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Wprowadzenie

Zjawisko międzynarodowych przepływów zasobów 
pracy jest wyjaśniane i  interpretowane przez szereg róż-
nych koncepcji teoretycznych, w tym przez teorię dualnego 
rynku pracy czy teorię neoklasyczną, zgodnie z  którymi 
migracje zarobkowe następują głównie pomiędzy krajami 
o  dużym zróżnicowaniu dochodów (Massey i  in. 1998,  
s. 29-33). M.J. Piore, który zaprezentował teorię dualnego 
rynku pracy w  swoim opracowaniu pt. Birds of Passage 
(Piore 1979) podkreślił, że imigranci, podejmując niskopłat-
ne prace, wchodzą tym samym na wtórny rynek pracy. 
Decydują się na podjęcie zatrudnienia tego typu, ponieważ 
mają słabszą pozycję przetargową niż pracownicy rodzimi, 
a  ponadto płace na rynku wtórnym i  tak są wyższe niż 
w kraju ich pochodzenia, gdzie migranci często mają status 

osoby bezrobotnej, są zagrożeni ubóstwem czy nawet 
wykluczeniem społecznym. Pierwotny rynek, na którym 
praca jest wysoko opłacana, jest natomiast domeną rodzi-
mych pracowników. Celem niniejszego artykułu jest uchwy-
cenie przemian zachodzących na przełomie XX i XXI wieku 
w zakresie zatrudnienia Polaków na pierwotnym i wtórnym 
rynku pracy poza granicami kraju. Analizę przeprowadzo-
no w  świetle teorii dualnego rynku pracy (zwłaszcza jej 
części wyjaśniającej zjawiska migracyjne) na przykładzie 
polskich pracowników podejmujących zatrudnienie 
w Niemczech (jednym z głównych krajów docelowych pol-
skich emigrantów), a jej podstawą stały się zarówno dane 
zastane polskich i  niemieckich instytucji prowadzących 
badania rynku pracy, jak również badania i  obserwacje 
własne autorki. Tło statystyczne do analizy struktury 
zatrudnienia Polaków w Niemczech według segmentów ich 
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zatrudnienia stanowi krótka charakterystyka skali i kierun-
ków czasowej zagranicznej emigracji z Polski w latach 2004-
2015.

Międzynarodowe przepływy siły roboczej w kontekście 
teorii dualnego rynku pracy

W klasyfikacji rynków literatura przedmiotu uwzględnia 
różnego rodzaju kryteria podziału, w tym przedmiot obro-
tu, zgodnie z którym – obok rynków dóbr i usług – występu-
ją również rynki czynników produkcji, tj. pracy, kapitału 
i ziemi. W tej drugiej grupie specyficznymi cechami charak-
teryzuje się rynek pracy, bowiem przedmiotem obrotu na 
nim jest praca człowieka, która jest nierozerwalnie związa-
na z  jej nośnikiem, czyli z samym człowiekiem. Ta nieroz-
łączność sprawia, że wiele zjawisk, procesów i  zależności 
zachodzących na rynku pracy nie poddaje się w zadowala-
jący i  wyczerpujący sposób opisom i  analizom. „Rynek 
pracy jest dodatkowo komplikowany przez to, że ludzie nie 
tylko realizują swoje preferencje, lecz także sami są przed-
miotem dostosowania na rynku. Rynek pracy różni od 
innych także to, że w rzeczywistości jest rynkiem – konglo-
meratem wielu subrynków pracy” (Góra, Sztanderska 2006, 
s. 8). Na poszczególnych subrynkach popyt na pracę jest 
uzależniony od potencjalnych pracowników, różniących się 
między sobą wieloma cechami (np.: wiekiem, płcią, zawo-
dem, poziomem wykształcenia, indywidualnymi cechami 
i predyspozycjami), które z kolei silnie wpływają na dywer-
syfikację szans i  możliwości podejmowania oraz wykony-
wania pracy. Rynek pracy jest zatem w swojej istocie różny 
od innych rynków, przede wszystkim ze względu na swo-
iste cechy przedmiotu wymiany. 

Punkt wyjścia do prowadzenia badań i  analiz rynku 
pracy stanowią teorie wyjaśniające mechanizmy rządzące 
tym rynkiem. Literatura przedmiotu podaje wiele teore-
tycznych koncepcji, które próbują wyjaśniać i  interpreto-
wać zjawiska oraz mechanizmy rynku pracy. Teorie te 
można ogólnie podzielić na tradycyjne i  współczesne. Te 
ostatnie modyfikują i rozwijają dorobek J.M. Keynesa oraz 
neoklasyków, proponując dopełniające spostrzeżenia i/lub 
różne, często rozszerzone i/lub uzupełnione założenia 
i  koncepcje wyjaśniające funkcjonowanie rynku pracy, 
zwłaszcza powstawanie i utrzymywanie się nierównowagi 
na rynku pracy (Jarmołowicz, Knapińska 2011, s. 123). Lite-
ratura przedmiotu proponuje wyłonienie wśród 
współczesnych koncepcji trzech grup alternatywnych teorii, 
które zakładają różne powody powstawania nierównowagi 
na rynku pracy (Kryńska 1998, s. 28; Jarmołowicz, Knapiń-
ska 2011, s. 123-124; Barwińska-Małajowicz 2013, s. 25; 
Kotlorz 2007, s. 52). W  jednej z  tych grup, mianowicie 
w kręgu teorii uznających czynniki strukturalne i instytucjo-
nalne za przyczyny powstawania nierównowagi na rynku 
pracy wyróżnić można m.in. teorię segmentacji rynku, 
zgodnie z którą „zróżnicowanie podaży i popytu na pracę 
oraz wszystkich powiązanych z  nimi zjawisk i  procesów 
wykształca części rynku pracy, charakteryzujące się rela-
tywną homogenicznością” (Kryńska 2000, s. 19). Teoria ta 
podnosi kwestię separacji poszczególnych części rynku 

pracy oraz ograniczeń w przepływie siły roboczej, uznając 
je za istotne elementy wyjaśniające procesy tworzenia się 
nierównowagi na rynku pracy. Wśród teorii segmentacyjnych 
najbardziej znanymi są koncepcja wewnętrznego i zewnętrz-
nego oraz dualnego rynku pracy, która oparta jest na hipo-
tezie, że rynek pracy dzieli się na dwie części, charakteryzu-
jące się odrębnymi cechami oraz różnymi zasadami postę-
powania pracodawców i  pracowników. Zgodnie z  tą kon-
cepcją rynek pracy dzieli się na rynek pierwotny (prymarny, 
pierwszorzędny) i  wtórny (brzegowy, drugorzędny), przy 
czym podział ten bazuje na trzech fundamentach:
1) „teoria dualnego rynku pracy nawiązuje do teorii dual-

nej gospodarki w okresie jej rozwoju. Nie zakłada jed-
nak, że zróżnicowanie sektorów gospodarki jest tylko 
fazą rozwoju, którego ogólną tendencją jest wyrówny-
wanie się różnic. Przyjmuje raczej, że współczesna 
gospodarka jest zawsze zróżnicowana” (Golinowska 
2001, s. 23), nie zaś, jak w teorii Lewisa, że zróżnicowa-
nie sektorów gospodarki jest tylko fazą rozwoju;

2) wyraźna jest odmienność w sposobie funkcjonowania 
obu segmentów rynku pracy, która dotyczy przede 
wszystkim mechanizmów zatrudniania i  wynagradza-
nia pracowników;

3) swobodny przepływ siły roboczej pomiędzy segmen-
tem pierwotnym i wtórnym jest ograniczony (Francik, 
Pocztowski 1993, s. 34). 

Zgodnie z  teorią dualnego rynku pracy następuje roz-
różnienie na „lepsze” miejsca pracy (wchodzące w  skład 
rynku pierwotnego) oraz „gorsze” (przypisane segmentowi 
wtórnemu). Miejsca pracy oferowane przez rynek pierwot-
ny są atrakcyjne, pracownicy – dzięki związkom zawodo-
wym i/lub konieczności przestrzegania zasad prawnych – 
są chronieni przed samowolnymi działaniami pracodaw-
ców, mają stosunkowo stałą pracę, wymagającą wysokich 
kwalifikacji oraz korzystne warunki rozwoju i awansu zawo-
dowego, wynagrodzenia są tutaj wyższe niż w segmencie 
wtórnym, warunki pracy stabilne, a  pracownicy mocno 
identyfikują się z  instytucjami czy przedsiębiorstwami, 
w których pracują. Na rynku wtórnym sytuacja jest diame-
tralnie inna, bowiem miejsca pracy są mało atrakcyjne 
i można je łatwo utracić, pracownicy nie są chronieni przed 
samowolnymi działaniami pracodawców (nie funkcjonują 
żadne związki zawodowe), nie mają również gwarancji sta-
łego zatrudnienia, szansy na rozwój czy awans zawodowy, 
ich zwolnienie nie pociąga za sobą wysokich kosztów pono-
szonych przez pracodawcę, wynagrodzenia za pracę są 
niskie, a  warunki wykonywania pracy obniżone. Ponadto 
obserwuje się w tym segmencie duże fluktuacje pracowni-
ków z jednej pracy do innej, spowodowane nieatrakcyjno-
ścią miejsc pracy (Kryńska 2000, s. 21-23; Francik, Pocztow-
ski 1993, s. 34-35; Barwińska-Małajowicz 2013, s. 26). 

Podobnie jak analiza zjawisk i procesów zachodzących 
na rynku pracy równie złożona i  wieloaspektowa jest 
interpretacja i wyjaśnianie procesów migracyjnych. Obser-
wacja zagranicznej emigracji zarobkowej Polaków (zwłasz-
cza rodzajów podejmowanego przez nich zatrudnienia 
w  kraju docelowym) w  ostatnich kilkunastu latach oraz 
wzgląd na to, że główną siłą sprawczą migracji jest rynek 
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pracy, skłania do zwrócenia uwagi na zarysowaną powy-
żej teorię dualnego rynku pracy, która wyjaśnia również 
przyczyny przepływu siły roboczej w skali międzynarodo-
wej, wskazując jednocześnie na rolę czynników makro-
ekonomicznych, dotyczących sytuacji w krajach przyjmu-
jących migrantów (Piore 1979, s. 54). M.J. Piore, który – jak 
wcześniej wspomniano – zaprezentował teorię dualnego 
rynku pracy, na plan pierwszy wysunął czynnik struktural-
ny, tzn. utrzymujący się popyt na pracę w krajach wysoko 
rozwiniętych. W  jego opinii międzynarodowe migracje 
zarobkowe spowodowane są przede wszystkim czynnika-
mi przyciągającymi, bowiem w  gospodarkach państw 
wysoko rozwiniętych utrzymuje się stałe zapotrzebowanie 
na pracę niskokwalifikowaną, na pracowników zatrudnia-
nych w produkcji lub usługach. Dzieje się tak ze względu 
na to, że rodzimi pracownicy nie chcą pracować w  tych 
segmentach, ponieważ tego typu zatrudnienie charakte-
ryzuje się niskim prestiżem i niskimi płacami. Teoria dual-
nego rynku pracy uzupełnia zatem koncepcje migracyjne 
o stronę popytową procesów migracyjnych i – jak zazna-
cza S. Golinowska (Golinowska, 2001, s. 23-24) – próbuje 
wyjaśnić następujące problemy:
1) ciągłe funkcjonowanie takich segmentów, które cha-

rakteryzuje niska wydajność i  niskie płace (w  każdej 
gospodarce istnieją dziedziny bardziej kapitałochłonne 
oraz bardziej pracochłonne, co wpływa na zróżnicowa-
nie popytu na pracę o określonych cechach struktural-
nych);

2) nieskuteczność działania mechanizmu rynkowego 
w  odniesieniu do rozwiązania problemu segmentacji 
na rynku pracy (niska podaż pracy w obszarach praco-
chłonnych powinna powodować wzrost płac oraz wpły-
wać na podniesienie wydajności pracy, jednak zwłasz-
cza w  sektorach usługowych występują techniczne 
ograniczenia wzrostu wydajności pracy i utrzymuje się 
w  nich wysoka pracochłonność. Wzrost wynagrodzeń 
w tych sektorach w sposób proporcjonalny do wzrostu 
płac w  innych sektorach spowodowałby powstanie 
tendencji inflacji strukturalnej. W takiej sytuacji zagra-
niczni imigranci podejmujący zatrudnienie na wtórnym 
(bardziej pracochłonnym) rynku pracy stają się swego 
rodzaju elementem stabilizacji gospodarczej dla dane-
go kraju);

3) unikanie przez rodzimych pracowników podejmowa-
nia zatrudnienia w obszarach o wyższej pracochłonno-
ści (tego typu zatrudnienie, oprócz niskiego wynagro-
dzenia, cechuje również niski prestiż, związany z mniej-
szymi możliwościami rozwoju i  awansu zawodowego 
oraz społecznego);

4) zgoda zagranicznych imigrantów na podejmowanie 
niskopłatnej i niskoprestiżowej pracy (w sytuacji utrzy-
mującego się wysokiego poziomu bezrobocia w kraju 
pochodzenia migranta szansa na uzyskanie poza grani-
cami kraju jakiegokolwiek zatrudnienia lub otrzymanie 
wyższego wynagrodzenia, nawet w segmentach nisko-
płatnych w  porównaniu z  możliwym zatrudnieniem 
(lub wynagrodzeniem) we własnym państwie, stanowi 
zasadniczy powód zgody imigrantów na podejmowa-
nie tego typu zajęć. W  przypadku gdy jest to praca 

sezonowa/okresowa, niski prestiż jest traktowany 
przez migrantów przeważnie jako stan przejściowy 
i niejednokrotnie stanowi dla jednostki – dzięki uzyska-
nym dochodom i  zgromadzonemu doświadczeniu – 
swego rodzaju „trampolinę społeczną” do uzyskania po 
powrocie do kraju pochodzenia wyższego prestiżu niż 
poprzednio, kiedy to dana jednostka posiadała albo 
status osoby bezrobotnej, albo jej zarobki nie pozwala-
ły na prowadzenie godziwego życia). 

Polscy pracownicy na pierwotnym i wtórnym rynku 
pracy w Niemczech – analiza danych statystycznych 
oraz wyników badań własnych

Przejście od teoretycznego ujęcia funkcjonowania dual-
nego rynku pracy w  kontekście zagranicznych migracji 
zarobkowych do świata empirii nie jest proste. Zaznaczyć 
należy, że jednoznaczne zdefiniowanie i  wyodrębnienie 
pierwotnego i  wtórnego rynku pracy jest bardzo trudne 
(o  ile w  ogóle możliwe), jednak w  badaniach i  analizach 
przepływów siły roboczej, w tym również w skali międzyna-
rodowej, problematyka segmentacji rynku pracy (i dylema-
ty z nią związane) ma istotne znaczenie, zwłaszcza w odnie-
sieniu do analiz ograniczeń występujących w  mobilności 
pracowników. 

Rozpoznanie struktury zatrudnienia Polaków w krajach 
Unii Europejskiej według segmentów ich zatrudnienia prze-
prowadzono na przykładzie niemieckiego rynku pracy 
i  poprzedzono krótką charakterystyką skali i  kierunków 
czasowej zagranicznej emigracji z  Polski w  latach 2004-
20151. Analiza wielkości zasobów imigracyjnych Polaków 
w  poszczególnych krajach Europy w  latach 2004-20152 
wykazuje, że po znacznym spadku liczby Polaków przeby-
wających czasowo za granicą zanotowanym w latach 2008-
2010, w  kolejnych pięciu latach zasoby imigracyjne Pola-
ków w  innych krajach ulegały ponownemu zwiększeniu, 
przy czym największy wzrost w ujęciu rok do roku odnoto-
wano w tym okresie w roku 2014 (tabela 1). 

Do głównych krajów docelowych polskich emigrantów 
w  okresie poakcesyjnym należały Wielka Brytania oraz 
Niemcy (ze względu na skalę zjawiska). Atrakcyjne dla pol-
skich migrantów były również takie kraje, jak: Irlandia, 
Francja, Holandia, Belgia i Włochy. Szacuje się, że w końcu 
2015 roku zdecydowana większość polskich emigrantów 
przebywała w państwach członkowskich Unii Europejskiej, 
w tym najwięcej w: Wielkiej Brytanii (720 tys.), Niemczech 
(655 tys.), Holandii (112 tys.), Irlandii (111 tys.) oraz we Wło-
szech (94 tys.), przy czym w ujęciu rok do roku zaobserwo-
wano wyraźny wzrost liczby polskich emigrantów w Niem-
czech (o blisko o 7%) i Wielkiej Brytanii (o ok. 5%). Pomimo 
okresów przejściowych w  swobodnym przepływie siły 
roboczej zastosowanych przez Niemcy zasoby imigracyjne 
Polaków w tym kraju były w 2015 roku niewiele mniejsze 
niż w  Wielkiej Brytanii, która otworzyła swój rynek pracy 
wraz z przystąpieniem Polski do Unii. Zaznaczyć warto, że 
Polacy chętnie wyjeżdżają do Niemiec zarówno ze względu 
na istniejące tradycje migracyjne i  bliskie sąsiedztwo, jak 
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również niską stopę bezrobocia w  Niemczech (w  grudniu 
2015  r. – 4,4%), duży potencjał tworzenia nowych miejsc 
pracy, stałą dynamikę wzrostu gospodarczego tego kraju 
oraz ustawową płacę minimalną ustaloną na stosunkowo 
wysokim poziomie. Należy jednak również podkreślić, że 
niejednakowe stosowanie przez państwa UE-15 uregulo-
wań przejściowych w okresie po 1 maja 2004 roku spowo-
dowało istotne przekierowanie strumieni migracyjnych 
w stronę Wielkiej Brytanii (oraz Irlandii) (Brücker 2006, za: 
A. Barwińska-Małajowicz 2006, s. 11). W 2015 roku Wielka 

Brytania była krajem, w którym liczba polskich emigrantów 
była największa, ale różnica liczebności Polaków przebywa-
jących czasowo w  Wielkiej Brytanii i  Niemczech uległa 
w  ostatnich paru latach istotnemu zmniejszeniu. Wśród 
krajów UE niewielki wzrost wielkości zasobów imigracyj-
nych Polaków zanotowano również w: Belgii, Holandii, 
Szwecji, Francji, Austrii i  Danii. Odnotowano ponadto 
wzrost liczby Polaków przebywających w państwach euro-
pejskich nie będących członkami UE, w  tym w  Norwegii 
(w 2015 r. przebywało w tym kraju 84 tys. osób)3.

Tabela 1

Szacunek emigracji z Polski na pobyt czasowy w latach 2004–2015a (główne kraje docelowe polskich emigrantów)

Kraj przebywania
Liczba emigrantów (w tys.)

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Ogółem 1 000 1 450 1 950 2 270 2 210 2 100 2 000 2 060 2 130 2196 2 320 2 397

Europa 770 1 200 1 610 1 925 1 887 1 765 1 685 1 754 1 816 1891 2013 2 098

UE-27 (do 2006 r. UE-25) 750 1 170 1 550 1 860 1 820 1 690 1 607 1 670 1 720 1789 1901 1983

Wielka Brytania 150 340 580 690 650 595 580 625 637 642 685 720

Niemcy 385 430 450 490 490 465 440 470 500 560 614 655

Irlandia 15 76 120 200 180 140 133 120 118 115 113 111

Włochy 59 70 85 87 88 88 92 94 97 96 96 94

Holandia 23 43 55 98 108 98 92 95 97 103 109 112

Francja 30 44 49 55 56 60 60 62 63 63 63 64

Hiszpania 26 37 44 80 83 84 48 40 37 34 32 30

Belgia 13 21 28 31 33 34 45 47 48 49 49 52

Austria 15 25 34 39 40 36 29 25 28 31 34 36

Szwecja 11 17 25 27 29 31 33 36 38 40 43 46

Dania - - - 17 19 20 19 21 23 25 28 30

Kraje spoza Unii Europejskiej 20 30 60 65 67 75 78 85 96 102 112 115

w tym: Norwegia - - - 36 38 45 50 56 65 71 79 84

a Dane dotyczą liczby osób przebywających za granicą czasowo: dla lat 2002-2006 – powyżej 2 miesięcy, dla lat 2007-2014 – powyżej 3 miesięcy. 

Źródło: Informacja o rozmiarach i kierunkach emigracji z Polski w latach 2004-2015, GUS, Warszawa 2016. 

Ze względu na ograniczone ramy objętościowe niniej-
szego artykułu, różną dostępność danych o  strukturze 
zatrudnienia imigrantów w krajach UE według segmentów 
rynku pracy oraz najczęściej wybierane przez polskich pra-
cowników kraje docelowe w  dalszej części artykułu skon-
centrowano się na analizie podjętej problematyki na przy-
kładzie Polaków pracujących w Niemczech, dla której punkt 
wyjścia stanowił przegląd wolnych miejsc pracy zgłasza-
nych przez niemieckich pracodawców. Niemiecki rynek 
pracy jest przykładem sprawdzania się scenariuszy demo-
graficznych wskazujących na to, że podaż pracy kurczy się, 
a popyt na pracowników rośnie, przy czym pamiętać nale-
ży, że Niemcy stanowią jeden z  najbardziej rozwiniętych 
gospodarczo krajów świata, zatem zapotrzebowanie na 
pracowników będzie coraz wyższe. Według niektórych ana-
lityków rynku pracy otwarcie niemieckiego rynku pracy dla 

imigrantów z krajów Europy Środkowo- Wschodniej nastą-
piło zbyt późno, bowiem osoby gotowe podjąć pracę za 
granicą już dawno wyemigrowały z  kraju pochodzenia, 
natomiast pozostali nie są w stanie wypełnić tak dużej luki 
pracowniczej. Z  kolei według „prognoz Boston Consulting 
Group w 2020 roku niemieckiej gospodarce będzie potrze-
ba 2,4 mln pracowników, a  w  2030 – już 10 mln. Jest to 
z jednej strony efekt niskiego przyrostu naturalnego, z dru-
giej zaś – wynik braku zainteresowania podejmowaniem 
pracy [niskopłatnej, niskoprestiżowej – przyp. autorki] 
wśród wykształconych zawodowo Niemców” (Od 4 lat Pola-
cy…, http).

W  związku z  tym, że od lipca 2010 roku zmieniono 
rodzaj statystyk Federalnego Urzędu Pracy w  Niemczech 
w  odniesieniu do zasięgu zgłaszanych ofert pracy (nie 
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uwzględniają już one wakatów występujących na tzw. dru-
gim (dotowanym) rynku pracy (Arbeitsmarkt in Zahlen, 
2016), w  dalszej części artykułu skoncentrowano się na 
ofertach zgłaszanych przez pracodawców tylko na „pierw-
szym” rynku pracy. Według informacji podanych przez 
Instytut Badania Rynku Pracy (Institut für Arbeitsmarkt- und 
Berufsforschung – IAB) w Norymberdze w drugim kwartale 
2017 roku po raz kolejny odnotowano w Niemczech rekor-
dową liczbę wakatów, która wyniosła 1,1 mln nieobsadzo-
nych stanowisk, czyli o ok. 35 tys. więcej niż w pierwszym 
kwartale 2017 roku (wówczas zanotowano ok. 1 mln 64 tys. 
wakatów) oraz o  114 tys. więcej w  porównaniu z  drugim 
kwartałem 2016 roku). IAB wskazał przy tym na różnice 
występujące w  zachodniej i  wschodniej części Niemiec – 
w  landach zachodnioniemieckich odnotowano 938 tys. 
wakatów, natomiast we wschodnioniemieckich – 261 tys. 
Zaznaczyć warto, że problem braku fachowej siły roboczej 

nie dotyczy wszystkich branż. Zgodnie z danymi podanymi 
przez Bundesagentur für Arbeit w sierpniu 2017 roku najwię-
cej ofert pracy niemieccy pracodawcy zgłosili w następują-
cych dziedzinach: zawody związane z komunikacją i logisty-
ką (zgłoszono 59 600 ofert pracy, co oznacza, że nastąpił 
wzrost zapotrzebowania ze strony pracodawców o 20,9% 
w porównaniu z sierpniem 2016 roku), wakaty w przemyśle 
metalurgicznym (zgłoszono 58 200 ofert pracy, co oznacza 
wzrost zapotrzebowania na tego typu specjalistów o 23,4% 
w porównaniu z analogicznym okresem 2016 roku), specja-
liści w  obszarze technologii maszyn oraz technicy samo-
chodowi (55200 ofert pracy, wzrost o 23,7%), sprzedawcy 
(53 500 ofert pracy, wzrost o  18,0%), zawody związane 
z  mechatroniką, przemysłem elektrycznym i  energetycz-
nym (52 300 ofert pracy, wzrost o  17,3%), prowadzący 
pojazdy i  urządzenia transportowe (45 700 ofert pracy, 
wzrost o  14,7%), personel medyczny (40 900 ofert pracy, 

Wykres 1

Oferty pracy na tzw. pierwszyma rynku pracy w Niemczech (erster Arbeitsmarkt); stan wg głównych grup  
zawodowych zgodnie z „Klasyfikacją zawodów Federalnego Urzędu Pracy w Niemczech 2010”  
(sierpień 2017 r. / wzrost w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego)

a  W  Niemczech funkcjonuje określenie erster Arbeitsmarkt, co można tłumaczyć jako „pierwszy” (formalny, regularny, otwarty) rynek pracy. 
Charakteryzuje się tym, że stosunki pracy są tworzone bez dotacji lub innych działań promujących aktywną politykę rynku pracy. Pracownicy 
i pracodawcy na tym rynku nie otrzymują świadczeń od państwa. Pracodawcy są w stanie zapłacić pracownikom i pokryć wszelkie koszty związa-
ne z zatrudnianiem pracowników (np. ubezpieczenie), bez konieczności korzystania z dotacji, a dochody pracowników są wystarczające do zapew-
nienia środków do życia (bez żadnych subsydiów). Podstawą funkcjonowania „pierwszego” rynku pracy jest gospodarka wolnorynkowa, gra 
podaży i popytu. Charakteryzuje się on znacząco wyższymi uposażeniami pracowników niż tzw. drugi rynek pracy (zweiter Arbeitsmarkt), który 
z kolei jest wspierany przez politykę rynku pracy przy wykorzystaniu dotacji oraz innych środków i działań wspierających zatrudnienie. Pracownicy 
funkcjonujący na tym rynku często są zatrudniani czasowo. Główną funkcją tego rynku, jest wsparcie osób, którym trudno jest znaleźć zatrudnie-
nie na „pierwszym” rynku pracy w taki sposób, aby poprzez czasowe zatrudnienie możliwy stał się ich powrót na regularny rynek pracy (Erster 
Arbeitsmarkt, http). Porównanie cech charakterystycznych dla pierwotnego rynku pracy opisanego zgodnie z teorią dualnego rynku w pierwszej 
części niniejszego artykułu z erster Markt funkcjonującym w Niemczech wskazuje na szereg cech wspólnych obu rodzajów rynku. Istnieje jednak 
również zbyt wiele różnic, nie pozwalających na utożsamienie obu tych typów rynku.

Źródło: Baza danych statystycznych Bundesagentur für Arbeit.
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wzrost o 6,8%), pozamedyczne zawody związane ze służbą 
zdrowia (higiena ciała, technika medyczna) (37 200 ofert 
pracy, wzrost o  7,1%) oraz zawody w  obszarze turystyki, 
hotelarstwa i  gastronomii (31  400 ofert pracy, wzrost 
o 3,7%) (wykres 1). Powyższe informacje potwierdza rów-
nież zawartość listy tzw. Mangelberufe (Mangelberufe in 
Deutschland, http), czyli zawodów, które w danym momen-
cie są deficytowe na rynku pracy. Lista ta publikowana jest 
przez niemieckie Federalne Ministerstwo Pracy i  Spraw 
Społecznych (Bundesministeriums für Arbeit und Soziales) 
oraz Federalny Urząd Pracy w  Niemczech (Bundesagentur 
für Arbeit), zaś w jej czołówce od dawna są branże technicz-
na, informatyczna i medyczna. Wśród najczęściej poszuki-
wanych pracowników znajdują się specjaliści w dziedzinie 
medycyny (lekarze, pielęgniarki, opiekunki medyczne), 
informatyki, chemii, biologii, fizyki, matematyki, elektroniki 
i  mechatroniki. Poszukiwani są również technicy różnych 
specjalności, np. monterzy, elektrycy, hydraulicy, instalato-
rzy urządzeń elektrycznych, klimatyzacyjnych i grzewczych, 
technicy urządzeń automatycznych itp. (Mangelberufe für 
Fachkräfte?, http). 

Jak wynika z powyższej analizy, rynek niemiecki zgłasza 
duży popyt na specjalistów w  zawodach technicznych, 
medycznych oraz niemedycznych, związanych z  opieką 
zdrowotną (np. opiekun medyczny, opiekun osoby star-
szej). Duże zapotrzebowanie istnieje na specjalistów wyso-
kiej klasy z  zakresu: informatyki, elektroniki, matematyki, 
przyrody i chemii, ale również na techników różnych spe-
cjalności (w tym techników medycznych) oraz w zawodach 
związanych z  pielęgnacją ciała (kosmetyczki, fryzjerzy), 
sprzedawców, jak również personel pracujący w turystyce, 
hotelarstwie i gastronomii. Warto podkreślić, że podstawą 
zatrudnienia w wyżej wymienionych obszarach jest, obok 
posiadania odpowiednich kwalifikacji zawodowych, znajo-
mość języka niemieckiego. Nie bez znaczenia jest również 
świadomość istnienia różnic kulturowych, znajomość men-
talności i  obyczajów mieszkańców, kultury pracy danego 
kraju oraz zwyczajów w kontaktach międzyludzkich (zawo-
dowych i prywatnych). W warunkach swobodnego przepły-
wu pracowników w ramach UE oraz możliwości uznawania 
kwalifikacji zawodowych w  innych państwach członkow-
skich Unii, najważniejszą determinantą w  znalezieniu 
w Niemczech pracy zgodnej z posiadanymi kwalifikacjami 
zawodowymi jest jednak znajomość języka niemieckiego, 
przy czym przydatna okazuje się znajomość również innych 
języków, przykładowo języka angielskiego, włoskiego, czy 
francuskiego. Polacy, którzy nie mają praktycznej znajomo-
ści języka niemieckiego, pracują często poniżej posiada-
nych kwalifikacji zawodowych. Analiza struktury zatrudnie-
nia Polaków w  Niemczech według rodzaju wykonywanej 
przez nich pracy wykazuje, że w latach 90. XX wieku polscy 
emigranci byli zatrudniani przede wszystkim w charakterze 
pracowników sezonowych (np. przy zbiorze owoców 
i  warzyw). Obecnie sytuacja ulega istotnym zmianom, 
bowiem, oprócz pracowników sezonowych zatrudnianych 
w  rolnictwie i  ogrodnictwie, Polacy podejmują również 
prace, wymagające posiadania odpowiednich, niejedno-
krotnie wysokich kwalifikacji (inżynierowie różnych specjal-
ności, w tym inżynierowie mechatroniki, specjaliści IT, bio-

chemicy, fizycy, matematycy, pracownicy branży logistycz-
nej, jak również wykwalifikowani rzemieślnicy, hydraulicy, 
ślusarze, cieśle, dekarze, obsługujący urządzenia transpor-
towe, monterzy na liniach produkcyjnych, spawacze MIG, 
MAG itp.). Znajdują również zatrudnienie w budownictwie 
nie tylko jako pracownicy fizyczni, ale również jako inżynie-
rowie czy kierownicy budowy. Wzrasta także liczba polskich 
lekarzy, pielęgniarek, opiekunek medycznych, opiekunek 
osób starszych lub dzieci, pracowników branży hotelarskiej 
i  gastronomicznej, którzy podejmują pracę w  Niemczech. 
Warto w  tym miejscu również zaznaczyć, że – jak wynika 
z  analizy danych Bundesagentur für Arbeit – coraz więcej 
Polaków pracujących w Niemczech opłaca w tym kraju rów-
nież składki na ubezpieczenia społeczne. Reasumując, pol-
scy pracownicy uzupełniają w większości przypadków defi-
cyty kadrowe w grupach zawodowych, w  ramach których 
pracodawcy niemieccy zgłaszają wolne miejsca pracy, przy 
czym coraz częściej są to oferty z pierwotnego rynku pracy 
(wykres 1). Wspomnieć należy, że niemieckie firmy często 
oferują polskim pracownikom nie tylko atrakcyjne płace, 
ale również pomoc w szukaniu zakwaterowania, żłobka lub 
przedszkola dla dzieci, czy sfinansowanie dojazdów do 
miejsca pracy. Jak wykazują badania przeprowadzone 
wśród polskich imigrantów w  Niemczech4, w  przypadku 
wysoko wykwalifikowanych specjalistów różnych profesji 
droga ich awansu i rozwoju zawodowego jest podobna do 
tej typowej dla pracowników rodzimych, co potwierdza 
opinia młodej lekarki, która sześć lat temu wyjechała do 
Niemiec, by podjąć tam pracę w jednym ze szpitali:

Początki nie były łatwe. Ale przecież każde nowe otoczenie 
stawia nowe wyzwania. Język niemiecki miałam opanowany 
dość dobrze. Początkowo wykonywałam proste rzeczy, z cza-
sem przychodziły coraz trudniejsze. Szpital pomógł mi zna-
leźć mieszkanie i przedszkole dla dziecka. Możliwości dosko-
nalenia i awansu zawodowego są zdecydowanie większe niż 
w  Polsce. Oczywiście zaangażowanie, sumienność i  rzetel-
ność w  pracy to cechy, które są tutaj na porządku dnia 
codziennego. Dziś jestem zastępcą ordynatora mojego 
oddziału. Czuję się potrzebna, dowartościowana, jestem nie-
zależna finansowo i  tylko czasem żal mi kolegów, którzy 
w Polsce pracują w dwóch czy trzech przychodniach, muszą 
brać dodatkowe dyżury, a potem „padają ze zmęczenia”. Nie 
mam żadnych wątpliwości, że podjęłam dobrą decyzję, 
wyjeżdżając do pracy w Niemczech. 

Spotyka się jednak również sytuacje przeciwne do tej 
przedstawionej powyżej, dla których charakterystyczne jest 
podejmowanie zatrudnienia poniżej posiadanych kwalifi-
kacji zawodowych czy zablokowanie ścieżki rozwoju zawo-
dowego, i które dotyczą polskich imigrantów w Niemczech, 
posiadających często wyższe wykształcenie, a  jednak pra-
cujących fizycznie, przy czym przyczyną takiego stanu rze-
czy jest najczęściej brak znajomości języka niemieckiego. 
Przykładem może być sytuacja absolwentki studiów ekono-
micznych ukończonych w  Polsce, która po studiach – nie 
mogąc znaleźć w kraju pracy w swoim zawodzie – zdecydo-
wała się na szukanie zatrudnienia w Niemczech:

Pracuję w restauracji. Wydawało mi się, że jak uczyłam 
się języka niemieckiego w  szkole, to bez problemu sobie 
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poradzę z komunikacją językową. Jednak jest inaczej. Mam 
trudności w porozumiewaniu się. Szkoda mi studiów i zdo-
bytych kwalifikacji, ale wiem, że moje wynagrodzenie jest 
tutaj wyższe niż w Polsce. Mój kolega (również po studiach) 
pracuje obecnie jako pracownik biurowy, ale wcześniej 
przez kilka lat pracował w  supermarkecie. Gdy poprawił 
znajomość niemieckiego, tak, że wystarczała do swobodnej 
komunikacji, znalazł pracę biurową. Choć materialnie mogę 
sobie tutaj na wiele pozwolić, to jednak wydaje mi się, że 
życie przecieka mi przez palce.

Obserwacje polskich emigrantów pracujących w Niem-
czech, nie znających języka niemieckiego, pokazują, że dla 
wielu z nich najważniejsze jest niejednokrotnie samo zdo-
bycie zatrudnienia (nawet poniżej posiadanych umiejętno-
ści i  kwalifikacji zawodowych), które traktują często jako 
stan początkowy, przejściowy, po którym przyjdzie czas na 
bardziej korzystne zatrudnienie. Zaznaczyć należy, że 
podejmują oni przeważnie te prace, których nie chcą wyko-
nywać Niemcy, ponieważ są one niskoprestiżowe i z punk-
tu widzenia niemieckiego rynku pracy – niskopłatne. Trafia-
ją zatem do wtórnego segmentu rynku pracy. Bardzo czę-
sto okazuje się, że w ramach podjętej pracy (w supermar-
kecie, restauracji, budownictwie, itp.) nie ma możliwości 
rozwoju zawodowego, nie ma możliwości na awans, a szan-
se na znalezienie lepszej pracy są mocno ograniczone. 
W konsekwencji takim osobom, pracującym przez kilka lat 
poniżej posiadanych kwalifikacji, coraz trudniej jest wrócić 
do wyuczonego zawodu. Z punktu widzenia ich kariery jest 
to zazwyczaj okres stracony, którego zaistnienie (i  w  któ-
rym trwanie) uwarunkowane jest głównie tym, że niemiecki 
rynek pracy oferuje zdecydowanie wyższe płace niż polski, 
bowiem średnie miesięczne wynagrodzenie w Niemczech 
jest blisko czterokrotnie wyższe niż w Polsce (wynosi ponad 
3400 euro brutto), zaś minimalna stawka wynagrodzenia 
za godzinę pracy kształtuje się na poziomie 8,5 euro brutto 
(Od 4 lat Polacy…, http).

Nieznajomość języka niemieckiego jest zatem główną 
przyczyną lokowania się polskich pracowników na wtór-
nym rynku pracy, co potwierdza również analiza oczekiwań 
niemieckich pracodawców, przeprowadzona na podstawie 
treści ogłoszeń o  pracy, zamieszczanych zarówno na pol-
skich5, jak również na niemieckich6 portalach interneto-
wych. Prawie wszyscy pracodawcy wymagają przynajmniej 
podstawowej lub komunikatywnej znajomości języka nie-
mieckiego. Nawet przy tak prostych zajęciach jak np.: pro-
dukcja sałatek owocowych i  warzywnych7 czy sezonowa 
pomoc kuchenna8 w wymaganiach względem potencjalne-
go pracownika znajdują się odpowiednio zapisy: „mile 
wdziana znajomość języka niemieckiego przynajmniej 
w  stopniu podstawowym” oraz „wymagana dobra znajo-
mość języka niemieckiego”. Jedyne miejsca pracy, w  któ-
rych nie jest wymagana znajomość języka niemieckiego to 
te, oferowane przez polskich pracodawców posiadających 
swoje firmy w  Niemczech9. Zdarza się, że emigranci, nie 
znając języka niemieckiego, ale władając jednocześnie 
dobrze językiem angielskim, odnajdują się na niemieckim 
rynku pracy – są to jednak zazwyczaj osoby posiadające 
specjalistyczne wykształcenie w tzw. obszarze MINT (Mathe-

matik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik), tj. w zakre-
sie nauk matematyczno-przyrodniczych, informatyki oraz 
techniki, które najczęściej znajdują pracę w dużych między-
narodowych korporacjach, gdzie podstawowym językiem 
komunikacji jest język angielski.

Wyniki badań i obserwacji losów zawodowych polskich 
emigrantów podejmujących pracę w Niemczech wskazują 
również na wiele innych aspektów i  uwarunkowań ich 
zatrudnienia na pierwotnym lub wtórnym rynku pracy, jak 
chociażby na stosunek pracodawców do polskich pracow-
ników, który jest dość zróżnicowany i  zależny od różnych 
czynników. W  wielu kręgach zawodowych (np. lekarskim, 
informatycznym, pracowników naukowych oraz specjali-
stów wysokiej klasy w różnych profesjach) polscy pracow-
nicy mają bardzo dobre warunki pracy oraz rozwoju 
i awansu zawodowego, spotykają się z przychylnością pra-
codawców, a ich praca jest doceniana i szanowana. Zdarza-
ją się jednak sytuacje, w których polscy pracownicy wyko-
nujący prace fizyczne, niskoprestiżowe nie czują się kom-
fortowo w wykonywaniu swych zadań zawodowych, o czym 
świadczy wypowiedź jednej z polskich emigrantek pracują-
cej przez kilka lat w  Niemczech w  charakterze opiekunki 
osób starszych: 

Była to praca całodobowa, z paroma godzinami przerwy 
w ciągu dnia i zamieszkaniem w miejscu pracy. Opiekowałam 
się osobą starszą i chorą. Wykonywałam wszystkie czynności 
związane z  jej toaletą, żywieniem, sprzątaniem itd. Praca nie 
była łatwa, ale wiedziałam, na co się decyduję. Najgorsze jed-
nak było to, że ci starsi ludzie patrzą na Polaków inaczej niż 
młode pokolenie. Nieraz słyszałam od nich pogardliwe uwagi 
i kąśliwe komentarze. Dlatego wróciłam do Polski. 

Podsumowanie 

Analiza zjawiska przepływu polskiej siły roboczej na 
rynek niemiecki w  świetle teorii dualnego rynku pracy 
wykazuje, że nie jest łatwo znaleźć jednoznaczne potwier-
dzenie tej koncepcji w  praktyce kształtowania się ścieżek 
zawodowych współczesnych polskich imigrantów zarobko-
wych w Niemczech. Jak wspomniano, w latach 90. XX wieku 
polscy emigranci byli zatrudniani przede wszystkim w cha-
rakterze pracowników sezonowych (np. przy zbiorze owo-
ców i  warzyw), co potwierdzałoby, że rzeczywiście podej-
mowali zatrudnienie przede wszystkim na wtórnym rynku 
pracy, wykonując te zajęcia, których, ze względu na niski 
prestiż i  niskie płace, nie chcieli podjąć się pracownicy 
rodzimi. Obecnie, w  warunkach swobodnego przepływu 
pracowników na obszarze Unii Europejskiej oraz przy moż-
liwości uznawania kwalifikacji zawodowych w  poszczegól-
nych państwach członkowskich, sytuacja uległa jednak 
istotnej przemianie, bowiem, oprócz pracowników sezono-
wych zatrudnianych nadal głównie w rolnictwie i ogrodnic-
twie, Polacy – znający język niemiecki – podejmują coraz 
częściej prace, wymagające wysokich, a  niekiedy wąsko 
specjalistycznych kwalifikacji (lekarze, specjaliści IT), trafia-
jąc tym samym na pierwotny rynek pracy. Mocnego pod-
kreślenia wymaga, że podstawą przy poszukiwaniu pracy 
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na pierwotnym rynku pracy w Niemczech, odpowiadającej 
zdobytemu wykształceniu jest znajomość języka niemiec-
kiego, bez czego kwalifikacje zawodowe stają się niewystar-
czające a  szanse na zatrudnienie na pierwotnym rynku 
pracy są równe zeru. Reasumując, za główną przyczynę 
tego, że spora część Polaków jest zatrudniana na wtórnym 
rynku pracy w  Niemczech, pracuje poniżej posiadanych 
kwalifikacji zawodowych i  spotyka się ze zjawiskiem tzw. 
szklanego sufitu, który nie pozwala na zdobycie pozycji 
zgodnej z posiadanym wykształceniem i doświadczeniem, 
jest właśnie brak praktycznej znajomości języka niemiec-
kiego. Na koniec należy zaznaczyć, że problematyka podję-
ta w niniejszym artykule jest bardzo złożona i wieloaspek-
towa, a sytuacje i zachowania na rynku pracy są uzależnio-
ne od oczekiwań, decyzji i  działań różnych jednostek, 
zarówno po stronie pracodawców, jak i pracowników (emi-
grantów z Polski), w związku z czym w artykule skoncentro-
wano się zaledwie na jednym wybranym aspekcie podjęte-
go problemu, mianowicie na zmianie, jaka zachodzi w loko-
waniu polskich pracowników na niemieckim rynku pracy 
z  rozróżnieniem jego pierwotnego i  wtórnego segmentu 
i  z uwzględnieniem kryterium znajomości języka niemiec-
kiego.

                    
1 W chwili redagowania niniejszego artykułu dane za rok 2016 

były jeszcze niedostępne (GUS był w trakcie prowadzenia prac na 
ustaleniem rozmiarów i  kierunków czasowej emigracji z  Polski 
według stanu na koniec 2016 r.). 

2 Należy zaznaczyć, że dane zestawione w  tabeli 1 przedsta-
wiają liczbę emigrantów z Polski przebywających czasowo za gra-
nicą w latach 2004 – 2015, według stanu w końcu każdego roku. 
Nie są to strumienie emigracji w  poszczególnych latach, zatem 
dane te nie mogą być sumowane. Dane te nie obejmują emigracji 
sezonowych Polaków, bowiem z uwagi na krótki czas trwania (do 
trzech miesięcy) podlegają one w większości krajów UE uproszczo-
nym procedurom formalno-prawnym lub w ogóle nie są rejestro-
wane.

3 Zaprezentowane w artykule analizy oparte zostały na danych 
opracowanych przez GUS, które mogą być obarczone pewnym błę-
dem i należy je traktować jako przybliżone z następujących powo-
dów: 1) w poszczególnych krajach istnieją różne systemy ewidencjo-
nowania przepływów migracyjnych oraz różna jest dostępność 
danych dotyczących przepływów migracyjnych; 2) w bazach danych 
krajów przyjmujących statystyki opisujące liczbę Polaków obejmują 
również te osoby, które wyemigrowały z Polski na stałe i nie są obję-
te szacunkiem emigracji czasowej; 3) poszczególne kraje często 
uwzględniają różne kryteria czasowe w celu zaliczania danej osoby 
do grona imigrantów; 4) niektórzy Polacy mają podwójne obywatel-
stwo, w wyniku czego są oni traktowani jako obywatele kraju doce-
lowego; 5) część osób będąc już poza granicami Polski, zmienia kraj 
przebywania (z  kraju mniej na bardziej atrakcyjny pod względem 
wysokości zarobków, dostępu do szerszych świadczeń społecznych 
czy możliwości znalezienia pracy).

4 Własne badania jakościowe autorki, przeprowadzone 
w  dużych skupiskach polskich emigrantów, przede wszystkim 
w kraju związkowym: Nordrhein-Westfalen oraz w Berlinie w latach 
2016-2017, dotyczyły uwarunkowań i przebiegu emigracji zarobko-
wej polskich pracowników. Wyniki badań wykorzystano do opraco-
wania studiów przypadku (case study). Fragmenty trzech studiów 
przypadku zaprezentowano w niniejszym artykule.

5 Między innymi na takich stronach jak: https://www.infopraca.pl, 
http://praca-niemcy4u.pl, http://www.gowork.pl, http://www.pracuj.pl, 
https://pl.indeed.com, https://www.pracujwunii.pl, https://eures.
praca.gov.pl, http://praca.money.pl, http://www.prosenior24.pl, 
http://www.contrain.pl.

6 Przykładowo: http://www.curemus.de, http://jobboerse.
arbeitsagentur.de, http://www.kimeta.de, http://www.jobomat.de, 
https://www.stellenanzeigen.de, http://jobsuche.monster.de, 
http://www.stellenmarkt.de, https://www.orizon.de,  
http://www.jobware.de, http://www.backinjob.de,  
https://www.xing.com/jobs, https://de.indeed.com. 

7 Oferta pracy zamieszczona 6 września 2017 r. na stronie 
http://contrain.pl/oferty-pracy/produkcja-salatek-owocowych-i- 
warzywnych/.

8 Ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej  
https://de.indeed.com/viewjob?jk=bfec38aa33d2e16d&q=Ohne+
Deutschkenntnisse&tk=1bq50h7qe9nolf2k&from=web; oferta 
ważna do dnia 29.09.2017 r.

9 Na przykład oferta: „praca na produkcji”  
http://www.biurokarier.gwsh.pl/app/offer/view/id/418.
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