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ZATRUDNIENIE CUDZOZIEMCÓW NA POLSKIM RYNKU PRACY 
– ASPEKTY POPYTOWE I STRUKTURALNE

(Streszczenie)

Jednym z podstawowych celów polskiej polityki migracyjnej jest uzupełnianie istniejących luk 
w zasobach pracy imigrantami zainteresowanymi świadczeniem pracy w Polsce. Utrzymywanie 
wyłącznie komplementarnego charakteru pracowników cudzoziemskich, w dobie relatywnie dużych 
rozmiarów bezrobocia, wydaje się być rozsądnym rozwiązaniem. Celem niniejszego artykułu była 
odpowiedź na pytanie, czy stosowane w Polsce narzędzia polityki migracyjnej są w stanie zabez-
pieczyć przed zjawiskiem substytucji rodzimych zasobów pracy przez imigrantów zarobkowych. 
Należy stwierdzić, iż zalecenia metodyczne, zgodnie z którymi wyznacza się zawody deficytowe 
i nadwyżkowe, dyskwalifikują ten instrument jako podstawowe narzędzie prowadzenia monito-
ringu sytuacji na rynku pracy i nie gwarantują możliwości utrzymania wyłącznie uzupełniającego 
charakteru imigracji zarobkowej.
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1. Wstęp

Jednym z podstawowych celów realizowanej w Polsce polityki migracyjnej jest 
uzupełnianie istniejących niedoborów kadrowych imigrantami zainteresowanymi 
świadczeniem pracy w Polsce. Problem ewentualnej komplementarności bądź też 
substytucyjności cudzoziemskich zasobów pracy względem zasobów rodzimych 
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był podejmowany w zagranicznej literaturze przedmiotu wielokrotnie. Należy 
wskazać tu między innymi liczne opracowania G.J. Borjasa1, wybrane publika-
cje M.J. Piore’a2 czy też sztandarowe opracowania autorstwa R.M. Friedberg 
i J. Hunt3 oraz D. Pope’a i G. Withersa4. Wskazany problem badawczy, mimo 
niewielkiego doświadczenia Polski jako kraju docelowego migracji zarobko-
wych, jest od pewnego czasu podejmowany między innymi przez pracowników 
Ośrodka Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego czy też Instytutu 
Pracy i Spraw Socjalnych. Swój wkład w jego analizę posiadają również między 
innymi przedstawiciele Politechniki Opolskiej5 oraz Uniwersytetu Warmińsko-
-Mazurskiego w Olsztynie6. 

Założenie wyłącznie uzupełniającego charakteru imigracji zarobkowej, 
w dobie utrzymującej się na relatywnie wysokim poziomie stopy bezrobocia, 
wydaje się być słuszne. Zainteresowanie badawcze wzbudza natomiast kwestia 
tego, w jaki sposób przy obowiązującym w Polsce porządku prawnym zapewnić 
skuteczną realizację tego założenia. 

Celem niniejszego artykułu jest odpowiedź na pytanie, czy stosowane w Pol-
sce narzędzia polityki migracyjnej są w stanie zabezpieczyć przed zjawiskiem 
substytucji rodzimych zasobów pracy przez imigrantów zarobkowych. 

W opracowaniu dokonano analizy dokumentu „Polityka migracyjna Polski – 
stan obecny i postulowane działania”, przyjętego przez Radę Ministrów w dniu 
31.07.2012 r., ze szczególnym uwzględnieniem rekomendacji dotyczących efek-

1 Zob. G.J. Borjas, Friends or strangers. The impact of immigrants on the U.S. economy, Basic 
Books, New York 1990; G.J. Borjas, The labor demand curve is downward sloping: reex-
amining the impact of immigration on the labor market, The Quarterly Journal of Economics 
2002/118/4, s. 23–44. 

2 Zob. M.J. Piore, Birds of Passage: Migrant Labour and Industrial Societies, Cambridge Uni-
versity Press, Cambridge 1979. 

3 Zob. R.M. Friedberg, J. Hunt, The Impact of Immigrants on Host Country Wages, Employment 
and Growth, Journal of Economic Perspectives 1995/9/2, s. 23–44. 

4 Zob. D. Pope, G. Withers, Do Migrants Rob Jobs? Lesson of Australian History, 1861–1991, 
The Journal of Economic History 1993/53/4, s. 719–742. 

5 Zob. S. Kubiciel-Lodzińska, Cudzoziemcy na polskim rynku pracy. Czy obcokrajowiec to tańszy 
pracownik? – wyniki badań przeprowadzonych w województwie opolskim, Studia Ekonomiczne 
2012/103, s. 245–254. 

6 Zob. M. Piotrowski, A. Organiściak-Krzykowska, Rola cudzoziemców na rynku pracy 
w Polsce, Studia Prawno-Ekonomiczne 2014/93, s. 261–273; A. Organiściak-Krzykowska, 
M. Piotrowski, K. Nyklewicz, A. Skórska, L. Kucharski, Popyt na pracę cudzoziemców, 
Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn 2013; M. Pio-
trowski, Ukraińcy na rynku pracy w Polsce – komplementarni czy substytucyjni?, Edukacja 
Ekonomistów i Menedżerów. Problemy. Innowacje. Projekty 2015/35/1, s. 155–167. 
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tywnego monitoringu popytu na rynku pracy. Analizie poddany został również 
plan wdrażania wyżej wymienionego dokumentu. 

W artykule przedstawiono informacje na temat skali oraz struktury zatrud-
nienia cudzoziemców w Polsce. Ponadto, dokonano oceny narzędzi służących 
monitoringowi sytuacji na rynku pracy, który z założenia ma umożliwić elastyczne 
reagowanie na zapotrzebowanie na pracowników o określonych kwalifikacjach, 
między innymi poprzez zmiany zasad dostępu imigrantów zarobkowych do 
rynku pracy. 

2. Popyt na pracę cudzoziemców w założeniach polskiej  
polityki migracyjnej

Najistotniejszymi aktami prawnymi regulującymi zasady powierzania pracy 
cudzoziemcom w Polsce są Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 
pracy z dnia 20.04.2004 r.7 oraz akty wykonawcze Ministra Pracy i Polityki Spo-
łecznej8. W oparciu o obowiązujący porządek prawny możliwe jest wyszczegól-
nienie szeregu kategorii cudzoziemców uprzywilejowanych z punktu widzenia 
możliwości ich dostępu do rynku pracy w Polsce. Są to między innymi:

 – obywatele państw członkowskich UE, pozostałych państw EOG i Konfe-
deracji Szwajcarskiej oraz członkowie ich rodzin;

 – osoby posiadające status rezydenta długoterminowego Wspólnot Euro-
pejskich;

 – tzw. imigranci przymusowi (np. uchodźcy);
 – osoby posiadające ważną Kartę Polaka;

7 Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20.04.2004 r. (Dz.U. z 2004 r., 
nr 99, poz. 1001). 

8 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29.01.2009 r. w sprawie wydawania 
zezwoleń na pracę cudzoziemców (Dz.U. z 2009 r., nr 16, poz. 84); Rozporządzenie Ministra 
Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29.01.2009 r. w sprawie określenia przypadków, w których 
zezwolenie na pracę cudzoziemca jest wydawane bez względu na szczegółowe warunki 
wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców (Dz.U. z 2009 r., nr 16, poz. 85); Rozporządzenie 
Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20.07.2011 r. w sprawie przypadków, w których 
powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę (Dz.U. z 2011 r., nr 155, 
poz. 919); Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 listopada 2013 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy 
cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez konieczności 
uzyskania zezwolenia na pracę (Dz.U. z 2013 r., poz. 1507).
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 – absolwenci polskich szkół ponadgimnazjalnych i wyższych;
 – studiujący w Polsce po spełnieniu kryteriów Ustawy o promocji zatrud-

nienia i instytucjach rynku pracy z 20.04.2004 r.;
 – nauczyciele języków obcych;
 – osoby prowadzące szkolenia, uczestniczące w stażach zawodowych, peł-

niące funkcje doradcze lub nadzorcze – pracownicy naukowi wyższych uczelni 
i jednostek PAN;

 – obywatele wybranych krajów (Rosja, Ukraina, Białoruś, Gruzja, Mołdawia, 
Armenia) – uprawnieni do świadczenia pracy krótkoterminowej na podstawie 
tzw. procedury uproszczonej. 

Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z 20.04.2004 r. 
przewiduje ponadto możliwość skracania procedury wydawania zezwoleń na 
pracę cudzoziemca między innymi w przypadku, gdy zawód, który ma on wyko-
nywać, znajduje się w wykazie tzw. zawodów deficytowych ogłoszonym przez 
odpowiedniego wojewodę. 

Zachodzące oraz prognozowane zmiany w strukturze demograficznej ludności 
Polski, wstąpienie do Unii Europejskiej oraz strefy Schengen, jak również rela-
tywnie duża skala zjawiska emigracji zarobkowej z kraju stały się przyczynkiem 
do podjęcia próby bardziej kompleksowego niż dotychczas spojrzenia na szeroko 
rozumiane procesy migracyjne i sformułowania zasad realizacji polskiej polityki 
migracyjnej. Prace międzyresortowego Zespołu ds. Migracji, powołanego jako 
organ pomocniczy Prezesa Rady Ministrów w 2007 r., doprowadziły do opraco-
wania i przyjęcia przez rząd dokumentu „Polityka migracyjna Polski – stan obecny 
i postulowane działania”. Dokument objął tematycznie szeroki zakres procesów 
migracyjnych, w tym również zjawiska legalnej imigracji zarobkowej do Polski. 

Wśród najistotniejszych przesłanek uzasadniających konieczność regulowania 
zjawiska napływu imigrantów zarobkowych do Polski należy wskazać między 
innymi następujące:

 – obserwowane i prognozowane na przyszłość zmiany w strukturze demo-
graficznej społeczeństwa, starzenie i uszczuplanie zasobów pracy;

 – obserwowane i prognozowane na przyszłość nasilanie zjawiska segmentacji 
rynku pracy;

 – niedopasowania strukturalne pomiędzy popytem na pracę a jej podażą, 
szczególnie w zakresie kwalifikacji zawodowych potencjalnych pracowników;
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 – ogólnie rozumiany wzrost atrakcyjności Polski jako kraju docelowego 
imigracji zarobkowych oraz odbiorcy inwestycji zagranicznych9;

 – brak precyzyjnej wiedzy na temat całości skali legalnego zatrudnienia 
cudzoziemców w Polsce oraz trudności w oszacowaniu choćby przybliżonych 
rozmiarów zjawiska zatrudnienia cudzoziemców w szarej strefie.

Należy podkreślić, iż w ostatnich latach obserwuje się dość poważne zmiany 
w prawie regulującym zasady powierzania pracy cudzoziemcom, w tym coraz 
większą liberalizację wyżej wymienionych zasad oraz próby uszczelniania sys-
temu. Do najważniejszych zmian w tym zakresie należy zaliczyć między innymi:

 – wprowadzenie tzw. procedury uproszczonej umożliwiającej krótkotermi-
nowe zatrudnianie cudzoziemców bez konieczności ubiegania się o zezwolenie 
na ich pracę;

 – zniesienie dwustopniowej procedury ubiegania się o zezwolenie na pracę;
 – zreformowanie mechanizmu tzw. testu rynku pracy;
 – uproszczenie procedury zmiany miejsca wykonywania pracy przez cudzo-

ziemca lub zmiany stanowiska;
 – uproszczenie formularzy, ograniczenie liczby wymaganych dokumentów;
 – stworzenie możliwości wydawania zezwolenia na dłuższy okres;
 – stworzenie czytelnych zasad odpowiedzialności pracodawcy10. 

Wydaje się, iż jednym z poważniejszych wyzwań dla polskiej polityki migra-
cyjnej w zakresie regulacji procesu imigracji zarobkowej jest obecnie stworze-
nie systemu efektywnie funkcjonującego monitoringu sytuacji na rynku pracy, 
a przez to zapewnienie możliwości elastycznego reagowania na zmieniające się 
potrzeby rynku pracy. Potrzeba ta została dostrzeżona i wskazana w dokumencie 
„Polityka migracyjna Polski – stan obecny i postulowane działania” jako jedna 
z istotniejszych rekomendacji w zakresie regulowania legalnej imigracji zarob-
kowej do Polski. Narzędzia wdrażania wskazanej rekomendacji zostały natomiast 
wyróżnione i opisane w „Planie wdrażania dla dokumentu «Polityka migracyjna 
Polski – stan obecny i postulowane działania»”11.

 9 A. Organiściak-Krzykowska, Rola bezpośrednich inwestycji zagranicznych w kształtowaniu 
sytuacji na regionalnym rynku pracy, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica 2012/268, 
s. 171–185. 

10 Polityka migracyjna Polski – stan obecny i postulowane działania, Ministerstwo Spraw We-
wnętrznych, Departament Polityki Migracyjnej, Warszawa 2012. 

11 Plan wdrażania dla dokumentu „Polityka migracyjna Polski – stan obecny i postulowane dzia-
łania”, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Departament Polityki Migracyjnej, Warszawa 2013.
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3. Popyt na pracę a skala i struktura zatrudnienia cudzoziemców w Polsce

Podstawowym narzędziem wdrażania rekomendacji dotyczącej ciągłej i efektyw-
nej kontroli sytuacji na rynku pracy jest prowadzony przez Ministerstwo Pracy 
i Polityki Społecznej monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych12. 
Wskazanie sekcji PKD oraz konkretnych zawodów, w których występuje nad-
wyżka bądź też deficyt rodzimych zasobów pracy, ma z założenia umożliwić 
dostosowywanie obowiązującego porządku prawnego (głównie poprzez akty 
wykonawcze odpowiednich ministrów) do zmieniających się potrzeb rynku 
pracy. Zalecenia metodyczne tworzenia wykazu zawodów deficytowych i nad-
wyżkowych budzą wiele niejasności interpretacyjnych. Mimo to przywołany 
w poprzednim rozdziale plan wdrażania polskiej polityki migracyjnej podkreśla 
istotną rolę ministerialnego raportu „Zawody deficytowe i nadwyżkowe”. 

W niniejszym fragmencie opracowania przedstawiono informacje na temat 
zmian w skali zjawiska powierzania pracy cudzoziemcom w Polsce. Dokonano 
ponadto zestawienia sekcji PKD, w których najczęściej podejmują zatrudnienie 
cudzoziemcy ze wskaźnikiem intensywności deficytu/nadwyżki wyliczonym 
na podstawie zaleceń metodycznych Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej13. 
Celem takiego zestawienia była chęć oceny przydatności wyżej wymienionego 
narzędzia do monitoringu sytuacji na rynku pracy, a pośrednio do dostosowywania 
zasad dostępu do rynku pracy określonych kategorii imigrantów zarobkowych. 

Oszacowanie całościowej skali zjawiska powierzania pracy cudzoziemcom 
w Polsce nie jest aktualnie możliwe. Wynika to z braku możliwości kompleksowej 
oceny skali zatrudnienia obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, 

12 Ibidem. 
13 Do obliczenia wskaźnika intensywności nadwyżki (deficytu) w zawodzie k zastosowano wzór: 

 

k

k
k

B
O

W =

gdzie:

Ok – liczba zgłoszonych ofert pracy w zawodzie k w danym roku, 

Bk – liczba zarejestrowanych bezrobotnych w zawodzie k w danym roku. 
Przyjęto, że zawody o wskaźniku:
W k < 0,9 to zawody nadwyżkowe,
0,9 ≤ W k ≤ 1,1 to zawody zrównoważone (wykazujące równowagę na rynku pracy),
W k > 1,1 to zawody deficytowe.
Zawody deficytowe i nadwyżkowe w 2014 r., Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Departa-

ment Rynku Pracy, Warszawa 2015. 
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pozostałych państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji 
Szwajcarii, którzy posiadają swobodę dostępu do rynku pracy w Polsce14. 

Skala obecności w Polsce obywateli państw EOG oraz Szwajcarii może być 
oceniana jedynie na podstawie liczby rejestracji pobytu powyżej trzech miesięcy 
oraz na podstawie liczby ubezpieczonych, którzy w zgłoszeniu do ubezpieczeń 
podali obywatelstwo inne niż polskie15. Należy mieć jednak świadomość tego, 
iż danych tych nie można potraktować jako wiarygodnych informacji o skali 
zatrudnienia tej grupy cudzoziemców na rynku pracy w Polsce. 

Podstawowym źródłem informacji cząstkowej na temat skali i struktury 
zatrudnienia cudzoziemców w Polsce są dane agregowane przez Ministerstwo 
Pracy i Polityki Społecznej. Obejmują one kategorię cudzoziemców niemających 
swobody dostępu do rynku pracy w Polsce, a więc takich, którzy mogą świad-
czyć pracę na podstawie zezwoleń lub na podstawie oświadczeń pracodawców 
o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi.

Zezwolenie na pracę cudzoziemca jest wydawane przez wojewodę na pisemny 
wniosek pracodawcy zainteresowanego powierzeniem pracy konkretnemu, wska-
zanemu przez niego cudzoziemcowi. Zatrudnienie na podstawie oświadczenia 
pracodawcy o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi dotyczy natomiast 
zatrudnienia krótkoterminowego. Są do niego uprawnieni obywatele Rosji, 
Ukrainy, Białorusi, Mołdawii, Gruzji oraz Armenii przebywający legalnie na 
terytorium Polski16. 

Warta podkreślenia jest obserwowana w ostatnim czasie coraz większa 
staranność w agregowaniu powyższych danych statystycznych, w tym między 
innymi gromadzenie danych dla wszystkich sekcji PKD, czy też wprowadzenie 
podziału składanych oświadczeń według kryterium grup zawodów i specjalności. 

14 M. Piotrowski, A. Organiściak-Krzykowska, Bariery i stymulatory zatrudniania cudzoziem-
ców w województwach Polski wschodniej, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica 
2014/303/1, s. 77–90. 

15 Informacja w sprawie zatrudnienia obywateli polskich w państwach Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego i Szwajcarii oraz obywateli państw EOG w Polsce, Ministerstwo Pracy i Polityki 
Społecznej, Warszawa 2011.

16 Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20.04.2004 r. (Dz.U. z 2004 r., 
nr 99, poz. 1001); Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29.01.2009 r. 
w sprawie wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców (Dz.U. z 2009 r., nr 16, poz. 84); 
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28.11.2013 r. zmieniające rozporzą-
dzenie w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia 
na pracę (Dz.U. z 2013 r., poz. 1507).
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Na wykresie 1 przedstawiono zmiany w liczbie udzielanych zezwoleń na 
pracę cudzoziemców w Polsce.

WYKRES 1: Zezwolenia na pracę cudzoziemców wydane w Polsce w latach 2008–2014

Ź r ó d ł o: http://www. mpips.gov.pl/analizy-i-raporty/cudzoziemcy-pracujacy-w-polsce-statystyki/; 
stan na 11.02.2015 r.

Z perspektywy ostatnich siedmiu lat, w Polsce notuje się dość wyraźny wzrost 
skali zatrudnienia cudzoziemców na podstawie udzielonych zezwoleń na pracę. 
W 2008 r. wydano nieco ponad 18 tys. zezwoleń, rok 2014 przyniósł rekordową 
jak dotychczas liczbę ponad 43 tys. wydanych zezwoleń. 

Na kolejnym wykresie dokonano zestawienia zmian w liczbie oświadczeń 
pracodawców o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi składanych w po-
wiatowych urzędach pracy (wykres 2). 

Podejmowanie pracy przez cudzoziemców na podstawie tzw. procedury 
uproszczonej cieszy się w Polsce wyraźnie większym zainteresowaniem niż ma 
to miejsce w przypadku powierzania zatrudnienia na podstawie zezwolenia na 
pracę. Ideą jej wprowadzenia było szybkie zaspokajanie sezonowych niedoborów 
podaży pracy17. 

17 S. Kubiciel-Lodzińska, Imigracja do Polski obywateli państw trzecich w świetle wybranych 
danych statystycznych, w: W. Duczmal, S. Kubiciel-Lodzińska (red.), Systemy zaradcze uła-
twiające integrację obywateli państw trzecich jako wynik kompleksowych badań w województwie 
opolskim. Skala napływu, problemy integracji oraz perspektywy pobytu, Opole 2013, s. 11–37. 
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WYKRES 2: Oświadczenia pracodawców o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi w Polsce 
w latach 2008–2014

 
Ź r ó d ł o: http://www. mpips.gov.pl/analizy-i-raporty/cudzoziemcy-pracujacy-w-polsce-statystyki/; 
stan na 11.02.2015 r.

W pierwszym roku po wprowadzeniu wspomnianej procedury, w powiato-
wych urzędach pracy zarejestrowano prawie 157 tys. oświadczeń pracodawców 
o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi. W latach 2012–2013 liczba 
złożonych oświadczeń ustabilizowała się na poziomie około 240 tys. rocznie. 
W 2014 r.odnotowano natomiast wzrost liczby złożonych oświadczeń w niespo-
tykanej dotychczas skali. 

Poszukując przyczyn tak wyraźnego wzrostu liczby rejestrowanych oświad-
czeń, należy wskazać przede wszystkim na niestabilną sytuację polityczną 
i gospodarczą na Ukrainie, która w konsekwencji zaowocowała jeszcze więk-
szym zainteresowaniem obywateli tego kraju świadczeniem pracy w Polsce 
(372 946 tys. oświadczeń złożonych w 2014 r. w stosunku do 217 571 tys. oświad-
czeń złożonych w roku poprzednim)18. Na wzrost ogólnej liczby oświadczeń 
pracodawców o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi nie wpłynęła skala 
oświadczeń o zamiarze zatrudnienia obywateli Rosji, Białorusi, Mołdawii, Gruzji 
(dla wszystkich wymienionych krajów odnotowano spadek liczby oświadczeń 
złożonych w 2014 r. w stosunku do roku poprzedniego). Niewielki wpływ na skalę 
analizowanego zjawiska miało rozszerzenie grupy krajów, których obywatele są 

18 M. Piotrowski, J. Machnis-Walasek, Zróżnicowanie kierunków napływu cudzoziemców na 
rynek pracy w Polsce, w: A. Organiściak-Krzykowska, K. Nyklewicz (red.), Rynek pracy 
w dobie innowacji, Warszawa–Olsztyn 2014, s. 152–162. 
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uprawnieni do podejmowania pracy w Polsce na podstawie procedury uprosz-
czonej o Republikę Armenii (w 2014 r. złożono 774 oświadczenia o zamiarze 
powierzenia im pracy w Polsce, co stanowiło około 0,2% ogółu oświadczeń). 

Analiza danych statystycznych agregowanych przez Ministerstwo Pracy 
i Polityki Społecznej umożliwia udzielenie odpowiedzi na pytanie, w których 
sekcjach PKD najczęściej podejmują zatrudnienie cudzoziemcy. Informacje te 
zestawiono z wartościami wskaźnika intensywności deficytu/nadwyżki wyliczo-
nymi na podstawie zaleceń metodycznych MPiPS (tabela 1, tabela 2). 

TABELA 1: Zezwolenia na pracę cudzoziemców według wybranych sekcji PKD w Polsce w 2014 r.

Sekcja PKD Ilość wydanych 
zezwoleń

Procentowy 
udział WID/WIN

Budownictwo 7 084 16,2 0,5

Handel hurtowy i detaliczny 6 610 15,1 0,5

Gospodarstwa domowe zatrudniające 
pracowników 5 780 13,2 0,1

Transport i gospodarka magazynowa 4 291 9,8 0,7

Działalność związana z zakwaterowaniem 
i usługami gastronomicznymi 2 835 6,5 0,7

Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo, rybactwo 2 333 5,3 0,3

Ź r ó d ł o: http://www. mpips.gov.pl/analizy-i-raporty/cudzoziemcy-pracujacy-w-polsce-statystyki/; 
stan na 11.02.2015 r.; Zawody deficytowe i nadwyżkowe w 2014 r., Ministerstwo Pracy i Polityki 
Społecznej, Departament Rynku Pracy, Warszawa 2015.

Cudzoziemcy świadczący pracę w Polsce na podstawie udzielonych zezwoleń 
na pracę są najczęściej zatrudniani w budownictwie, handlu oraz w gospodar-
stwach domowych zatrudniających pracowników. Co niezwykle istotne, w sześciu 
wyszczególnionych sekcjach PKD, będących dominującymi z punktu widzenia 
skali zatrudnienia cudzoziemców, odnotowano wskaźnik intensywności deficytu/
nadwyżki na poziomie niższym niż 0,9, co oznacza, iż zgodnie ze stosowaną 
metodyką należy uznać je za zawody nadwyżkowe. 

Cudzoziemcy świadczący w Polsce pracę o charakterze krótkoterminowym 
(na podstawie tzw. procedury uproszczonej) są zatrudniani najczęściej w sekcjach 
i zawodach charakteryzujących się sezonowością. 
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TABELA 2: Oświadczenia pracodawców o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi według 
wybranych sekcji PKD w Polsce w 2014 r.

Sekcja PKD Ilość złożonych 
oświadczeń

Procentowy 
udział

WID/
WIN

Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo 178 246 46,0 0,3

Budownictwo 54 775 14,1 0,5

Przetwórstwo przemysłowe 44 151 11,4 0,5

Działalność w zakresie usług administrowania 33 007 8,5 1,3

Handel hurtowy i detaliczny 16 172 4,2 0,5

Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników 12 783 3,3% 0,1

Ź r ó d ł o: http://www. mpips.gov.pl/analizy-i-raporty/cudzoziemcy-pracujacy-w-polsce-statystyki/; 
stan na 11.02.2015 r.; Zawody deficytowe i nadwyżkowe…

Spośród wyszczególnionych powyżej sekcji PKD, w których najczęściej podej-
mują zatrudnienie cudzoziemcy, tylko i wyłącznie „Działalność w zakresie usług 
administrowania”, zgodnie z metodyką MPiPS, może zostać uznana za sekcję 
tzw. zawodów deficytowych. 

4. Zakończenie

Dynamiczna sytuacja na krajowym rynku pracy i na rynkach zagranicznych 
wymusza konieczność nowelizowania obowiązującego porządku prawnego, 
w tym przede wszystkim wprowadzania zmian w wykazie uprzywilejowanych 
grup cudzoziemców. Jedną z istotniejszych rekomendacji dla polityki migracyjnej 
w tym zakresie jest prowadzenie stałego i efektywnego monitoringu rynku pracy. 
Należy podkreślić jednak, iż zalecenia metodyczne, zgodnie z którymi wyznacza 
się zawody deficytowe i nadwyżkowe, dyskwalifikują ten instrument jako pod-
stawowe narzędzie prowadzenia tego monitoringu i nie gwarantują możliwości 
utrzymania wyłącznie uzupełniającego charakteru imigracji zarobkowej. Wynika 
to przede wszystkim z faktu, na który zwracali już uwagę liczni badacze rynku 
pracy w Polsce – pracodawcy nie przekazują urzędom pracy informacji o wszyst-
kich istniejących wakatach, co prowadzi do zakłamania danych statystycznych 
agregowanych w powiatowych urzędach pracy19. 

19 Zob. J. Meller, Zapotrzebowanie na pracowników w świetle opinii pracodawców, w: J. Meller, 
E. Dolny (red.), Popyt na pracę w Polsce. Teoria i praktyka, Toruń 1997, s. 58–71; L. Kucharski, 
Popyt na pracę w Polsce – tendencje, struktura i prognozy, w: A. Organiściak-Krzykowska, 
M. Piotrowski, K. Nyklewicz, A. Skórska, L. Kucharski, Popyt na pracę cudzoziemców, 
Olsztyn 2013, s. 55–71. 
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Podkreślenia wymaga fakt, iż MPiPS podejmuje inicjatywy mające na celu 
rozwój instrumentarium służącego monitoringowi oraz prognozowaniu proce-
sów zachodzących na rynku pracy. W latach 2009–2014 zrealizowano projekt 
„Analiza procesów zachodzących na polskim rynku pracy i w obszarze inte-
gracji społecznej w kontekście prowadzonej polityki gospodarczej”, którego 
wymiernym efektem było między innymi stworzenie narzędzia służącego 
prognozowaniu zatrudnienia. Koniecznym jest prognozowanie popytu na pracę 
w poszczególnych sekcjach i grupach zawodów, aktualizowanie już istniejących 
prognoz oraz uwzględnianie ich w rekomendacjach dla polskiej polityki migra-
cyjnej. Wydaje się, iż jednym z istotnych zadań jest zwrócenie szczególnej uwagi 
na cudzoziemców z krajów trzecich posiadających specyficzne i pożądane przez 
pracodawców kwalifikacje oraz na potencjalnych inwestorów zainteresowanych 
prowadzeniem działalności gospodarczej w Polsce. 
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EMPLOYMENT OF FOREIGNERS ON THE POLISH LABOUR MARKET   
– DEMAND AND STRUCTURAL ASPECTS

( S u m m a r y )

One of the fundamental objectives of the Polish migration policy is to supplement existing labour 
force shortages with immigrants who are interested in working in Poland. Maintaining only the 
complementary role of the foreign workers, in the era of relatively high level of unemployment, 
seems to be the right idea. The aim of this paper was to answer the question of whether tools used 
in Polish migration policy are able to protect against a phenomenon of substitution of native work 
resources by economic immigrants. It should be noted, however, that the methodological recom-
mendations, according to which the determined surplus and deficit professions, disqualify this as 
a fundamental tool for carrying out the monitoring of the situation on the labour market and do 
not guarantee the possibility of maintaining only a supplemental nature of labour immigration. 
Keywords: foreigners; labour demand; deficit professions; surplus professions 


