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WPROWADZENIE
Szanowni Państwo,
z przyjemnością oddajemy w Państwa ręce drugą edycję „Barometru Imigracji Zarobkowej – I półrocze
2018”, w którym przedstawiamy aktualne trendy dotyczące napływu cudzoziemców, głównie 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 mają doświadczenia pracy
w naszym kraju. Ta ostatnia perspektywa jest dla nas szczególnie cenna i cieszymy się, że przy pomocy
ukraińskiej agencji badawczej Rating Group, poznaliśmy opinie naszych ukraińskich partnerów o pracy
w Polsce.
W naszym szczegółowym 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 migranci zarobkowi z Ukrainy
zahamują wzrost wynagrodzeń, a może tego, że zabiorą im pracę, ile kosztuje pracowników z Ukrainy
utrzymanie w Polsce, jaką część swoich dochodów wysyłają do swojej ojczyzny i czy zamierzają zostać
w naszym kraju na stałe? W raporcie znajdują się również komentarze ekspertów, którzy zechcieli
podzielić się swoimi przemyśleniami dotyczącymi zjawiska imigracji zarobkowej z Ukrainy.
Z naszego badania wynika, że już 39% dużych firm zatrudnia obecnie pracowników z Ukrainy,
a kolejne 29% zamierza ich poszukiwać w ciągu najbliższych 12 miesięcy. To pokazuje z jak dużą skalą
zjawiska mamy do czynienia. Nie będzie zaskoczeniem, że pracownicy z Ukrainy najczęściej zatrudniani
są na stanowiskach niższego szczebla. Wynika to z uproszczonej procedury zatrudniania, która daje
cudzoziemcom z sześciu krajów, w tym z Ukrainy, możliwość legalnej pracy przez 6 miesięcy w ciągu
roku. To zdecydowanie za krótko, żeby skutecznie wdrożyć pracownika wyższego szczebla, z czego
pracodawcy zdają sobie sprawę. Warto też podkreślić, że przebywający w Polsce Ukraińcy są nastawieni
na krótkoterminowy zarobek – będąc w naszym kraju wydają na miesięczne utrzymanie zaledwie od
200 do 500 zł. Resztę zarobku odkładają. Jak to możliwe? Większość, bo aż 77% pracodawców, którzy
zatrudniają pracowników z Ukrainy oferuje im benefity, z których najpopularniejsze to mieszkanie,
dowóz do miejsca pracy, Internet czy wyżywienie. Te dodatki znacząco wpływają na obniżenie kosztów
życia.
Co warto też 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 2% pracodawców oraz 11% pracowników z Polski.
Natomiast wśród Ukraińców, tylko 8% miało negatywne doświadczenia z polskim przedsiębiorcami,
a 4% z kolegami z pracy.
Te i inne ciekawe wnioski znajdą Państwo w drugiej edycji „Barometru Imigracji Zarobkowej”.
Życzymy Państwu przyjemnej lektury.

Krzysztof Inglot
Prezes Zarządu Personnel Service

KLUCZOWE WNIOSKI

Z PUNKTU WIDZENIA PRACOWNIKA

62%

pracowników z Ukrainy planuje w najbliższym
czasie ponownie przyjechać do Polski

45%

pracowników z Ukrainy wydaje na utrzymanie
w Polsce 200-500 PLN miesięcznie

74%
42%
89%
38%

4

pracowników z Ukrainy nie planuje
zostać w Polsce na stałe

polskich pracowników ma pozytywny
stosunek do Ukraińców

polskich pracowników nie obawia się,
że Ukraińcy mogą im odebrać pracę

polskich pracowników obawia się, że napływ
Ukraińców zahamuje wzrost wynagrodzeń
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KLUCZOWE WNIOSKI

Z PUNKTU WIDZENIA PRACODAWCY

przedsiębiorców ma pozytywny lub neutralny
stosunek do pracowników z Ukrainy

39%

dużych firm zatrudnia obecnie
pracowników z Ukrainy

dużych firm zatrudnia obecnie
pracowników z Białorusi

91%

10%

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

przedsiębiorców poszukuje pracowników
z Ukrainy przez ich rodzinę lub znajomych,
którzy już są w Polsce

24%
36%

pracodawców zatrudnia Ukraińców na
stanowiskach niższego szczebla

80%

www.personnelservice.pl
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Z PUNKTU
WIDZENIA
PRACOWNIKA

Z PUNKTU WIDZENIA UKRAIŃSKIEGO PRACOWNIKA

PRACA W POLSCE

ILE RAZY PRZYJEŻDŻAŁEŚ (-AŚ) DO PRACY W POLSCE

JAKA BYŁA ŚREDNIA DŁUGOŚĆ TWOJEGO POBYTU

W CIĄGU OSTATNICH PIĘCIU LAT?

W POLSCE?
2,8% 0,8%

7%
15,8%

Raz

25%

13,7%

9%

Mniej niż 1 miesiąc
Od 1 do 3 miesięcy

2-3 razy
od 3 do 6 miesięcy
4-5 razy
od 6 do 12 miesięcy
Ponad 6 razy

18,2%

24,5%

49,2%

Pracuję w
Polsce na stałe

34%

74%

ponad rok
Trudno powiedzieć

PRACOWNIKÓW Z UKRAINY SPĘDZA W POLSCE OD 1 MIESIĄCA DO
6 MIESIĘCY. OZNACZA TO, ŻE ZDECYDOWANA WIĘKSZOŚĆ KORZYSTA
Z UPROSZCZONEJ PROCEDURY ZATRUDNIANIA

CZY PLANUJESZ PONOWNIE POJECHAĆ DO POLSKI

JAKIEGO RODZAJU PRACĘ PRZEWAŻNIE

DO PRACY W NAJBLIŻSZYM CZASIE?

WYKONYWAŁEŚ (-AŚ) PRZEBYWAJĄC W POLSCE?
1% 2,5%

18,5%
Tak

19%

Pracę fizyczną

16,3%

62,5%

Pracę umysową

3%

Nie

Praca w usługach

Trudno
powiedzieć

Kadra zarządzająca

77,2%

UKRAIŃSKI
PRACOWNIK

Trudno
odpowiedzieć

DO POLSKI NA KRÓTKOTERMINOWY ZAROBEK
Połowa pracowników z Ukrainy przyjeżdża do Polski na okres od 1 do 3 miesięcy. Co czwarty spędza tu od 3 do
6 miesięcy. To oznacza, że 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. Osoby, które spędzają w Polsce więcej niż pół roku, stanowią jedynie 17% ogółu.
Zdecydowana większość pracowników z Ukrainy w ciągu ostatnich pięciu lat przyjechała do Polski do pracy więcej
niż jeden raz (34% 2-3 razy, 18% 4-5 razy, a 16% ponad 6 razy). Kolejne 62% pracowników z Ukrainy deklaruje, że
w najbliższym czasie planuje ponownie odwiedzić Polskę w celach zarobkowych.
Obywatele Ukrainy najczęściej pracują w Polsce fizycznie – taką deklarację składa aż 3 na 4 pracowników zza
wschodniej granicy, a kolejne 16% pracuje w usługach, w tym głównie w hotelarstwie, fryzjerstwie, gastronomii czy
opiece nad dziećmi.

www.personnelservice.pl
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Z PUNKTU WIDZENIA UKRAIŃSKIEGO PRACOWNIKA

Z PUNKTU WIDZENIA UKRAIŃSKIEGO PRACOWNIKA

POWÓD PRZYJAZDU DO POLSKI

SPOSOBY POSZUKIWANIA PRACY

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

53,3%

Bliskość geograficzna

44%

Wysokość zarobków

33,8%

Niska bariera językowa
Obecność rodziny lub znajomych,
którzy już pracują w Polsce

30%
20,8%

Duża liczba ofert pracy w Polsce
Stabilna sytuacja
polityczno-gospodarcza

7%
6,8%

Stabilność kulturowo-społeczna
Brak możliwości wyjazdu
do innego kraju europejskiego
Możliwość podjęcia nauki
Lepsze perspektywy rozwoju

Inne

5,5%

JAK SZUKAŁEŚ (-AŚ) PRACY W POLSCE?

Przez rodzinę lub znajomych
na Ukrainie

66%

Przez rodzinę lub znajomych
w Polsce

20,8%

Przez polskie agencje zatrudnienia
działające na Ukrainie
Przez ogłoszenia polskich
pracodawców na Ukrainie
Przez kanały social media
(np. Facebook, Linkedin)

10%
5,8%
5%

Przez urząd pracy na Ukrainie

0,3%

Przez urząd pracy w Polsce

0,1%

Inne

7%

3,3%
3%
2,8%

TOP3: BLISKOŚĆ GEOGRAFICZNA, ZAROBKI I NISKA BARIERA JĘZYKOWA

PO PRACĘ DO ZNAJOMYCH I RODZINY
Zdecydowana większość pracowników z Ukrainy, szukając pracy w Polsce wykorzystuje doświadczenie swojej
ukraińskiej rodziny i znajomych – taką odpowiedź wskazało aż 66% osób. Co piąty obywatel Ukrainy zgłasza się
do swojej rodziny lub znajomych w Polsce, a dopiero na trzecim miejscu znalazły się polskie agencje zatrudnienia
mające swoje przedstawicielstwa na Ukrainie, wskazywane przez co dziesiątą osobę.
Tylko 6% pracowników z Ukrainy wyszukuje ogłoszenia pracy polskich pracodawców na Ukrainie, a 5% korzysta
z kanałów social media. Najmniejszą popularnością cieszą się urzędy pracy, zarówno w Polsce, jak i na Ukrainie,
do których w sumie zgłasza się zaledwie 0,4% osób.

Ponad połowa pracowników z Ukrainy wskazuje, że głównym powodem wyboru Polski jako miejsca emigracji
zarobkowej jest bliskość geograficzna. To ona pozwala m.in. szybko wrócić do domu w razie potrzeby czy odwiedzać
rodzinę częściej niż gdyby odległość od ojczyzny była większa. Na kolejnym miejscu znalazła się wysokość zarobków
wskazywana przez 44% osób. Ten argument jest szczególnie istotny, gdy porównamy wynagrodzenia w Polsce
i na Ukrainie. W naszym kraju minimalne wynagrodzenie wynosi 2 000 zł brutto, podczas gdy na Ukrainie od
1 stycznia 2018 roku pensja minimalna wynosi 3 723 hrywny, czyli ok. 480 zł. To oznacza, że zarabiając minimalną
pensję w Polsce, pracownik z Ukrainy otrzymuje brutto czterokrotność tego, co w swojej ojczyźnie. Na trzecim
miejscu powodów wyboru Polski, 34% osób wskazało niską barierę językową, która jest niezwykle istotna również
dla pracodawców. Na czwartym miejscu, 30% osób wskazuje, że ważna jest obecność rodziny lub znajomych na
miejscu w Polsce. Natomiast co piąty pracownik z Ukrainy wskazuje na dużą liczbę ofert pracy.
Co ciekawe, mniejsze znaczenie dla Ukraińców ma bliskość kulturowo-społeczna, którą wskazało zaledwie
7% badanych oraz stabilna sytuacja polityczno-gospodarcza (również 7% wskazań).
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Z PUNKTU WIDZENIA UKRAIŃSKIEGO PRACOWNIKA

Z PUNKTU WIDZENIA UKRAIŃSKIEGO PRACOWNIKA

ŚWIADCZENIA DODATKOWE

KOSZT UTRZYMANIA W POLSCE

JAKIE ŚWIADCZENIA DODATKOWE OFEROWAŁ CI PRACODAWCA W POLSCE?

ILE ŚREDNIO KOSZTUJE CIĘ MIESIĘCZNE UTRZYMANIE W POLSCE?

58,3%

Mieszkanie

35,3%

Wyżywienie

0,5%

21,5%

2,2%

34,3%

Transport do miejsca pracy

14,8%

Od 200 zł do 500 zł

28%

Internet

Od 500 zł do 1000 zł

13,3%

Pomoc w załatwieniu formalności

Do 200 zł

16%

Od 1000 zł do 2000 zł

7,3%

Świadczenia socjalne, np. opieka zdrowotna

Ponad 2000 zł
Nauka języka polskiego
Szkolenia zawodowe

5%

Trudno powiedzieć

45%

4,8%
14,8%

Nic nie oferuje
Trudno powiedzieć

5%

PRACUJĄC W POLSCE, ILE ŚREDNIO PIENIĘDZY WYSYŁAŁEŚ (-AŚ) MIESIĘCZNIE DO RODZINY NA UKRAINIE?
CZY KORZYSTASZ Z USŁUG POLSKICH FIRM?

0,7%

49,8%

Internet

12,8%

Bankowość

Usługi prawne

4,8%

60,8%

15,3%

Barometr Imigracji Zarobkowej • I półrocze 2018

Ponad 2000 zł

Nigdy nie wysyłałem/wysyłałam
pieniędzy rodzinie na Ukrainie

1,3%

Pracownicy z Ukrainy przebywający w Polsce, najczęściej korzystają z usług polskich firm w zakresie: telefonii
komórkowej (72%), a następnie Internetu (50%). Na trzecim miejscu znajduje się telewizja (32%), a na czwartym
usługi finansowe – przekazy pieniężne (13%) oraz bankowość (13%).

Od 500 zł do 1000 zł

Trudno powiedzieć

6,5%

Aż 58% pracujących w Polsce Ukraińców miało zapewnione zakwaterowanie, a 35% wyżywienie. Na trzecim
miejscu najczęściej oferowanych benefitów znalazł się darmowy transport do miejsca pracy (34% wskazań), a 28%
osób miało zapewniony dostęp do Internetu. Jak zwracają uwagę eksperci Personnel Service, dzięki tym wszystkim
dodatkom, koszt utrzymania na miejscu znacząco spada. Do mniej popularnych benefitów, które miał zapewniony
mniej więcej co dziesiąty pracownik z Ukrainy, należą pomoc w załatwieniu formalności (13% wskazań) oraz opieka
zdrowotna (7% wskazań).

Od 200 zł do 500 zł

Od 1000 zł do 2000 zł

9,3%

PRACA Z MIESZKANIEM, WYŻYWIENIEM I TRANSPORTEM

12

Do 200 zł

13%

Przekazy pieniężne

Prywatna opieka medyczna

7,7%
5,5%

32%

Telewizja

Ubezpieczenia

5,2%

72,3%

Telefonia komórkowa

NA UTRZYMANIE TYLKO 500 ZŁ MIESIĘCZNIE
Dodatkowe benefity oferowane pracownikom z Ukrainy, w tym głównie mieszkanie, Internet, dojazd do miejsca
pracy czy wyżywienie, znacząco obniżają koszty życia. Dlatego prawie połowa pracowników z Ukrainy deklaruje,
że na miesięczne utrzymanie w Polsce przeznacza zaledwie od 200 do 500 zł. Co piąty wydaje jeszcze mniej,
bo poniżej 200 zł, a 16% Ukraińców w polskich sklepach zostawia od 500 do 1000 zł.
Co ciekawe, aż 61% pracowników z Ukrainy nie wysyła pieniędzy do rodziny, która zostaje w ojczyźnie. Zaledwie
5% wysyła od 200 do 500 zł miesięcznie, a 8% od 500 do 1000 zł miesięcznie. Eksperci Personnel Service wskazują,
że najprawdopodobniej Ukraińcy gromadzą środki, a następnie zawożą je do ojczyzny, w momencie gdy ich wiza
wygasa, zamiast wysyłać co miesiąc określoną sumę i płacić za przekazy pieniężne.

www.personnelservice.pl
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Z PUNKTU WIDZENIA UKRAIŃSKIEGO PRACOWNIKA

Z PUNKTU WIDZENIA UKRAIŃSKIEGO PRACOWNIKA

STOSUNEK DO PRACODAWCÓW I KOLEGÓW Z PRACY

JAK OGÓLNIE OCENIASZ POLSKICH PRACODAWCÓW?

TRUDNOŚCI PRACY W POLSCE

CO WEDŁUG CIEBIE JEST NAJTRUDNIEJSZE W PRACY W POLSCE?

2% 1,2%

9%

7%

38,8%

Długotrwała rozłąka z rodziną
Bardzo źle
Źle

31,8%

Długie godziny pracy

Neutralnie

38%
42,8%

Dobrze
Bardzo dobrze
Trudno powiedzieć

27,5%

Ciężka praca
Nieprzyjazny stosunek do Ukraińców
ze strony Polaków

13,5%
13%

Formalności administracyjne

11,8%

Bariera językowa
JAK OGÓLNIE OCENIASZ POLSKICH PRACOWNIKÓW, Z KTÓRYMI PRACOWAŁEŚ (-AŚ)?

Konflikty z szefem

4,3%

2,5% 0,5% 3,2%

Konflikty ze współpracownikami

3%

9,3%
Bardzo źle

Inne

5,3%

Źle

35,7%

Neutralnie
Dobrze

ROZŁĄKA Z RODZINĄ GŁÓWNĄ TRUDNOŚCIĄ EMIGRACJI ZAROBKOWEJ

Bardzo dobrze

48,8%

Trudno powiedzieć

UKRAIŃCY LUBIĄ POLAKÓW
Ponad połowa pracowników z Ukrainy, którzy pracowali w Polsce, pozytywnie ocenia zarówno swoich pracodawców
(52% odpowiedzi „bardzo dobrze” i „dobrze”), jak i kolegów z pracy (58% odpowiedzi „bardzo dobrze” i „dobrze”).
Neutralne nastawienie zgłasza blisko co trzecia osoba – odpowiednio 38% pracowników z Ukrainy ocenia neutralnie
swoich pracodawców, a 36% wystawia taką opinię kolegom z pracy. Do negatywnego nastawienia wobec polskich
szefów przyznaje się 8% pracowników z Ukrainy. W przypadku kolegów z pracy negatywne doświadczenia ma
zaledwie 4% Ukraińców.
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Główną trudnością pracy w Polsce, wskazywaną przez 39% Ukraińców, okazała się długotrwała rozłąka z rodziną.
Dopiero na kolejnych miejscach pojawiły się kwestie związane bezpośrednio z zatrudnieniem. 32% obywateli
Ukrainy narzekało na długie godziny pracy, a 27% na to, że praca jest ciężka. Dodatkowo, 13% respondentów
zwróciło uwagę na nieprzyjazny stosunek do Ukraińców wyrażany przez Polaków.
Co ciekawe, również 13% obywateli Ukrainy jako trudność wskazało formalności administracyjne, mimo
że obowiązuje uproszczona procedura zatrudniania, która ogranicza liczbę niezbędnych dokumentów do
minimum. 12% obywateli Ukrainy jako największą trudność w pracy w Polsce wskazuje barierę językową. Warto
jednak podkreślić, że z doświadczeń Personnel Service wynika, że obywatel Ukrainy potrzebuje przeciętnie
ok. 4 tygodni, żeby opanować język polski w stopniu umożliwiającym kontakt z przełożonymi i zrozumienie
obowiązków. Natomiast po trzech miesiącach poziom języka polskiego jest komunikatywny.
Konflikty ze współpracownikami i szefostwem nie są problemem – wskazuje na nie tylko odpowiednio 3% i 4%
badanych.

www.personnelservice.pl
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Z PUNKTU WIDZENIA UKRAIŃSKIEGO PRACOWNIKA

OKIEM EKSPERTA

ŻYCIE W POLSCE NA STAŁE

CZY MYŚLISZ O POZOSTANIU W POLSCE NA STAŁE?

OBYWATELI UKRAINY CIĄGNIE DO POLSKI

CZY PLANUJESZ ZAŁOŻYĆ FIRMĘ W POLSCE?

3%

15,5%

8,5%

10,7%
Tak

Tak

Nie

Nie

Trudno
powiedzieć

Trudno
powiedzieć

88,5%

73,8%

CZY PLANUJESZ KUPIĆ MIESZKANIE LUB DOM W POLSCE?

3% 0,5%

8,8%
Tak, planuję kupno w ciągu
najbliższych kilku lat
Już mam nieruchomość w Polsce
Nie planuję
Trudno powiedzieć

87,7%

CO DZIESIĄTY UKRAINIEC MYŚLI O POBYCIE W POLSCE NA STAŁE
11% pracowników z Ukrainy, którzy pracowali w Polsce, myśli o tym, żeby osiąść w naszym kraju na stałe. 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 zaledwie 3% Ukraińców, a 0,5% zadeklarowało,
że już posiadają mieszkanie lub dom w Polsce. Warto jednak podkreślić, że aktywność Ukraińców na polskim rynku
nieruchomości jest widoczna. Z danych Głównego Urzędu Stastycznego wynika, że w 2016 roku Ukraińcy kupili
w Polsce blisko 64 tys. m. kw. powierzchni, najwięcej z wszystkich grup cudzoziemców.
Tylko 3% naszych wschodnich sąsiadów myśli o założeniu własnej działalności gospodarczej w naszym kraju.
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OLEKSIY ANTYPOVYCH
Dyrektor Grupy Socjologicznej Rating

W październiku 2017 roku przeprowadziliśmy badanie na reprezentatywnej próbie ponad 1200
obywateli Ukrainy, w którym zapytaliśmy ich o plany związane z emigracją zarobkową. Wyniki były
jednoznaczne – aż 44% Ukraińców chciałoby wyjechać za granicę do pracy, a wśród młodych ludzi do
35 roku życia nawet 68%. Co ważne, osoby planujące emigrację zarobkową wskazały Polskę jako drugi
najchętniej wybierany kierunek (na pierwszym miejscu były Niemcy). Oczywiście skłonność do wyboru
Polski rośnie w miejscowościach przygranicznych. Dlatego w naszym badaniu, które wykonaliśmy
na zlecenie Personnel Service, skupiliśmy się na mieszkańcach czterech przygranicznych miast:
Lwowa, Łucka, Tarnopola oraz Iwano-Frankiwska. Okazuje się, że wśród nich aż 3 na 4 osoby, które
w ciągu ostatnich pięciu lat odwiedziły Polskę w celach zarobkowych, wyjeżdżały więcej niż jeden raz.
Wielokrotne przyjazdy do Polski w celach zarobkowych nie powinny dziwić. Sytuacja ekonomiczna na
Ukrainie jest niestabilna i w najbliższym czasie raczej się to nie zmieni. Za to w Polsce obserwujemy
odwrotną tendencję – gospodarka jest rozpędzona, PKB rośnie, a na rynku pracy nieustannie brakuje
pracowników. Zarobki też się znacznie różnią. Minimalne wynagrodzenie w Polsce wynosi 2 000 zł
brutto, podczas gdy na Ukrainie od 1 stycznia 2018 roku płacę minimalną ustalono na poziomie 3 723
hrywien, czyli ok. 480 zł. To oznacza, że zarabiając minimalną pensję w Polsce, pracownik z Ukrainy
otrzymuje brutto czterokrotność tego, co w swojej ojczyźnie.
Jak wygląda portret wyjeżdżającego za pracą do Polski obywatela Ukrainy? Częściej jest to mężczyzna niż
kobieta, sporo jest też osób powyżej 51 roku życia oraz ze średnim poziomem wykształcenia. Najczęściej
osoby z Ukrainy pracują w Polsce na stanowiskach niższego szczebla – taką deklarację składa aż 77%
osób. Widać drobne różnice w zależności od płci. Zdecydowana większość mężczyzn (89%) pracuje
fizycznie, a tylko 6% w usługach. Natomiast wśród kobiet 63% pracuje fizycznie, a aż 28% w usługach.
Co również zauważalne, im wyższy poziom wykształcenia, tym częściej respondenci ubiegają się o pracę
w usługach lub jako kadra średniego i wyższego szczebla.
Jako główny powód wyboru Polski jako miejsca imigracji zarobkowej, połowa respondentów wskazała
bliskość geograficzną. Na drugim miejscu były wyższe zarobki, a na trzecim niska bariera językowa.
Co trzeci respondent wskazał na obecność rodziny lub znajomych z Ukrainy w Polsce, a 21% osób
stwierdziło, że przewaga Polski to duża liczba ofert pracy. Wyższe wynagrodzenie i liczba ofert pracy
częściej motywowały osoby młode i w średnim wieku. Te zalety były również nieco ważniejsze dla
mężczyzn. Z drugiej strony to kobiety częściej wybierały Polskę ze względu na niską barierę językową
oraz obecność rodziny i znajomych.
Skoro znamy już zalety pracy w Polsce, warto też przyjrzeć się wadom. Aż 39% ankietowanych uważa,
że główną trudnością pracy w kraju nad Wisłą jest długotrwała separacja z rodziną. 32% skarży się na
zbyt wiele godzin pracy dziennie, a 28% na ciężkie warunki pracy. Na zbyt długą dniówkę częściej skarżą
się młodzi ludzie. Natomiast długotrwała separacja z rodziną bardziej doskwiera kobietom, osobom
w średnim i starszym wieku oraz tym, którzy już co najmniej trzykrotnie podróżowali do Polski do pracy.
Należy także odnotować, że osoby, które emigrują zarobkowo do Polski, raczej nie planują przenosić
się na stałe. Traktują pobyt jako szansę na krótkoterminowy, większy zarobek. Plan osiedlenia się nad
Wisłą zgłasza tylko 11% osób. Nie będzie oczywiście zaskoczeniem, że najczęściej taką chęć można
zaobserwować wśród osób, które były w Polsce już wiele razy.
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OKIEM EKSPERTA

POTRZEBNY JEST POMOST MIĘDZY UKRAIŃCAMI
A UCZCIWYMI POLSKIMI PRACODAWCAMI

VASILIY VOSKOBOYNIK
Prezes Ukraińskiego Stowarzyszenia
Międzynarodowego Zatrudnienia

W ciągu kilku lat, pracownicy z Ukrainy stali się bardzo ważnym czynnikiem rozwoju polskiej gospodarki.
Jeszcze w 2010 roku wydano zaledwie 180 tys. oświadczeń o zamiarze powierzenia pracy Ukraińcom,
podczas gdy w 2017 roku już ponad 1,7 mln. To oznacza wzrost o prawie 800%! Według różnych
szacunków, w tym momencie w kraju nad Wisłą pracuje jednocześnie nawet milion obywateli Ukrainy,
którzy co miesiąc wspierają polskie PKB, robiąc zakupy w sklepach czy korzystając z usług.
Co warto podkreślić, emigracja zarobkowa osób z Ukrainy do Polski ma głównie charakter ekonomiczny
– ludzie chcą w krótkim czasie więcej zarobić, żeby móc utrzymać swoją rodzinę, która zostaje na
Ukrainie. Wybór Polski oczywiście nie jest przypadkowy. Ukraińcy łatwo integrują się z Polakami, są
postrzegani jako odpowiedzialni i rzetelni pracownicy, co ułatwia im znalezienie pracy, nie mają też
problemów z językiem polskim, którego łatwo się uczą.
Emigrant zarobkowy z Ukrainy to najczęściej zatrudniony na okres od 1 do 6 miesięcy pracownik fizyczny,
który liczy na tymczasowy wysoki zarobek. Warto podkreślić, że na ten moment obywatele Ukrainy nie
traktują Polski jako miejsca, w którym chcieliby osiedlić się na stałe. Pracują tak długo, jak pozwala na
to wiza, ale później wracają do siebie. W tym momencie jest to optymalne rozwiązanie zarówno dla
Ukraińców, którzy mogą szybko uzupełnić domowy budżet, jak i dla polskich pracodawców, którzy dzięki
kadrze ze Wschodu radzą sobie z deficytem pracowników.
Dostrzegam jednak jeden poważny problem związany z zatrudnianiem Ukraińców, chodzi o tzw. szarą
strefę. Nadal wielu obywateli mojego kraju pracuje w Polsce nielegalnie. Z czego to wynika? Według
mnie przede wszystkim z panującego na Ukrainie przekonania, że dochód należy ukrywać, żeby unikać
podatków, a w ogóle wynagrodzenie najlepiej otrzymywać w kopercie, bez umów i zbędnych formalności.
Dlatego, kiedy w Polsce pracownicy z Ukrainy otrzymują możliwość nielegalnego zarobku, chętnie się
na to godzą. Logika jest bardzo prosta – w ten sposób mogą przywieźć do domu więcej pieniędzy. Przy
czym nie myślą o tym, że pracując bez umowy, narażają się na niebezpieczeństwo – nikt się nimi nie
zaopiekuje jak dojdzie do wypadku w miejscu pracy, nie będą mogli pójść na zwolnienie chorobowe.
Mogą także nie zobaczyć pieniędzy, jeżeli pracodawca okaże się nieuczciwy.
Powinniśmy zbudować pomost między ukraińskimi imigrantami zarobkowymi, a uczciwymi polskimi
pracodawcami. Dzięki temu, uderzymy w nielegalne praktyki zatrudniania cudzoziemców i staniemy
w obronie praw pracowników z zagranicy. Tylko w taki sposób możemy realnie wpłynąć na zmniejszenie
negatywnego trendu związanego z nielegalnym zatrudnianiem pracowników z Ukrainy. Skorzysta na
tym również państwo, ponieważ zwiększą się wpłaty pieniężne do polskiego budżetu i systemu
ubezpieczenia. Ukraińcy muszą czuć się spokojnie i bezpiecznie w Polsce, co w efekcie będzie
sprzyjało ekonomicznemu wzrostowi polskiego państwa i zwiększeniu poziomu dobrobytu ukraińskich
imigrantów, pracujących nad Wisłą.
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Z PUNKTU WIDZENIA POLSKIEGO PRACOWNIKA

STOSUNEK DO PRACOWNIKÓW Z UKRAINY

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

1,3% 3,4%

9,3%

7,9%

34,2%

43,9%

WYKSZTAŁCENIE
51,7%

podstawowe
zawodowe
średnie
wyższe

6%

11,7%

23,4%

8,9%

27,4%

47,2%
29,1%

10,6%

9,2%
15,4%

2%

53,8%

6%

4,3% 1,6% 2,3%

42,7%

40,4%

4,8% 0,7% 0,8%

WIEK
18-34 lat
35-44 lat
45-54 lat
55-67 lat

4,8%

56%

9,4%

40,3%

9%

41,2%

11,5%

Zdecydowanie
pozytywny

POLSKI
PRACOWNIK

22,8%

34,8%

Neutralny

8,1%

39,2%

43,3%

Pozytywny

15,2%
4%

3,4%

6,2% 0,3% 4,1%

34,9%

Negatywny

0,5% 0,7%

Zdecydowawnie
negatywny

1,1%

9,2%

Trudno
powiedzieć

POLACY LUBIĄ UKRAIŃCÓW
Aż 42% polskich pracowników ma pozytywny stosunek do obywateli Ukrainy pracujących w Polsce. Neutralne
nastawienie zgłasza 44% osób. W porównaniu do II kwartału 2017 roku, wzrósł odsetek negatywnie postrzegających
pracowników z Ukrainy – prawie 11% w tej edycji vs. 7% pół roku temu.
Nastawienie do pracowników z Ukrainy zmienia się wraz z wykształceniem oraz wiekiem. Najwięcej osób
o negatywnym nastawieniu do obywateli Ukrainy znajdziemy wśród osób z wykształceniem podstawowym – 27%
w porówaniu do zaledwie 5% wśród osób z wykształceniem wyższym. Najmłodsi respondenci również częściej niż
inne grupy wiekowe mają negatywne nastawienie do Ukraińców – 16% w porównaniu do 6% wśród 45-54-latków.
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Z PUNKTU WIDZENIA POLSKIEGO PRACOWNIKA

OBAWY O UTRATĘ PRACY

NAPŁYW UKRAIŃCÓW A WZROST WYNAGRODZEŃ W POLSCE

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

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

0,2% 2%
4,7%

8,9%

37,6%
53,1%
35,8%
57,7%

WYKSZTAŁCENIE
podstawowe
zawodowe
średnie

WYKSZTAŁCENIE

29,2%
3,6%

18,3%

16%

52,5%

38,2%

2,9% 5,1%

42,2%

43,8%

0,5% 1,5%

47,9%

30,3%

wyższe

0,3%

67,3%

0,4%

do 1999 zł
2000-2999 zł

2,6%

43,3%

11,3%

2,2% 1,4%

Zdecydowanie tak

38,9%

36,6%

49,1%

36,8%

3000-3999 zł

0,4% 2,1%

0,4%
0,5%

59,7%

36,7%

średnie

57,6%

30,9%

wyższe

7,3%
5,7%

66%

24,2%

73,3%

Raczej tak

Raczej nie

Zdecydowanie nie

48,2%

do 1999 zł

3,1%

powyżej 3999 zł

Trudno powiedzieć

46,7%

39,9%

2000-2999 zł

52,4%

31,2%

3000-3999 zł

7,7%

66,1%

22,8%

2,7%

74,7%

Tak

Nie

5%

2,5%

Nie wiem

POLACY SPOKOJNI O ZATRUDNIENIE

UKRAIŃCY HAMUJĄ WZROST WYNAGRODZEŃ

Imigracja zarobkowa z Ukrainy ma charakter komplementarny, a to oznacza, że pracownicy zza wschodniej granicy
wypełniają luki na rynku pracy tam, gdzie nie da się ich wypełnić Polakami. To powoduje, że polscy pracownicy
nie czują się zagrożeni. Aż 89% jest zdania, że obywatele Ukrainy nie odbierają pracy Polakom. Przeciwną opinię
wyraża co dziesiąta osoba (11%).

Według aż 38% polskich pracowników, napływ obywateli Ukrainy na polski rynek pracy hamuje wzrost wynagrodzeń.
To o 4 p.p. mniej niż w poprzedniej edycji badania. Natomiast 58% respondentów jest zdania, że Ukraińcy nie
wpływają na wzrost wynagrodzeń w polskich firmach.

Największe obawy związane z utratą pracy na rzecz Ukraińców mają osoby z wykształceniem podstawowym – 29%
oraz zarabiające do 2 000 złotych – 17%. Niepewność tych osób wynika z faktu, że obywatele Ukrainy zajmują
głównie stanowiska niższego szczebla, zatem stanowią zagrożenie właśnie dla tych dwóch grup. Jednak jak
wskazują eksperci Personnel Service, ze względu na komplementarny charakter imigracji zarobkowej z Ukrainy,
obawy te nie są uzasadnione.
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46,7%

DOCHÓD

14,5%

powyżej 3999 zł

58,4%

46%

zawodowe

DOCHÓD
2,9%

41,6%

podstawowe
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Obawy, że napływ pracowników z Ukrainy zahamuje wzrost płac, są częstsze wśród osób z wykształceniem
zawodowym (46%) oraz słabiej zarabiających (48% osób z dochodami do 2 000 zł vs. 23% wśród zarabiających
ponad 4 000 zł).
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Z PUNKTU WIDZENIA PRACODAWCY

STOSUNEK DO PRACOWNIKÓW Z UKRAINY

ZATRUDNIANIE PRACOWNIKÓW Z UKRAINY

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

CZY PAŃSTWA FIRMA ZATRUDNIAŁA KIEDYKOLWIEK PRACOWNIKÓW Z UKRAINY?
LICZBA PRACOWNIKÓW

0,2%

9%

od 10 do 49

1,7%

14%

6,9% 7,1%

91%
25%

od 50 do 249

74%

1%

44%

250 lub więcej

56%

BRANŻA

29,7%

37% firm ma pozytywny stosunek do
pracowników pochodzenia ukraińskiego,
55% ma stosunek neutralny

Handel

Sektor publiczny

Tak

8%

od 10 do 49
od 50 do 249
250 lub więcej

29%

4%

56%

30%

2%

52%

8%

1%

40%

5%

8%

Usługi
Produkcja
Sektor
publiczny

LICZBA PRACOWNIKÓW

0,5%

BRANŻA
Handel

8,4%

34,9%

8,3%

36,1%

8%

Zdecydowanie
pozytywny

2,6%
48,2%
46,5%

31,1%

4,6%

54,8%

Neutralny

Negatywny

94%
21%

77%
39%

250 lub więcej

7,6%

1,9%

6%

od 50 do 249

2%
60%

1%

BRANŻA

6,6%
4,6%

Handel

6,1%

4,9%

Sektor publiczny

Tak

81,2%

2,4%

Nie

0,9%
84,2%

17,8%

Produkcja

Nie wiem

94,2%

15,3%

Usługi

88,8%
Pozytywny

Nie wiem

CZY PAŃSTWA FIRMA ZATRUDNIA OBECNIE PRACOWNIKÓW Z UKRAINY?

10,7%
68,6%

97,6%

13%

44%

13,2%

0,5%

71,4%

2,4%

Nie

od 10 do 49

8,1%

0,8%

79,8%

28,6%

Produkcja

54,6%

91,7%

19,6%

Usługi

85,8%

LICZBA PRACOWNIKÓW

7,6%

0,5%
1%

97,6%

Nie wiem

UKRAIŃCÓW TRAKTUJEMY JAK POLAKÓW
Aż 37% pracodawców w Polsce ma pozytywny stosunek do pracowników z Ukrainy – to wzrost o 8 p.p.
w porównaniu do II półrocza 2017 roku. Co druga firma twierdzi, że ma neutralny stosunek do Ukraińców,
a negatywne nastawienie zgłasza niecałe 2% przedsiębiorców.
Nastawienie do obywateli Ukrainy zmienia się wraz z wielkością firmy – najwięcej pracodawców, bo aż 48%,
o pozytywnym stosunku do Ukraińców znajdziemy w przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 250
pracowników. Niewiele mniej, bo 44% pozytywnie nastawionych znajdziemy w firmach z branży produkcyjnej.
Warto jednak zwrócić uwagę, że również w przedsiębiorstwach produkcyjnych znajdziemy najwięcej, bo aż 5%
negatywnie nastawionych firm.
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UKRAINIEC W CO TRZECIEJ DUŻEJ FIRMIE
14% firm w Polsce przyznaje, że zatrudniało kiedykolwiek pracowników z Ukrainy. Najczęściej taką deklarację
składają duże firmy (44%). W przypadku średnich firm ten odsetek wynosi 25%, a w małych 9%.
Jeżeli chodzi o pracowników z Ukrainy obecnie zatrudnionych w polskich przedsiębiorstwach to znajdziemy ich w co
dziesiątej firmie (11%). Oczywiście im większa firma, tym większy udział pracowników z Ukrainy. Obecnie Ukraińców
zatrudnia aż 39% dużych przedsiębiorstw, w porównaniu do 21% średnich i zaledwie 6% małych. Jeżeli chodzi
o branże, najwięcej pracowników z Ukrainy znajdziemy w produkcji (18%) oraz usługach (15%).
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POSZUKIWANIE PRACOWNIKÓW Z UKRAINY

SPOSOBY I POWODY POSZUKIWANIA UKRAIŃCÓW

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

CZY PAŃSTWA FIRMA ZAMIERZA POSZUKIWAĆ PRACOWNIKÓW Z UKRAINY?

Przez rodzinę/znajomych Ukraińców,
którzy już są w Polsce

10,2%

36%
34,7%

Przez agencje zatrudnienia

14,2%

Przez internetowe serwisy z ogłoszeniami
o pracy na Ukrainie

14,9%

Poprzez media społecznościowe
(np. Linkedin, Facebook, Goldenline)

14,3%
12,8%

Przez urzędy pracy w Polsce
Przez urzędy pracy na Ukrainie

5,5%
11%

Nie wiem

75,6%

JAKIE SĄ GŁÓWNE POWODY POSZUKIWANIA I ZATRUDNIANIA PRACOWNIKÓW Z UKRAINY W PAŃSTWA FIRMIE?
LICZBA PRACOWNIKÓW
12%

od 10 do 49

78%
19%

od 50 do 249

10%
71%

29%

250 lub więcej

10%
57%

Mamy wolne stanowiska pracy,
na które brakuje Polaków

78,5%

Ukraińcy są tak samo wartościowymi
pracownikami jak Polacy

14%

44%

Mamy wolne stanowiska pracy,
którymi Polacy w ogóle nie są zainteresowani

BRANŻA
12,5%

Handel

16,8%

Usługi

13%

72,9%
29,2%

Produkcja
Sektor
publiczny

74,5%

10,3%

55,2%

1,9%

Nie

Nie wiem

3,3%
1,5%

15,6%

90,8%

Tak

Chcemy ograniczyć budżet na wynagrodzenia
zatrudniając tańszych pracowników z Ukrainy

33,3%

7,3%

Nie wiem

14% FIRM POSZUKUJE UKRAIŃCÓW, ŻEBY WYPEŁNIĆ LUKI KADROWE
Już 14% firm, czyli średnio co siódma, zamierza poszukiwać pracowników z Ukrainy w ciągu najbliższych 12
miesięcy. Oznacza to spadek w porównaniu z wcześniejszą edycją badania, kiedy 19% firm deklarowało zamiar
poszukiwania kadry ze wschodu.

PO PRACOWNIKA Z UKRAINY, GDY BRAKUJE POLAKÓW
Najpopularniejszym sposobem poszukiwania pracowników zza wschodniej granicy jest angażowanie ich ukraińskiej
rodziny lub znajomych, którzy już są w Polsce – taką odpowiedź wskazało aż 36% przedsiębiorców. Na drugim
miejscu znalazły się agencje zatrudnienia wskazywane przez 35% firm. Eksperci Personnel Service wskazują, że
popularność agencji pracy wynika m.in. 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. Trzecim najpopularniejszym kanałem dotarcia do osób z Ukrainy są internetowe serwisy
z ogłoszeniami o pracy na Ukrainie (15%) oraz media społecznościowe (14%). Co ciekawe, polskie urzędy pracy
wykorzystuje zaledwie 13% pracodawców, a ukraińskie 5%.
Jako główny powód poszukiwania i zatrudniania pracowników z Ukrainy aż 78% przedsiębiorców wskazuje
wolne stanowiska pracy, na które brakuje Polaków. 44% jest zdania, że Ukraińcy są tak samo wartościowymi
pracownikami jak Polacy, a co trzeci ma wolne stanowiska pracy, którymi Polacy nie są zainteresowani.

Najczęściej deklarację poszukiwania pracowników z Ukrainy składają przedsiębiorstwa zatrudniające powyżej 250
pracowników – 29% z nich chce rekrutować obywateli Ukrainy, w porównaniu do 19% w firmach średnich i 12%
w firmach małych. Jeżeli zaś chodzi o branże największy popyt na pracowników z Ukrainy obserwujemy w firmach
z sektora produkcyjnego – 29% planuje zatrudniać kadrę ze Wschodu, w porównaniu do 17% w usługach oraz 12%
w handlu.
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Z PUNKTU WIDZENIA PRACODAWCY

Z PUNKTU WIDZENIA PRACODAWCY

TRUDNOŚCI W REKRUTACJI PRACOWNIKÓW Z UKRAINY

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

UKRAIŃCY W ZAŁODZE FIRMY

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

80,1%

Pracownicy niższego szczebla

11%

Tak
Nie

25,5%

Nie wiem

Wykwalifikowana kadra
średniego szczebla
Wykwalifikowana kadra
wyższego szczebla

22%
5,8%

63,5%

JAKI PROCENT WSZYSTKICH PRACOWNIKÓW W PAŃSTWA FIRMIE STANOWIĄ OBECNIE OBYWATELE UKRAINY?
2,8%
3,2%

JAKIE TRUDNOŚCI DOSTRZEGA PAŃSTWA FIRMA W ZATRUDNIANIU PRACOWNIKÓW Z UKRAINY?

0,8% 1,2%
4,9%
0%

37,2%

Formalności administracyjne

30,2%

Bariera językowa
Chaos po wprowadzeniu nowych
przepisów od 1 stycznia

ok. 6-10%
ok. 11-25%

27,4%

Maksymalny, 6-miesięczny okres
pracy w ciągu roku
Coraz większa konkurencja o pracowników
z Ukrainy ze strony innych krajów

ok. 1-5%

powyżej 50%

26,3%

Nie wiem

14,1%

Zniesienie wiz na terenie całej
Unii Europejskiej dla obywateli Ukrainy

12,7%

Trudności z asymilacją
z polskimi pracownikami

12,7%

Nie wiem

87%

25,5%

FORMALNOŚCI NAJWIĘKSZĄ BARIERĄ ZATRUDNIANIA PRACOWNIKÓW Z UKRAINY
Tylko 11% pracodawców uważa, że rekrutacja pracowników z Ukrainy jest teraz trudniejsza niż w przeszłości.
Oznacza to spadek o 6 p.p. w porównaniu do II półrocza 2017 roku. Co czwarty przedsiębiorca nie widzi zmian
w tym zakresie.

UKRAINIZACJA POLSKICH FIRM NAM NIE GROZI
Pracownicy z Ukrainy są najczęściej zatrudniani na stanowiskach niższego szczebla – taką odpowiedź wskazało aż
80% firm. Co piąte przedsiębiorstwo wśród kadry ze wschodu szuka pracowników średniego szczebla, a zaledwie
6% wykwalifikowanej kadry wyższego szczebla.
W zdecydowanej większości firm, które zatrudniają Ukraińców, pracownicy zza wschodniej granicy stanowią co
najwyżej 5% całej kadry. Odpowiedziało tak 87% przedsiębiorców. Firm, w których Ukraińcy stanowią większy
odsetek, jest zaledwie 7% (w II półroczu 2017 roku ten odsetek wynosił aż 30%).

Firmy, które dostrzegają trudności w rekrutacji obywateli Ukrainy, na pierwszym miejscu wskazują formalności
administracyjne (37%), a na drugim barierę językową (30%). Podium domyka chaos związany z wprowadzeniem
1 stycznia 2018 roku nowych przepisów dotyczących zatrudniania cudzoziemców (27% wskazań).
26% pracodawców dostrzega trudność związaną z maksymalnym 6-miesięcznym okresem pracy Ukraińców
w ciągu roku. Zaledwie 14% przedsiębiorców obawia się konkurencji o pracowników z Ukrainy ze strony innych
krajów, a kolejne 13% zniesienia wiz na terenie Unii Europejskiej dla obywateli Ukrainy. Również 13% pracodawców
wskazało, że trudnością jest asymilacja Ukraińców z polskimi pracownikami.
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Z PUNKTU WIDZENIA PRACODAWCY

Z PUNKTU WIDZENIA PRACODAWCY

WYNAGRODZENIE PRACOWNIKÓW Z UKRAINY

PRACOWNICY Z BIAŁORUSI, GRUZJI, MOŁDAWII I ARMENII

CZY PAŃSTWA FIRMA BYŁABY SKŁONNA ZAPŁACIĆ

CZY Z PAŃSTWA PUNKTU WIDZENIA ZATRUDNIANIE

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

PRACOWNIKOWI Z UKRAINY WIĘCEJ „NA RĘKĘ” NIŻ

UKRAIŃCÓW WPŁYWA NA WYSOKOŚĆ

MOŁDAWIA CZY ARMENIA?

POLSKIEMU PRACOWNIKOWI?

WYNAGRODZEŃ W POLSCE?
95,8%

Żadne z poniższych

2,6%

Tak, z Białorusi

18,6%

24%

30,5%

Tak

35,8%

Tak

Nie

Nie

Ne wiem

Nie wiem

57,4%

Firmy wg liczby pracowników

1%

Tak, z Armenii
Tak, z Gruzji

0,4%

od 10 do 49 pracowników

Tak, z Mołdawii

0,4%

od 50 do 249 pracowników

Nie wiem

1,3%

250 lub więcej pracowników

2%
3%
10%

33,7%

CZY PAŃSTWA FIRMA PLANUJE ZATRUDNIAĆ OBYWATELI Z INNYCH KRAJÓW, TAKICH JAK BIAŁORUŚ, GRUZJA,
JAKIE DODATKOWE ŚWIADCZENIA POZAPŁACOWE OFERUJE PAŃSTWA FIRMA PRACOWNIKOM Z UKRAINY?

34,3%

Świadczenia socjalne, np. opieka zdrowotna

31,9%

Mieszkanie

30,9%

Pomoc w załatwieniu formalności

MOŁDAWIA CZY ARMENIA?

Tak, z Białorusi

2%
2%

23%

Tak, z Gruzji

Transport do miejsca pracy

21,7%

Tak, z Mołdawii

14,9%

Internet
Nie wiem

2,8%

Tak, z Armenii

Nic nie oferujemy

Wyżywienie

79,7%

Żadne z poniższych

Nie wiem

Firmy wg liczby pracowników

od 10 do 49 pracowników

1,2%

od 50 do 249 pracowników

17,6%

250 lub więcej pracowników

3%
1%
8%

7,6%
4,8%

UKRAINIEC ZAROBI WIĘCEJ NIŻ POLAK?
W porównaniu do poprzedniej edycji badania, wzrósł odsetek pracodawców skłonnych płacić obywatelowi
Ukrainy więcej „na rękę” niż Polakowi w związku z trudnościami rekrutacyjnymi. Taką deklarację złożyło aż 24%
pracodawców, w porównaniu do zaledwie 16% w II półroczu 2017 roku. Co ciekawe, aż 36% firm twierdzi, że
obecność Ukraińców na polskim rynku pracy wpływa na wysokość wynagrodzeń.

BIAŁORUSINI ZA UKRAIŃCAMI W KOLEJCE PO PRACĘ W POLSCE
Pracowników z Białorusi zatrudnia co dziesiąta duża firma w Polsce (10% vs. 8% w II półroczu 2017). Ogólnie ten
odsetek wynosi 3%. Trend wzrostowy w zatrudnianiu Białorusinów widać w danych Ministerstwa Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej. W 2017 roku liczba oświadczeń o zamiarze powierzenia pracy obywatelom Białorusi wzrosła
dwuipółkrotnie w porównaniu do 2016 roku (23 tys. w 2016 vs. 58 tys. w 2017). Dodatkowo, 1% firm zatrudnia
obywateli Armenii.

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 świadczenia socjalne, w tym np. opiekę zdrowotną (34%), mieszkanie (32%) oraz pomoc w załatwieniu
formalności (31%). Transport do miejsca pracy oferuje co piąta firma. Natomiast co czwarty przedsiębiorca nie
decyduje się na żadne świadczenia dodatkowe dla pracowników z Ukrainy.
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OKIEM EKSPERTA

PIONIERSKIE CZASY W ZATRUDNIANIU CUDZOZIEMCÓW
DOBIEGAJĄ KOŃCA

ŁUKASZ KOZŁOWSKI
Główny Ekonomista, Pracodawcy RP

To już czwarty rok, w którym mamy do czynienia ze zjawiskiem wzmożonej imigracji zarobkowej do
Polski. Okres pionierski w zatrudnianiu cudzoziemców powoli dobiega końca. Zatrudnienie tymczasowe
nie wystarcza już do tego, aby zapełnić wszystkie luki kadrowe, które coraz wyraźniej uwidaczniają się
w rosnącej liczbie sektorów gospodarki. Sytuacja zmusza więc pracodawców do starania się o zezwolenie
na pracę dla imigrantów zarobkowych bez względu na towarzyszące temu bariery i uciążliwości.
Konsekwencje tego są już widoczne. Liczba cudzoziemców ubezpieczonych w ZUS na koniec 2017 roku
wzrosła do 440 tys., a liczba nowych i przedłużonych zezwoleń na pracę sięgnęła w minionym roku
niemal 260 tys. To jednak wciąż niewiele w porównaniu z 1,82 mln oświadczeń o zamiarze powierzenia
pracy cudzoziemcowi, jakie zostały złożone w tym samym czasie. Imigranci zarobkowi wciąż przyjeżdżają
do Polski na ogół jako pracownicy tymczasowi, chociaż są tutaj potrzebni na stałe. Niestabilny status
ich prawa pobytu i podejmowania pracy w oczywisty sposób ogranicza dostępne im opcje – zarówno
w odniesieniu do rodzaju, jak i formy zatrudnienia. Pracodawcy nie opłaca się inwestować zbyt wiele
w przeszkolenie pracownika, który może pozostać u niego w firmie tylko 6 miesięcy. Taki pracownik
z zagranicy częściej będzie miał też umowę zlecenia lub umowę o dzieło zamiast umowy o pracę.
A na tym tracą również finanse publiczne, które mógłby zasilić istotnie większy strumień przychodów
z podatku dochodowego i składek, gdyby takim osobom pracodawcy mogli dać stały etat. Można
orientacyjnie szacować, że w ubiegłym roku pracujący w Polsce cudzoziemcy zasilili budżet państwa
i sektor ubezpieczeń społecznych kwotą ok. 5,2 mld zł.
Suma korzyści dla kasy państwa byłaby co najmniej dwukrotnie większa, gdyby istniała możliwość
relatywnie swobodnego zatrudniania cudzoziemców w naszym kraju na stałe. Przyniosłoby to również
znaczne korzyści dla gospodarki, coraz bardziej zmagającej się z niedostatkiem podaży pracy. Sytuacja
ekonomiczna wymusza zmiany nawet bez istotnych uproszczeń regulacji prawnych. W 2017 r. liczba
zezwoleń wzrosła o ok. 85% w stosunku do poprzedniego roku, podczas gdy wzrost liczby oświadczeń
wyniósł 40%, co oznacza, że odsetek cudzoziemców z prawem do pracy na dłuższy okres uległ
zwiększeniu. Tempo zmian trudno jednak uznać za zadowalające. Szansę na ich znaczące przyspieszenie
mogłyby stworzyć odpowiednie zmiany w przepisach.
Kontekst stałego zatrudnienia cudzoziemców nie ogranicza się jednak wyłącznie do samych procedur
uzyskiwania zezwolenia na pracę czy karty pobytu. W jego zakres wchodzi również m.in. dostępność
kursów języka polskiego, możliwość sprowadzenia rodziny do kraju czy zakupu mieszkania. Sytuacji
z pewnością nie poprawia fakt, iż rodowici Polacy również doświadczają poważnych problemów z tą
ostatnią kwestią, co jest pokłosiem utrzymującego się deficytu mieszkaniowego. Mimo tych trudności
nie można zapominać, iż warunki podtrzymania długoterminowej imigracji zarobkowej różnią się od
tej mającej wyłącznie krótkotrwały charakter. Warunkiem niezbędnym, aby skłonić większą liczbę
wykształconych cudzoziemców do podjęcia pracy w Polsce jest rozszerzenie uznawalności ich dyplomów
oraz formalnych kwalifikacji zawodowych zdobytych w kraju pochodzenia. Jest to szczególnie istotne
zważywszy m.in. na poważne niedobory kadrowe w naszym sektorze ochrony zdrowia.
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METODOLOGIA BADANIA
Dane prezentowane w raporcie „Barometr Imigracji Zarobkowej – I 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 okresie od 9 do 26 lutego 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 (50249 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 lutym 2018 roku.
Badanie pracowników zostało przeprowadzone metodą wspomaganych komputerowo wywiadów telefonicznych
w ramach badania syndykatowego CATIBUS. Badanie zrealizowano na 564 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 losowokwotowemu doborowi badanych oraz ważeniu wyników. Maksymalny błąd pomiaru dla całej próby pracujących
N=564 to +/-4,4%. Wywiady z pracownikami zostały zrealizowane w lutym 2018 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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