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Zatrudnienie zagranicznej si y roboczej w rolnictwie i 
przetwórstwie spo ywczym na przyk adzie zatrudnienia polskich 
pracowników w wybranych krajach UE 

Foreign labour employment in agriculture and food processing 
illustrated by the example of Polish workers employment in the 
selected EU countries 

Synopsis. Artyku  przedstawia migracje obywateli polskich w kontek cie mobilno ci si y roboczej w 

ramach UE. Po rozszerzeniu Wspólnoty w 2004 r. Polska sta a si  g ównym krajem wysy aj cym 

migrantów do innych pa stw regionu. Najwa niejszymi miejscami docelowymi dla polskiej si y

roboczej s  Wielka Brytania i Irlandia, które otworzy y dla niej swoje rynki pracy w 2004 r., oraz 

Niemcy, wci  utrzymuj ce restrykcje. Skupiono si  na zatrudnieniu Polaków w rolnictwie i 

przetwórstwie spo ywczym wymienionych krajów, gdzie ich obecno  jest wa na i zauwa alna. 

Wyniki bada  sugeruj , e zarówno produkcja rolnicza, jak te  przetwórstwo ywno ci w tych krajach 

s  w du ym stopniu uzale nione od poda y pracy oferowanej przez obywateli nowych krajów 

cz onkowskich UE. Polscy robotnicy odgrywaj  du  rol  i s  po dani przez pracodawców w 

niemieckim, brytyjskim i irlandzkim sektorze rolno- ywno ciowym. Przyczyniaj  si  do z agodzenia

niedoborów poda y rodzimej si y roboczej, wynikaj cych z gorszego statusu zawodowego oraz 

znacznie ni szego wynagrodzenia w porównaniu z innymi sektorami gospodarki narodowej. Ponadto, 

do kluczowych czynników determinuj cych popyt na prac  Polaków nale  relatywnie wysoka etyka 

pracy, wydajno  oraz solidno  w porównaniu z krajowymi pracownikami. 

S owa kluczowe: mobilno  pracy, sektor rolno- ywno ciowy, Unia Europejska, Polska  

Abstract. This paper looks at migration of Polish citizens in the context of intra-EU labour mobility. 

Since the 2004 EU enlargement Poland has become the main migrant-sending country in the region. 

Polish labour migration concentrates in the United Kingdom and Ireland which opened their labour 

markets right after Poland’s accession, as well as in Germany, which restricts access to its labour 

market for workers from Poland. The focus is on two branches f economy in which many Polish 

migrants work, i.e. agriculture and food processing. The study results suggest that in the three 

examined countries those industries are heavily reliant on migrant, especially seasonal, workers from 

the new EU member states. Polish migrant workers are of great importance to the German, Irish and 

British agriculture and food processing and they are in demand. They mitigate the effects of domestic 

labour shortages resulting from a low work status and wages significantly lower than in the other 

sectors of national economy. Important determinants of Polish workers recruiting in agriculture and 

food processing are also their relatively high work ethic, productivity and reliability when compared 

with those of domestic workers. 
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Zjawisko migracji, w tym zarobkowych, nale y do zagadnie  interdyscyplinarnych, 

poruszanych od dziesi cioleci m.in. przez ekonomistów, socjologów, politologów, 

statystyków i demografów. Ekonomi ci analizuj  je przede wszystkim z punktu widzenia 

przyczyn i konsekwencji dla ca ego spo ecze stwa (gospodarki narodowej), regionów kraju 

lub w szerokim aspekcie globalnym (na poziomie makro), ewentualnie z perspektywy 

jednostek lub ma ych grup osób (np. rodziny), czyli na poziomie mikro. Rzadsze i 

trudniejsze (ze wzgl du na ograniczon  dost pno  danych) s  badania dotycz ce sektorów 

lub dzia ów gospodarki narodowej.  

Rozszerzenie UE w 2004 r. o 10 krajów Europy rodkowo-wschodniej (EU-10) 

zainspirowa o wiele bada  naukowych, w tym niniejsze, nad przep ywem si y roboczej w 

ramach Jednolitego Rynku Europejskiego. Od 1 maja 2004 r. Polacy uzyskali swobodny 

dost p do rynków pracy w krajach UE-10 (poza Malt ), oraz w Irlandii, Wielkiej Brytanii i 

Szwecji. W 2006 r. pi  kolejnych pa stw UE-15 (Finlandia, Grecja, Hiszpania, Portugalia 

i W ochy), a w 2009 r. pi  nast pnych (Belgia, Dania, Francja, Holandia i Luksemburg) 

wraz z Malt  znios o ograniczenia dotycz ce nap ywu pracowników z Polski. Niemcy 

utrzyma y swoje restrykcje, co oznacza, e aby obywatele nowych krajów cz onkowskich 

mogli tam pracowa  musz  uzyska  odpowiednie pozwolenie, a pierwsze stwo przy 

uzyskaniu pracy maj  obywatele Niemiec lub ewentualnie innych pa stw, którzy 

przebywaj  legalnie w Niemczech i s  dopuszczeni do rynku pracy przynajmniej przez 12 

miesi cy.

W artykule podj to prób  analitycznego spojrzenia na zatrudnienie polskich 

pracowników w sektorze rolno- ywno ciowym wybranych krajów UE z zamiarem 

uzupe nienia istniej cej literatury krajowej na temat migracji wewn trznych we 

Wspólnocie.  

Cel, metody i ród a bada

Celem g ównym bada  by o rozpoznanie ekonomicznych i spo ecznych przyczyn oraz 

konsekwencji zatrudniania migrantów w sektorze rolno-spo ywczym wybranych krajów po 

rozszerzeniu Unii Europejskiej w 2004 r. Cele szczegó owe obejmowa y: (i) przedstawienie 

teoretycznych aspektów migracji zarobkowej; (ii) zobrazowanie skali przep ywu si y

roboczej z Polski do pozosta ych krajów UE; (iii) zidentyfikowanie prawdopodobnych 

przyczyn migracji i zatrudniania obcokrajowców w wybranych krajach; (iv) ukazanie 

skutków migracji dla kraju przyjmuj cego.

Zastosowano metod  opisow  oraz statystyczn  (wska niki struktury i dynamiki). 

Cz  teoretyczna opracowana zosta a na podstawie literatury przedmiotu. W cz ci

empirycznej wykorzystano wyniki obcych bada  empirycznych oraz dane Eurostatu, m.in. 

Labour Force Survey – LFS (Aktywno ci Ekonomicznej Ludno ci). To ostatnie ród o to 

badanie sonda owe przeprowadzane ka dego kwarta u. Ma ono pewne ograniczenia, 

mianowicie mo e zani a  liczb  imigrantów oraz nie dostarcza oszacowa  dla ma ych 

liczebno ci, np. liczby Polaków zatrudnionych w poszczególnych bran ach gospodarki. 

Do szczegó owej analizy wybrano trzy g ówne kraje docelowe migracji Polaków w 

wieku produkcyjnym po 2004 r., mianowicie Wielk  Brytani , Irlandi  i Niemcy.  
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Teoretyczne spojrzenie na migracje zarobkowe  

Migracj  definiuje si  jako „zmian  miejsca pobytu mieszka ców kraju lub regionu, 

spowodowan  zazwyczaj czynnikami natury politycznej, ekonomicznej, ekologicznej, 

narodowo ciowej, religijnej lub spo ecznej” [Bo yk 2004, s. 99]. 

Dlaczego ludzie emigruj ? Przyjmuje si , e w ród ekonomicznych przyczyn 

mi dzynarodowego przep ywu ludno ci najwa niejsz  rol  odgrywaj  ró nice w poziomie 

stawek p ac mi dzy krajami [Card 2001; Borjas 2003], brak równowagi (bezrobocie) na 

rodzimym rynku pracy [Blanchard i in. 1992], nierównomierny rozk ad dochodów ludno ci

[Liebig i Sousa-Poza 2004] i ubóstwo [Stark i in. 2009] w danym kraju oraz ró nice w 

obci eniach podatkowych mi dzy krajami [Bhagwati i Hamada 1982; Mirrlees 1982; 

Wilson 1992, Cremer i in. 1996]. 

Na odp yw si y roboczej z kraju wysy aj cego maj  wp yw nie tylko warunki panuj ce

w tym kraju b d  w jego gospodarce narodowej (czynniki wypychaj ce), ale te  warunki w 

kraju docelowym (czynniki przyci gaj ce)2. W ród tych ostatnich znajduj  si  niski poziom 

bezrobocia, wysoki popyt na prac  w okre lonych kategoriach zawodowych lub na prac  o 

szczególnych kwalifikacjach, szybki wzrost gospodarczy [Morley 2006] i wysoki poziom 

rozwoju gospodarczego [Hatton i Williamson 2002], czy te  relatywnie niskie obci enia 

podatkowe. 

Do wypychaj cych spo ecznych czynników migracji nale y dyskryminacja, amanie 

praw cz owieka (w tym praw pracowniczych) oraz niski poziom opieki spo ecznej ze strony 

pa stwa. Z drugiej strony, imigrantów przyci gaj  pa stwa dobrobytu [Borjas 1999; 

Epstein i Hillman 2003], agodne przepisy imigracyjne, yczliwo  spo ecze stwa dla 

cudzoziemców, otwarto  kulturowa, religijna itp. 

Do najbardziej prominentnych teorii migracji, rozwijanych w ró nych okresach 

historii gospodarczej wraz z post pem procesów migracyjnych, zalicza si  klasyczn  i 

neoklasyczn  teori  migracji, now  ekonomi  migracji pracy (New Economics of Labour 

Migration) oraz teori  dualnego rynku pracy (Dual Labour Market Theory).

Klasyczna i neoklasyczna teoria migracji 

Na migracj  jako problem ekonomiczny po raz pierwszy zwróci  uwag  oczywi cie 

Adam Smith, b d cy twórc  klasycznej teorii sugeruj cej, e przep yw si y roboczej jest 

spowodowany ró nicami w poda y pracy i popycie na prac  mi dzy ró nymi regionami. 

Smith opowiada  si  za swobodnym przep ywem pracy (free circulation of labour)

zarówno „z jednego zatrudnienia do drugiego, jak i z miejsca na miejsce” [Smith 1954]. 

Smith pisa , e kapita  i praca poszukuj , si  rzeczy, najbardziej korzystnego zastosowania, 

uciekaj  przeto, jak tylko mog , do miasta (gdzie p ace robotnicze i zyski z kapita u s

wi ksze) i porzucaj  wie .

Klasyczne podej cie zosta o zmodyfikowane przez wspó czesnych naukowców, 

mi dzy innymi Harrisa i Todaro [1970], twórców neoklasycznej teorii, zgodnie z któr

2
Procesy wypychaj co-przyci gaj ce („push-pull”) rz dz ce migracj  zosta y po raz pierwszy opisane przez 

angielskiego geografa Ernesta Ravensteina [1885], uznawanego za najwcze niejszego teoretyka migracji. 

Wykorzystuj c dane spisu ludno ci Anglii i Walii z lat 1981 i 1987 sformu owa  on prawa migracji (Laws of 

Migration).
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migracja jest wywo ana bod cami ekonomicznymi, a konkretnie ró nic  w 

wynagrodzeniach na obszarach miejskich i wiejskich (co mo na tak e odnie  do ró nic

mi dzy krajami) oraz dost pno ci  miejsc pracy. Model Harrisa-Todaro zak ada, e

aktywno  migracyjna doprowadzi do d ugookresowej równowagi, w której oczekiwane 

wynagrodzenie w mie cie (wyznaczone przez iloczyn urz dowej p acy minimalnej i 

wska nika zatrudnienia na obszarach miejskich) zrówna si  z p ac  w rolnictwie (równ

kra cowej produktywno ci pracownika rolnego). 

Inne neoklasyczne wyja nienie mi dzynarodowego przep ywu pracy wi  si  z teori

Heckschera-Ohlina-Samuelsona [Samuelson 1949] o wyrównywaniu si  cen czynników 

produkcji na skutek przep ywu dóbr i us ug. Wraz ze specjalizacj  okre lonego kraju w 

produkcji dobra, odznaczaj cego si  du  nak adoch onno ci  relatywnie obfitego czynnika 

produkcji (teoria Heckschera-Ohlina), nast puje wzrost popytu na ten czynnik i ro nie jego 

cena. Natomiast wobec substytucji przez import krajowej produkcji dobra wymagaj cego

zu ycia wzgl dnie rzadkiego czynnika produkcji popyt na ten czynnik spadnie, a jego cena 

obni y si . W warunkach swobodnej wymiany towarowej pomi dzy dwoma krajami realne 

wynagrodzenie wszystkich czynników produkcji (w tym pracy) b dzie mia o tendencj  do 

osi gania tego samego poziomu w obu krajach. Implikacj  jest brak bod ców do przep ywu 

zasobów z jednego kraju do drugiego.  

Ograniczeniem powy szych teorii jest to, i  odnosz  si  one do ery industrializacji 

oraz ignoruj  wp yw mi dzynarodowego otoczenia politycznego i ekonomicznego na 

migracje, jak te  wp yw polityki na indywidualne decyzje o migracji.  

Nowa ekonomia migracji pracy 

Nowa ekonomia migracji pracy (nowa ekonomiczna teoria migracji) [Stark i Bloom 

1985] zwraca uwag  na konieczno  analizowania decyzji o migracji nie tylko z punktu 

widzenia jednostki, ale w szerszym kontek cie spo ecznym, tj. z punktu widzenia grupy 

wspó dzia aj cych ze sob  osób (np. rodziny). Cz onkowie gospodarstwa domowego, 

podejmuj c decyzj  o migracji, bior  pod uwag  nie tylko motyw maksymalizacji dochodu, 

ale równie  mo liwo  minimalizacji ryzyka zwi zanego z wielorakimi u omno ciami 

rynków (pracy, dóbr i us ug, finansowego itp.).  

Zgodnie z t  teori  migracja jednego lub wszystkich cz onków rodziny do pracy w 

kraju, gdzie rynki (g ównie rynek pracy) s  w mniejszym stopniu niedoskona e ni  w 

rodzimym kraju, stanowi pewn  form  spo ecznego ubezpieczenia si . Konsekwentnie, 

migracja b dzie mia a miejsce nawet w obliczu braku ró nic p acowych pomi dzy krajami. 

Teoria podkre la równie  znaczenie relatywnego dochodu dla emigranta, czyli w asnego

dochodu w stosunku do osi ganego przez osoby w najbli szym otoczeniu. Gorsza sytuacja 

pod tym wzgl dem staje si  bod cem do emigracji.  

Teoria dualnego rynku pracy  

Teoria dualnego rynku pracy, opracowana przez Petera Doeringera i Michaela Piore 

[1970] stanowi nieortodoksyjn , instytucjonaln  konceptualizacj  rynku pracy. Rynek 

pracy jest tu podzielony na sektor pierwotny (kapita och onny) i sektor wtórny 

(pracoch onny). W odró nieniu od sektora wtórnego (drugorz dnego), sektor pierwotny 
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oferuje prac  dla osób z wysokimi kwalifikacjami, stabilne miejsca pracy i wysokie p ace, 

mo liwo ci awansu, szkole  oraz przynosi presti  zatrudnionym. Sektor wtórny 

(drugorz dny), ze wzgl du na niskie p ace, gorsze warunki pracy i ni szy status nie cieszy 

si  zainteresowaniem rodzimej si y roboczej, st d zg asza zapotrzebowanie na prac

niewykwalifikowanych imigrantów, g ównie z krajów rozwijaj cych si . Teoria w ten 

sposób wyja nia a du e rozmiary migracji do krajów zachodnioeuropejskich i USA, w 

których prowadzono akcje rekrutacyjne, maj ce na celu zaspokojenie popytu na prac  w 

okre lonych sektorach gospodarki. Nie daje ona jednak odpowiedzi na pytanie o przyczyny 

migracji mi dzy krajami o podobnym rozwoju gospodarczym oraz nie uwzgl dnia 

politycznych czynników migracji.  

Charakterystyka porównawcza gospodarek 

Dane statystyczne przedstawione w tabeli 1 sugeruj , e po rozszerzeniu UE w 2004 r. 

ekonomicznymi si ami przyci gaj cymi Polaków do tzw. starych krajów cz onkowskich 

(UE-15), w tym do Niemiec, Irlandii i Wielkiej Brytanii, by y:

wyra nie wy szy poziom ich rozwoju gospodarczego (luka PKB per capita), 

mniejsza nierównowaga na rynku pracy opisana stop  bezrobocia, 

wielokrotnie wy szy poziom urz dowych p ac minimalnych ni  w Polsce, które 

przekracza y równie  wynagrodzenie w polskim przetwórstwie przemys owym. 

 Za czynniki wypychaj ce migrantów z Polski mo na uzna  bardzo wysokie 

bezrobocie d ugookresowe oraz szeroki zakres ubóstwa w kraju.  

Znaczenie rolnictwa i przetwórstwa rolno-spo ywczego w gospodarkach krajów 

docelowych migracji polskiej si y roboczej nie jest du e, zarówno pod wzgl dem ich 

udzia u w tworzeniu warto ci dodanej brutto, jak i w zatrudnieniu ogó em (tabela 1). Sektor 

rolno- ywno ciowy od lat jest kurcz cym si ród em miejsc pracy w gospodarce tych 

krajów. Relatywnie najwa niejsza jest jego pozycja w gospodarce narodowej Irlandii.  

Polacy na rynku pracy wybranych krajów UE 

Wed ug danych LFS, od momentu rozszerzenia UE w 2004 r. ogólna liczba obywateli 

UE-10 mieszkaj cych w krajach UE-15 powi kszy a si  o 1,1 miliona, z ok. 900 tys. w 

2003 r. do 2 milionów w 2007 r.3 Ich udzia  w ogóle ludno ci „pi tnastki” wzrós

odpowiednio z 0,2% do 0,5%, osi gaj c najwy szy poziom w Irlandii (5,4%) i w Wielkiej 

Brytanii (1,1%), w obu przypadkach w nast pstwie otwarcia rynków pracy dla nowych 

krajów cz onkowskich. Z uwagi na nap yw ludno ci w wieku produkcyjnym z krajów UE-

10 Irlandia jest relatywnie najwi kszym krajem przyjmuj cym, o czym wiadczy 5 

procentowy udzia  przybyszów z UE-10 w ogóle ludno ci w wieku produkcyjnym w tym 

kraju w 2007 r. Drugie miejsce zajmuje Wielka Brytania z udzia em 1,2%, która jednak 

dominuje pod wzgl dem absolutnej liczby imigrantów w wieku produkcyjnym z UE-10. 

3 Wed ug Brückera i in. [2008] w 2007 r. w UE-15 mieszka o oko o 1,9 miliona emigrantów z UE-8, w ród 

których najliczniejsi (1,3 miliona) byli Polacy, stanowi c 3,4% ogó u rodzimej ludno ci w UE-15.



207

Tabela 1. Podstawowe wska niki makroekonomiczne i sektorowe w wybranych krajach  

Table 1. Main macroeconomic and sectoral indicators for the selected countries 

Wska nik Kraj   Rok    

  2003 2004 2005 2006 2007 2008 

EU15 23600 24500 25400 26500 27800 27800 

DE 24200 25200 26300 27400 28600 29100 

IE 29100 30700 32400 34800 37400 35000 

UK 25200 26700 27400 28400 29600 29400 

PKB per capita  

(ceny bie ce, PPP EUR) 

PL 10100 11000 11500 12400 13400 14400 

EU15 114 113 113 112 112 111 

DE 117 116 117 116 115 116 

IE 140 142 144 147 150 139 

UK 122 124 122 121 119 118 

PKB per capita (PPP EUR) 

jako odsetek UE-27 (%) 

PL 49 51 51 52 54 57 

EU15 1,2 2,3 1,8 2,9 2,7 0,6 

DE -0,2 1,2 0,8 3 2,5 1,3 

IE 4,5 4,7 6,4 5,7 6,0 -2,3 

UK 2,8 2,8 2,1 2,8 3 0,7 

Stopa wzrostu  

gospodarczego (%) 

PL 3,9 5,3 3,6 6,2 6,6 5,0 

EU15 7,9 8,1 8,1 7,7 7 7,1 

DE 9,3 9,8 10,7 9,8 8,4 7,3 

IE 4,7 4,5 4,4 4,5 4,6 6,3 

UK 5,0 4,7 4,8 5,4 5,3 5,6 

rednia roczna 

stopa bezrobocia (%) 

PL 19,7 19 17,8 13,9 9,6 7,1 

EU15 3,3 4,0 3,9 3,7 3,2 2,9 

DE 4,0 5,5 5,7 5,5 4,7 3,8 

IE 1,6 1,6 1,5 1,4 1,4 1,7 

UK 1,0 1,0 1,0 1,2 1,3 1,4 

rednia roczna stopa bezrobocia 

d ugookresowego –  

powy ej 12 miesi cy (%) 

PL 10,3 10,3 10,3 7,8 4,9 2,4 

IE 1073 1183 1293 1293 1462 1462 

UK 1083 1146 1244 1255,4 1355,8 1148,4 

P ace minimalne miesi czne (EUR) 

PL 177 180 207 223,3 245,8 333,8 

IE 847,6 961 1047,7 1035,5 1159,9 1159,9 

UK 988,9 1061,5 1159,7 1140,7 1192,1 1182,9 

P ace minimalne miesi czne (PPP 

EUR)

PL 340,8 347,3 354,2 371,6 390,1 469,3 

UK         3442,4   Wynagrodzenia miesi czne brutto

w przetwórstwie przemys owym 

(EUR)
PL 467,9 472,9   630,2     

Wynagrodzenia miesi czne brutto

w przetwórstwie przemys owym  

UK         3065,7   

(PPP EUR) PL 877,1 902,2   1015,0     
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Tabela 1. cd. 

Table 1. continued 

Wska nik Kraj   Rok    

  2003 2004 2005 2006 2007 2008 

EU15   35 33 33 32   

DE     38 38 34   

IE   27 30 33 30  

UK    29 27 26  

Stopa niedostatku materialnego 

(odsetek ludno ci z dochodem  

poni ej 60% mediany 

dochodu ekwiwalentnego)

PL    75 72 67  

EU15 1,9 1,9 1,6 1,5 1,6   

DE 1,0 1,1 0,8 0,8 0,9   

IE 2,3 2,3 1,7 1,4 1,5   

UK 1,0 1,0 0,9  0,9     

Udzia  rolnictwa, le nictwa i 

owiectwa w warto ci dodanej brutto  

PL 4,4 5,1 4,5 4,2     

DE 2,3 2,2 2,2 2,2 2,1  

IE 6,6 6,2 5,9 5,7 5,6  

UK1 1,9 1,9 1,9 1,8 1,8 1,8 

Udzia  zatrudnionych w rolnictwie,  

owiectwie i le nictwie

PL  19,3 19,2 19,0 18,7 13,8  

EU15 2,1 2,1 2,0 2,0 1,9   

DE 2,0 1,9 1,8 1,8     

IE 4,8 4,5 4,2 4,2 4,1   

UK 2,2 2,1 2,1       

Udzia  dzia u „Produkcja artyku ów

spo ywczych, napojów i tytoniu” 

w warto ci dodanej brutto 

PL 3,0 2,9 3,4       

DE 2,7 2,7 2,6 2,6    

IE     8,52

PL       3,3 3,8   

Udzia  zatrudnionych w dziale 

„Produkcja artyku ów spo ywczych, 

napojów i tytoniu 

UK 1,7 1,6 1,6 1,5 1,5  

Obja nienia: DE – Niemcy; IE – Irlandia, UK – Wielka Brytania, PL – Polska; EU-15 wszystkie kraje 

cz onkowskie przed 1 maja 2004 r.; miejsca puste w komórkach oznaczaj  brak porównywalnych danych; 1 dane z 

Defra; 2poza przemys em tytoniowym (dane ministerstwa rolnictwa Irlandii). 

ród o: opracowanie w asne na podstawie bazy danych Eurostatu oraz informacji z ministerstw rolnictwa 

wybranych krajów.  

Polscy obywatele s  najliczniejsz  grup  (26%) ludno ci w wieku produkcyjnym, 

uczestnicz cej w latach 2004-2007 w migracjach wewn trzwspólnotowych. Równie  w 

trzech analizowanych krajach Polacy zdecydowanie wyprzedzaj  pozosta e narodowo ci,

stanowi c w przypadku Wielkiej Brytanii i Irlandii prawie po ow , a w przypadku Niemiec 

oko o 1/3 wszystkich obywateli UE-27 w wieku produkcyjnym przybywaj cych w 

ostatnich latach do tych krajów (tabela 2).  

Eurostat szacuje, e do krajów UE od 2004 do 2007 r. przemie ci o si  2% ludno ci

Polski w wielu produkcyjnym. Dla porównania, dla Litwy ten odsetek wynosi  3,1%, a dla 

Czech i W gier oko o 0,5%. Z ogó u polskich obywateli w wieku produkcyjnym, którzy w 

2007 r. przebywali w innych krajach UE-27 przez okres nie d u szy ni  4 lata, 59% osiad o
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w Zjednoczonym Królestwie, 17% w Irlandii i 11% w Niemczech. 

Tabela 2. Struktura nap ywowej ludno ci w wieku produkcyjnym z obywatelstwem pa stw UE w wybranych 

krajach przyjmuj cych wed ug kraju pochodzenia, 2007 r., % 

Table 2.  Shares of EU working-age citizens in the total number of EU citizens resident four years and less in a 

receiving country by country of origin, EU citizens % 

Obywatele danego kraju jako odsetek ogó u obywateli UE w wieku produkcyjnym 

 mieszkaj cych w kraju przyjmuj cym do 4 lat w cznie (%) 
Kraj

przyjmuj cy
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Inne  

UK 49 PL 6 SK 6 LT 5 FR 4 DE 4 PT 3 IE 3 CZ 3 IT 18 

IE 46 PL 12 LT 10 UK 5 LV 4 SK 3 FR 3 CZ 3 DE 2 IT 11 

DE 32 PL 11 NL 9 FR 7 BG 6 AT 5 IT 4 RO 4 LT 4 CZ 19 

UE-27 26 PL 19 RO 7 DE 6 UK 5 FR 4 PT 4 BG 4 SK 4 IT 22

Obja nienia: PL – Polska, RO - Rumunia, SK – S owacja, LT – Litwa, NL – Holandia, DE – Niemcy , UK – 

Zjednoczone Królestwo, FR - Francja, LV – otwa, BG – Belgia, AT – Austria, PT – Portugalia, IT – W ochy, CZ 

– Czechy .  

ród o: opracowanie w asne na podstawie bazy danych Eurostatu – LFS.  

Wyjazdy zarobkowe Polaków do Zjednoczonego Królestwa i Irlandii maj  charakter 

d ugookresowy (na ponadroczny pobyt), podczas gdy do Niemiec krótkoterminowy 

(g ównie robotników sezonowych w rolnictwie). 

Wyje d aj cych do krajów UE-15 obywateli nowych krajów cz onkowskich (UE-10) 

charakteryzuje na ogó  wy szy poziom aktywno ci zawodowej i partycypacji w 

zatrudnieniu zarówno w porównaniu z ludno ci  kraju przyjmuj cego, jak te  kraju 

ojczystego. Wska nik zatrudnienia w ród osób z UE-10, które przyby y w ostatnich latach 

do starych krajów Unii, wynosz cy w 2007 r. 78% by  odpowiednio o 18 i 10 punktów 

procentowych wy szy od redniego jego poziomu w gospodarkach rodzimych i 

gospodarkach krajów przyjmuj cych. 

Je li chodzi o struktur  zatrudnienia wed ug sektorów ekonomicznych, obywatele UE-

10, przebywaj cy w krajach UE-15 nie d u ej ni  cztery lata, pracuj  przede wszystkim w 

przemy le (25% w 2007 r.), hotelarstwie i restauracjach oraz budownictwie (po 13%), a 

tylko niespe na 2,5% w rolnictwie, chocia  ten ostatni odsetek mo e by  zani ony z 

powodu niedoszacowania liczby pracowników sezonowych oraz zjawiska nielegalnego 

zatrudniania imigrantów.  

Jakie s  ekonomiczne konsekwencje masowego nap ywu imigrantów z Europy 

rodkowo-wschodniej do zachodniej dla krajów przyjmuj cych? W niektórych mediach 

zachodnich (szczególnie np. w Daily Mail) pojawiaj  si  zarzuty, e powstrzyma  on 

wzrost wynagrodze  na wewn trznym rynku pracy, zmniejszy  popyt na prac  w asnych 

obywateli oraz znacz co obci y  bud ety narodowe wydatkami na cele spo eczne.  

Jednak, wed ug szacunków uzyskanych z modelowania makroekonomicznego 

[Brücker i in. 2008], przep ywy pracowników ze wschodu na zachód Europy w latach 

2003-2007 spowodowa y spadek rednich p ac w UE-15 zaledwie o 0,08% (w Wielkiej 

Brytanii o 0,34%, w Niemczech o 0,02%) w krótkim okresie, nie maj c adnego

d ugookresowego wp ywu na ich poziom. Podobnie nik y efekt migracje te wywar y na 

bezrobocie w krajach przyjmuj cych, którego stopa w krótkim okresie zwi kszy a si  z 

tego tytu u rednio w UE-15 o 0,04 punktu procentowego (0,13 pp. w Wielkiej Brytanii i 

0,02 pp. w Niemczech), a jej zmiany w d ugim okresie wydaj  si  by  neutralne wobec 

procesu nap ywu imigrantów z UE-8. Z wy ej wymienionych bada  wynika jednocze nie, 
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e w Polsce na skutek odp ywu si y roboczej rednie p ace wzros y o 0,4% w krótkim 

okresie, co sugeruje proces konwergencji p acowej mi dzy krajami, natomiast stopa 

bezrobocia obni y a si  o 0,48 pp.  

Praca Polaków w rolnictwie i przetwórstwie spo ywczym  

Niemcy utrzyma y restrykcje w dost pie obywateli nowych krajów UE do rynku 

pracy, które obowi zywa y przed rozszerzeniem Wspólnoty w 2004 r. Jednak e corocznie 

w kraju tym wydaje si  oko o 300 tys. pozwole  na prace sezonowe (do 6 miesi cy),

g ównie w rolnictwie. W 2008 r. do pracy sezonowej przyjecha o tu 277 tys. osób, w tym 

190 tys. (69%) z Polski. 

Zatem w Niemczech dominuje sezonowa praca Polaków (na podstawie umów 

dwustronnych o wymianie pracowników), najcz ciej w rolnictwie, le nictwie, 

sadownictwie oraz przetwórstwie owoców i warzyw, a tak e w hotelarstwie i gastronomii. 

Jednak odsetek sezonowo zatrudnionych w tym kraju Polaków sukcesywnie spada; w 1997 

roku wynosi  on prawie 90%, w 2003 r. 85%, a w 2007 r. 76% [Migrationsbericht… 2007]. 

Ze wzgl du na lepsze warunki pracy w innych krajach UE oraz zmian  przepisów4 Polacy 

s  coraz mniej zainteresowani prac  sezonow  w Niemczech. Niemieccy farmerzy 

potrzebuj  jednak polskich robotników tymczasowych, mi dzy innymi z powodu braku 

odpowiednio wykwalifikowanych pracowników rolnych i operatorów maszyn w ród 

rodzimej si y roboczej [Hess i in. 2008]. 

Agencja Pracy i Niemiecki Zwi zek Rolników nie uwa ali odp ywu polskich 

pracowników za zjawisko niepokoj ce, poniewa  Niemcy zwi kszy y kontyngenty dla 

najm odszych cz onków UE, czyli Rumunii i Bu garii, sk d aktywni zawodowo ch tnie 

przyje d aj  do tego kraju. Niemieccy bauerzy byliby jednak bardziej sk onni zatrudnia

zamiast nich Polaków, którzy ich zdaniem s  bardziej do wiadczeni i wydajni, a przede 

wszystkim maj  bardzo pozytywne nastawienie do pracy. Niemieccy bezrobotni natomiast 

w ogóle nie garn  si  do sezonowej pracy w rolnictwie, warzywnictwie i sadownictwie, 

gdzie minimalna stawka za godzin  wynosi 5,10-5,55 euro [Polacy wracaj ... 2009]. 

Dzia acze organizacji rolniczych podkre laj , e egzystencja wielu gospodarstw 

ogrodniczych, winnic i plantacji chmielu jest zagro ona z powodu niewystarczaj cej liczby 

dobrze zmotywowanych robotników sezonowych i apeluj  do niemieckich polityków o 

z agodzenie zasad zatrudniania cudzoziemców, przekonuj c ich, e ca a niemiecka 

produkcja warzyw i owoców zale y od wschodnioeuropejskich pracowników sezonowych 

[Polacy na... 2008]. Farmerzy niemieccy, wobec nawo ywa  ze strony polityków, 

administracji i mediów by zwi kszy  wska nik aktywno ci zawodowej rodaków w 

krajowym rolnictwie, deklaruj , e nie b d  mie  obiekcji wobec zatrudniania Niemców, 

je li ci b d  równie wydajni i solidni jak Polacy [Hess i in. 2008].  

Untiedt i in. [2007] wykazali silny ujemny wp yw potencjalnej liberalizacji 

niemieckiego rynku pracy na produkcj  w rolnictwie krajowym. Zniesienie restrykcji w 

innych sektorach, ich zdaniem, spowoduje odp yw obywateli nowych krajów 

cz onkowskich zatrudnionych obecnie w rolnictwie niemieckim do innych sektorów 

4
Przyk adowo wprowadzono przepisy zobowi zuj ce niemieckich bauerów do zarezerwowania przynajmniej 

20% miejsc pracy dla niemieckich bezrobotnych oraz przepisy nak adaj ce obowi zek odprowadzania przez 

pracodawców sk adek do ZUS, poci gaj ce za sob  wzrost kosztów zatrudnienia Polaków.
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gospodarki narodowej, gdzie znajd  prac  zgodn  z ich kwalifikacjami i zawodami, 

przynosz c w ten sposób korzy ci w efektywno ci dla ca ej gospodarki, ale jednocze nie 

rani c wcze niej chronione sektory i bran e.  

W Zjednoczonym Królestwie praca najemna w rolnictwie i przetwórstwie 

ywno ciowym dotyczy najmniej wykwalifikowanych i najni ej op acanych zawodów w 

gospodarce narodowej. Zapewne z tego powodu zagraniczna (ponadnarodowa) si a robocza 

pojawi a si  tu najpierw, historycznie bior c, na wiejskich i ma omiasteczkowych rynkach 

pracy, zape niaj c wolne miejsca pracy w gospodarstwach rolnych i zak adach 

przetwórstwa spo ywczego [Anderson i Shuttleworth 2004].  

Przynajmniej do czasu kryzysu w 2008 r. obywatele Zjednoczonego Królestwa nie 

byli sk onni podejmowa  sezonowej pracy w rolnictwie, za któr  oferuje si  p ac

minimaln  na poziomie 5,74 funta za godzin  lub tylko nieco wy sz  [British workers… 

2009; Parminder 2009]. System wiadcze  spo ecznych równie  zniech ca Brytyjczyków 

do wykonywania sezonowej pracy w rolnictwie i przetwórstwie ywno ciowym [Geddes 

2008; Scott 2008].  

W konsekwencji farmerzy brytyjscy, znajduj c si  pod presj  konieczno ci obni ania 

kosztów pracy odczuwan  ze strony zaopatrywanych przez nich i dyktuj cych ceny skupu 

supermarketów oraz w obliczu trudno ci z rekrutacj  Brytyjczyków nieakceptuj cych 

niskich stawek p acy, ch tnie zatrudniaj  cudzoziemców, w tym Polaków. Ci ostatni, 

zdaniem Zjednoczenia Polskiego w Wielkiej Brytanii [Complaint… 2008], istotnie 

przyczynili si  do o ywienia rolnictwa brytyjskiego (szczególnie w Szkocji, Walii i 

Lincolnshire). Miejsca pracy w przetwórstwie ywno ciowym równie  nie s  atrakcyjne dla 

obywateli Zjednoczonego Królestwa [The impact... 2009]. Wskazuje na to m.in. Program 

Rozwoju Obszarów Wiejskich dla Anglii 2007-2013 [Rural… 2007], podkre laj cy, e na 

pracy imigrantów zewn trznych bazuje nie tylko brytyjskie rolnictwo, ale i przemys

ywno ciowy, w którym imigranci ci stanowi  oko o 90% ogó u zatrudnionych. 

Na koniec 2007 r. w Zjednoczonym Królestwie by o zarejestrowanych 44,8 tys. 

Polaków zatrudnionych w dzia alno ciach powi zanych z rolnictwem, czyli 9,1% ogó u

oficjalnie zatrudnionych tu obywateli polskich. W przetwórstwie ywno ciowym

pracowa o 12,2 tys. (5%) migrantów z Polski [UK Home... 2008]. 

W 2007 r. w Pó nocnej Irlandii do pracy przy produkcji artyku ów spo ywczych i 

napojów aplikowa o w ramach Worker Registration Scheme 5,64 tys. Polaków (o 1/3 

wi cej w porównaniu z 2005 r.), którzy stanowili 64% wszystkich kandydatów. Z sonda u

pracodawców w tej bran y wynika, e Polacy s  wi kszo ciow  si  robocz  w ród 

migrantów. W opinii pracodawców ewentualny brak lub niedobór poda y pracy ze strony 

obcokrajowców spowoduje ujemne reperkusje dla zak adów przetwórczych w formie 

nieobsadzonych stanowisk oraz spadku produkcji [The Role... 2008]. 

Efektem oparcia brytyjskiego rolnictwa i przetwórstwa spo ywczego na sezonowych 

imigrantach sta o si  za amanie produkcji w tych sektorach podczas recesji gospodarczej w 

2008 r., spowodowane zmniejszeniem poda y pracy cudzoziemców. Chodzi g ównie o 

Polaków, którzy stanowili 53,3% obcej sezonowej si y roboczej zatrudnionej przy 

produkcji artyku ów spo ywczych i napojów (szacowanej na oko o 72 tys. osób), 

wyje d aj cych do innych krajów UE b d  powracaj cych do ojczyzny. Wed ug raportu 

stowarzyszenia samorz dowców [The impact... 2009], równie  w 2009 r. oko o 47% 

zak adów przetwórczych odczuje niedobory pracowników, a 28% zmniejszy produkcj ,

je li proces ten b dzie kontynuowany. Wyniki sonda u rynku pracy sezonowej 

przeprowadzonego przez zwi zek rolników Anglii i Walii wskazuj , e w 2008 r. oko o 2/3 



212

brytyjskich farmerów ponios o straty na skutek luki mi dzy popytem a poda  pracy 

sezonowej, szacowane na 140 tys. funtów przeci tnie na gospodarstwo, które by y o 30 tys. 

funtów wy sze w porównaniu z 2007 r. [NFU labour... 2008]. 

Wcze niejsze badania nad tymczasowym zatrudnieniem zagranicznych pracowników 

w rolnictwie brytyjskim wskazuj , e cudzoziemcy s  po dan  si  robocz  nie tylko ze 

wzgl du na to, e s  sk onni akceptowa  stosunkowo ni sze wynagrodzenie za prac  ni

obywatele kraju, ale równie  dlatego, i  odznaczaj  si  wiarygodno ci , elastyczno ci  i 

zdyscyplinowaniem, tj. cechami trudnymi do znalezienia zarówno w ród Brytyjczyków, jak 

te  obywateli innych pa stw UE-15 [Trades… 2004; Lawrence 2004]. Migranci z Polski s

wysoko cenieni równie  przez pracodawców w bran y produkcji artyku ów spo ywczych i 

napojów.  

Brücker i in. [2008] podaj , e dzi ki nap ywowi si y roboczej z nowych krajów 

cz onkowskich (UE-8) w latach 2004-2007 produkcja w sektorze rolnictwa, owiectwa i 

le nictwa Wielkiej Brytanii i Niemiec wzros a odpowiednio o 0,7 i 0,1%. W Polsce 

kosztem zmian w poda y pracy wywo anych odp ywem si y roboczej do UE-15 by  ni szy

(o 0,8%) poziom tej produkcji wobec mo liwej do uzyskania w warunkach braku tego 

odp ywu. 

Oficjalne statystki w Irlandii podaj , e w 2007 r. obywatele pa stw UE-8 i UE-2 

stanowili 3,8% ogó u zatrudnionych w rolnictwie tego kraju. Imigranci pracuj  we 

wszystkich regionach, zarówno przez ca y rok, jak te  sezonowo, g ównie w ogrodnictwie 

(przy zbiorach grzybów i upraw polowych). Wype niaj  niedobory w poda y rodzimej si y

roboczej, która z roku na rok wykazywa a coraz mniejsz  sk onno  do obsadzania 

wolnych miejsc pracy.  

Podczas gdy w 2003 r. w Irlandii wydano imigrantom 7242 pozwolenia na prac  w 

rolnictwie, w 2004 r., po otwarciu rynków pracy dla obywateli UE-8, liczba ta spad a

prawie o po ow , do 3700 [O’Connell i McGinnity 2008], co sugeruje preferencje w 

zatrudnianiu niskokwalifikowanej si y roboczej z nowych krajów cz onkowskich, 

niewymagaj cych takich pozwole .

Przetwórstwo spo ywcze, zw aszcza mi sne, od lat jest jedn  z bran  notuj cych 

najwy sze niedobory w poda y pracy, które uda o si  wype ni  imigrantami, zw aszcza z 

Polski. Osi gni to to za spraw  dobrze zorganizowanej sieci rekrutacyjnej (np. przez Farm

Relief Services) i obs ugi pracowników cudzoziemskich w miejscu pracy (t umacz, pomoc 

w za atwieniu formalno ci z uzyskaniem numeru Personal Public Service, PPS, 

odprowadzaniu podatków itp.).  

Turner i in. [2009] z uniwersytetu w Limerick na podstawie swoich bada

przeprowadzonych w ród polskich robotników w Irlandii konkluduj , e s  oni na ogó

zadowoleni z wynagrodze  oraz warunków pracy w tym kraju, nie maj  poczucia 

niesprawiedliwego traktowania i bycia dyskryminowanym ze strony pracodawców, 

zwierzchników oraz irlandzkich wspó pracowników i sprawiaj  wra enie stosunkowo 

„zadowolonego proletariatu”.  

G bokie za amanie gospodarki irlandzkiej w 2008 r. postawi o pod znakiem zapytania 

utrzymanie si  bezprecedensowej po 2004 r. skali imigracji Polaków do tego kraju. 

Podobnie jak do innych pa stw dotkliwie dotkni tych ostatni  recesj , liczba 

cudzoziemców przybywaj cych do Irlandii, zw aszcza obywateli nowych krajów 

cz onkowskich UE, skurczy a si . Mówi  o tym oficjalne liczby: w 2006 r. w PPS zosta o

zarejestrowanych prawie 94 tys., natomiast w 2008 r. zaledwie 42 tys. Polaków, 

stanowi cych dotychczas najwi ksz  grup  obcej narodowo ci w zasobach si y roboczej na 
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irlandzkim rynku pracy. 

 W prasie irlandzkiej pojawia y si  nag ówki g osz ce, e Polacy masowo opuszczaj

zielon  wysp  [Up... 2008; 3,000 Poles... 2009]. Z drugiej strony, badania naukowe [Krings 

i in. 2009] sugeruj , e w wyniku recesji nie nast pi znacz cy odp yw z Irlandii obywateli 

krajów UE-10. Za amanie w irlandzkim budownictwie w 2008 r. sprawi o, e posiadaj cy

do wiadczenie rolnicze robotnicy budowlani ponownie zacz li poszukiwa  mo liwo ci

zatrudnienia w rolnictwie, agodz c nieco niedobory poda y pracy w sektorze. Nadal 

jednak utrzymywa  si  na ni  popyt, skierowany przede wszystkim do cudzoziemców, w 

tym Polaków.  

Wnioski

1. Prac  Polaków w rolnictwie i przetwórstwie spo ywczym w bardziej rozwini tych

krajach UE, do których nale  Niemcy, Wielka Brytania i Irlandia doskonale 

wyja nia teoria dualnego rynku pracy. Sektor rolno-spo ywczy, zw aszcza

rolnictwo, na ogó  oferuje relatywnie niskie p ace, gorsze warunki i ni szy presti

pracy w porównaniu z innymi sektorami gospodarki narodowej, st d nie cieszy si

zainteresowaniem rodzimej si y roboczej. Wszystkie trzy kraje od lat zg aszaj

znacz cy popyt na prac  nisko wykwalifikowanych (ale do wiadczonych)

imigrantów z krajów Europy rodkowo-wschodniej, poniewa  ani Niemcy, ani 

Brytyjczycy, ani Irlandczycy nie s  sk onni pracowa  na farmach lub w zak adach 

przetwórczych. 

2. Skala zatrudnienia Polaków w rolnictwie i przetwórstwie ywno ciowym w 

wybranych krajach jest stosunkowo du a. Dane statystyczne sugeruj , e najwi ksza 

jest w Niemczech, które racjonuj  pozwolenia na prac , wydaj c je dla tych bran ,

w których niedobory narodowej si y roboczej s  najbardziej uci liwe i gdzie 

konkurencja mi dzy w asn  i obc  si  robocz  na wewn trznym rynku pracy b dzie 

najni sza. Otwarcie rynków pracy dla Polaków przez Wielk  Brytani  i Irlandi

umo liwi o swobodne poszukiwanie przez nich pracy we wszystkich sektorach, 

st d, kieruj c si  racjonalno ci , zgodnie z klasyczn  teori  migracji wybierali te, 

które by y dla nich nie tylko dost pne, ale te  bardziej atrakcyjne p acowo i 

odpowiada y ich wykszta ceniu i kwalifikacjom. 

3. W omawianych krajach Polacy, obok imigrantów z innych nowych krajów 

cz onkowskich UE, stanowi  ostoj  rolnictwa i zwi zanego z nim przetwórstwa, 

których istnienie jest uzale nione od pracy cudzoziemców. Polacy s  szczególnie 

cenieni przez pracodawców nie tylko za to, e s  sk onni akceptowa  stosunkowo 

ni sze wynagrodzenie za prac  ni  w a ni obywatele, ale równie  ze wzgl du na 

do wiadczenie, wydajno , silne motywacje i pozytywne nastawienie do pracy. 
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