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Migracja obywateli Ukrainy do Polski i jej konsekwencje 
dla polskiego rynku pracy

Migration of Ukrainian citizens to Poland 
and its consequences for the Polish labour market

Celem niniejszej pracy jest porównanie i wskazanie różnic na ryn-
ku pracy w kontekście rozwoju gospodarczego Polski, przy uwzględ-
nieniu imigrantów zarobkowych z Ukrainy. Artykuł składa się z trzech 
części, które dotyczą kolejno: sytuacji na polskim rynku pracy, charak-
terystyki imigracji Ukraińców, a ostatni rozdział stanowi próbę uka-
zania zależności napływu obywateli zza wschodniej granicy na polski 
rynek pracy. Do analizy porównawczej wykorzystano dane Eurostatu, 
Głównego Urzędu Statystycznego i Narodowego Banku Polskiego in-
formujące o stopie bezrobocia, popycie na pracownika i saldzie migra-
cji. Wyniki badań pozwoliły m.in. na wskazanie, iż imigranci z Ukrainy 
są bardzo istotni dla stabilizacji polskiego rynku pracy oraz rozwoju 
polskiej gospodarki.
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Spośród elementów globalizacji gospodarek: przepływ dóbr, 
kapitału oraz ludności – przepływ ludności ma najmniejsze rozmiary 
choć zauważalna jest jego znaczna tendencja wzrostowa. Chociaż mi-
gracja jest powszechnym zjawiskiem obserwowanym od zarania dzie-
jów, współcześnie stanowi fenomen ze względu na rekordowo wysoką 
skalę. Liczba imigrantów na świecie w latach 1970-2015 wzrosła pra-
wie trzykrotnie: z 84,5 mln (stanowiąc 2,3% populacji) do 243,7 mln 
(3,3%) (World Migration Report 2018). Aby zrozumieć istotność opisy-
wanego zjawiska należy zgłębić motywy przemieszczania się ludności 
związane ze zmianą miejsca zamieszkania (pobytu stałego lub czaso-
wego) połączone z przekroczeniem granicy administracyjnej podsta-
wowej jednostki terytorialnej. Ravenstein już w XIX wieku stwierdził, 
że główną przyczyną migracji jest naturalna chęć polepszenia swojej 
sytuacji materialnej. Innym naukowcem poruszającym tą kwestię był 
Hicks, który w 1932 roku uznał za główną przyczynę migracji zróżnico-
wanie korzyści ekonomicznych netto, głównie zaś zróżnicowanie płac. 
Z kolei teoria keynesowska problematykę migracji kojarzy dodatkowo 
ze zróżnicowaniem poziomów bezrobocia / zatrudnienia oraz możli-
wościami zatrudnienia w innym miejscu (Cabańska 2015: 8). Migracja 
jest zjawiskiem inwazyjnym wywołującym szereg konsekwencji za-
równo dla kraju wysyłającego, jak i przyjmującego. Kraj przyjmujący 
może doświadczyć wielu benefitów ze względu na przybywających 
imigrantów, jednak ich obecność może stać się przyczyną problemów 
gospodarczych, społecznych i politycznych. Charakter następstw dla 
kraju wysyłającego w dużym stopniu zależy od skali emigracji oraz 
innych uwarunkowań, jak: kto wyjeżdża, dlaczego, na jak długo itp. 
(Markowski 2019: 43-45).

Polski rynek pracy

W Polsce model wolnego rynku pracy istnieje od 1990 roku, 
w czasach komunistycznych praca była obowiązkowa, dlatego też 
wskaźniki bezrobocia z czasów PRL były bliskie zeru. Wynika to z fak-
tu, że w tamtym okresie występowało bezrobocie ukryte, oznacza to, 
że ludzie przychodzili do pracy i wykonywali czynności bezsensowne, 
które nie miały ekonomicznego uzasadnienia (Kryńska, Kwiatkowski, 
Zarychta 1998). Wraz z zaistnieniem kapitalizmu i wolnego rynku pra-
cy nastąpiła drastyczna zmiana. Już po pierwszym roku bezrobotnych 
było ponad milion Polaków, głównie na pomorzu zachodnim, szcze-
gólnie byłych pracowników Państwowych Gospodarstw Rolnych (PGR) 
(https://www.bankier.pl 2019). Stopa bezrobocia w Polsce w latach 
1990-2019 przedstawiona została na wykresie 1. Analizując wykres 1 
można zauważyć, że bezrobocie wzrastało od 1990 do 1994 roku i ma-
lało do października 1998 roku. Następnie można zaobserwować wy-
raźny wzrost stopy bezrobocia (najwyższy w historii postkomunistycz-
nej Polski), do poziomu 20,6% w lutym 2004 roku. Od tamtej pory sto-
pa bezrobocia systematycznie spada. W czerwcu tego roku (tj. 2019) 
zanotowano poziom bezrobocia najniższy od 1990 roku wynoszący 
5,3%. Sytuacja na rynku pracy zdecydowanie zmieniła się po wejściu 
Polski do Unii Europejskiej w 2004 roku oraz po przystąpieniu do po-
rozumienia z Schengen w 2007 roku, co oznaczało możliwość przekro-
czenia granicy w dowolnym momencie, bez konieczności okazywania 
paszportu i przechodzenia kontroli granicznych (https://www.bankier.
pl2019). W konsekwencji wielu Polaków wyemigrowało do krajów 
Europy zachodniej w poszukiwaniu lepszych warunków bytowych, 
ponieważ w Polsce w tamtym okresie widoczne było niedopasowa-
nie wykształcenia siły roboczej do popytu na pracę, dlatego też wiele 

The purpose of this work was to compare and identify differences 
in the labour market in the context of Poland’s economic development, 
taking into account economic migrants from Ukraine. The article con-
sists of three chapters: the first portrays the situation in the Polish labo-
ur market, the second characterize Ukrainian immigration, the last one 
is an attempt to show the dependence of the influx of citizens from the 
eastern border on the Polish labour market. For comparative analysis, 
data from Eurostat, the Central Statistical Office and the NBP were used 
to provide information on the unemployment rate, employee demand 
and the migration balance. To indicate that immigrants from Ukraine 
are very important for the stabilization of the Polish labour market and 
the development of the Polish economy.

Słowa kluczowe: Ukrainian citizens, migration, Polish labour market.



Kacper Igielski, Brygida Sowa – Migracja obywateli Ukrainy...

45

osób z dyplomem uczelni wyższej mieszkających na wsi decydowało 
się na emigrację (Kowalska 2013). Należy wspomnieć, że w okresie 
największej emigracji tj. w latach 2006-2008 poziom bezrobocia obni-
żył się nieznacznie, co oznacza, że emigracja nie wpłynęła znacząco na 
zatrudnienie na polskim rynku pracy (Kowalska 2013). Zdecydowanie 
bardziej istotnym elementem była ogólna poprawa kondycji polskiej 
gospodarki między latami 2004-2008, która wpłynęła pozytywnie na 
wzrost liczby zatrudnionych na polskim rynku pracy (Kaczmarczyk 
2008). Odpływ ludności miał istotne znaczenie dla przedsiębiorców, 
szczególnie w branży budowlanej, gdzie najbardziej zauważono brak 
pracowników. W 2007 roku prawie 40% wszystkich dobrowolnych 
odejść z pracy było spowodowane wyjazdem pracownika za granicę. 
W branży budowlanej było to aż 60% (Gomuła 2010). Rynek pracy 
jest również bezpośrednio związany z sytuacją demograficzną, według 
danych Eurostatu, aby występowała zastępowalność pokoleń współ-
czynnik dzietności powinien wynosić 2,1-2,15, natomiast w 2017 roku 
wynosił on zaledwie 1,48 (https://ec.europa.eu 2019). Oznacza to, że 
jeżeli wartość współczynnika nie wzrośnie, liczba ludności Polski bę-
dzie maleć. Można zatem dojść do wniosku, że przy obecnym pozio-
mie bezrobocia, niekorzystnej sytuacji demograficznej Polski i wciąż 
widocznym zapotrzebowaniu na pracowników, imigranci z Ukrainy są 
potrzebni do rozwoju polskiej gospodarki (Bińkowski 2017).

Wykres 1. Stopa bezrobocia w Polsce w latach 1990-2019

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 1990-2019. 

Wykres 2. Saldo migracji – Polska w latach 1966-2018

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 1966-2018.

 
Analizując dane wykresu 1 można zauważyć, że dopiero od 

2015 roku saldo migracji dla Polski jest dodatnie. Przyczyną tej sytu-
acji jest zdecydowanie niższa liczba emigrujących osób oraz znacznie 
wyższa liczba osób imigrujących. Najwięcej imigrantów w Polsce jest 
z Ukrainy (http://psz.praca.gov.pl 2019), ich obecność pozytywnie 
oddziałuje na polski rynek pracy.

Imigranci w Polsce

W związku z rozpadem ZSRR mieszkańcy terenów dawnych 
republik radzieckich, w tym Ukraińcy, uzyskali sposobność do wy-
jazdów za granicę m.in. w celach zarobkowych. Możliwość ta oka-
zała się szczególnie cenna po roku 1991, zważywszy na pogorszenie 
warunków życia, będących konsekwencją burzliwego okresu trans-
formacji. W latach 1991-1999 produkcja na ukraińskim rynku spa-
dła o kilkadziesiąt procent poniżej poziomu produkcji z roku 1990, 
a nieskutecznie prowadzona polityka monetarna doprowadziła pod 
koniec 1993 roku do hiperinflacji. Następne lata nie przyniosły po-
prawy, a sytuacja gospodarcza Ukrainy została dodatkowo obciążona 
przez kryzys finansowy w Rosji w 1998 roku oraz światowy kryzys  
z 2008 roku (Klimek 2014). Obserwowany po 2014 roku gwałtowny 
odpływ obywateli Ukrainy z ich ojczyzny może być tłumaczony konflik-
tem zbrojnym prowadzonym na wschodzie kraju oraz ciągle pogarsza-
jącą się sytuacją ekonomiczną (https://www.nbp.pl/ 2019). Ukraińcy 
wobec braku stosownych zmian i obawy o własne życie podejmują 
radykalne decyzje wiążące się z opuszczeniem ojczyzny. 

Liberalizacja przepisów dotyczących zezwolenia na podjęcie pra-
cy, bliskość terytorialna, podobieństwo języka polskiego i ukraińskiego 
oraz nieznaczna odmienność kulturowa spowodowały, że Polska stała 
się atrakcyjnym kierunkiem emigracji dla obywateli Ukrainy. Danych 
dotyczących ilości Ukraińców przebywających w granicach Polski do-
starczają: GUS, Straż Graniczna, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej oraz Urząd ds. Cudzoziemców. Niestety dokładna wartość 
jest trudna do oszacowania ze względu na powszechne wykonywanie 
przez migrantów z Ukrainy nierejestrowanej pracy oraz pewną skalę 
nielegalnych pobytów (Brunarska, Grott, Lesińska 2012: 7,10). Jednym 
ze sposobów uzyskania informacji o ilości Ukraińców w Polsce jest 
liczba wydanych zezwoleń na pracę w Polsce obywatelom Ukrainy. 
Wykres 3 ujmuje dekadę, począwszy od 2008 aż do roku 2018, obra-
zując tendencję wzrostową. W 2008 roku ilość wydanych zezwoleń 
wynosiła 5,4 tys., czyli Ukraińcy stanowili 0,014% populacji Polski. Sy-
tuacja diametralnie się zmieniła w ostatnim badanym roku, kiedy to 
liczba zezwoleń wzrosła ponad 44-krotnie (do 238,3 tys.), w związku 
z czym Ukraińcy pracujący na terenie Polski stanowili 0,62% populacji. 
Wyraźny wzrost zainteresowania Ukraińców pracą w Polsce, obser-
wowany po 2014 roku, jest rezultatem coraz ostrzejszych problemów 
militarnych, politycznych i ekonomicznych w ich ojczyźnie przy rów-
nocześnie zachodzącej liberalizacji zasad podejmowania pracy przez 
migrantów w Polsce (Klimek 2014).

Wykres 3. Liczba wydanych zezwoleń na pracę w Polsce obywatelom Ukra-
iny w latach 2008-2018

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Ministerstwa Rodziny, 
Pracy i Polityki Społecznej 2008-2018.
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Imigracja Ukraińców a polski rynek pracy

Analizując wydawane zezwolenia na pracę w Polsce dla ukraiń-
skich imigrantów zauważalne stają się pewne trendy. Jednym z nich 
jest przestrzenne rozmieszczenie obywateli Ukrainy w Polsce. O lokali-
zacji decydują czynniki rynkowe (duże miasta zapewniają większą po-
daż pracy), czynniki geograficzne oraz historyczne (Brunarska, Grott, 
Lesińska 2012: 14). Wśród województw największym zainteresowa-
niem Ukraińców odznaczało się województwo mazowieckie. Jeszcze 
do 2014 roku ponad połowa oświadczeń rejestrowana była tylko 
w tym województwie (choć już wtedy zaobserwowano spadek w sto-
sunku do 2013 roku), podczas gdy w 2016 roku jego udział spadł do 
28%. Wzrósł natomiast udział oświadczeń rejestrowanych w innych 
województwach, w szczególności w łódzkim, wielkopolskim, śląskim 
i małopolskim (Chmielewska, Dobroczek, Panuciak 2017).

Wykres 4. Liczba wydanych zezwoleń na pracę w Polsce obywatelom Ukra-
iny w latach 2008-2016 według grup pracowniczych: kadra kierownicza, 
doradcy, eksperci
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Ministerstwa Rodziny, 
Pracy i Polityki Społecznej w latach 2008-2016.

Kolejne zauważalne tendencje widoczne są w sektorze zatrud-
nienia według grup pracowniczych oraz branż. Rosnące jest zain-
teresowanie pracownikami z Ukrainy wśród branż innych niż rol-
nictwo. Przed 2014 rokiem średnio ponad połowa rejestrowanych 
oświadczeń dotyczyła tego właśnie sektora gospodarki. W 2016 
roku, mimo że liczba oświadczeń rejestrowanych przez tę branżę 
nadal była najwyższa (w 2016 roku 336,7 tys. oświadczeń wobec 
178,2 tys. w 2014 roku) to w 2016 roku udział tego sektora w ogól-
nej liczbie rejestracji wyniósł tylko 25,6%. Systematycznie rośnie 
natomiast znaczenie takich branż jak budownictwo, przetwórstwo 
przemysłowe, transport, handel i sektor gospodarstw domowych 
(Chmielewska, Dobroczek, Panuciak 2017).

Jak wynika z wykresów 4, 5 i 6, podejmowanie przez Ukraińców 
pracy w charakterze robotnika wykwalifikowanego było dominujące 
przez wszystkie badane lata. Wiąże się to z wakatami na tych sta-
nowiskach powstałych po licznych wyjazdach polskich robotników 
za granicę. Jak wynika z badań Barometru Zawodów ponad poło-
wa powiatów w Polsce zgłasza zapotrzebowanie na pracowników 
z branży budowlanej. Odpływ ludności z lat 2006-2009, który był tak 
widoczny jest teraz uzupełniany przez pracowników głównie z Ukra-
iny. Widoczny wzrost popytu zauważalny jest nie tylko na pracowni-
ków przy pracach prostych czy wykwalifikowanych robotników, ale 
również na kadrę kierowniczą, doradców i ekspertów. Porównując 
lata 2008 i 2016 można zaobserwować ponad trzykrotny wzrost za-
interesowania tą grupą pracowniczą.

Całkowita liczba wydanych zezwoleń na pracę w Polsce oby-
watelom Ukrainy przedstawiona na wykresie 3 jest mniejsza od 
zsumowanych danych z wykresów 4, 5 i 6 w analogicznych latach. 
Wynika to z faktu, iż niektóre zezwolenia nie zostały sklasyfikowane 
w żadnej z grup: kadra kierownicza, doradcy, eksperci; robotnicy 
wykwalifikowani; pracownicy przy pracach prostych.

Wykres 5. Liczba wydanych zezwoleń na pracę w Polsce obywatelom Ukra-
iny w latach 2008-2016 według grup pracowniczych: robotnicy wykwalifi-
kowani
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Ministerstwa Rodziny, 
Pracy i Polityki Społecznej w latach 2008-2016.

Wykres 6. Liczba wydanych zezwoleń na pracę w Polsce obywatelom Ukra-
iny w latach 2008-2016 według grup pracowniczych: pracownicy przy pra-
cach prostych
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Ministerstwa Rodziny, 
Pracy i Polityki Społecznej w latach 2008-2016.

Podsumowanie

W pracy przedstawiono obecną sytuację polskiego rynku pracy, 
jego zapotrzebowanie i wpływ imigrantów zarobkowych z Ukrainy 
na wyżej wymieniony rynek. Przeprowadzone badanie empiryczne 
oraz częściowa kwerenda literatury pozwoliły na sformułowanie 
najważniejszych wniosków: 1/ Skutki emigracji Polaków z lat 2006-
2009, w postaci deficytu pracowników szczególnie w sektorze bu-
dowlanym, w dalszym ciągu są widoczne i odczuwalne przez przed-
siębiorców na rynku pracy. Braki pracownicze są regularnie uzupeł-
niane przez imigrantów zarobkowych głównie z Ukrainy; 2/ Utrzy-
mująca się niestabilna sytuacja ekonomiczno-polityczna na Ukrainie 
oraz brak konieczności posiadania wiz przez obywateli Ukrainy przy 
przekraczaniu granicy z Polską, spowodowały zwiększenie ruchów 
migracyjnych między tymi krajami; 3/ Obserwując sytuację demo-
graficzną Polski i przewidywany dalszy wzrost gospodarczy, imigranci 
z Ukrainy są niezbędni do dalszego zrównoważonego rozwoju pol-
skiej gospodarki. 
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