jak skończę 60 lat, to dopiero mogę skorzystać z tego 3 
filaru, póki ci, na razie korzystam z tego tutaj, bo to dla mnie jest dobre [w2]. Re-
spondenci myślą krótkodystansowo, zwracają uwagę głownie na bieżące korzyści 
z pracy na czarno bez brania pod uwagę perspektywy kilkuletniej: W najbliższej 
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przyszłości mam jakieś plany, ale aż tak dalekosiężne nie są [w3]. Dotyczy to 
głównie osób młodszych: Po prostu nie chce mi się w to bawić. (…) zupełnie 
nie interesuje mnie jakieś odkładanie na emeryturę [w3]. część z nich stara się 
obejść brak ubezpieczenia i emerytury poprzez korzystanie z usług prywatnej 
służby zdrowia (nie muszę żadnych składek, mam ubezpieczenie i nie, bo i tak 
jak trzeba pójść do lekarza to trzeba pójść prywatnie, żeby nie stać w kolejkach), 
samodzielnym płaceniu sobie na emeryturę [w9] czy np. lokowanie pieniędzy 
np. w nieruchomościach tak, by odebrać je później na starość. 

Wyjątkowo rzadko zdarzają się uwagi respondentów na temat nielegalności 
ich pracy i łamania przez pracodawców prawa. Badani uważają, że umowa o pracę 
może stanowić ochronę ich praw, dlatego lepiej ją mieć. Nierozliczania się ich 
pracodawców z urzędem skarbowym nie uważają za przestępstwo. raczej cieszą 
się, że udało im się (wspólnie z pracodawcą) uchronić pieniądze przed zabraniem 
ich przez państwo: dużo większe pieniądze są, bo prowadzić te składki to wszystko, 
to niestety… a to lepiej z własnej kieszeni [w4]. Traktują nierejestrowanie ich 
przez pracodawcę jako rodzaj przejawu troski o ich dochody: Bo po prostu tak 
mi to wytłumaczył, ja też nie chcę się wgłębiać jakie są przepisy, no, ale te dwa 
tysiące mniej bym zarabiał, to ja wolę [w9].

4.3. Świat legalnej pracy

generalnie większość respondentów źle ocenia rynek pracy, zarówno pod wzglę-
dem dostępności pracy, jak i możliwości „utrzymania się z uczciwej pracy”, 
szacunek dla pracowników i ich pozycję wobec (legalnych) pracodawców.

Przede wszystkim jednak legalna praca (dobra praca) jest coraz bardziej nie-
dostępna. W Polsce – jak pokazują badania cBoS – wzrasta przekonanie o klu-
czowej roli więzi nieformalnych w znalezieniu legalnej i dobrej pracy. Większość 
badanych w wywiadach biograficznych wyrażała przekonanie, że dobra praca 
dostępna jest poza regularnymi procesami rekrutacyjnymi: mam takie wrażenie 
po mojej rodzinie i znajomych, że jednak ciekawe ofert pracy nigdy do prasy nie 
trafiają [Bednarski, Kryńska, Pater, Walewski 2008: 39]. Narasta przekonanie, 
wyraźnie widoczne w wynikach ilościowych badań cBoS, że zdobycie dobrej 
pracy jest w coraz większym stopniu uwarunkowane znajomościami. Wielu 
badanych wyrażało przekonanie, że formalne sposoby ubiegania się o pracę są 
nieskuteczne: nie wiem, może 300 rozesłałem swoich CV, nie wiem, to zupełnie 
bez sensu, w ogóle nikt się nie odezwał, albo jak się odezwał, to że dziękują i się 
skontaktują; byłem zarejestrowany, ale to pożal się Boże te oferty w urzędzie, po 
prostu śmiech, wiadomo że co lepsze to mają dla swoich [tamże]. Pracownicy 
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poszukują wiarygodnych i pewnych informacji z najlepszego źródła, czyli od 
swojej rodziny i znajomych: wiadomo, szwagier ci nie będzie ściemniał, bo 
nie ma żadnego powodu [tamże]; jest rzeczą wartą podkreślenia, że większość 
badanych znalazła pracę w „szarej strefie” przez znajomych.

Badani mają też przekonanie, że legalny rynek pracy w Polsce funkcjonuje 
wadliwie, a jego podstawowe problemy to wysokie koszty pracy oraz  związane 
z tym niskie zarobki, które zmuszają do podjęcia pracy nierejestrowanej: a jak 
ja wezmę 1000 zł na pasku, a w pieniądzu wezmę 600 zł, to jest różnica, a trzeba 
a mieszkanie zapłacić i żyć jakoś. Także uważam że nasze podatki są totalnym 
idiotyzmem; musiałyby [żeby ludzie nie pracowali „na szaro”] się zwiększyć 
zarobki, to jest główna kwestia. Zarobki [tamże]. istotnym problemem dla bada-
nych, szczególnie młodszych i lepiej wykształconych, jest niewystarczająca liczba 
miejsc pracy, w tym prac interesujących – najlepiej jednocześnie zaspokajających 
ambicje, dobrze płatnych, dających poczucie stabilizacji i adekwatnych do ich 
wykształcenia: Musiałyby powstać jakieś zakłady, jakieś miejsca nowe, gdzie 
prawda, no, ta praca by była, bo tak to ludzie wyjeżdżają za granicę, dlaczego? 
No, to już nie mówię o kwestii tam zarobków, ale jeżeli to by była stała praca to 
każdy by sobie dał radę myślę. To nie jest kwestia, prawda, jakiegoś wynagro-
dzenia wielkiego” [w10]; „z tych pieniędzy, które zarabiam udaje mi się odłożyć 
albo pożyczyć komuś jakieś pieniądze i ktoś mi później, to procentuje w jakiś 
sposób. A praca legalna tą, którą proponują pracodawcy dla mnie, to niestety 
nie spełnia moich oczekiwań [w3]. „Nierejestrowani” wspominają też o zmianie 
przepisów prawa. częściowo pokrywa się to z żądaniem obniżenia kosztów 
pracy, z drugiej zaś strony kluczowe znaczenie wydaje się mieć uproszczenie 
przepisów. Szczególnie dotyczy to osób, dla których szansą na pracę legalną by-
łoby zarejestrowanie działalności gospodarczej, a które przerażone są barierami 
instytucjonalnymi związanymi z założeniem firmy: koniecznością załatwiania 
mnóstwa spraw w urzędach, panującą tam biurokracją. jednocześnie mają nikłą 
wiedzę o rzeczywistych procedurach, opierając się raczej na zasłyszanych in-
formacjach: finanse… szczególnie mi chodzi o to urzędy skarbowe, rozliczania. 
Ja np. nie mam pojęcia o tych urzędach skarbowych, Pity nie pity, zawsze mi 
mama rozliczała, jak coś tam było (…)ja nie trawię w ogóle urzędów, nie trawię 
urzędów, dla mnie to jest coś chorego, idzie człowiek, nie pomogą, mordę będą 
darli, trzeba czekać [w4]; Po pierwsze mnóstwo załatwiania, po drugie papierki, 
ja już tam miałem pisanie z kartami pracy, ale, to, co mi mówi siostra i znajomi, 
ile tych papierów trzeba żeby założyć tą firmę, jakieś regony, przebrnąć ileś 
Instytucji żeby ją założyć i trzeba się jeszcze dobrze na tym wszystkim się znać, 
pilnować, kiedy ZUS a kiedy coś innego. Chyba żebym miał taką firmę od razu 
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z jakimś kapitałem, żeby mieć księgową, która tymi sprawami by się zajmowała, 
bo dla mnie taka wiedza jest nieosiągalna? Skomplikowane sprawy papierkowo 
rachunkowe, poza tym, kiedy o tym myślałem, ale nie mam papierów, co znam 
się tylko na tynkowaniu ścian i na barze [w2]; samo założenie mojej działalności 
by mnie kosztowało dużo pieniędzy a nie mówię już ile nerwów. I urząd miasta 
i musiałbym do Ryk jechać i tam kombinować, bo to zmiana zamieszkania… druga 
sprawa pozwolenia, urząd skarbowy, nie, nie, nie nawet nie chcę o tym słyszeć, 
bo to jest dla mnie abstrakcja. O ile urząd gminy to dałbym rade przejść, urząd 
skarbowy nie [w4].

Trzeba też pamiętać, że korzyści z pozostawania na „legalnym” rynku pracy 
zależą od tego, jak wysoka jest subiektywnie dostrzegana wartość zabezpieczeń 
społecznych: wydolność ZuS, przyszła wysokość emerytury, jakość i dostępność 
świadczeń zdrowotnych. Wśród badanych ZuS nie cieszy się dobrą opinią – obok 
fiskusa, wydaje się wręcz jedną z dwóch najbardziej znienawidzonych instytucji 
państwowych. Korzyść w postaci ochrony praw pracowniczych jest iluzoryczna – 
jak wspomniałam wcześniej, pracodawcy „legalni” wcale nie są postrzegani jako 
bardziej liczący się z prawami pracownika. 

Koszty składek są wysokie, a korzyści z ich płacenia niepewne i odroczone. 
Z kolei w „szarej strefie” jest odwrotnie: korzyści są namacalne w teraźniejszo-
ści, a koszty (ryzyka związane z brakiem zabezpieczeń) odległe w czasie i abs-
trakcyjne. Modele dyskontowania przyszłości jednoznacznie wskazują, że w tej 
sytuacji jednostka wybierze pracę nierejestrowaną. Do przesłanek teoretycznych 
dołączyć jeszcze należy społeczną legitymizację pracy nierejestrowanej jako 
swoistej „samopomocy społecznej”.

4.4. Społeczne postawy wobec pracy nierejestrowanej

Praca nierejestrowana nie tylko nie jest potępiana, ale wręcz traktuje się ją jako 
naturalny element zaradności w obliczu niewydolności państwa i jego instytu-
cji. Znaczącej części aktywności, które ekonomiści umieszczają w kategoriach 
„pracy nierejestrowanej”, badani w ogóle nie definiują jako „pracy”, a tylko 
jako wymianę usług, pomoc wzajemną, udzielanie wsparcia. Emerytka opieku-
je się „za parę groszy” dzieckiem, a nie „świadczy pracę”, a student „pomaga 
w lekcjach”, nie jest żadnym „pracownikiem”. ludzie nie dostrzegają w takich 
działaniach naruszenia prawa, a pomysł ich opodatkowania wydaje im się wy-
razem nadmiernej „chciwości” fiskusa. Drobne prace ze sfery usług domowych 
również nie są lokowane w sferze „pracy”, a poza tym uważa się powszechnie, 
że takie nisko płatne zajęcia też nie powinny być opodatkowane. Nic złego nie 
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dostrzega się nawet już w zajęciach rozpoznawanych jako „praca”, i podejmo-
wanych bez rejestracji. Większość badanych uzasadnia nierejestrowanie pracy 
jako wynik wadliwego działania legalnego rynku pracy, instytucji publicznych, 
wreszcie – państwa, co nie pozostawia potencjalnym pracownikom „szarej stresy” 
innego wyboru. W opinii badanych ich nierejestrowana praca nie jest niczym 
nagannym – uważa się że wręcz, że mają moralne prawo „radzić sobie”. Tym 
łatwiej jest wejść w „szarą strefę” i w niej pozostać. 

5. podSumowanie

Wyniki przeprowadzonych badań pozwalają jednoznacznie potwierdzić, że praca 
nierejestrowana jest społecznie akceptowana i legitymizowana: oznacza to, że 
nie ma praktycznie społecznej presji na legalizowanie zatrudnienia. Spośród 
wszystkich czynników składających się na ową akceptację warto podkreślić 
kilka. Najbardziej uderzająca jest odmienna percepcja i definiowanie (konstru-
owanie) działań, które ekonomicznie uznawane są za pracę nierejestrowaną: 
działania te często nie są postrzegane jako „praca” lub jako świadczenie usług, 
a wiązany z nimi dochód postrzegany jest jako tak niski, że, w powszechnym 
przekonaniu, nie powinien być opodatkowany i oskładkowany. Wydaje się, że 
praca nierejestrowana wciąż mentalnie lokowana jest w socjalistycznym porządku 
dorabiania, chałtur, fuch, zupełnie niewiązanych ze stosunkiem pracy. Kolejnym 
elementem społecznego mandatu szarej strefy jest negatywna percepcja państwa 
i jego instytucji, w tym szczególnie Zakładu ubezpieczeń Społecznych. Wielu 
badanych ma przekonanie, że instytucje publiczne nie są godne zaufania, działają 
źle, zawodzą swoich obywateli, tym samym zwalniając ich niejako z wypełniania 
obywatelskich obowiązków. Z pewnością owa teza po części jest jedynie uspra-
wiedliwieniem (alibi), ale biografie badanych wyraźnie ukazują zawodność wielu 
rozwiązań publicznych. Nie ulega też wątpliwości, że „szara strefa” przynosi 
badanym różnego rodzaju korzyści psychologiczne (poczucie własnej wartości, 
szacunek) i społeczne. Te drugie noszą wyraźne znamiona społecznego kapitału 
przetrwania i adaptacji, tworząc pewien rodzaj „ekonomii społecznej”, w której 
wykluczeni wzajemnie się wspierają. W szarej strefie liczy się zaufanie, reputacja, 
solidarność wobec wrogiego otoczenia instytucjonalnego. Praca nierejestrowana 
jest swoistym systemem społecznym, a nie jedynie rzeczywistością ekonomicz-
ną – tym bardziej, że z reguły tworzy ona niewielkie „szare strefy” zasymilowane 
z lokalną społecznością. 

Mechanizmy i drogi wiodące do „szarej strefy” są rozłożone w czasie 
i wiążą się z wieloma różnymi czynnikami nierówności społecznych: miejscem 
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zamieszkania, statusem rodziny pochodzenia (kapitały ekonomiczny, społeczny 
i kulturowy), dostępem do edukacji itp. Analizując życiowe trajektorie „niere-
jestrowanych”, można odnieść wrażenie, że cechuje je stopniowe zawężanie 
możliwości wyboru. W tym znaczeniu funkcjonowanie w szarej strefie jest ele-
mentem systemu nierówności społecznych w rozumieniu Amartyi Sena [1999]. 
Zaproponowany przez niego model ujmuje nierówności społeczne w kategoriach 
ograniczeń lub wręcz braku realnych (a nie teoretycznych) możliwości osiągnię-
cia pożądanych celów: nierówność polega w tym rozumieniu na różnego stopnia 
ograniczeniach wolności (autonomii), przy czym obok dostępu do niezbędnych11 
zasobów uwzględnia zdolność ich wykorzystania12. jeśli dostęp do zasobów 
jest w sposób systematyczny uzależniony od cech społecznych (przynależność 
do pewnej grupy/kategorii społecznej), a ponadto od tego rodzaju cech zależy 
konwersja zasobów, powstające nierówności mają charakter społeczny. W ujęciu 
Sena zmniejszanie nierówności nie jest „kosztem”, ale inwestycją w rozwój, 
bowiem rozwój może być traktowany, jak staram się to wykazać, jako proces 
poszerzania rzeczywistej wolności, jaką cieszą się ludzie. Skoncentrowanie się na 
ludzkiej wolności kontrastuje z węższym traktowaniem rozwoju, utożsamianego 
ze wzrostem produktu narodowego brutto, czy też wzrostem dochodów osobi-
stych, industrializacją, postępem technicznym czy społeczną modernizacją. (…) 
Rozwój wymaga usunięcia głównych źródeł braku wolności: ubóstwa, tyranii, 
niewielkich możliwości ekonomicznych, systematycznej społecznej deprywacji, 
zaniedbań w sferze urządzeń publicznych, a także nietolerancji czy nadmiernej 
rozbudowy represyjnego państwa [Sen 1999, s. 3]. Nierówności (ograniczenia 
wolności) powstają w przestrzeni relacji cele – zasoby (środki) – możliwości; 
to zaś oznacza, że obok dostępu do zasobów równie ważna jest umiejętność sta-
wiania celów oraz rzeczywiste możliwości „konwersji” zasobów – uzależnione 
tak od indywidualnych cech i kompetencji, jak od „urządzeń publicznych”, norm 
społecznych, polityk publicznych, praktyk i obyczajów, hierarchii społecznej itp. 
jeśli tak jest, „szara strefa” jest zjawiskiem ze sfery rozwoju, równości i wolno-

11 Model Sena pozwala uwzględnić różnorodność jednostek, która sprawia, że niezbędne 
zasoby mogą być dla nich różne (np. osoba niepełnosprawna potrzebuje, dla zrealizowania mo-
bilności, większych zasobów niż osoba bez ograniczeń ruchu). Dostęp do zasobów czy wielkość 
pozostających w dyspozycji zasobów należy oceniać relatywnie zarówno do pożądanych celów, jak 
i do cech jednostki (osobisty czynnik konwersji). Z tego samego powodu różnorodności jednostek 
i ich celów, tak samo wyglądające „stany” jednostek, mogą być w istocie różne (np. braki w od-
żywianiu wyglądają pozornie podobnie u kogoś, kto głoduje i kogoś, kto pości – choć ma realną 
możliwość jedzenia pełnych posiłków).

12 Zdolność wykorzystania zwana „konwersją”, wynikać może z uwarunkowań osobistych 
(personal conversion factor), społecznych i środowiskowych. 
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ści. ogniskuje się w niej i łączy wiele różnych trendów i zjawisk z rozmaitych 
porządków – instytucjonalnego, prawnego, gospodarczego, zróżnicowań regio-
nalnych. Analiza „szarej strefy” ma par excellence charakter interdyscyplinarny 
i trudno ją prowadzić bez uwzględnienia psychologii ekonomicznej, ekonomii, 
polityki społecznej, socjologii, prawa itp. [por. Torgler, Schneider 2006]. Dla-
tego właśnie systemowe rozwiązania, które mogłyby zmniejszyć obszar pracy 
nierejestrowanej, są tak trudne do zaprojektowania i wdrożenia. czy pomoże 
planowane oskładkowanie wszystkich umów cywilno-prawnych? Niewątpliwie 
zwiększy – choć nawet i tego nie można być pewnym, wpływy do ZuS. Nie 
rozwiąże jednak problemów w miejscach, w których się on rodzi: w systemie edu-
kacji – dostępności szkół, programach nauczania, stypendiach umożliwiających 
podjęcie nauki zgodnie z predyspozycjami, dostępności doradztwa edukacyjnego 
itp.; w barierach utrudniających mobilność – począwszy od połączeń kolejowych 
i autobusowych, a skończywszy na systemie mieszkań na wynajem. 
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Bednarski m., kokoszyński r., 1988, Nieoficjalna gospodarka i jej społeczne następstwa, 
„Ekonomista” 3−4.
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the road to the Shadow economy.  
Social mechaniSmS of excluSion

Abstract

The ‘shadow’ (also called ‘grey’ or ‘informal’) economy is a multidimensional, complex phe-
nomenon. Its size and specific features are shaped by various policies – e.g. taxation, labour costs, 
labour market institutions, economic conditions, social attitudes and habits, as well as regional 
differentiation and mobility costs. However, these are economic analyses that dominate in the the 
field of shadow economy, and their focus is on its size and shape. Within the framework of an 
extensive study for the Ministry of labour and Social Policy, we have developed a specialized sub-
study devoted to exploring the social aspect of the this segment of the economy. The main focus 
was on identifying the trajectories which lead people into taking unregistered jobs and work, and 
attempting to understand the social perception of the shadow economy. The results suggest that 
unregistered work is a specific, fully legitimate social system which provides people with various 
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benefits: not only economic (avoidance of taxation), but also social and psychological. The mecha-
nisms of recruitment in the unregistered labour market sector (i.e. shadow economy) are clearly 
linked to inefficiencies of the education system, low mobility in the context of the strong regional 
variation of local labour markets, the dynamic development of the service sector, and low trust in 
public institutions. Bearing in mind recent developments and trends – especially in the retirement 
system – we may predict that the grey economy will rather grow than diminish.

key words: shadow economy, informal economy, social exclusion, unregistered labour, 
education, labour, jobs, job biography, social capital
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