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Znaczenie migracji zarobkowej z Ukrainy dla gospodarki, 
przedsiębiorców i rynku pracy w Polsce

Streszczenie

Celem rozważań jest przedstawienie skutków rosnącej migracji zarobkowej z Ukrainy dla gospo-
darki, rynku pracy i polskich przedsiębiorców. Przeprowadzone przez autora badania statystyczne 
i empiryczne pozwalają sformułować następujące wnioski: 1) Polska – do niedawna kraj typowo 
emigracyjny, obecnie dość szybko staje się krajem imigracyjno-emigracyjnym; 2) rosnący napływ 
migrantów zarobkowych do Polski w ostatnich latach stopniowo zmienia strukturę branżową i tery-
torialną ich rozmieszczenia, choć nadal ponad połowa migrantów podejmuje pracę w województwie 
mazowieckim, a większość migrantów pracuje w sektorach, w których pracowała w ubiegłych latach, 
tj. w rolnictwie, budownictwie i gospodarstwach domowych; 3) polscy przedsiębiorcy zatrudniają 
migrantów z Ukrainy przede wszystkim w celu likwidacji niedoborów w zatrudnieniu, znacznie rza-
dziej dla osiągnięcia innych celów ekonomicznych, np. obniżenia kosztów pracy, poprawy wydajno-
ści i jakości pracy, zwiększenia dyspozycyjności. 

W pierwszej części artykułu dokonano analizy danych statystycznych publikowanych przez Mi-
nisterstwo Pracy i Polityki Społecznej dotyczących napływu migrantów do Polski, w szczególności 
migrantów z Ukrainy. Treść drugiej części wynika z badań przeprowadzonych wśród 516 podmiotów 
zatrudniających w Polsce migrantów z Ukrainy na stanowiskach robotniczych. Badania prowadzono 
za pomocą techniki wywiadu telefonicznego z przedsiębiorcami (516 wywiadów) oraz wywiadu swo-
bodnego, pogłębionego z wybranymi przedsiębiorcami (25 wywiadów). 

Słowa kluczowe: migracja, Ukraina, rynek pracy.

Kody JEL: F15

Wstęp 

Znaczenie migracji dla kraju przyjmującego migrantów można analizować z różne-
go punktu widzenia. Wynika to z faktu, że migranci mogą pełnić w nim różne funkcje: 
demograficzną, kulturową, handlową, ekonomiczną, a nawet polityczną. Migranci mogą też 
wpływać na gospodarkę tego kraju w skali mikro lub makro. 

Funkcja ekonomiczna na poziomie makro to przede wszystkim wpływ migrantów na 
rozwój gospodarczy kraju, mierzony z reguły poziomem PKB; rozwój handlu; poziom bez-
robocia i wynagrodzenia pracowników na lokalnym rynku pracy lub w określonej branży. 
W krajach wysoko rozwiniętych, w których funkcjonuje rozwinięty system opieki socjalnej 
nad bezrobotnymi migrantami i jednocześnie występuje tam migracja o charakterze trwałym 
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i bezpowrotnym, ekonomiczny wymiar migracji związany jest dodatkowo z wysokim pozio-
mem nakładów finansowych na zapewnienie migrantom warunków do życia. 

Funkcja ekonomiczna migracji w skali mikro dotyczy przede wszystkim prostego i dość 
szybkiego uzupełniania niedoborów w zatrudnieniu, niekiedy zaś jest to związane z po-
zyskaniem pracowników o wyższej wydajności, jakości, dyscyplinie lub dyspozycyjności 
w stosunku do pracowników rodzimych. 

Wybrane aspekty funkcji ekonomicznej w skali makro (struktura migracji w układzie 
terytorialnym i branżowym) to tematyka pierwszej części artykułu, migracja w skali mikro 
(skutki ekonomiczne dla przedsiębiorców) analizowana jest w drugiej części. Obie części 
poprzedzone są krótkim opisem zmian w zakresie napływu migrantów zarobkowych do 
Polski w latach 2007-2015. 

Migracja zarobkowa do Polski w liczbach 

Obowiązujące w Polsce przepisy prawne dotyczące zatrudniania cudzoziemców dzielą, 
co do zasady, cudzoziemców na obywateli państw Unii Europejskiej oraz państw pozosta-
łych, przyjmując wobec każdej z tych grup odmienny sposób traktowania w zakresie podej-
mowania i świadczenia pracy. Generalnie, pomijając wyjątki prawne, o ile obywatele UE 
mogą podejmować pracę w Polsce na takich samych zasadach jak pracownicy polscy, o tyle 
dla cudzoziemców podstawą podjęcia pracy jest uzyskanie zezwolenia na pracę lub oświad-
czenia przedsiębiorcy o zamiarze zatrudnienia migranta, które jest podstawą uzyskania wizy 
tzw. krajowej. Podejmowanie pracy na podstawie oświadczenia polskiego przedsiębiorcy 
(uproszczona procedura) możliwe jest tylko w przypadku obywateli: Ukrainy, Białorusi, 
Rosji (od 2007 roku), Mołdowy (od 2009 roku), Gruzji (od 2010 roku), Armenii (od 2014 
roku).

Poziom migracji zarobkowej do Polski wzrastał wraz ze wzrostem poziomu rozwoju 
gospodarczego i życia mieszkańców, w szczególności – ze wzrostem wysokości wynagro-
dzeń. Szczególnie silne nasilenie procesów migracyjnych wystąpiło w ostatnich kilku la-
tach, o czym świadczy rosnąca liczba zezwoleń na pracę i w szczególności oświadczeń1. 
W okresie od 2008 roku do 2014 roku zarówno liczba zezwoleń na pracę, jak i oświadczeń 
przedsiębiorców o zamiarze zatrudnienia migrantów wzrosła ponad 2-krotnie (por. wykres 1)2. 

1  Analizując rosnący poziom zezwoleń i oświadczeń należy brać pod uwagę fakt, że w Polsce występowała i nadal występuje 
trudna do oszacowania grupa migrantów nielegalnych. Z uwagi na wprowadzenie w lipcu 2007 roku uproszczonej procedury 
podejmowania pracy w Polsce i łatwość uzyskania oświadczenia przedsiębiorcy, prawdopodobnie znaczna część dotychczaso-
wych nielegalnych migrantów zmieniła swój status prawny na migrantów legalnych.
2  Liczba cudzoziemców, którzy podjęli pracę w Polsce na podstawie zezwoleń lub oświadczeń może być niższa, z takich 
przyczyn, jak np. rezygnacja cudzoziemca z przyjazdu do Polski, odmowa wydania wizy przez konsula, rejestracja więcej niż 
1 oświadczenia lub wydanie więcej niż 1 zezwolenia na 1 cudzoziemca, niestawienie się cudzoziemca w miejscu pracy czy 
niepodjęcie pracy z powodu braku kwalifikacji lub orzeczenia lekarskiego. Z drugiej strony, liczba faktycznie zatrudnionych 
migrantów może być wyższa niż liczba zezwoleń lub oświadczeń z uwagi na nie ujęte w statystykach zjawisko migracji niele-
galnej, np. podjęcie pracy na podstawie wizy turystycznej lub podejmowania pracy zarobkowej przez studentów
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Porównanie liczby migrantów do liczby pracujących w Polsce wskazuje, że o ile w la-
tach 2011-2013 co setny pracownik w Polsce był migrantem, o tyle prawdopodobne jest, że 
w 2015 roku na 100 pracujących Polaków niemal co trzeci pracownik będzie obywatelem 
innego kraju (por. wykres 2)3. 

Do Polski migrują obywatele ponad 100 krajów, jednak ekonomiczne znaczenie dla 
polskich przedsiębiorców i rynku pracy ma jedynie migracja zarobkowa z kilku krajów, 
w szczególności z Ukrainy. Łączna liczba zezwoleń na pracę i oświadczeń przedsiębior-
ców zamierzających zatrudniać migrantów w Polsce w latach 2012 – VI 2015 dla oby-
wateli Ukrainy wynosiła 1 304 980 (91,4% ogółu zezwoleń i oświadczeń dla migrantów 
w Polsce). 

3  Jest to wielkość szacunkowa biorąc pod uwagę wspomniane w poprzednich odwołaniach zastrzeżenia. Do obliczeń przyjęto 
½ liczby oświadczeń z uwagi na maksymalnie 6-miesięczny okres pobytu i pracy na podstawie oświadczenia w okresie 12 mie-
sięcy. Wyjątkiem jest pierwsza połowa 2015 roku. 

Zwraca uwagę dynamika wzrostu liczby oświadczeń w 2014 roku, w którym zanotowano 
ponad 50% wzrost liczby oświadczeń w stosunku do roku poprzedniego. Z kolei liczba 
oświadczeń polskich przedsiębiorców zamierzających zatrudniać migrantów tylko w pierw-
szym półroczu 2015 roku była wyższa niż liczba takich oświadczeń w całym 2014 roku.

Wykres 1
Łączna liczba zezwoleń na pracę i oświadczeń pracodawców zamierzających 
zatrudniać migrantów w okresie VII 2007 – VI 2015 (w tys.)
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (MPiPS 2015).

Zeszyty-naukowe-47_2016.indd   62 2016-07-11   14:27:43



DARIUSZ KLIMEK 63

Wykres 2
Liczba zezwoleń na pracę i oświadczeń pracodawców w stosunku do liczby 
pracujących w Polsce (w %)
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Uwaga: patrz przypis 3.
Źródło: jak w wykresie 1.

Wykres 3
Liczba oświadczeń pracodawców zamierzających zatrudniać migrantów w Polsce 
w okresie od VII 2007 do I-VI 2015 (w tys.)
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W przypadku pozostałych krajów wielkości te wynosiły: Mołdowa – 31 585 (2,2%), 
Białoruś – 25 745 (1,8%), Chiny – 9179 (0,6%), Rosja – 7484 (0,5%), Wietnam – 7296 
(0,5%), Gruzja – 7294 (0,5%), Indie – 4231 (0,3%), Uzbekistan – 3765 (0,3%), Turcja – 
2993 (0,2%), Armenia – 2578 (0,2%), USA – 1746 (0,1%), Nepal – 1628 (0,1%), Serbia 
– 1429 (0,1%), Korea Płd. – 1384 (0,1%), Korea Płn. – 1334 (0,1%) oraz pozostałe kraje – 
12 987 (0,9%) (MPiPS 2015). Skalę dominacji na polskim rynku pracy migracji z Ukrainy 
w stosunku do innych krajów prezentują dane na wykresach 3 i 4.

Struktura zatrudnienia migrantów w Polsce w układzie terytorialnym 
i branżowym

Szybki wzrost liczby migrantów w 2014 roku i pierwszej połowie 2015 roku nie podwa-
żył dominującej od wielu lat pozycji województwa mazowieckiego na mapie imigracyjnej 
Polski. 

Zezwoleń na pracę w 2014 roku najwięcej wydano w województwach: mazowieckim 
(55,8%), wielkopolskim (6,2%), małopolskim (6,1%), pomorskim (4,8%) i dolnośląskim 
(4,6%). W pozostałych województwach odsetek nie przekraczał 4% ogółu. Tradycyjnie 
w najmniejszym stopniu migranci byli zatrudniani w województwach warmińsko-mazur-

Wykres 4
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Źródło: jak w wykresie 1.
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skim, podlaskim i świętokrzyskim. Zezwolenia na pracę w 2014 roku najczęściej otrzy-
mywali przedstawiciele zawodów budowlanych (głównie Ukraińcy), handlowcy (migranci 
z Ukrainy, Chin i Wietnamu) oraz gospodynie domowe (Ukrainki). Znacznie rzadziej w ten 
sposób zatrudniani byli migranci w rolnictwie. W pierwszym półroczu 2015 roku sytuacja 
nie uległa istotnej zmianie w zakresie struktury rozmieszczenia migrantów w Polsce 
podejmujących pracę na podstawie zezwolenia na pracę, z wyjątkiem tego, że zwiększyła 
się liczba zezwoleń w stosunku do pierwszego półrocza 2014 roku. Migranci w 2015 roku 
najchętniej podejmowali pracę w tych samych województwach co w 2014 roku, tj. mazo-
wieckim, wielkopolskim, małopolskim i pomorskim. Tak samo jak w 2014 roku najmniej 
migrantów podejmujących pracę na podstawie zezwoleń wystąpiło w warmińsko-mazur-
skim, podlaskim i świętokrzyskim (por. tabela 1). 

Tabela 1
Zezwolenia na pracę w Polsce według województw i wybranych sekcji PKD  
w 2014 roku i I połowie 2015 roku    

Województwa / 
Branża Og

ół
em

Ro
ln

ict
wo

 
Le

śn
ict

wo

Pr
ze

m
ys

ł

Bu
do

wn
ict

wo

Ha
nd

el

Tr
an

sp
or

t
M

ag
az

yn
y

Ho
tel

e
Ga

str
on

om
ia

Ed
uk

ac
ja

Oc
hr

on
a 

zd
ro

wi
a

Go
sp

od
ar

stw
a 

do
m

ow
e

2014

Ogółem Polska 43 663 2 333 2 167 7 084 6 610 4 291 2 835 282 275 5 780
 mazowieckie 24 350 1 175 133 5 103 4 261 1 570 1 657 127 82 5 314
 wielkopolskie 2 705 271 159 158 232 491 122 11 44 31
 małopolskie 2 668 31 925 227 404 200 112 32 10 66
 pomorskie 2 083 14 75 419 193 43 148 9 8 155

I-VI 2015

Ogółem Polska 27 193 1 542 1 745 4 982 2 515 3 156 1 177 772 193 1 280
 mazowieckie 13 864 728 79 3 668 1 405 1 007 603 403 73 371
 małopolskie 2 315 29 1 015 83 224 189 58 188 71 133
 wielkopolskie 1 636 156 111 134 67 357 27 11 0 195
 pomorskie 1 525 10 66 217 91 112 78 66 18 75

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (MPiPS 2015).

W przypadku pracy podejmowanej na podstawie oświadczeń przedsiębiorców tak-
że najważniejszym regionem w Polsce (ponad 50% migrantów) jest województwo 
mazowieckie (por. tabela 2). W szczególności są to dwa podregiony: miasto stołeczne 
Warszawa, w którym pracę podejmują migranci zatrudniani w gospodarstwach domowych 
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oraz powiaty skupiające działalność ogrodniczą, m.in. Grójecki i inne obejmujące także 
teren, m.in. województwa łódzkiego, na terenie których migranci zatrudniani są do prac 
sezonowych (czerwiec-listopad) w rolnictwie. W innych województwach liczebność mi-
grantów podejmujących zatrudnienie na podstawie oświadczeń przedsiębiorców jest zróż-
nicowana. Przykładowo takie województwa, jak lubelskie i dolnośląskie przyjmują ponad 
20-krotnie większą liczbę migrantów niż województwo warmińsko-mazurskie. Widoczna 
jest zależność między wyższym poziomem dochodów ludności i niższym poziomie bezro-
bocia a liczbą migrantów w danym województwie. Z dostępnych danych nie wynika jed-
nak, iż większa liczba migrantów zależy od położenia (odległości) danego województwa 
w Polsce od granicy z Ukrainą. 

Tabela 2
Oświadczenia pracodawców o zamiarze zatrudnienia migrantów w Polsce  
według krajów i województw w 2014 roku i I połowie 2015 roku   

 Kraje i województwa Ogółem Ukraina Mołdowa Białoruś Gruzja Rosja Armenia

2014
Ogółem Polska 387 398 372 946 6 331 4 017 2 103 1 227 774
 mazowieckie 202 909 194 971 3 564 2 293 1 024 653 404
 dolnośląskie 36 822 36 112 379 107 114 77 33
 lubelskie 26 274 25 469 93 453 144 64 51
 wielkopolskie 21 987 21 028 453 208 215 50 33
 małopolskie 20 040 19 319 463 100 47 84 27

I-VI 2015
Ogółem Polska 410 808 402 674 3 609 2 311 918 829 467
 mazowieckie 193 758 189 522 1 829 1 199 434 555 219
 lubelskie 35 889 35 338 138 288 48 35 42
 dolnośląskie 34 748 34 417 153 68 62 24 24
 wielkopolskie 24 344 23 917 168 133 49 47 30
 małopolskie 20 385 19 772 416 61 96 21 19

Źródło: jak w tabeli 1.

Rosnący napływ migrantów do Polski w ostatnich latach stopniowo zmieniał struktu-
rę branżową, choć nadal większość migrantów pracuje w sektorach, w których pracowała 
w ubiegłych latach, tj. w rolnictwie, budownictwie, gospodarstwach domowych. Analiza 
danych wskazuje, że od kilku lat nie zmienia się istotnie liczba pracujących w rolnictwie 
i budownictwie, natomiast rośnie liczba migrantów z Ukrainy w branżach, w których spo-
tykani byli w ubiegłych latach incydentalnie, tj. w przemyśle i usługach, w szczególności 
w transporcie (por. tabela 3). 
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Tabela 3
Oświadczenia pracodawców o zamiarze zatrudnienia migrantów  
według wybranych sekcji PKD w 2014 roku i I półroczu 2015 roku 

Wybrane sekcje PKD
Liczba oświadczeń 2014 Liczba oświadczeń I-VI 2015

Ogółem w tym Ukraina Ogółem w tym Ukraina

Ogółem Polska 387 398 372 946 410 808 402 672
rolnictwo, leśnictwo, rybactwo 178 246 176 651 181 411 180 396
budownictwo 54 775 52 525 58 226 57 310
przetwórstwo przemysłowe 44 151 42 191 41 422 40 232
handel hurtowy i detaliczny 16 172 15 075 18 137 17 720
gospodarstwa domowe 12 783 12 525 16 048 15 922
transport i gospodarka magazynowa 12 448 10 717 12 010 10 887
hotele i usługi gastronomiczne 4 724 4 331 5 919 5 729

Źródło: jak w tabeli 1.

Na podstawie dostępnych danych trudno wnioskować o wpływie migrantów na poziom 
bezrobocia lub wynagrodzenia pracowników na lokalnym rynku pracy w 2014 lub 2015 roku. 
Jak wynika z badań autora, w latach 2006-2010 zatrudnianie migrantów z Ukrainy na stanowi-
skach robotniczych miało charakter zarówno komplementarny, jak i substytucyjny, przewagę 
miało jednak zatrudnienie substytucyjne. Jeśli weźmiemy pod uwagę stanowiska pracy, na 
których byli zatrudniani migranci z Ukrainy i pracownicy rodzimi to u niemal 60% przedsię-
biorców migranci pracowali na takich samych stanowiskach jak pracownicy rodzimi, u blisko 
35% przedsiębiorców Ukraińcy pracowali na innych stanowiskach niż Polacy, u pozostałych 
przedsiębiorców (ok. 5%) migrantów można było spotkać zarówno na takich samych stanowi-
skach na jakich pracowali pracownicy rodzimi, jak i na innych, na których pracownicy rodzimi 
nie pracowali. Substytucyjny charakter zatrudnienia nie jest jednak równoznaczny z wypiera-
niem pracowników rodzimych z ich stanowisk pracy. Wyniki badań ujawniły, że jedynie 0,6% 
migrantów (czyli jeden na 167 zatrudnianych) był przyjmowany do pracy w miejsce pracow-
nika polskiego, zwolnionego w celu zatrudnienia migranta. Zjawisko miało charakter incy-
dentalny i było spowodowane z reguły określoną przyczyną, np. odmową polskich kierowców 
wyjazdu z ładunkiem do takich krajów, jak Rosja czy Kazachstan (Klimek 2015, s. 257).

Migranci z Ukrainy zatrudniani legalnie z reguły otrzymują w Polsce takie same stawki 
wynagrodzeń jak pracownicy polscy na tych samych stanowiskach. Inną sprawą jest, że 
migranci zatrudniani są często na innych stanowiskach niż pracownicy rodzimi, choć wy-
konują tę samą pracę. Wiąże się to niekiedy z obniżeniem wynagrodzenia nawet o połowę. 
W jednej z badanych firm poligraficznych pracownicy polscy zatrudniani byli na stano-
wiskach maszynistów, migranci na stanowiskach pomocników maszynistów. Rzeczywisty 
zakres pracy na tych stanowiskach był taki sam. 
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Zjawisko obniżania wynagrodzeń na lokalnym ryku pracy w 2014 roku z powodu zwięk-
szonego napływu migrantów zaobserwować można było w powiecie grójeckim przy pracach 
związanych ze zbiorem jabłek. O ile w poprzednich latach standardowa stawka godzinowa 
płacona przez właściciela gospodarstwa migrantowi „do ręki” wynosiła 6 zł dla kobiet i 7 zł 
dla mężczyzn, w 2014 roku obniżyła się odpowiednio do 3 zł i 4 zł (Klimek 2015, s. 214-215) 

Ekonomiczne skutki migracji z Ukrainy dla polskich przedsiębiorców

Przyczyny zatrudniania migrantów z Ukrainy w Polsce są związane z:
 - niedoborami zatrudnienia, z reguły wynikającymi z braku możliwości uzupełnienia po-

trzeb na lokalnym rynku pracy;
 - zamiarem osiągania innych korzyści ekonomicznych przez przedsiębiorcę, w tym przy-

padku chodzi przede wszystkim o obniżenie kosztów pracy, zwiększenie przychodów ze 
sprzedaży, wzrost wydajności i jakości pracy, polepszenie dyscypliny pracy i dyspozy-
cyjności pracowników.
Jak wynika z badań, ponad 80% przedsiębiorców zamierzało dzięki zatrudnieniu migran-

tów uzupełnić niedobory pracowników, blisko 50% chciało osiągnąć niezależnie od uzupeł-
nienia niedoborów także inny cel ekonomiczny (por. tabela 4). 

Tabela 4
Przyczyny zatrudniania migrantów z Ukrainy przez polskich przedsiębiorców 
w latach 2006-2010     

Grupa 
przyczyn Przyczynaª Liczba %

N=516
Przyczyny 
związane 
z niedoborem 
pracowników 
na lokalnym 
rynku pracy
420 (81,4%)

Stałe trudności w zatrudnieniu pracowników na określonych stanowiskach 
z lokalnego rynku pracy (na istniejące stanowiskach pracy) 153 29,7
Okresowe trudności w zatrudnieniu pracowników na określone stanowiska 
z lokalnego rynku pracy z uwagi na sezonową działalność (na istniejące 
stanowiska pracy) 238 46,1
Problemy w zatrudnieniu pracowników z lokalnego rynku pracy w celu uru-
chomienia dodatkowej produkcji lub usług (na planowane stanowiska pracy) 29 5,6

Przyczyny 
związane 
z osiąganiem 
innych ko-
rzyści ekono-
micznych
249 (48,3%)

Możliwość zatrudniania pracowników osiągających wyższą wydajność, 
jakość pracy lub mających wyższą dyspozycyjność lub dyscyplinę pracy 
w stosunku do pracowników polskich 118 22,9
Możliwość obniżania kosztów pracy m.in. z powodu niższych wynagrodzeń 
migrantów w stosunku do polskich pracowników 136 26,4
Możliwość obniżania wynagrodzeń lub ograniczania podwyżek wynagro-
dzeń rodzimych pracowników 11 2,1

Inna przyczyna 15 2,9

ª Przedsiębiorcy w grupie przyczyn związanych z niedoborem pracowników na lokalnym rynku pracy mogli wska-
zać tylko jeden z trzech wariantów odpowiedzi; w grupie przyczyn związanych z osiąganiem innych korzyści 
ekonomicznych mogli wskazywać jedną lub kilka odpowiedzi
Źródło: Klimek (2015, s. 158).
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Następnie według zasady wyłączności wyboru tylko jednego z wariantów odpowiedzi 
przeprowadzono rekodowanie zmiennych. W takim przypadku z 516 badanych przedsię-
biorców na przyczyny określonego rodzaju wskazało:
 - wyłącznie na niedobór pracowników jako przyczynę zatrudnienia migrantów z Ukrainy 

– 252 przedsiębiorców (48,8%); 
 - wyłącznie na zamiar osiągania innych korzyści ekonomicznych – 81 przedsiębiorców 

(15,7%).
Oznacza to że, około 35% przedsiębiorców miało zamiar przez zatrudnianie migrantów 

zarówno uzupełnić niedobory zatrudnienia, jak i osiągnąć inne korzyści ekonomiczne.
W jakim stopniu udało się te cele zrealizować w latach 2006-2010?
Wyniki badania w zakresie uzupełniania niedoborów poprzez zatrudnienie migrantów 

z Ukrainy na stanowiskach robotniczych wskazały na znaczne zróżnicowanie tego poziomu 
u przedsiębiorców zatrudniających migrantów z Ukrainy do prac wymagających określo-
nych kwalifikacji i prac prostych w poszczególnych latach badanego okresu (por. tabela 5). 

Tabela 5
Stopień uzupełnienia niedoborów kadrowych (w zakresie zatrudniania migrantów  
z Ukrainy) u przedsiębiorców zatrudniających migrantów do prac wymagających 
określonych kwalifikacji i prac prostych w latach 2006-2010 (w %)

Stopień zaspokojenia potrzeb 2006 2007 2008 2009 2010

1) u przedsiębiorców zatrudniających migrantów do prac wymagających określonych kwalifikacji
a. Brak uzupełnienia (0%) 3,8 2,1 14,4 16,1 20,4
b. Częściowe uzupełnienie 42,3 55,3 59,8 42,3 37,9
c. Pełne uzupełnienie (100%) 53,9 42,6 25,8 41,6 41,7

2) u przedsiębiorców zatrudniających migrantów do prac
a. Brak uzupełnienia (0%) 2,1 2,8 11,6 7,9 7,4
b. Częściowe uzupełnienie 8,5 24,9 37,1 27,0 24,5
c. Pełne uzupełnienie (100%) 89,4 72,3 51,3 65,1 68,1

Źródło: opracowanie własne.

Migranci z Ukrainy przyczyniali się częściej do uzupełniania niedoborów u przedsiębior-
ców zatrudniających migrantów przy prostych pracach robotniczych aniżeli u przedsiębiorców 
zatrudniających migrantów przy pracach robotniczych wymagających kwalifikacji. Stopień peł-
nego zaspokojenia (100%) potrzeb kadrowych (w zakresie zatrudniania migrantów z Ukrainy) 
u przedsiębiorców zatrudniających migrantów do prac robotniczych wymagających określo-
nych kwalifikacji w latach 2006-2010 wynosił od 25% do 50%, a do prac prostych od 50% do 
90%. Najniższy stopień uzupełnienia niedoborów wystąpił w 2008 roku.
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Przyczyny braku pełnego uzupełnienia potrzeb kadrowych były wprawdzie różnorodne 
i występowały na różnych etapach pozyskiwania migrantów do pracy i podczas ich pracy, jed-
nak kilka z nich miało znacznie większy wpływ niż inne. Należą do nich: niższy niż oczekiwany 
przez migrantów poziom wynagrodzeń, wyłudzanie od pracodawców oświadczeń o zamiarze 
zatrudnienia migranta, konfliktowość migrantów oraz niski poziom ich wydajności pracy. 

Ekonomiczne skutki migracji z Ukrainy dla polskich przedsiębiorców w skali mikro to 
m.in. wpływ zatrudnienia migrantów na elastyczność pracy. Wyniki przytaczanych badań 
wskazują, że zwiększają oni w znacznym stopniu elastyczność pracy dzięki określonej for-
mie umowy o świadczenie pracy, lepiej dostosowanemu do potrzeb przedsiębiorcy wymia-
rowi i systemowi czasu pracy oraz większej dyspozycyjności migrantów w stosunku do 
pracowników rodzimych:
 - migranci zatrudniani byli przede wszystkim na podstawie umowy o pracę na czas okre-

ślony oraz umowę zlecenia, zaś umowa o pracę na czas nieokreślony praktycznie nie 
była stosowana;

 - migranci zatrudniani byli w większości przypadków w takim samym czasie pracy jak 
pracownicy rodzimi (u ok. 65% przedsiębiorców), ale u ponad 25% przedsiębiorców 
wymiar czasu migrantów był większy niż w przypadku pracowników rodzimych, zgodny 
z interesem przedsiębiorcy i własnym migrantów, również systemy czasu pracy migran-
tów były w większym stopniu dostosowane do potrzeb przedsiębiorców;

 - według ocen przedsiębiorców, niemal w 50% przypadków dyspozycyjność migrantów 
i pracowników rodzimych była taka sama, ale blisko 40% przedsiębiorców uznało, że 
migranci z Ukrainy są bardziej dyspozycyjni niż pracownicy rodzimi. Dyspozycyjność 
zdefiniowana została na potrzeby badań jako większa gotowość migrantów do: pracy 
poza godzinami pracy, w dni wolne od pracy i w nocy, wynikająca z braku obowiązków 
pozazawodowych; pracy poza godzinami pracy, wynikająca z zakwaterowania na terenie 
przedsiębiorstwa; podejmowania prac dodatkowych nisko atrakcyjnych z uwagi na pre-
stiż lub warunki pracy; zastępowania w pracy innych pracowników z uwagi na wieloza-
wodowość. 
Badano również wpływ zatrudnienia migrantów z Ukrainy na stanowiskach robotni-

czych na przychody i koszty pracy, poziom wydajności i jakości pracy oraz dyscyplinę pra-
cy. W tym jednak przypadku udało się potwierdzić wyłącznie to, że zatrudnienie migrantów 
z Ukrainy miało korzystny wpływ tylko na przychody ze sprzedaży i koszty pracy. Nie udało 
się zweryfikować twierdzenia w zakresie korzystnego oddziaływania zatrudnienia migran-
tów na wydajność, jakość i dyscyplinę pracy u przedsiębiorców. I tak:
 - wyniki badań nie potwierdziły wyższej wydajności pracy, lepszej jakości pracy czy lep-

szej dyscypliny pracy migrantów z Ukrainy zatrudnianych na stanowiskach robotniczych  
w stosunku do pracowników polskich. Większość badanych przedsiębiorców wskazywa-
ła na taką samą wydajność, jakość i dyscyplinę pracy (ok. 55%), pozostali w przybliże-
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niu w takim samym stopniu wskazywali zarówno na wyższą, jak i na niższą wydajność, 
jakość i dyscyplinę pracy migrantów jak i pracowników rodzimych;

 - tylko częściowo udało się zweryfikować korzystne oddziaływanie migrantów z Ukrainy 
na wysokość realizowanych przychodów przedsiębiorców. Niemal połowa badanych 
przedsiębiorców (ok. 45%) twierdziła, iż zatrudnienie migrantów pozytywnie oddzia-
łuje na ich przychody ze sprzedaży. Pozostali przedsiębiorcy byli podzieleni w swoich 
ocenach, co czwarty badany ocenił, że zatrudnienie migrantów ma neutralny wpływ na 
przychody, co piąty badany uznał, że zatrudnienie migrantów miało niższy niż oczekiwa-
ny wpływ na poziom realizowanych przychodów. Wyniki badania wykazały również, że 
migranci z Ukrainy przyczyniają się wprawdzie do zwiększenia przychodów ze sprzeda-
ży u przedsiębiorców, ale wynika to w dużej mierze z faktu uzupełniania luk w zatrud-
nieniu, a nie np. ich wyższej wydajności czy jakości pracy;

 - także tylko częściowo udało się zweryfikować twierdzenie o korzystnym oddziaływaniu 
zatrudnienia migrantów na ponoszone przez przedsiębiorców koszty pracy. Wśród ba-
danych była duża grupa przedsiębiorców, u których migranci mieli niższe stawki wyna-
grodzeń na podobnych stanowiskach niż rodzimi pracownicy. Jednak koszty dodatkowe 
związane z zatrudnieniem migrantów, nie ponoszone w przypadku zatrudniania pracow-
ników rodzimych, powodowały, że u blisko połowy badanych koszty pracy po zatrud-
nieniu migrantów nie ulegały zmianie, a nawet wzrastały. U prawie co piątego przedsię-
biorcy (ok. 20%) po zatrudnieniu migrantów wystąpiło podwyższenie kosztów pracy, zaś 
u blisko co czwartego (ok. 25%) wystąpił efekt pozytywny w postaci obniżenia kosztów 
pracy. Należy jednak zastrzec, iż badania prowadzono wśród przedsiębiorców, którzy 
z reguły zatrudniali migrantów zgodnie z przepisami prawa pracy, tj. płacili składki na 
ubezpieczenia społeczne. Wyniki badań wśród przedsiębiorców zatrudniających migran-
tów bez żadnej umowy o pracę czy umowy zlecenia („na czarno”) mogą być odmienne.

Podsumowanie

Przedstawione w artykule wyniki badań wpływu migracji w skali makro, jak i mikro 
wskazują na rosnące znaczenie migracji zarobkowej z Ukrainy dla polskiej gospodarki, ryn-
ku pracy, jak i dla polskich przedsiębiorców zatrudniających migrantów. Z prezentowanych 
danych wynika, że zwiększający się napływ migrantów do Polski w ostatnich latach stop-
niowo zmienia strukturę branżową i terytorialną ich rozmieszczenia, choć nadal ponad po-
łowa migrantów podejmuje pracę w województwie mazowieckim, a większość migrantów 
pracuje w sektorach, w których pracowała w ubiegłych latach, tj. w rolnictwie, budownic-
twie i gospodarstwach domowych. Rośnie jednak liczba migrantów z Ukrainy w branżach, 
w których spotykani byli w ubiegłych latach incydentalnie, tj. w szczególności w przemy-
śle i w transporcie, a także w usługach. Wprawdzie w stosunku do krajów imigracyjnych 
Europy Zachodniej, USA, Kanady czy Australii odsetek migrantów zarobkowych w gospo-
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darce jest kilkakrotnie niższy, co nie oznacza, że nie należy poddawać szczególnie uważnej 
analizie roli i skutków zatrudnienia migrantów zarobkowych w Polsce. Wynika to z faktu, że 
w Polsce (odmiennie niż w wymienionych wyżej krajach) w pewnych regionach kraju, jak 
i pewnych sektorach występuje dość duża koncentracja migrantów i mają oni odczuwalny 
wpływ na sytuację tych regionów i sektorów. Dodatkowym argumentem wskazującym na 
konieczność szczegółowego analizowania procesów migracji w Polsce jest fakt, że stru-
mień migracji Ukraińców – z powodu pogarszającej się sytuacji gospodarczej i jakości życia 
mieszkańców na Ukrainie oraz w dużej mierze utraty możliwości wyjazdów zarobkowych 
do Rosji (kraju, który przed 2014 rokiem przyjmował z Ukrainy największą liczbę migran-
tów) – kieruje się do Polski, w znacznie większym stopniu niż do innych krajów Europy 
takich jak Czechy, Węgry czy Słowacja. 

Należy zwrócić uwagę na jeszcze jeden aspekt migracji z Ukrainy do Polski. W proce-
sach migracji regułą jest, że strumień przepływu migrantów zależy z jednej strony od liczby 
miejsc pracy w kraju przyjmującym migrantów, z drugiej od chęci i woli (bądź przymusu 
ekonomicznego) do migracji ze strony migrantów w kraju emigracyjnym. Doświadczenia 
migracyjne z ostatnich 10 lat między Ukrainą i Polską wskazują, że siła oddziaływania tych 
czynników jest różna. Jeśli weźmiemy pod uwagę dwa fakty: z jednej strony znaczne trud-
ności w pozyskaniu odpowiedniej liczby migrantów z Ukrainy przez polskich przedsiębior-
ców w latach 2006-2012 (swoista konkurencja innych krajów przyciągających migrantów), 
z drugiej silny strumień migracji od początku 2014 roku związany z pogorszeniem stanu 
gospodarki i zagrożeniami występującymi na Ukrainie, oczywiste jest, że oddziaływanie 
czynników wypychających migrantów z Ukrainy jest silniejsze aniżeli oddziaływanie na 
procesy migracji czynników przyciągających w Polsce. 
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Importance of Labour Migration from Ukraine for the Economy, 
Entrepreneurs, and Labour Market in Poland

Summary

An aim of considerations is to present the effects of the ever growing labour migration from Ukraine 
for the economy, labour market, and Polish entrepreneurs. The carried out by the author statistical and 
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empirical studies allow for formulating the following conclusions: 1) Poland – until recently, the 
typically emigration country, at present quite quickly becomes an immigration-emigration country;  
2) the growing inflow of labour migrants to Poland in the recent years has been gradually changing its 
branch and territorial structure of their placement, though still more than half of migrants undertake 
jobs in Mazowieckie Province and the majority of migrants work in the sectors in which they used to 
work in previous years, i.e. in agriculture, construction, and in households; 3) Polish entrepreneurs 
hire migrants from Ukraine primarily in order to liquidate deficits in employment, while significantly 
more seldom for achievement of other economic goals, e.g. labour cost reduction, improvement of 
work productivity and quality, increase of availability. 

In the first part of the article, the author carried out an analysis of the statistical data published by 
the Ministry of Labour and Social Policy on the inflow of migrants to Poland, particularly migrants 
from Ukraine. The content of the second part stems from the surveys carried out among 516 entities 
hiring in Poland migrants from Ukraine being hourly employees. The surveys were carried out by the 
method of telephone interview with entrepreneurs (516 interviews) and a free-form, in-depth inter-
view with the selected entrepreneurs (25 interviews). 

Key words: migration, Ukraine, labour market.

JEL codes: F15

Значение трудовой миграции из Украины для экономики, 
предпринимателей и рынка труда в Польше

Резюме

Цель рассуждений – представить последствия возрастающей трудовой миграции из Украины 
для экономики, рынка труда и польских предпринимателей. Проведенные автором статистиче-
ские и эмпирические исследования позволяют формулировать следующие выводы: 1) Польша 
– до недавнего времени типично эмиграционная страна, в настоящее время довольно быстро 
становится иммиграционно-эмиграционной страной; 2) возрастающий приток трудовых им-
мигрантов в Польшу в последние годы постепенно меняет отраслевую и территориальную 
структуру их размещения, хотя по-прежнему больше половины мигрантов начинают работу  
в Мазовецком воеводстве, а большинство мигрантов работает в секторах, в которых они рабо-
тали в прежние годы, т.е. в сельском хозяйстве, строительстве и в домохозяйствах; 3) польские 
предприниматели трудоустраивают мигрантов из Украины прежде всего для ликвидации де-
фицитов в занятости, значительно реже для достижения других экономических целей, напр. 
снижения трудовых издержек, повышения производительности и качества труда, повышения 
доступности рабочей силы. 

В первой части статьи провели анализ статистических данных, публикуемых Министер-
ством труда и социальной политики, касающихся притока мигрантов в Польшу, в особенно-
сти мигрантов из Украины. Содержание второй части вытекает из обследований, проведенных 
среди 516 субъектов, трудоустраивающих в Польше мигрантов из Украины в качестве рабочих. 
Обследования проводили с помощью техники телефонного интервью с предпринимателями 
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(516 интервью) и свободного, углубленного интервью с избранными предпринимателями (25 
интервью). 

Ключевые слова: миграция, Украина, рынок труда.
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