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WPROWADZENIE

Szanowni Państwo,

z przyjemnością oddajemy w Państwa ręce trzecią edycję „Barometru Imigracji Zarobkowej – II półrocze 
2018”, w którym przedstawiamy aktualne trendy dotyczące napływu pracowników z Ukrainy do Polski. 
W celu uchwycenia pełnego obrazu, spojrzeliśmy na to zagadnienie z trzech punktów widzenia: polskich 
pracowników, polskich pracodawców oraz obywateli Ukrainy, którzy w ciągu ostatnich pięciu lat mieli 
doświadczenia pracy w Polsce.

W naszym raporcie znajdą Państwo odpowiedzi m.in. na następujące pytania – jaki jest stosunek polskich 
pracowników i firm do obywateli Ukrainy pracujących w naszym kraju, jaki odsetek przedsiębiorców 
zatrudnia, a jaki poszukuje Ukraińców, czy pracownicy obawiają się, że migranci zarobkowi z Ukrainy 
zahamują wzrost wynagrodzeń, a może tego, że zabiorą im pracę? Pracowników z Ukrainy zapytaliśmy 
o to, ile zarabiali będąc w Polsce i ile ich kosztowało miesięczne utrzymanie. Dowiedzieliśmy się też czy 
chcieliby pracować legalnie dłużej niż tylko sześć miesięcy, na które pozwala uproszczona procedura 
zatrudniania. W raporcie uwzględniliśmy również komentarze eksperckie, które przybliżają zjawisko 
emigracji zarobkowej z punktu widzenia ukraińskiego oraz polskiego rynku pracy. 

Z naszego badania wynika, że już co piąta firma w Polsce zatrudnia obecnie pracowników z Ukrainy. 
To oznacza wzrost o 10 p.p. w porównaniu do I półrocza 2018 roku. Dodatkowo, kolejne 17% 
przedsiębiorstw planuje poszukiwać kadry ze Wschodu w ciągu najbliższych 12 miesięcy. To pokazuje 
z jak dużą skalą zjawiska mamy do czynienia. Nie będzie zaskoczeniem, że pracownicy z Ukrainy są 
najczęściej zatrudniani na stanowiskach niższego szczebla, ale warto podkreślić, że zarabiają przy tym 
całkiem nieźle. Co trzecia firma płaci pracownikom z Ukrainy od 13,7 do 15 zł brutto na godzinę, 16% od 
16 do 20 zł brutto na godzinę, a co dziesiąty przedsiębiorca oferuje stawkę godzinową przekraczającą 
20 zł brutto. Warto przy tym podkreślić, że pracodawcy chcieliby, żeby pracownicy z Ukrainy zostawali 
w Polsce dłużej niż tylko 6 miesięcy – twierdzi tak 2 na 3 przedsiębiorców. Nadal jednak większość 
Ukraińców pracujących w naszym kraju jest nastawionych na krótkoterminowy zarobek. Połowa pracuje 
w Polsce maksymalnie 3 miesiące, co trzeci zarabia od 2,5 do 3 tys. zł netto miesięcznie, a na utrzymanie 
39% Ukraińców przeznacza zaledwie od 200 do 500 zł co miesiąc. Jak to możliwe? Aż 71% pracodawców, 
którzy zatrudniają pracowników z Ukrainy, oferuje im benefity, wśród których popularne to mieszkanie, 
opieka zdrowotna i transport do miejsca pracy. Te dodatki wpływają na obniżenie kosztów życia.

Co warto podkreślić, nastawienie trzech stron, czyli pracowników z Polski, pracodawców oraz 
obywateli Ukrainy, do siebie nawzajem jest głównie pozytywne lub neutralne. Negatywny stosunek do 
pracowników z Ukrainy zgłasza zaledwie niecałe 3% pracodawców oraz co dziesiąty polski pracownik. 
Natomiast wśród Ukraińców, co dziesiąty miał negatywne doświadczenia z polskim przedsiębiorcami,  
a 8% z kolegami z pracy.

Te i inne ciekawe wnioski znajdą Państwo w trzeciej edycji „Barometru Imigracji Zarobkowej”.

Życzę Państwu przyjemnej lektury.

Krzysztof Inglot
Prezes Zarządu Personnel Service
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pracowników z Ukrainy planuje w najbliższym 
czasie ponownie przyjechać do Polski do pracy57%

pracowników z Ukrainy zarabia  
od 2,5 do 3,5 tys. zł netto miesięcznie60%

pracowników z Ukrainy chciałoby, żeby  
okres legalnej pracy w Polsce był dłuższy  
niż 6 miesięcy73%

polskich pracowników ma pozytywny  
lub neutralny stosunek do Ukraińców 83%

polskich pracowników jest spokojnych  
o swoją pracę i nie obawia się konkurencji  
ze strony Ukraińców90%

polskich pracowników boi się, że napływ 
Ukraińców zahamuje tempo wzrostu 
wynagrodzeń w Polsce 39%

21%

90%

31%

66%

20%

8%

polskich firm zatrudnia obecnie  
pracowników z Ukrainy

przedsiębiorców ma pozytywny lub neutralny 
stosunek do pracowników z Ukrainy

przedsiębiorców byłoby skłonnych zapłacić 
więcej „na rękę” Ukraińcowi niż polskiemu 

pracownikowi

przedsiębiorców jest zdania, że pracownicy  
z Ukrainy powinni mieć możliwość przebywania 

w Polsce dłużej niż tylko 6 miesięcy 

pracodawców twierdzi, że napływ obywateli 
Ukrainy obniża tempo wzrostu wynagrodzeń  

w Polsce

polskich przedsiębiorców zatrudnia obecnie 
pracowników z Białorusi BLR
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Większość obywateli Ukrainy traktuje pobyt w Polsce jako szansę na krótkoterminowy zarobek i wykorzystuje 
uproszczoną procedurę zatrudniania, która pozwala na legalną pracę przez pół roku w ciągu 12 miesięcy.  
Aż połowa pracowników z Ukrainy przyjeżdża do Polski na okres od 1 do 3 miesięcy. Co czwarty spędza tu od 3 do 
6 miesięcy. Osoby, które pracują w Polsce więcej niż pół roku, stanowią jedynie 11% ogółu. Te wyniki są zbliżone 
do tych odnotowanych w I półroczu 2018 roku.

Zdecydowana większość pracowników z Ukrainy w ciągu ostatnich pięciu lat przyjechała do Polski do pracy więcej 
niż jeden raz (40% 2-3 razy, 18% 3-5 razy, a 9% ponad 6 razy). 57% pracowników z Ukrainy, czyli o 5 p.p. mniej niż 
w I półroczu 2018 roku, planuje ponownie odwiedzić Polskę w celach zarobkowych. 

Obywatele Ukrainy najczęściej pracują w Polsce fizycznie – taką deklarację składa 71% pracowników zza wschodniej 
granicy, a co piąty pracuje w usługach (m.in. hotelarstwie, fryzjerstwie, gastronomii czy opiece nad dziećmi).

POBYT W POLSCE KRÓTKOTERMINOWY, NASTAWIONY NA ZAROBEK

PRACA W POLSCE
Z PUNKTU WIDZENIA UKRAIŃSKIEGO PRACOWNIKA

ILE RAZY PRZYJEŻDŻAŁEŚ(-AŚ) DO PRACY W POLSCE 
W CIĄGU OSTATNICH PIĘCIU LAT?

JAKA BYŁA ŚREDNIA DŁUGOŚĆ TWOJEGO POBYTU  
W POLSCE?

4-5 razy

Ponad 6 razy

Pracuję w 
Polsce na stałe

Raz

2-3 razy

Od 6 do 12 miesięcy

Ponad rok

Trudno powiedzieć

Od 1 do 3 miesięcy

Od 3 do 6 miesięcy

Mniej niż 1 miesiąc

3,2% 0,8%

CZY PLANUJESZ PONOWNIE POJECHAĆ DO POLSKI 
DO PRACY W NAJBLIŻSZYM CZASIE?

JAKIEGO RODZAJU PRACĘ PRZEWAŻNIE 
WYKONYWAŁEŚ(-AŚ) PRZEBYWAJĄC W POLSCE?

Nie

Trudno 
powiedzieć

Tak

Kadra zarządzająca

Trudno  
powiedzieć

Praca umysowa

Praca w usługach

Praca fizyczna

PRACOWNIKÓW Z UKRAINY SPĘDZA W POLSCE MAKSYMALNIE  
6 MIESIĘCY, KORZYSTAJĄ Z UPROSZCZONEJ PROCEDURY ZATRUDNIANIA 

UKRAIŃSKI
PRACOWNIK

88%

24,5%

40,2%

18,4%

8,8%

8,1% 9%

51%

27,8%

8,2%

57,5%
22,2%

20,3%

71%

22%

4,2%

1,3% 1,5%
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POWÓD PRZYJAZDU DO POLSKI I SPOSOBY SZUKANIA PRACY
Z PUNKTU WIDZENIA UKRAIŃSKIEGO PRACOWNIKA

ŚWIADCZENIA DODATKOWE
Z PUNKTU WIDZENIA UKRAIŃSKIEGO PRACOWNIKA

Na pierwszym miejscu powodów wyboru Polski jako miejsca imigracji zarobkowej, 52% osób wskazało bliskość 
geograficzną. Była to najchętniej wybierana odpowiedź również pół roku temu. Na drugim miejscu znalazła się 
wysokość zarobków (51%), a na trzecim, wskazana przez 41% Ukraińców, niska bariera językowa, która jest również 
niezwykle istotna dla pracodawców. Warto zwrócić uwagę, że trudna sytuacja polityczna na Ukrainie powoduje, że 
aż 12% osób uznaje stabilną sytuację polityczno-gospodarczą w Polsce za główny powód emigracji (o 5 p.p. więcej 
niż w I półroczu 2018 roku).

Większość pracowników z Ukrainy, szukając pracy w Polsce, korzysta z pomocy ukraińskiej rodziny i znajomych, 
którzy mieli okazję pracować w kraju nad Wisłą (60%). Co trzecia osoba zgłasza się do swojej rodziny lub znajomych 
mieszkających w Polsce – tutaj warto odnotować wzrost aż o 11 p.p. w porównaniu do poprzedniej edycji badania, 
co może wskazywać na zacieśnianie się relacji między Polakami a Ukraińcami. Trzecim popularnym sposobem jest 
zgłaszanie się do agencji zatrudnienia działających na Ukrainie (15%).

UKRAIŃCY PRACUJĄ W POLSCE, BO JEST BLISKO I MOGĄ DOBRZE ZAROBIĆ.  
PRACY SZUKAJĄ PRZEZ ZNAJOMYCH

Koszty ponoszone na utrzymanie przez pracowników ukraińskich w Polsce znacząco spadają, dzięki benefitom 
oferowanym przez pracodawców. A te są atrakcyjne. Połowa Ukraińców pracujących w naszym kraju miała 
zapewnione zakwaterowanie, a 31% wyżywienie. Na trzecim miejscu najczęściej oferowanych benefitów znalazł 
się darmowy transport do miejsca pracy (28% wskazań), a na czwartym Internet (27%). Eksperci Personnel 
Service zwracają uwagę, że ze względu na koszty dodatkowe ponoszone przez pracodawcę, zatrudnianie kadry ze 
Wschodu często jest droższe niż znalezienie pracownika na miejscu. Niejednokrotnie jest to jednak jedyny sposób 
na rekrutację i zapewnienie ciągłości pracy w firmie.

Pracownicy z Ukrainy przebywający w Polsce, najczęściej korzystają z usług polskich firm w zakresie: telefonii 
komórkowej (76%), a następnie Internetu (49%). Na trzecim miejscu znajduje się telewizja (28%), a na czwartym 
przekazy pieniężne (25%). Z usług bankowych korzysta co piąty pracownik z Ukrainy – aż o 9 p.p. więcej niż pół 
roku temu. Na wzrost tego wskaźnika wpływa coraz szersza oferta banków sprofilowana pod osoby z Ukrainy.   

PRACA Z BENEFITAMI. NA MIEJSCU BEZ TELEFONU I INTERNETU ANI RUSZ

Z JAKICH POWODÓW WYBRAŁEŚ(-AŚ) POLSKĘ JAKO MIEJSCE EMIGRACJI ZAROBKOWEJ?

Bliskość geograficzna

Wyższe zarobki

Niska bariera językowa

Większa liczba ofert pracy niż w innych krajach

Obecność członków rodziny lub  
znajomych na miejscu

Stabilna sytuacja polityczno-gospodarcza 

Bliskość kulturowo-historyczna

52,0%

51,3%

41,3%

27,8%

20,5%

12,5%

8,0%

JAK SZUKAŁEŚ(-AŚ) PRACY W POLSCE? 

Przez rodzinę/znajomych na Ukrainie

Przez rodzinę/znajomych w Polsce

Przez agencje zatrudnienia działające  
na Ukrainie

Przez kanały social media  
(np. Facebook, LinkedIn)

Przez agencje zatrudnienia działające w Polsce

Przez urząd pracy na Ukrainie

Przez urząd pracy w Polsce

60,0%

32,3%

14,8%

12,3%

2,5%

2,5%

0,3%

JAKIE ŚWIADCZENIA DODATKOWE OFEROWAŁ CI PRACODAWCA W POLSCE?

Mieszkanie

Wyżywienie

Transport do miejsca pracy

Internet

Telefon komórkowy

Pomoc w załatwieniu formalności

Świadczenia socjalne

Nauka języka polskiego

Szkolenia zawodowe

Nic nie oferował

48,8%

31,3%

28,3%

27,5%

15,3%

9,5%

2,0%

2,0%

19,5%

CZY KORZYSTASZ Z USŁUG POLSKICH FIRM?

Telefonia komórkowa

Internet

Telewizja

Przekazy pieniężne

Bankowość

Wynajem mieszkania

Prywatna opieka medyczna

Ubezpieczenia

75,8%

49,5%

27,8%

25,5%

22,0%

16,8%

10,3%

9,0%

4,3%
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ZAROBKI W POLSCE
Z PUNKTU WIDZENIA UKRAIŃSKIEGO PRACOWNIKA

STOSUNEK DO PRACODAWCÓW I KOLEGÓW Z PRACY
Z PUNKTU WIDZENIA UKRAIŃSKIEGO PRACOWNIKA

Aż 3 na 4 pracowników z Ukrainy pracując w Polsce zarabia ponad 2,5 tys. zł netto – co trzeci ma pensję w wysokości 
od 2,5 tys. zł do 3 tys. zł, kolejne 30% zarabia od 3 tys. zł do 3,5 tys. zł, a 15% dostaje wynagrodzenie powyżej 3,5 
tys. zł netto miesięcznie. Zarobki poniżej 2,5 tys. zł na rękę w miesiącu deklaruje co czwarty pracownik z Ukrainy.

Ukraińcy nie są rozrzutni mieszkając w Polsce. 39% z nich na miesięczne utrzymanie przeznacza zaledwie od 200 
do 500 zł, a 29% wydaje od 500 do 1000 zł, co oznacza wzrost aż o 13 p.p. w porównaniu do I półrocza 2018 roku. 
Warto jednak odnotować, że odsetek wydających od 200 do 500 zł nadal pozostaje największy.

PRACOWNIK Z UKRAINY Z PENSJĄ POWYŻEJ 2,5 TYS. ZŁ NETTO MIESIĘCZNIE
Nastawienie pracowników z Ukrainy do ich polskich kolegów z pracy jest bardzo dobre. Ponad połowa pozytywnie 
ocenia osoby, z którymi pracowała (53% odpowiedzi „bardzo dobrze” i „dobrze”). To jednak o 5 p.p. mniej niż 
pół roku wcześniej, kiedy 58% Ukraińców miało pozytywny stosunek do kolegów z pracy. Neutralne nastawienie 
zgłasza co trzeci Ukrainiec. Do negatywnego zdania wobec kolegów z pracy przyznaje się 8% osób, o 4 p.p. więcej 
niż w I półroczu 2018 roku. 

Również polscy pracodawcy są bardzo dobrze oceniani przez większość pracowników z Ukrainy. Ponad połowa 
ankietowanych ma dobre lub bardzo dobre nastawienie, neutralne zgłasza 36% osób. Tylko co dziesiąty respondent 
ma negatywne zdanie o polskich pracodawcach. Oznacza to wzrost o 2 p.p. w porównaniu po poprzedniej edycji 
badania. 

UKRAIŃCY LUBIĄ POLAKÓW

ILE ŚREDNIO WYNOSIŁA TWOJA PENSJA W POLSCE (NETTO, MIESIĘCZNIE)?

ILE ŚREDNIO KOSZTOWAŁO CIĘ MIESIĘCZNE UTRZYMANIE W POLSCE?

JAK OGÓLNIE OCENIASZ POLSKICH PRACOWNIKÓW? 

ok. 1550 zł

1551-2500 zł

2501-3000 zł

3001-3500 zł

Ponad 3501 zł

JAK OGÓLNIE OCENIASZ POLSKICH PRACODAWCÓW? 

Do 200 zł

Od 200 zł do 500 zł

Od 500 zł do 1000 zł

Od 1000 zł do 2000 zł

Ponad 2000 zł

Trudno powiedzieć

0,5%

4,7%

19,7%

30,4%

29,7%

15,5%

20,5%

39%

28,7%

6,3%
5%

Bardzo źle

Źle

Neutralnie

Dobrze

Bardzo dobrze

Trudno powiedzieć

1,5%

Bardzo źle

Źle

Neutralnie

Dobrze

Bardzo dobrze

Trudno powiedzieć

9%

1%1,8%

35,7%

42%

10,5%

7%

34,2%

43%

10%

4,3%
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TRUDNOŚCI PRACY W POLSCE
Z PUNKTU WIDZENIA UKRAIŃSKIEGO PRACOWNIKA

ŻYCIE W POLSCE NA STAŁE
Z PUNKTU WIDZENIA UKRAIŃSKIEGO PRACOWNIKA

Rozłąka z rodziną to największa trudność emigracji zarobkowej. Wskazuje tak aż 36% pracowników z Ukrainy. Na 
kolejnych miejscach znajdują się czynniki raczej racjonalne niż emocjonalne. 32% osób narzeka na ciężkie warunki 
pracy, a co czwarty na zbyt długie dniówki. Co piątemu pracownikowi z Ukrainy doskwiera brak zabezpieczenia 
społecznego, a 13% wskazuje na formalności administracyjne.

Kwestie administracyjne stanowią również utrudnienie ze względu na ograniczenia, jakich przysparza uproszczona 
procedura zatrudniania. Aż 3 na 4 pracowników z Ukrainy jest zdania, że okres legalnej pracy w Polsce powinien 
być dłuższy niż tylko 6 miesięcy. Co piąty chciałby pracować legalnie w kraju nad Wisłą od sześciu miesięcy do roku, 
16% nawet do dwóch lat, a 15% ponad 3 lata.

CHOCIAŻ ROZŁĄKA Z RODZINĄ DOSKWIERA NA EMIGRACJI, UKRAIŃCY CHCĄ  
ZOSTAWAĆ W POLSCE DŁUŻEJ

Co dziesiąty pracownik z Ukrainy, który pracował w Polsce, myśli o tym, żeby osiąść w naszym kraju na stałe – to 
taki sam odsetek jak pół roku wcześniej. 15% nie wie jeszcze czy podejmie w przyszłości taką decyzję, a aż 3 na 4 
Ukraińców pobyt w Polsce traktuje doraźnie, co oznacza, że po zakończonej pracy chcą wrócić do swojej ojczyzny.

O zakupie nieruchomości w Polsce w ciągu najbliższych kilku lat myśli 5% Ukraińców – o 2 p.p. więcej niż  
w I półroczu 2018 roku. Zaledwie 1% pracowników z Ukrainy posiada już mieszkanie lub dom w naszym kraju. 
Warto jednak podkreślić, że aktywność Ukraińców na polskim rynku nieruchomości jest widoczna. Z danych 
Michael/Strőm wynika, że w 2017 roku obywatele Ukrainy nabyli mieszkania o powierzchni 70 tys. mkw., czyli  
o 16% więcej niż rok wcześniej, podczas gdy cały popyt obcokrajowców na lokale wyniósł 264 tys. mkw. Oznacza 
to, że Ukraińcy kupili 27% całkowitej powierzchni nabytej przez wszystkie osoby z zagranicy.

O założeniu własnej działalności gospodarczej w naszym kraju myśli tylko 4% naszych wschodnich sąsiadów.  
Co dziesiąty nie wie jeszcze, czy w przyszłości podejmie taką decyzję.  

TYLKO CO DZIESIĄTY UKRAINIEC MYŚLI O POBYCIE W POLSCE NA STAŁE

CO WEDŁUG CIEBIE JEST NAJTRUDNIEJSZE W PRACY W POLSCE? CZY MYŚLISZ O POZOSTANIU W POLSCE NA STAŁE?

Długotrwała rozłąka z rodziną

Ciężkie warunki pracy

Wiele godzin pracy dziennie

Brak zabezpieczenia społecznego

Nieprzyjazny stosunek do Ukraińców 

Administracyjne formalności przy  
załatwieniu dokumentów

Złe warunki mieszkaniowe

Brak dni wolnych

Bariera językowa

Konflikty z pracodawcą

36%

32%

23,8%

19,0%

13,8%

13,3%

12,5%

11,8%

7,3%

3,5%

2,8%

CZY CHCIAŁBYŚ(-ABYŚ), ŻEBY OKRES LEGALNEJ 
PRACY W POLSCE BYŁ DŁUŻSZY NIŻ 6 MIESIĘCY?

JAK DŁUGO CHCIAŁABYŚ(-ABYŚ) PRACOWAĆ W 
RAMACH UPROSZCZONEJ PROCEDURY?

Nie

Nie wiem

Tak

Od 2 do 3 lat

Ponad 3 lata

Od 6 do 11 miesięcy

Od 1 roku do 2 lat

Przez pół roku

1,5%

Konflikty ze współpracownikami

73,5%

17%

9,5%

Nie wiem

16,5%

21,2%

16,2%

15%

23,8%

7,3%

CZY PLANUJESZ KUPIĆ MIESZKANIE LUB DOM  
W POLSCE?

CZY PLANUJESZ ZAŁOŻYĆ DZIAŁALNOŚĆ 
GOSPODARCZĄ W POLSCE?

Już mam

Nie planuję

Tak

Nie

Trudno powiedzieć

Tak

10,5%

74%

15,5%

Nie

Trudno  
powiedzieć

Tak

Trudno 
powiedzieć

5,2%
0,7%

84,8%

9,3%

85,2%

4,5%

10,3%
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EMIGRACJA Z UKRAINY MASOWA, ALE SEZONOWA.  
CORAZ WIĘCEJ WYKWALIFIKOWANYCH PRACOWNIKÓW.

Obecnie na Ukrainie obserwujemy znaczący odpływ pracowników do krajów Unii Europejskiej. Głównie 
wybór pada na państwa przygraniczne, w tym Polskę, gdzie według nieoficjalnych danych przebywa 
nawet 2,5 miliona ukraińskich imigrantów zarobkowych. 

Z „Barometru Imigracji Zarobkowej - II półrocze 2018” wynika, że główne powody, dla których Ukraińcy 
wybierają Polskę, to bliskość geograficzna, wysokość zarobków oraz niska bariera językowa. Warto jednak 
zauważyć, że dla ukraińskiej imigracji zarobkowej, charakterystyczne jest zjawisko sezonowości. Pracownicy  
z Ukrainy przyjeżdżają do Polski głównie w ramach uproszczonej procedury zatrudniania lub w ramach 
pozwolenia na pracę sezonową, które pozwalają na 6-miesięczny lub 9-miesięczny legalny pobyt i pracę. 
Potem wracają na Ukrainę i ewentualnie po jakimś czasie znowu przyjeżdżają do kraju nad Wisłą. 

Ważnym zjawiskiem, które ostatnio obserwujemy, jest też odpływ wysoko wykwalifikowanej kadry  
z Ukrainy. Dotyczy to m.in. specjalistów z zakresu IT i nowoczesnych technologii, którzy chętnie migrują 
do krajów Unii Europejskiej, bo tam mają lepsze możliwości rozwoju i dostęp do bardziej zaawansowanej 
infrastruktury. Dotyczy to też Polski, choć na ten moment niewielki odsetek Ukraińców deklaruje 
zatrudnienie na stanowiskach wyższego szczebla. Z „Barometru Imigracji Zarobkowej” wynika, że pracę 
umysłową wykonuje tylko 4% Ukraińców pracujących w Polsce, a jako kadra zarządzająca pracuje  
1% moich rodaków. 

Zjawisko ukraińskiej imigracji zarobkowej do Polski będzie się intensyfikować w kolejnych latach. 
Konsekwentnie będzie się zwiększać liczba wysoko wykwalifikowanych pracowników, którzy będą 
szukali swojej szansy na zatrudnienie w Polsce lub innych krajach Unii Europejskiej.

Z naszej perspektywy głównym wyzwaniem, w kontekście polsko-ukraińskiej współpracy w zakresie 
zatrudniania pracowników z Ukrainy, jest lepsze zabezpieczenie praw socjalno-pracowniczych 
ukraińskich imigrantów zarobkowych. 

SIERGII KRAVCHENKO

Zastępca Szefa Państwowej Służby Zatrudnienia Ukrainy



Prawie połowa polskich pracowników ma neutralny stosunek do Ukraińców. Pozytywne nastawienie zgłasza co 
trzecia osoba. Do negatywnego stosunku przyznaje się 11% osób, przy czym warto zwrócić uwagę na znaczący 
wzrost zdecydowanie negatywnie nastawionych – z 1% w I półroczu 2018 roku do 6% w tej edycji badania. 

Nastawienie do pracowników z Ukrainy zmienia się wraz z wiekiem. Co ciekawe, najwięcej osób o negatywnym 
nastawieniu do obywateli Ukrainy znajdziemy wśród osób w wieku 55-67 lat (19%). To zaskakujące, jeżeli 
uwzględnimy, że pół roku wcześniej właśnie ta grupa wiekowa była najmniej negatywnie nastawiona do 
pracowników zza wschodniej granicy. Najlepszy stosunek do Ukraińców mają 45-54-latkowie, wśród których tylko 
9% przyznaje się do niechęci.

Również dochód różnicuje nastawienie do Ukraińców. Wśród zarabiający powyżej 4 tys. zł miesięcznie aż 15% 
osób zgłasza negatywne nastawienie do pracowników z Ukrainy. Wśród zarabiających mniej, co dziesiąta osoba 
ma złe zdanie o kadrze ze Wschodu.

CZY POLACY NADAL LUBIĄ UKRAIŃCÓW?

STOSUNEK DO PRACOWNIKÓW Z UKRAINY
Z PUNKTU WIDZENIA POLSKIEGO PRACOWNIKA

JAKI JEST TWÓJ STOSUNEK DO PRACOWNIKÓW Z UKRAINY PRACUJĄCYCH W POLSCE?

Zdecydowanie 
pozytywny Pozytywny Negatywny

Zdecydowawnie 
negatywnyNeutralny

1,3% 3,4%

Trudno 
powiedzieć

7,9%

34,2%

43,9%

9,3%
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POLSKI
PRACOWNIK

H1 2018

7,2%

30,1%

45,8%

5,7%

5,7%
5,6%



NAPŁYW UKRAIŃCÓW A WZROST WYNAGRODZEŃ W POLSCE
Z PUNKTU WIDZENIA POLSKIEGO PRACOWNIKA

OBAWY O UTRATĘ PRACY 
Z PUNKTU WIDZENIA POLSKIEGO PRACOWNIKA
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Pracownicy z Ukrainy nie odbierają Polakom zatrudnienia lecz wypełniają luki tam, gdzie pojawia się deficyt na 
rynku pracy. W związku z tym, tylko 9% Polaków obawia się, że Ukraińcy mogą zabrać im pracę (11% w I półroczu 
2018 roku). Aż 90% polskich pracowników nie ma obaw związanych z konkurencją ze strony ukraińskich kolegów 
i koleżanek. 

Obawy związane z utratą pracy na rzecz Ukraińców zmieniają się wraz z dochodami. Największy strach o swoje 
miejsce zatrudnienia mają osoby zarabiające do 2 tys. zł miesięcznie – 12% boi się, że kadra ze Wschodu stanowi 
dla nich zagrożenie. Wśród zarabiających 4 tys. zł i więcej ten odsetek spada do 5%.

Konkurencji ze strony kadry ze Wschodu obawiają się młodzi od 18 do 34 roku życia. Wśród nich, co dziesiąta 
osoba boi się utraty pracy na rzecz Ukraińca. W najstarszej badanej grupie wiekowej (55-67 lat) ten odsetek wynosi 
8%.

POLACY SPOKOJNI O ZATRUDNIENIE

39% polskich pracowników jest zdania, że napływ obywateli Ukrainy zahamuje wzrost wynagrodzeń w Polsce. To 
podobny odsetek co pół roku wcześniej. Natomiast ponad połowa respondentów uważa, że Ukraińcy nie wpływają 
na wzrost wynagrodzeń w polskich firmach.

Obawy, że napływ pracowników z Ukrainy zahamuje wzrost płac, są częstsze wśród osób najstarszych (55-67 lat), 
wśród których aż 46% twierdzi, że imigracja zarobkowa ze Wschodu zahamuje wzrost wynagrodzeń. Równie duży 
odsetek jest wśród najmłodszych (41%). Obawy spadają wraz ze wzrostem wynagrodzeń – 45% osób z najniższymi 
dochodami vs. 34% wśród zarabiających powyżej 4 tys. zł.  

UKRAIŃCY HAMUJĄ WZROST WYNAGRODZEŃ 

CZY OBAWIASZ SIĘ, ŻE PRACOWNICY Z UKRAINY MOGĄ ZABRAĆ CI PRACĘ?

2%

Zdecydowanie tak Raczej tak Zdecydowanie nie Trudno powiedziećRaczej nie

WIEK

18-34 lat

35-44 lat

45-54 lat

55-67 lat

3,3% 5,8% 30,8% 57,2% 2,8%

2,2% 5,9% 37,7% 52,9% 1,3%

2,8% 6,0% 29,6% 60,9%

3,9% 3,9% 57,7%

8,9%

35,8%
53,1%

32,9%

CZY OBAWIASZ SIĘ, ŻE NAPŁYW OBYWATELI UKRAINY NA POLSKI RYNEK PRACY ZAHAMUJE 
PODWYŻKI WYNAGRODZEŃ?

37,6%

57,7%

4,7%

0,3%

H1 2018

3%

5,6%

32,9%
56,7%

1,8%

0,7%

1,7%

WIEK

18-34 lat

35-44 lat

45-54 lat

55-67 lat

40,9% 55,2% 3,9%

38,3% 52,7% 9,0%

31,2% 57,4%

45,7% 48,5%

11,4%

5,9%

Tak Nie wiemNie

H1 2018

7,0%

39,2%

53,7%



Z PUNKTU 
WIDZENIA

PRACODAWCY
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37% pracodawców w Polsce ma pozytywny stosunek do pracowników z Ukrainy – to taki sam odsetek jak  
w I półroczu 2018 roku. Co druga firma twierdzi, że ma neutralny stosunek do Ukraińców, a negatywne nastawienie 
zgłasza 3% przedsiębiorców. 

Opinia o obywatelach Ukrainy zmienia się wraz z wielkością firmy – aż połowa przedsiębiorców zatrudniających 
powyżej 250 pracowników ma pozytywny stosunek do Ukraińców. Niewiele mniej, bo 43% pozytywnie nastawionych 
znajdziemy w średnich firmach. Najgorsze nastawienie mają mali przedsiębiorcy – tylko co trzeci ma pozytywny 
stosunek do Ukraińców.

Jeżeli chodzi o branże, najlepsze zdanie o pracownikach ze Wschodu mają firmy z sektora produkcyjnego  
(45% pozytywnie nastawionych) oraz usługowego (44% pozytywnie nastawionych).  

UTRZYMUJE SIĘ SYMPATIA DO UKRAIŃCÓW

Już 23% firm w Polsce przyznaje, że zatrudniało kiedykolwiek pracowników z Ukrainy, to o 9 p.p. więcej niż  
w I półroczu 2018 roku. Najczęściej taką deklarację składają duże firmy – 44% zatrudniało Ukraińców. W przypadku 
średnich firm ten odsetek wynosi 32% (wzrost o 7 p.p. w porównaniu do I półrocza 2018 roku), a w małych 20% 
(wzrost o aż 11 p.p. w porównaniu do I półrocza 2018 roku).

Jeżeli chodzi o pracowników z Ukrainy obecnie zatrudnionych w polskich firmach to znajdziemy ich w co piątej 
firmie (21%). Oczywiście im większe przedsiębiorstwo, tym większy udział pracowników z Ukrainy. W tej chwili 
kadrę ze Wschodu zatrudnia aż 40% dużych firm, w porównaniu do 29% średnich i 18% małych. Jeżeli chodzi 
o branże, najwięcej pracowników z Ukrainy jest obecnie zatrudnionych w sektorze produkcyjnym (38%) oraz 
handlowym (28%).

UKRAINIEC W CO PIĄTEJ POLSKIEJ FIRMIE

STOSUNEK DO PRACOWNIKÓW Z UKRAINY
Z PUNKTU WIDZENIA PRACODAWCY

ZATRUDNIANIE PRACOWNIKÓW Z UKRAINY 
Z PUNKTU WIDZENIA PRACODAWCY

JAKI JEST STOSUNEK PAŃSTWA FIRMY JAKO PRACODAWCY DO PRACOWNIKÓW Z UKRAINY?

1,7%

LICZBA PRACOWNIKÓW

od 10 do 49

od 50 do 249

250 lub więcej

12,9% 21,8% 1%

7,5% 35,8% 1,9% 8,5%

12,9% 37,6% 9,7%

29,7%

7,1%

54,6%

6,9%

2% 5,9%

0,9%

Tak Nie wiemNie

LICZBA PRACOWNIKÓW

od 10 do 49

od 50 do 249

250 lub więcej

19,8% 79,2%

32,1% 0,9%

44,1% 54,8%

CZY PAŃSTWA FIRMA ZATRUDNIAŁA KIEDYKOLWIEK PRACOWNIKÓW Z UKRAINY? 

67%

Tak Nie wiemNie

LICZBA PRACOWNIKÓW

od 10 do 49

od 50 do 249

250 lub więcej

29,2% 0,9%

17,8% 81,2%

CZY PAŃSTWA FIRMA ZATRUDNIA OBECNIE PRACOWNIKÓW Z UKRAINY? 

69,8%

0,9%

1%

H1 2018

Zdecydowanie 
pozytywny Pozytywny Negatywny

Zdecydowawnie 
negatywnyNeutralny

Trudno 
powiedzieć

11,7%

25,6%

53,2%

1,7%
1,1%

6,7%

56,4%

45,3%

39,8%

23,5%

1%

75,5%

1%

1,1%

21,3%

77,8%

39,8% 60,2%
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Już 17% firm zamierza poszukiwać pracowników z Ukrainy w ciągu najbliższych 12 miesięcy. Oznacza to wzrost 
o 3 p.p. w porównaniu z wcześniejszą edycją badania. Najczęściej deklarację poszukiwania pracowników  
z Ukrainy składają przedsiębiorstwa zatrudniające powyżej 250 pracowników – 30% z nich chce rekrutować kadrę 
ze Wschodu. W średnich firmach ten odsetek wynosi 21%, a w małych 15%. Warto jednak zwrócić uwagę, że  
w firmach każdej wielkości wzrosło zainteresowanie zatrudnianiem Ukraińców.

Jeżeli zaś chodzi o branże, największy popyt na pracowników z Ukrainy obserwujemy w firmach z sektora 
produkcyjnego – 30% planuje zatrudniać kadrę ze Wschodu, w porównaniu do 19% w usługach oraz 18% w handlu. 
Sektor publiczny jest najmniej zainteresowany pracownikami z Ukrainy – chęć ich zatrudniania zgłasza tylko 3% 
firm. 

CO SZÓSTA FIRMA POSZUKUJE UKRAIŃCÓW, ŻEBY WYPEŁNIĆ LUKI KADROWE

Najpopularniejszym sposobem poszukiwania pracowników zza wschodniej granicy jest korzystanie z usług agencji 
zatrudnienia – 53% wskazań, o 18 p.p. więcej niż w I półroczu 2018 roku. Eksperci Personnel Service wskazują, 
że popularność agencji pracy wynika głównie z tego, że przejmują one na siebie formalności administracyjne 
związane z zatrudnieniem cudzoziemca, a dodatkowo mają swoje przedstawicielstwa na Ukrainie, co ułatwia im 
prowadzenie procesu naboru. Na drugim miejscu znajduje się korzystanie z pomocy Ukraińców, którzy już są  
w Polsce (47% wskazań). Kolejne popularne kanały dotarcia do osób z Ukrainy to internetowe serwisy z ogłoszeniami 
o pracy na Ukrainie (30%) oraz urzędy pracy w Polsce (27%). 

Jako główny powód poszukiwania i zatrudniania pracowników z Ukrainy 57% przedsiębiorców wskazuje wolne 
stanowiska pracy, na które brakuje Polaków. Aż 53% uważa, że Ukraińcy są tak samo wartościowymi pracownikami 
jak Polacy – to znaczący wzrost w porównaniu do I półrocza 2018, gdy ten odsetek wynosił 44%. Co trzeci ma wolne 
stanowiska pracy, którymi Polacy nie są zainteresowani, a co dziesiąty chce ograniczyć budżet na wynagrodzenia 
przez zatrudnianie tańszej kadry ze Wschodu. 

FIRMY ZGŁASZAJĄ SIĘ PO UKRAIŃCÓW DO AGENCJI ZATRUDNIENIA

POSZUKIWANIE PRACOWNIKÓW Z UKRAINY
Z PUNKTU WIDZENIA PRACODAWCY

POWODY I SPOSOBY POSZUKIWANIA UKRAIŃCÓW 
Z PUNKTU WIDZENIA PRACODAWCY

CZY PAŃSTWA FIRMA ZAMIERZA POSZUKIWAĆ PRACOWNIKÓW Z UKRAINY? 

Tak Nie wiemNie

LICZBA PRACOWNIKÓW

BRANŻA

od 10 do 49

od 50 do 249

250 lub więcej

Handel

Usługi

Produkcja

Sektor  
publiczny

14,9%

20,8% 9,4%

30,1% 54,8% 15,1%

17,6% 71,4% 11%

19% 69% 11,9%

30,2%

3,5% 6,5%

76,2% 8,9%

69,8%

59% 10,9%

90%

JAKIE SĄ GŁÓWNE POWODY POSZUKIWANIA I ZATRUDNIANIA PRACOWNIKÓW Z UKRAINY W PAŃSTWA FIRMIE? 

Mamy wolne stanowiska pracy,  
na które brakuje Polaków

Ukraińcy są tak samo wartościowymi 
pracownikami jak Polacy

Mamy wolne stanowiska pracy,  
którymi Polacy nie są zainteresowani

Chcemy ograniczyć budżet na wynagrodzenia przez 
zatrudnianie tańszych pracowników z Ukrainy

Trudno powiedzieć

56,7%

53,2%

31,3%

10%

1,6%

W JAKI SPOSÓB PAŃSTWA FIRMA SZUKA LUB ZAMIERZA POSZUKIWAĆ PRACOWNIKÓW Z UKRAINY? 

Przez agencje zatrudnienia

Przez rodzinę/znajomych Ukraińców,  
którzy już są w Polsce

Przez internetowe serwisy z ogłoszeniami  
o pracę na Ukrainie

Przez urzędy pracy w Polsce

Poprzez media społecznościowe 

52,7%

47,3%

30,3%

27%

17,1%

16,8%

73,9%

9,3%

6,4%Przez Urzędy Pracy na Ukrainie
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14% pracodawców uważa, że rekrutacja pracowników z Ukrainy jest teraz trudniejsza niż w przeszłości. Oznacza 
to wzrost o 3 p.p. w porównaniu do I półrocza 2018 roku. Co trzeci przedsiębiorca nie widzi zmian w tym zakresie.  

Firmy, które dostrzegają trudności w rekrutacji obywateli Ukrainy, na pierwszym miejscu wskazują formalności 
administracyjne (41%), a na drugim maksymalny 6-miesięczny okres pracy w ciągu roku (35%). Podium domyka 
bariera językowa, którą wskazuje co piąty pracodawca. Dodatkowo, 16% firm obawia się zniesienia wiz na terenie 
Unii Europejskiej dla obywateli Ukrainy (mimo że nie daje to prawa do podjęcia legalnej pracy), a 13% konkurencji 
o pracowników z Ukrainy ze strony innych krajów. Tutaj warto zwrócić uwagę, że w 2018 roku m.in. Czechy 
zwiększyły do 20 tys. limit zatrudniania kadry ze Wschodu. 

Co dziesiąty pracodawca zauważa, że trudnością w zatrudnianiu pracowników z Ukrainy jest ich współpraca  
z polskimi pracownikami.  

FORMALNOŚCI NAJWIĘKSZĄ BARIERĄ ZATRUDNIANIA PRACOWNIKÓW Z UKRAINY

Aż 39% pracodawców płaci pracownikom z Ukrainy od 13,7 do 15 zł brutto za godzinę pracy. 16% firm płaci od 16 
do 20 zł brutto, a co dziesiąty pracodawca oferuje stawkę powyżej 20 zł. Deklarację płacenia Ukraińcom poniżej 13 
zł brutto składa tylko 7% firm. 

Co ciekawe, wzrósł odsetek pracodawców skłonnych płacić obywatelowi Ukrainy więcej „na rękę” niż Polakowi,  
w związku z trudnościami rekrutacyjnymi. Taką możliwość zakłada aż 31% pracodawców, w porównaniu do 24% 
w I półroczu 2018 roku. 

Co piąta firma twierdzi, że obecność Ukraińców na polskim rynku pracy wpływa na obniżenie tempa wzrostu 
wynagrodzeń. 61% jest przeciwnego zdania.

UKRAINIEC ZAROBI WIĘCEJ NIŻ POLAK?

TRUDNOŚCI W REKRUTACJI PRACOWNIKÓW Z UKRAINY 
Z PUNKTU WIDZENIA PRACODAWCY

WYNAGRODZENIE PRACOWNIKÓW Z UKRAINY
Z PUNKTU WIDZENIA PRACODAWCY

CZY Z PUNKTU WIDZENIA PAŃSTWA FIRMY OBECNIE JEST TRUDNIEJ O PRACOWNIKA Z UKRAINY?

JAKIE TRUDNOŚCI DOSTRZEGA PAŃSTWA FIRMA W ZATRUDNIANIU PRACOWNIKÓW Z UKRAINY? 

Formalności administracyjne

Maksymalny, 6-miesięczny okres  
pracy w ciągu roku

Bariera językowa

Zniesienie wiz na terenie całej  
Unii Europejskiej dla obywateli Ukrainy

Coraz większa konkurencja o pracowników  
z Ukrainy ze strony innych krajów

Trudności ze współpracą z polskimi 
pracownikami

Trudno powiedzieć

40,6%

34,9%

20,4%

16,5%

12,9%

10,3%

28,1%

Tak

Nie

Nie wiem

ILE ŚREDNIO PŁACI PAŃSTWA FIRMA PRACOWNIKOWI Z UKRAINY ZA GODZINĘ PRACY BRUTTO?

11%

25,5%

63,5%

H1 2018

14,4%

32,9%52,7%

16-20 zł

Powyżej 20 zł

Trudno powiedzieć

Poniżej 13 zł

13,7-15 zł

7,5%

38,8%

15,7%

11,4%

26,6%

CZY PAŃSTWA FIRMA BYŁABY SKŁONNA ZAPŁACIĆ 
PRACOWNIKOWI Z UKRAINY WIĘCEJ „NA RĘKĘ” NIŻ 
POLSKIEMU PRACOWNIKOWI?

CZY Z PAŃSTWA PUNKTU WIDZENIA ZATRUDNIANIE 
UKRAIŃCÓW WPŁYWA NA OBNIŻENIE TEMPA 
WZROSTU WYNAGRODZEŃ W POLSCE? 

Nie

Nie wiem

Tak

Nie

Nie wiem

Tak
31,2%

58,1%

10,7%
20%

60,9%

19,1%
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Pracownicy z Ukrainy są najczęściej zatrudniani na stanowiskach niższego szczebla – taką odpowiedź wskazało 
aż 73% firm. Co czwarte przedsiębiorstwo wśród kadry ze wschodu szuka pracowników średniego szczebla,  
a zaledwie 7% wykwalifikowanej kadry wyższego szczebla.

Bez względu na stanowisko pracy, Ukraińcom oferuje się atrakcyjne benefity. Najczęściej pracodawcy decydują 
się na zapewnienie: pomocy w załatwieniu formalności (38% wskazań), darmowego zakwaterowania (31%) oraz 
opieki zdrowotnej (29%). Zdecydowanie mniejszy odsetek, bo tylko 14% decyduje się na zapewnienie kadrze 
za Wschodu transportu do miejsca pracy – to spadek o 8 p.p. w porównaniu do I półrocza 2018 roku. Również 
wyżywienie nie jest tak popularnym dodatkiem jak jeszcze pół roku temu – teraz oferuje je 7% pracodawców,  
a w I półroczu 2018 roku było to 15%. 

UKRAIŃCY NA NIŻSZYM SZCZEBLU, ALE Z ATRAKCYJNYMI BENEFITAMI

Aż 66% pracodawców jest zdania, że pracownicy z Ukrainy powinni mieć możliwość pracowania w Polsce przez 
dłuższy czas niż tylko 6 miesięcy. Przeciwnego zdania jest co dziesiąty ankietowany.

Firmy zapytane szczegółowo o to, jakich zmian w zakresie zasad zatrudniania pracowników z Ukrainy oczekują, 
odpowiadają, że zależałoby im na dwóch rzeczach. Po pierwsze, na ułatwieniu formalności pozwalających ubiegać 
się o dłuższy pobyt pracownika z Ukrainy w Polsce (38% wskazań). Po drugie, na wydłużeniu okresu przebywania 
w Polsce w oparciu o zezwolenie na pracę z 3 do 5 lat (38% wskazań). Co czwarty pracodawca jest przekonany, 
że powinna powstać lista zweryfikowanych firm, które łatwiej mogłyby zatrudniać pracowników z Ukrainy  
w ramach uproszczonej procedury. A co piąty zatrudniający Ukraińców chciałby składać oświadczenia o zamiarze 
powierzenia pracy cudzoziemcowi online. Co warto podkreślić, z danych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej wynika, że w styczniu 2018 roku złożono prawie 50 tys. oświadczeń o zamiarze powierzenia pracy 
cudzoziemcom za pośrednictwem strony praca.gov.pl. W maju prawie 110 tys., a w czerwcu ok. 117 tys (w sumie 
w I półroczu 2018 roku złożono 820 tys. oświadczeń o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcom).

UKRAIŃCY POWINNI PRACOWAĆ W POLSCE DŁUŻSZY CZAS 

BENEFITY DLA PRACOWNIKÓW Z UKRAINY 
Z PUNKTU WIDZENIA PRACODAWCY

UŁATWIENIA W ZATRUDNIANIU UKRAIŃCÓW
Z PUNKTU WIDZENIA PRACODAWCY

JAKIE DODATKOWE ŚWIADCZENIA POZAPŁACOWE OFERUJE PAŃSTWA FIRMA PRACOWNIKOM Z UKRAINY? 

Pomoc w załatwieniu formalności

Mieszkanie

Świadczenia socjalne, np. opieka zdrowotna

Nic nie oferujemy

Transport do miejsca pracy

Internet

Wyżywienie

38,5%

30,9%

29,3%

28,9%

14%

7,8%

6,8%

CZY Z PAŃSTWA PUNKTU WIDZENIA PRACOWNICY Z UKRAINY POWINNI MIEĆ MOŻLIWOŚĆ LEGALNEJ PRACY  
W POLSCE PRZEZ DŁUŻSZY CZAS NIŻ TYLKO 6 MIESIĘCY?

NA JAKIM STANOWISKU PRACUJĄ LUB PRACOWALI OBYWATELE UKRAINY W PAŃSTWA FIRMIE? 

Pracownicy niższego szczebla

Kadra średniego szczebla

Kadra wyższego szczebla

Trudno powiedzieć

73,4%

27,4%

7,3%

6,4%
Nie

Nie wiem

Tak

66,4%

11,4%

22,3%

JAKICH ZMIAN W ZAKRESIE ZASAD ZATRUDNIANIA PRACOWNIKÓW Z UKRAINY OCZEKUJE PAŃSTWA FIRMA?

Ułatwienie formalności pozwalających ubiegać się o dłuższy 
pobyt pracownika z Ukrainy w Polsce

Wydłużenia okresu przebywania w Polsce w oparciu o 
zezwolenie na pracę z 3 do 5 lat

Utworzenie listy zweryfikowanych pracodawców, którzy mogliby łatwiej  
zatrudniać pracowników z Ukrainy w ramach uproszczonej procedury

Składanie oświadczeń o zamiarze powierzenia pracy 
cudzoziemcowi online

Trudno powiedzieć

38,2%

37,9%

26,5%

19,3%

36,5%
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PRACOWNICY Z BIAŁORUSI, GRUZJI, MOŁDAWII I ARMENII
Z PUNKTU WIDZENIA PRACODAWCY
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KONIECZNE DALSZE ZMIANY W OBSZARZE POLITYKI  
ZATRUDNIANIA CUDZOZIEMCÓW

Ostanie aktualne dane z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, dotyczące zgłaszanych do ubezpieczeń 
społecznych cudzoziemców, pokazują nieustannie trend wzrostowy. Ta dynamika z pewnością utrzyma 
się do końca tego roku. Na koniec marca było już 476 tys. ubezpieczonych w ZUS w porównaniu do 
440 tys. na koniec 2017 roku. Natomiast do końca maja 2018 roku wydano ponad 152 tys. zezwoleń 
na pracę i blisko 570 tys. oświadczeń o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi. Oczywiście można 
powiedzieć, że nie powinno się zestawiać statystyk dotyczących oświadczeń, z tymi z poprzedniego 
roku, ponieważ 1 stycznia 2018 roku nastąpiła zmiana przepisów. Jednak nie ma to znaczenia z punktu 
widzenia zwiększającej się z kwartału na kwartał liczby ubezpieczonych w ZUS cudzoziemców. 

Kolejnym aspektem wartym podkreślenia, jest zwiększająca się liczba umów o pracę wśród cudzoziemców. 
To wszystko przekłada się na finanse publiczne, w tym sytuację Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. 
Stąd konieczne są dalsze zmiany w obszarze regulacji zatrudniania cudzoziemców. Firmom musi 
opłacać się proponowanie umów o pracę, a nie innych form zatrudnienia, takich jak umowa zlecenie 
czy umowa o dzieło. Muszą za tym pójść zmiany w przepisach, zwłaszcza dotyczące wydłużenia okresu 
legalnego zatrudnienia cudzoziemców na podstawie oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy.  
To wszystko przełoży się nie tylko na korzyści dla budżetu państwa, ale całej gospodarki, która w coraz 
większym stopniu zmaga się z problemem braku rąk do pracy. Warto przy tym podkreślić, że analizując 
tendencje demograficzne należy spodziewać się, że problem niedoboru pracowników w naszym kraju 
szybko nie zginie. Natomiast kolejne odczyty poziomu bezrobocia świadczą o tym, że pozostaje już tylko 
grupa osób trwale bezrobotnych, którą trudno zaktywizować.  

Na bariery regulacyjne, zwłaszcza w obszarze ułatwień zatrudniania pracowników z Ukrainy, wskazują 
polscy przedsiębiorcy. Jak pokazują najnowsze dane z „Barometru Imigracji Zarobkowej” dwie kwestie 
są kluczowe. Po pierwsze, ułatwienie formalności pozwalających ubiegać się o dłuższy pobyt pracownika 
z Ukrainy. Po drugie, wydłużenie okresu przebywania w Polsce w oparciu o zezwolenie na pracę z 3 do 5 
lat. Zmiany w tym zakresie w znacznym stopniu pozwoliłyby długofalowo kreować polskim pracodawcom 
politykę zatrudniania cudzoziemców. Na dziś potrzebujemy uproszczenia przepisów i to nie tylko  
w kontekście potrzeb niektórych branż przemysłu czy prac sezonowych, ale całej gospodarki. Dlatego 
też oczekujemy opracowania przez Rząd nowej kompleksowej polityki migracyjnej, ukierunkowanej 
na dłuższy pobyt cudzoziemców w naszym kraju. Zwłaszcza, że Ukraińców potrzebuje wiele firm. Już 
teraz, jak wynika z „Barometru Imigracji Zarobkowej”, Ukraińców zatrudnia co piąte przedsiębiorstwo. 
Natomiast z naszych obserwacji i rozmów z nimi wynika, że ten trend będzie rosnący i to w przypadku 
nie tylko dużych, ale też małych i średnich przedsiębiorców. 

Warto też zauważyć, że zarówno poziom oferowanych wynagrodzeń, jak i coraz liczniejsze benefity jakie 
już oferują pracodawcy cudzoziemcom, świadczą o polityce „przyciągania pracowników”. Konieczne są 
zatem pilne zmiany w przepisach, aby duża część pracowników z Ukrainy nie rozpatrywała naszego 
kraju jak krótkotrwałego przystanku zawodowego na drodze do migracji do innych krajów UE. 

ARKADIUSZ PĄCZKA
Zastępca Dyrektora Generalnego Pracodawców RP

CZY PAŃSTWA FIRMA ZATRUDNIA OBYWATELI Z INNYCH KRAJÓW, TAKICH JAK BIAŁORUŚ, GRUZJA, MOŁDAWIA 
CZY ARMENIA? 

Żadne z powyższych

Tak, z Białorusi

Tak, z Gruzji

Tak, z Mołdawii

Tak, z Armenii

Nie wiem

86,2%

8,3%

2,7%

1,1%

0,9%

2,9%

Pracowników z Białorusi zatrudnia mniej więcej co dziesiąta firma w Polsce. To o aż 6 p.p. więcej niż w I półroczu 
2018 roku. Ten wzrost widać również w liczbie składanych oświadczeń o zamiarze powierzenia pracy obywatelom 
Białorusi. Tylko w I półroczu 2018 roku złożono 32,8 tys. tego typu dokumentów, o 37% więcej niż w I półroczu 
2017 roku. 

Gruzinów obecnie zatrudnia 3% firm, a Mołdawian 1%. Natomiast w ciągu najbliższych 12 miesięcy chęć 
zatrudnienia kadry z Białorusi deklaruje 3% firm, z Gruzji podobnie 3% firm, a z Mołdawii i z Armenii 1%. 

BIAŁORUSINI ZA UKRAIŃCAMI W KOLEJCE PO PRACĘ W POLSCE

CZY PAŃSTWA FIRMA PLANUJE ZATRUDNIAĆ OBYWATELI Z INNYCH KRAJÓW, TAKICH JAK BIAŁORUŚ, GRUZJA, 
MOŁDAWIA CZY ARMENIA? 

74,8%

2,9%

2,8%

1,3%

1,3%

20,9%

Żadne z powyższych

Tak, z Białorusi

Tak, z Gruzji

Tak, z Mołdawii

Tak, z Armenii

Nie wiem
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O PERSONNEL SERVICE
Personnel Service to firma specjalizująca się w rekrutacji i zatrudnianiu pracowników z Ukrainy na potrzeby 
pracodawców w Polsce. Współpracuje z przedsiębiorstwami z wielu sektorów, w tym głównie automotive,  
RTV/AGD i przemysłu ciężkiego. Za pośrednictwem Personnel Service zatrudnienie w Polsce znalazło już 50 
tys. obywateli Ukrainy. Personnel Service znajduje się w pierwszej trójce przedsiębiorstw wyspecjalizowanych  
w rekrutacji obywateli zza wschodniej granicy Polski.

PARTNER RAPORTU

METODOLOGIA BADANIA

Dane prezentowane w raporcie „Barometr Imigracji Zarobkowej – II półrocze 2018” zostały przygotowane  
i opracowane na zlecenie Personnel Service S.A. przez dwa domy badawcze: Kantar Millward Brown oraz Rating 
Group. 

Rating Group – badanie na pracownikach z Ukrainy

Badanie zrealizowane przez Rating Group obejmowało pracowników z Ukrainy, którzy mieli doświadczenia pracy 
w Polsce w ciągu ostatnich 5 lat. Byli to mieszkańcy czterech ukraińskich przygranicznych miast: Lwowa, Łucka, 
Tarnopola oraz Iwano-Frankiwska. W sumie przebadano 400 respondentów metodą indywidualnych wywiadów 
pogłębionych (IDI). Badanie przeprowadzono w dniach od 3 do 16 lipca 2018 roku. Maksymalny błąd pomiaru dla 
całej próby N=400 to +/- 4,9%.

Kantar Millward Brown – badanie na polskich pracodawcach i pracownikach

Badanie pracodawców zostało przeprowadzone metodą CATI Ad Hoc. Próbę pracodawców N=300 dobrano  
w kwotach dla wielkości zatrudnienia, po 100 wywiadów dla firm małych (10-49 pracowników), średnich (50-249 
pracowników) oraz dużych (250+ pracowników), z uwzględnieniem miejsca prowadzenia działalności oraz branży 
firmy. Maksymalny błąd pomiaru dla całej próby N=300 to +/- 4,2%, a dla klas wielkości zatrudnienia N=100 +/- 
10,2%. Wywiady z pracodawcami zostały zrealizowane w lipcu 2018 roku.

Badanie pracowników zostało przeprowadzone metodą wspomaganych komputerowo wywiadów telefonicznych 
w ramach badania syndykatowego CATIBUS. Badanie zrealizowano na 544 osobach, które dobrano z ogólnopolskiej 
reprezentatywnej próby dorosłych Polaków (18+) N=1000. Próba bazowa odpowiadała strukturze populacji pod 
względem płci, wieku, wykształcenia oraz klasy wielkości i województwa miejsca zamieszkania – dzięki losowo-
kwotowemu doborowi badanych oraz ważeniu wyników. Maksymalny błąd pomiaru dla całej próby pracujących 
N=564 to +/-4,4%. Wywiady z pracownikami zostały zrealizowane w lipcu 2018 roku.
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