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WPROWADZENIE

Szanowni Państwo,

z przyjemnością oddajemy w Państwa ręce pierwszą edycję „Barometru Imigracji Zarobkowej  
– II półrocze 2017”, w którym przedstawiamy aktualne trendy dotyczące napływu cudzoziemców do 
Polski. To zjawisko jest w naszym kraju coraz bardziej powszechne. Jeszcze do niedawna byliśmy 
państwem, z którego głównie się emigrowało za pracą, m.in. do Wielkiej Brytanii, Niemiec czy Irlandii. 
Teraz ten trend się odwrócił i coraz chętniej osoby z innych krajów wybierają Polskę jako cel swojej 
emigracji. Przyjeżdżają do nas przede wszystkim Ukraińcy, ale coraz częściej w celach zarobkowych 
granicę przekraczają też m.in. Białorusini.

W celu uchwycenia pełniejszego obrazu imigracji zarobkowej do Polski w II półroczu 2017 roku, 
spojrzeliśmy na zagadnienie z perspektywy polskich pracowników i pracodawców. W naszym 
opracowaniu znajdą Państwo odpowiedzi m.in. na następujące pytania – jaki jest stosunek osób 
zatrudnionych i firm do obywateli Ukrainy pracujących w naszym kraju, jaki odsetek kadry w firmach 
stanowią Ukraińcy, czy pracownicy obawiają się, że Ukraińcy zahamują wzrost wynagrodzeń, a może 
tego, że zabiorą im pracę? W raporcie znajdują się również komentarze ekspertów, którzy podzielili się 
swoimi przemyśleniami dotyczącymi zatrudniania pracowników z Ukrainy. 

Z naszego badania wynika, że już w prawie co drugiej dużej firmie pracują obywatele Ukrainy,  
a dodatkowo co piąta zamierza poszukiwać w najbliższym czasie kadry z tego kraju. Ukraińcy najczęściej 
są zatrudniani na stanowiskach niższego i średniego szczebla oraz stanowią nie więcej niż 5% wszystkich 
pracowników. Co więcej, Ukraińcy są dobrze odbierani przez pracodawców – większość firm ma do nich 
pozytywny i neutralny stosunek.

A jak czują się polscy pracownicy w obliczu imigracji zarobkowej z Ukrainy? Przede wszystkim rzadko 
obawiają się, że ich miejsca pracy są zagrożone – tylko co dziesiąty Polak niepokoi się, że Ukrainiec 
odbierze mu zatrudnienie. Najczęściej utraty stanowiska pracy na rzecz obywatela Ukrainy obawiają 
się osoby z wykształceniem podstawowym oraz o najniższych dochodach. Większy problem stanowi 
hamowanie wzrostu wynagrodzeń – aż 42% osób odczuwa obawę, że napływ pracowników z Ukrainy 
zahamuje podwyżki. 

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

Życzymy Państwu przyjemnej lektury.

POLSKA GOSPODARKA POTRZEBUJE UKRAIŃCÓW NA DŁUŻEJ  
NIŻ 6 MIESIĘCY

Fala imigracji zarobkowej do Polski nie mogła przytrafić się w lepszym dla nas czasie niż obecny. Po 
prawie 28 latach od momentu, gdy zapoczątkowana została transformacja gospodarcza, uporaliśmy 
się wreszcie z uporczywym problemem przybierającego znaczne rozmiary bezrobocia strukturalnego. 
Świadczy o tym daleko idące obniżenie się naturalnego poziomu bezrobocia w polskiej gospodarce.  
O ile jeszcze przed dekadą rynek przegrzewał się już wtedy, gdy stopa bezrobocia spadała poniżej 10%, 
to obecnie ta granica zdaje się być na poziomie znacznie bliższym tego, jaki obserwujemy na Zachodzie, 
czyli ok. 5% (stosując bardziej miarodajny wskaźnik bezrobocia wynikający z badań aktywności 
ekonomicznej ludności, a nie danych z rejestru Urzędów Pracy).  

Tak daleko idący spadek bezrobocia okazał się niewystarczający do zaspokojenia dynamicznie 
rosnącego popytu na pracę. Wprawdzie charakterystyczny dla Polski jest relatywnie wysoki poziom 
bierności zawodowej wśród osób w wieku pracującym, które stanowią swego rodzaju ukrytą rezerwę 
naszego rynku pracy, jednak zmiana dominujących tendencji w zakresie aktywności zawodowej jest – 
nawet przy bardzo sprzyjającym temu otoczeniu makroekonomicznym – zawsze powolnym procesem. 
Na to nakładają się dodatkowo, sprzyjająca wcześniejszemu opuszczaniu rynku pracy, zmiana 
wieku emerytalnego oraz nieubłagane trendy demograficzne. Od 2013 roku liczba Polaków w wieku 
produkcyjnym zaczyna się zmniejszać. W konsekwencji wzrost liczby pracujących może następować 
wyłącznie na skutek powiększającego się odsetka zatrudnionych w tej grupie. Projekcje demograficzne 
pokazują, że już po 2020 roku liczba potencjalnych pracujących będzie kurczyć się aż o 1% rocznie! 
Mówiąc obrazowo, oznacza to, iż aby tylko pozostać w miejscu, będziemy musieli biec coraz szybciej.

W tym kontekście przyjazd imigrantów zarobkowych, w zdecydowanej większości z Ukrainy, jest 
prawdziwym błogosławieństwem dla polskiej gospodarki oraz rynku pracy. Dobrze rozumieją to polscy 
pracodawcy. Cieszy to, iż również pracownicy są pozytywnie nastawieni do przyjezdnych zza wschodniej 
granicy i na ogół nie postrzegają ich jako zagrożenia dla swojej pozycji na rynku pracy. Istotnie  
– zatrudnienie Polaków i Ukraińców ma generalnie komplementarny, a nie substytucyjny charakter. 
Brak obcokrajowców najczęściej nie oznaczałby, iż w ich miejsce pojawiliby się polscy pracownicy. 
Zamiast tego te miejsca pracy pozostawałyby wolne. Ze szkodą dla nas wszystkich.

Nie najlepiej o obecnie obowiązujących regulacjach prawnych dotyczących zatrudniania cudzoziemców 
w Polsce świadczy fakt, iż stanowią one – w ocenie pracodawców – nawet większą barierę, niż różnice 
językowe i kulturowe. Odsetek przedsiębiorców skarżących się na nadmierną uciążliwość formalności 
biurokratycznych może jeszcze wzrosnąć po wejściu w życie nowych zasad przyjmowania do Polski 
cudzoziemców w celu wykonywania pracy sezonowej i tymczasowej. Tym, czego potrzebujemy, jest 
uproszczenie przepisów oraz szersze otwarcie możliwości zatrudniania obcokrajowców na okres 
dłuższy niż 6 miesięcy. Niedobór pracowników bowiem prędko nie zniknie, a problem ten już od dawna 
nie ogranicza się wyłącznie do sektorów gospodarki, gdzie prowadzi się prace sezonowe.

Krzysztof Inglot
Prezes Zarządu Personnel Service

Łukasz Kozłowski
Główny Ekonomista, Pracodawcy RP
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przedsiębiorców zamierza poszukiwać 
pracowników z Ukrainy19%

dużych firm zatrudniało lub zatrudnia 
pracowników z Ukrainy44%

przedsiębiorców twierdzi, że jest trudniej  
o pracowników z Ukrainy niż w przeszłości17%

pracodawców za główną barierę w  
zatrudnianiu osób z Ukrainy uważa  
formalności administracyjne36%

zatrudnionych ma pozytywny stosunek do 
pracowników z Ukrainy 41%

pracowników nie obawia się, że 
Ukraińcy mogą im odebrać pracę 88%

pracowników obawia się, że napływ 
Ukraińców zahamuje wzrost wynagrodzeń  42%

pracowników z podstawowym wykształceniem  
obawia się, że napływ Ukraińców zahamuje  

wzrost wynagrodzeń  53%
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STOSUNEK DO PRACOWNIKÓW Z UKRAINY

PYTANIE 1:

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

Pracodawcy w Polsce w przeważającej większości mają neutralny stosunek do pracowników z Ukrainy – twierdzi 
tak ponad 70% przedsiębiorców. Ponad 29% ma pozytywny stosunek, negatywnego nastawienia nie zgłasza 
prawie żadna firma w Polsce (0,1%). 

Nastawienie do obywateli Ukrainy zmienia się wraz z wielkością firmy – najwięcej pracodawców o pozytywnym 
stosunku do Ukraińców znajdziemy w przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 250 pracowników. Z drugiej 
strony, również w grupie największych przedsiębiorstw występują pracodawcy o negatywnym nastawieniu (3%), 
których brakuje w średnich i małych firmach.

POLAK I UKRAINIEC – DWA BRATANKI?

Zdecydowanie 
pozytywny Pozytywny Negatywny Zdecydowanie 

negatywnyNeutralny

7%

22%

71%

9%

34%

54%

2% 1%

6%

17%

77% 70%

7%

23%

FIRMY ŚREDNIE FIRMY MAŁEFIRMY DUŻE

PYTANIE 2:

CZY PAŃSTWA FIRMA ZATRUDNIAŁA LUB ZATRUDNIA PRACOWNIKÓW Z UKRAINY?

Zapotrzebowanie na kadrę zza wschodniej granicy stale rośnie. Z danych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej wynika, że tylko w pierwszym półroczu 2017 roku wydano prawie 948 tys. oświadczeń o zamiarze 
powierzenia pracy cudzoziemcowi, o połowę więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Aż 95% wszystkich 
oświadczeń dotyczyło obywateli Ukrainy, na których zapotrzebowanie wzrosło o 47% r/r. 

Ogólnie pracowników z Ukrainy znajdziemy w 16% firm. Jeżeli jednak spojrzymy na wielkość przedsiębiorstwa 
zobaczymy, że obywatele Ukrainy najchętniej są zatrudniani w tych największych – znajdziemy ich w 44% dużych 
firm, 21% średnich i 13% małych. Ukraińcy dostają pracę przede wszystkim w firmach z branży produkcyjnej  
(24% przedsiębiorstw ich zatrudnia), następnie usługowej (20%) i handlowej (14%).

UKRAINIEC W PRAWIE CO DRUGIEJ DUŻEJ FIRMIE

FIRMY ŚREDNIE FIRMY MAŁEFIRMY DUŻE

TAK

NIE

16%

84%

USŁUGI PRODUKCJAHANDEL

44% 56% 21% 79% 13% 87%

14% 86% 20% 80% 24% 76%
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ZATRUDNIANIE PRACOWNIKÓW Z UKRAINY 
Z PUNKTU WIDZENIA PRACODAWCYZ PUNKTU WIDZENIA PRACODAWCY

71%
firm ma neutralny stosunek do pracowników 
pochodzenia ukraińskiego, pozostałe firmy 
mają stosunek pozytywny
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PYTANIE 3:

CZY PAŃSTWA FIRMA ZAMIERZA POSZUKIWAĆ PRACOWNIKÓW Z UKRAINY? 

Już 19,4% firm, czyli co piąta, zamierza poszukiwać pracowników z Ukrainy w najbliższym czasie. Najczęściej taką 
deklarację składają przedsiębiorstwa zatrudniające powyżej 250 pracowników – już 42%, w porównaniu do 23%  
w firmach średnich i 17% w firmach małych. Jeżeli zaś chodzi o branże, największe zapotrzebowanie na ukraińskich 
pracowników zgłaszają firmy z sektora produkcyjnego – już co trzecia planuje zatrudniać kadrę ze Wschodu,  
w usługach rekrutację planuje co piąta firma (22%), a w handlu co dziesiąta (10%) 

CO PIĄTA FIRMA BĘDZIE POSZUKIWAŁA UKRAIŃCÓW DO PRACY

FIRMY ŚREDNIE FIRMY MAŁEFIRMY DUŻE

TAK

NIE

19%

80%

USŁUGI PRODUKCJAHANDEL

42% 58% 23% 77% 17% 83%

10% 90% 22% 78% 33% 67%

PYTANIE 6:

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

Prawie połowa firm, która poszukuje pracowników z Ukrainy, zgłasza się do agencji zatrudnienia w celu rekrutacji. 
Wynika to m.in. z tego, że agencje zatrudnienia mają swoje przedstawicielstwa na Ukrainie, co ułatwia im 
prowadzenie procesu naboru. Dodatkowo, zajmują się też kwestiami formalnymi związanymi z zatrudnieniem 
cudzoziemca, co firmy chętnie delegują. 

Drugim najpopularniejszym kanałem dotarcia do osób z Ukrainy są polskie Urzędy Pracy (38%), a  trzecim 
rodzina i znajomi Ukraińców, którzy już są w Polsce (35%). Pracodawcy wykorzystują również internetowe serwisy  
z ogłoszeniami o pracę na Ukrainie (23%), Urzędy Pracy na Ukrainie (15%) oraz media społecznościowe (10%). 

DZIĘKI AGENCJI ZATRUDNIENIA ŁATWIEJ ZNALEŹĆ PRACOWNIKA Z UKRAINY

Agencje zatrudnienia/agencje  
pracy tymczasowej 48%

38%

35%

23%

15%

10%

Urzędy Pracy w Polsce

Rodzina/znajomi Ukraińców, 
którzy już są w Polsce 

Internetowe serwisy z ogłoszeniami 
o pracy na Ukrainie

Urzędy Pracy na Ukrainie

Media społecznościowe

POSZUKIWANIE PRACOWNIKÓW Z UKRAINY
Z PUNKTU WIDZENIA PRACODAWCY

SPOSOBY POSZUKIWANIA PRACOWNIKÓW Z UKRAINY
Z PUNKTU WIDZENIA PRACODAWCY
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PYTANIE 7:

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

17% pracodawców uważa, że rekrutacja pracowników z Ukrainy jest teraz trudniejsza niż była w przeszłości. 
Co trzeci twierdzi, że nic w tym zakresie się nie zmieniło. Firmy, które zgłaszają trudności w rekrutacji obywateli 
Ukrainy, na pierwszym miejscu wymieniają formalności administracyjne (36%), na drugim barierę językową (25%), 
a na trzecim maksymalny 6-miesięczny okres pracy w ciągu roku. Co dziesiąty pracodawca zwraca uwagę na 
trudności z asymilacją z polskimi pracownikami. Natomiast 8% obawia się skutków zniesienia wiz na terenie całej 
Unii Europejskiej dla obywateli Ukrainy. Warto jednak pamiętać, że zniesiony 11 czerwca br. obowiązek posiadania 
wizy przez obywateli Ukrainy podróżujących do UE, daje im prawo do poruszania się po terytorium UE, ale bez 
możliwości podjęcia legalnej pracy. Z tego punktu widzenia, legalna praca w Polsce nadal będzie dla obywateli 
Ukrainy atrakcyjna.

FORMALNOŚCI NAJWIĘKSZĄ BARIERĄ PRZY ZATRUDNIANIU UKRAIŃCÓW

TAK

NIE

19%

80%

PYTANIE 8:

JAKIE TRUDNOŚCI WIDZĄ PAŃSTWO W ZATRUDNIANIU PRACOWNIKÓW Z UKRAINY?

Formalności administracyjne

Bariera językowa

Maksymalny (6-miesięczny) okres  
pracy w ciągu roku

Trudności z asymilacją z polskimi pracownikami

Zniesienie wiz na terenie całej  
Unii Europejskiej dla obywateli Ukrainy

Coraz większa konkurencja o pracowników  
z Ukrainy ze strony innych krajów

36%

25%

20%

9%

8%

7%

NIE WIEM

17%

32%

51%

PYTANIE 5:

JAKI PROCENT WSZYSTKICH PRACOWNIKÓW W PAŃSTWA FIRMIE STANOWIĄ OBECNIE 
OBYWATELE UKRAINY?

W większości firm, które zatrudniają Ukraińców, pracownicy zza wschodniej granicy stanowią co najwyżej 5% całej 
kadry. Odpowiedziało tak 2 na 3 przedsiębiorców. Firm, w których Ukraińcy stanowią większy odsetek, jest 30%. 

Eksperci Personnel Service wskazują, że co trzecia firma zatrudniająca Ukraińców, z ich liczbą przekraczającą 5% 
załogi, to spory odsetek. Zwłaszcza, biorąc pod uwagę, że zatrudnianie obywateli Ukrainy to masowe zjawisko 
dopiero od niedawna. Jeszcze 3 lata temu sięganie na Wschód po kadrę było stosunkowo mało popularne. Jednak 
już teraz w obliczu niskiego bezrobocia w Polsce i pogłębiającego się deficytu kadrowego, pracodawcy muszą 
ratować się pracownikami z innych krajów. Sięganie po obywateli Ukrainy wynika m.in. z bliskości kulturowej  
i językowej. Natomiast Ukraińcy decydują się na Polskę, bo mogą liczyć tutaj na legalną pracę i zarobki, które  
są nawet 4-krotnie wyższe niż na Ukrainie.

UKRAINIZACJA POLSKICH FIRM JESZCZE NAM NIE GROZI

do 5% ok. 6-10% ok. 26-50% Nie wiemok. 11-25%

68%

9%

13%

8%

2%

TRUDNOŚCI W REKRUTACJI PRACOWNIKÓW Z UKRAINY
Z PUNKTU WIDZENIA PRACODAWCY

UKRAIŃCY W ZAŁODZE FIRMY
Z PUNKTU WIDZENIA PRACODAWCY
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PYTANIE 4:

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

Wyższego szczebla Średniego szczebla NIe wiemNiższego szczebla

FIRMY ŚREDNIE FIRMY MAŁEFIRMY DUŻE

Odpowiednio po 43% firm zatrudniających pracowników z Ukrainy, obsadza ich na stanowiskach niższego lub 
średniego szczebla. Tylko 7% przedsiębiorców poszukuje na Wschodzie pracowników wyższego szczebla, w tym 
kadry zarządzającej. 

Jak wskazują eksperci Personnel Service, oferowanie Ukraińcom głównie stanowisk niższego i średniego szczebla 
jest związane z uproszczoną procedurą zatrudniania cudzoziemców, która ich obejmuje. Obowiązujące przepisy, 
pozwalają Ukraińcom pracować przez 6 miesięcy w ciągu roku. To w przypadku stanowisk wyższego szczebla zbyt 
krótki czas, aby inwestycja w pracownika była opłacalna. Często sam okres wdrożenia trwa nawet kilka miesięcy. 
Stąd żeby Ukraińcy mogli zajmować wyższe stanowiska, niezbędne są nowe regulacje prawne, które ułatwią im 
osiedlanie się w Polsce na dłuższy okres oraz na stałe.  

UKRAINIEC - PRACOWNIK NIŻSZEGO I ŚREDNIEGO SZCZEBLA

70%

7%

43%43%

7%

20%

7%

2%

5%

29%

57%

9% 8%

54%

31%

8%

PYTANIE 9:

CZY W ZWIĄZKU Z TRUDNOŚCIAMI W POZYSKIWANIU KADR, PAŃSTWA FIRMA BYŁABY SKŁONNA 
ZAPŁACIĆ PRACOWNIKOWI Z UKRAINY WIĘCEJ „NA RĘKĘ” NIŻ POLSKIEMU PRACOWNIKOWI?

Aż 3 na 4 pracodawców nie zamierza płacić pracownikowi z Ukrainy więcej niż pracownikowi z Polski, nawet jeżeli 
pojawią się trudności rekrutacyjne w tym zakresie. Na zaoferowanie wyższej stawki „na rękę” zdecydowałoby się 
tylko 7% firm. 

Rosnące zapotrzebowanie na kadrę ze Wschodu zaostrza konkurencję między firmami. Stąd pracownikom  
z Ukrainy oferuje się dodatkowe benefity, które mają ich skłonić do wyboru danego pracodawcy. Najczęściej oferuje 
się im pomoc w załatwieniu formalności (37%), świadczenia socjalne, np. opiekę zdrowotną (25%), mieszkanie 
(24%) oraz transport do miejsca pracy (19%). Tylko 12% pracodawców decyduje się na opłacenie pracownikowi 
Internetu, a 9% wyżywienia. Z danych Personnel Service wynika, że dodatkowe świadczenia pojawiają się już  
w 90% ofert pracy. 

UKRAINIEC NIE ZAROBI WIĘCEJ NIŻ POLAK

PYTANIE 10:

JAKIE DODATKOWE ŚWIADCZENIA POZAPŁACOWE OFERUJE/ZAMIERZA OFEROWAĆ PAŃSTWA 
FIRMA PRACOWNIKOM Z UKRAINY? 

Świadczenia socjalne (np. opieka zdrowotna)

TAK

NIE

NIE WIEM

Brak

Pomoc w załatwieniu formalności

Mieszkanie

Transport do miejsca pracy

Internet

Wyżywienie

16%

77%

7%

24%

37%

25%

24%

19%

12%

9%

STANOWISKA PRACY UKRAIŃCÓW
Z PUNKTU WIDZENIA PRACODAWCY

WYNAGRODZENIE PRACOWNIKÓW Z UKRAINY
Z PUNKTU WIDZENIA PRACODAWCY
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PYTANIE 11:

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

Z danych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wynika, że tylko w I półroczu 2017 roku liczba oświadczeń 
o zamiarze powierzenia pracy obywatelom Białorusi potroiła się w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego 
roku (24 tys. w IH17 vs. 7,9 tys. w IH16). Te dane jednoznacznie potwierdzają zwiększone zainteresowanie 
pracownikami z tego kraju, które jak wskazują analizy Personnel Service, w najbliższym czasie będzie nadal rosło.

Z badania wynika, że w tym momencie obywateli Białorusi zatrudnia 4% przedsiębiorstw. W dużych firmach 
ten odsetek jest dwa razy większy i wynosi 8%. W przypadku innych narodowości, jak mołdawska, gruzińska czy 
armeńska, ten odsetek jest marginalny i nie przekracza w przypadku obywateli żadnego z państw 0,2%.  

BIAŁORUSINI ZA UKRAIŃCAMI W KOLEJCE PO PRACĘ W POLSCE

Nie Tak, z Białorusi Tak, z Gruzji Tak, z ArmeniiTak, z Mołdawii

FIRMY ŚREDNIE FIRMY MAŁEFIRMY DUŻE

96%

3,75%
0,17%

0,08%

87%

8%

98% 96%

4% 1% 2% 4%

PRACOWNICY Z BIAŁORUSI, GRUZJI, MOŁDAWII I ARMENII
Z PUNKTU WIDZENIA PRACODAWCY

POLSKA HUBEM EUROPEJSKIEGO RYNKU PRACY
OKIEM EKSPERTA

Europa od jakiegoś czasu mierzy się z wyzwaniem masowego napływu imigrantów. To oczywiście 
wpływa również na polski rynek pracy, który akurat teraz, jak nigdy potrzebuje siły roboczej. Dlatego 
pracodawcy stają się bardziej otwarci na osoby z innych krajów, na co wskazują dostępne dane. Tylko  
w I połowie 2017 roku wydano prawie 950 tys. oświadczeń o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi, 
o połowę więcej, niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Oczywiście większość tych oświadczeń, bo 
905 tys., dotyczyła Ukraińców.

W obszarze rynku pracy Polska na tle innych krajów w regionie jest zieloną wyspą. Wedle danych 
Eurostatu za sierpień 2017 roku stopa bezrobocia wyniosła w naszym kraju 4,7%, co daje wynik lepszy 
niż w pozostałych krajach tranzytowych, popularnych wśród imigrantów, takich jak Włochy, Chorwacja, 
Słowacja, czy Grecja. Natomiast stabilny wzrost gospodarczy przekłada się na tworzenie nowych 
miejsc pracy i poprawę warunków zatrudnienia. Dostrzegają to m.in. przybysze z Ukrainy, którzy już 
teraz zarabiają stawki porównywalne do polskich pracowników. Można powiedzieć, że Polska dogania 
Zachód pod względem atrakcyjności dla imigrantów, ale nadal w wielu przypadkach nie jest docelowym 
kierunkiem emigracji, a jedynie krajem tranzytowym.

Naszym głównym zadaniem w najbliższym czasie jest zapewnienie imigrantom możliwości rozwoju  
w Polsce tak, aby nie tylko korzystali z państwowej pomocy socjalnej, ale chcieli tu pracować, zakładać 
rodziny i budować naszą gospodarkę. Potrzebujemy rozwiązań systemowych, które umożliwią nam 
wsparcie imigrantów w adaptacji na polskim rynku pracy. W tym momencie w ramach uproszczonej 
procedury zatrudniania, cudzoziemcy z 6 krajów (Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji i Ukrainy) 
mogą pracować w Polsce tylko przez sześć miesięcy w ciągu roku. To powoduje, że nie osiedlają się na 
dłużej. Warto też zwrócić uwagę, że w naszym kraju nadal widać objawy charakterystyczne dla pierwszej 
fali migracji zarobkowej. Do Polski przyjeżdżają zwykle mężczyźni, którzy szukają jak najlepiej płatnej 
pracy. Zarobione środki transferują do rodzin, które pozostały w ich rodzimym kraju. Potwierdzają to 
najnowsze dane Narodowego Banku Polskiego, z których wynika, że w pierwszym półroczu tego roku 
zagraniczni pracownicy zarobili i przekazali do domów aż 9,6 mld zł – o 62% więcej niż w I półroczu 2016 
r.

Co zatem trzeba zrobić, żeby skłonić cudzoziemców do osiedlania się w Polsce? Przede wszystkim 
pracodawcy powinni jeszcze bardziej otworzyć się na zarządzanie multikulturowymi zespołami, co 
dzieje się już na Zachodzie. Dodatkowo, trzeba zapewnić imigrantom łatwy dostęp do nieruchomości, 
czy to do kupienia czy na wynajem, edukacji dla ich dzieci i opieki socjalnej, na takim samym poziomie, 
jak rodakom. To kluczowe zwłaszcza, że w Polsce rośnie liczba stanowisk, których nie chcą obejmować 
rodzimi pracownicy. Mamy już do czynienia z taką sytuacją przy zatrudnianiu pracowników najniższego 
szczebla, jak i przy rekrutacjach specjalistycznych. Te deficyty mogą być uzupełnione przez imigrantów.

TOMASZ HANCZAREK

Ekspert rynku pracy, założyciel Work Service, największej agencji 
zatrudnienia w Europie Środkowo-Wschodniej 
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PYTANIE 1:

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

Połowa zapytanych pracowników ma neutralny stosunek do obywateli Ukrainy pracujących w Polsce,  
41% - pozytywny, a do negatywnego przyznaje się 7% Polaków. 

Nastawienie do pracowników z Ukrainy zmienia się wraz z wykształceniem oraz wiekiem. Najwięcej osób  
o negatywnym nastawieniu do obywateli Ukrainy znajdziemy wśród najmłodszych respondentów w wieku od 18 
do 34 lat – 11% oraz wśród osób z wykształceniem podstawowym – 10%. Najlepsze nastawienie mają za to osoby 
z wykształceniem wyższym (50%) oraz osoby, które przekroczyły 55 r.ż. (48%).

POLACY LUBIĄ UKRAIŃCÓW

Zdecydowanie 
pozytywny Pozytywny Negatywny

Zdecydowawnie 
negatywnyNeutralny

WYKSZTAŁCENIE

WIEK

PŁEĆ

mężczyźni

kobiety

podstawowe

zawodowe

średnie

wyższe

18-34 lat

35-44 lat

45-54 lat

55-67 lat

9,9% 27,9% 54,3% 3,7% 4,2%

14,5% 29,7% 49,4% 4,3% 2,1%

17% 23,1% 49,4% 3,8% 6,7%

6,7% 32,3% 58,1% 1,8% 1,1%

10% 22,8% 60% 3% 4,3%

15,8% 34,1% 41,4% 6,3% 2,4%

13,1% 21% 54,4% 5,7% 5,8%

10,2% 32,7% 50,3% 3,5% 3,3%

14,8% 32% 50% 3,2%

6,7% 41,5% 51,8%

12%

29%

52%

4% 3%

PYTANIE 2:

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

Pracownicy z Ukrainy głównie wypełniają wakaty w tych branżach, w których występują niedobory kadrowe. To 
powoduje, że polscy pracownicy nie czują się zagrożeni. Aż 88% jest zdania, że obywatele z Ukrainy nie odbiorą 
pracy Polakom. Przeciwną opinię wyraża co dziesiąta osoba. 

Największe obawy związane z utratą pracy na rzecz Ukraińców mają osoby z wykształceniem podstawowym  
– 28%. Ta niepewność zapewne wynika z faktu, że obywatele Ukrainy zajmują głównie stanowiska niższego 
szczebla.

POLACY SPOKOJNI O ZATRUDNIENIE

Zdecydowanie 
nie Raczej nie Raczej tak

Zdecydowawnie 
takTrudno powiedziec

WYKSZTAŁCENIE

WIEK

PŁEĆ

mężczyźni

kobiety

podstawowe

zawodowe

średnie

wyższe

18-34 lat

35-44 lat

45-54 lat

55-67 lat

59,2% 31,1% 1,1% 4,3% 4,3%

52,8% 32,9% 1,8% 8,9% 3,6%

33,1% 38,5% 23,4% 5%

46,2% 41,3% 3,2% 2,9% 6,4%

53,8% 33,4% 2% 5,7% 5,1%

72,6% 22,4% 0,3% 3,6% 1,1%

58,5% 29,9% 1,4% 4,8% 5,4%

58,7% 26,5% 2,5% 10,2% 2,1%

46,4% 43,6% 0,4% 5,6%

61,6% 29,2% 0,9%

56%32%

6%

4%

2%

4%

4,2% 4,1%

STOSUNEK DO PRACOWNIKÓW Z UKRAINY
Z PUNKTU WIDZENIA POLSKIEGO PRACOWNIKA

OBAWY O UTRATĘ PRACY
Z PUNKTU WIDZENIA POLSKIEGO PRACOWNIKA
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Według aż 42% polskich pracowników, napływ Ukraińców na polski rynek pracy hamuje wzrost wynagrodzeń. 
Przeciwnie uważa połowa pracujących, a 8% nie ma zdania. Obawy, że napływ pracowników z Ukrainy zahamuje 
wzrost płac są częstsze wśród osób słabiej zarabiających (49% osób z dochodami poniżej 2 tys. zł vs. 33% wśród 
zarabiających ponad 4 tys. zł) oraz słabiej wykształconych (53% osób o podstawowym wykształceniu vs. 35% 
pracowników o wyższym wykształceniu).

UKRAIŃCY HAMUJĄ WZROST WYNAGRODZEŃ 

Tak Nie wiemNie

WYKSZTAŁCENIE

DOCHÓD

MIEJSCE ZAMIESZKANIA

wieś

miasto

podstawowe

zawodowe

średnie

wyższe

do 1999 zł

2000 - 2999 zł

3000 - 3999 zł

powyżej 3999 zł

49% 43,3% 7,7%

37,7% 54,4% 7,9%

53,1% 41,8% 5,1%

47,1% 40,2% 12,7%

41,2% 49,3% 9,5%

35,3% 60,7% 4%

49,2% 39,2% 11,6%

42,3% 50,8% 6,9%

35,7% 55,3%

32,7% 64%

PYTANIE 3:

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

42%

50%

8%

9%

3,3%

NAPŁYW UKRAIŃCÓW A WZROST WYNAGRODZEŃ
Z PUNKTU WIDZENIA POLSKIEGO PRACOWNIKA

Z wyników Barometru Imigracji Zarobkowej wynika, że aż 70% dużych firm zatrudnia pracowników 
z Ukrainy głównie na stanowiskach niższego szczebla. Podobnie jest u nas. Obywatele tego kraju 
pracują przede wszystkim na produkcji, gdzie zapotrzebowanie na kadrę jest największe. W puli ogółu 
zatrudnionych, Ukraińcy stanowią od 10% do nawet 40% załogi. Oczywiście ten odsetek zależy od wielu 
czynników, w tym m.in. natężenia pracy czy dostępności pracowników z Polski. 

Proces adaptacji obywatela Ukrainy jest analogiczny w stosunku do tego, który przechodzi polski 
pracownik, choć musieliśmy mieć na względzie barierę językową. Wszyscy, którzy zaczynają u nas pracę, 
przechodzą to samo szkolenie wdrożeniowe i dostają materiały, które oczywiście dla osób z Ukrainy są 
w ich ojczystym języku. Następnie pracownicy trafiają pod opiekę dedykowanego trenera. Początkowo 
było tak, że polscy trenerzy musieli korzystać ze wsparcia koordynatora jako tłumacza, ale obecnie 
nie jest to konieczne. Część pracowników ukraińskich jest trenerami wewnętrznymi, co wiele ułatwia, 
zwłaszcza w zakresie szkoleń w linii montażowej.

Jeżeli chodzi o współpracę pracowników polskich i ukraińskich to przebiega ona poprawnie. Z raportu 
Personnel Service wynika, że większość zatrudnionych Polaków ma neutralny (52%) lub pozytywny 
(41%) stosunek do obywateli Ukrainy, co my zdecydowanie widzimy i potwierdzamy. Pracujący wspólnie 
Polacy i Ukraińcy łatwo załapują wspólny język. Oczywiście zdarzają się jednostkowe sytuacje, w których 
dochodzi do spięć między osobami różnych narodowości, ale ich częstotliwość jest podobna, co  
w przypadku konfliktów pracowników tej samej narodowości. Co oznacza, że jest to wynik działania 
raczej dynamiki grupowej, niż uprzedzeń.   

W kolejnych miesiącach planujemy zatrudniać więcej osób z Ukrainy. Wiąże się to z pogłębiającym się 
deficytem kadrowym w Polsce. Pracowników w naszym kraju po prostu brakuje lub nie są zainteresowani 
podjęciem pracy. Organizowane przez Powiatowy Urząd Pracy Targi kończą się zatrudnieniem 1-2 
osób w skali miesiąca. Dlatego sięgamy po kadrę zza wschodniej granicy. Z jednej strony, będziemy 
zwiększać liczbę Ukraińców, a z drugiej, będziemy zastępować tych, którzy musieli wrócić do ojczyzny. 
Warto pamiętać, że obowiązująca obecnie uproszczona procedura zatrudniania pracowników z Ukrainy, 
pozwala im pracować w Polsce przez 6 miesięcy w ciągu roku. Po tym czasie muszą wrócić na Ukrainę 
i odczekać kolejne pół roku, aby znowu do nas przyjechać. Dlatego w najbliższej przyszłości oprócz 
Ukraińców, będziemy się rozglądali również za pracownikami z innych krajów, w tym m.in. z Białorusi. To 
krok podyktowany minimalizacją ryzyka biznesowego. Obecnie, korzystamy z usług agencji zatrudnienia 
Personnel Service i zatrudniamy głównie pracowników z Ukrainy. Mamy jednak świadomość, że  
w momencie gdy zmienią się zasady ich pracy w Polsce lub zostaną wprowadzone ograniczenia, 
będziemy mieli problem. Zwłaszcza, że niedawno pojawił się nowy projekt ustawy, który zakłada, że  
w przypadku określonych branż czy zawodów mogą zostać nałożone limity zatrudniania obywateli 
z innych krajów. Musimy być na taką okoliczność przygotowani. Jednak dopóki mamy możliwość 
zatrudniania Ukraińców, będziemy z niej korzystali, bo to rzetelni pracownicy, na których korzyść 
przemawia też bliskość kulturowa.

MARZENA DOBRENKO-SZUBSTARSKA

Senior Personnel Manager Philips Lighting Poland w Kętrzynie

PRACA UKRAIŃCÓW PRZEBIEGA BEZPROBLEMOWO
OKIEM EKSPERTA



METODOLOGIA BADANIA
Dane prezentowane w raporcie „Barometr Imigracji Zarobkowej – II półrocze 2017” zostały przygotowane  
i opracowane na zlecenie Personnel Service S.A. przez instytut Kantar Millward Brown. Badanie zostało podzielone 
na dwie kategorie:

Pracodawców – badanie pracodawców zostało przeprowadzone metodą wspomaganych 
komputerowo wywiadów telefonicznych w ramach dedykowanego badania 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 województwa – 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 2017 r.

Pracowników – badanie pracowników zostało przeprowadzone metodą wspomaganych  
komputerowo wywiadów telefonicznych w ramach badania syndykatowego CATIBUS. 
Badanie zrealizowano na 515 osobach, które dobrano z ogólnopolskiej reprezentatywnej 
próby dorosłych Polaków (18+ lat) 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. Dokładność wyników zależy od liczebności analizowanej grupy i odsetka 
odpowiedzi. Maksymalny błąd pomiaru dla całej próby pracujących N=515 to +/-4,4%. 
Wywiady z pracownikami zostały zrealizowane w lipcu 2017 roku.

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 25 tys. obywateli 
Ukrainy. Tym samym Personnel Service znajduje się w pierwszej trójce przedsiębiorstw wyspecjalizowanych  
w rekrutacji obywateli zza wschodniej granicy Polski
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