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Tezy
Masowa imigracja ekonomiczna z państw Europy Wschodniej jest fenomenem 
na skalę europejską, który systematycznie zyskuje na znaczeniu od momentu 
agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę w 2014 r. Cudzoziemcy z tego regionu 
przyjeżdżają do Polski głównie w celach zarobkowych lub edukacyjnych. Szybko 
się integrują i przynoszą realne korzyści z punktu widzenia gospodarek zarówno 
państw przyjmujących, jak i państw Europy Wschodniej, m.in. w postaci trans-
ferów finansowych, społecznych i kulturowych.
Fenomenem migracji z państw Europy Wschodniej jest pozytywny stosunek 
do tego zjawiska dużej części społeczeństwa polskiego oraz polskich środków 
masowego przekazu, co sprzyja integracji tej kategorii imigrantów.
Jednym z kluczowych czynników decydujących o skali i charakterze migracji 
zarobkowej z Europy Wschodniej jest polityka imigracyjna. Polska jest pań-
stwem, które konsekwentnie od 2006 r. wprowadza regulacje sprzyjające 
imigracji z tego kierunku, przez co po 2014 r. stała się najpopularniejszym 
państwem imigracyjnym dla przybyszów z obszaru poradzieckiego. Dane Eu-
rostatu potwierdzają, że Polska obecnie najefektywniej pozyskuje imigrantów 
zarobkowych wśród państw członkowskich Unii Europejskiej.
Pandemia koronawirusa może zachęcić część imigrantów nieregularnych z Eu-
ropy Wschodniej do zalegalizowania swojego pobytu i zatrudnienia w Polsce, 
co ułatwi im starania o ewentualną pomoc materialną i medyczną.
Przykład diametralnej zmiany wektora emigracji zarobkowej z Ukrainy z kie-
runku wschodniego na zachodni po 2014 r. powinien być swoistym mementum. 
Pandemia jest sui generis egzaminem. Od tego, jak zdadzą go władze Polski, 
czy odpowiednio zatroszczą się o imigrantów zarobkowych z Europy Wschod-
niej, może zależeć przyszłość obecnego modelu polityki imigracyjnej Polski.
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Wprowadzenie

Migracje międzynarodowe są zjawiskiem społecznym, które 
na przestrzeni ostatnich dekad systematycznie zyskuje na 
znaczeniu. Rosnąca dynamika ruchów wędrówkowych jest 
konsekwencją kompleksowych zmian zachodzących w śro-
dowisku międzynarodowym. Wśród kluczowych czynników 
kształtujących procesy migracyjne możemy wyliczyć m.in.: 
dużą dynamikę przyrostu naturalnego w niektórych regio-
nach świata (przykładowo w Afryce, Ameryce Południowej 
oraz Azji), piętrzące się nierówności gospodarcze i społecz-
ne, postęp technologiczny, w tym rozwój nowych środków 
transportu, globalizację, ocieplenie klimatu (powodujące 
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niedobory wody pitnej i głód), katastrofy ekologiczne oraz 
powtarzające się kryzysy polityczne, które mogą destabili-
zować gospodarkę i przechodzić w konflikty etniczne i et-
noreligijne.

Z reguły migranci lub uchodźcy decydują się na wyjazd 
do państw, w których mogą znaleźć bezpieczne schronienie 
oraz stabilizację socjalną. Dlatego na czele rankingu państw 
imigracyjnych od lat sytuują się kraje Europy Zachodniej 
oraz Ameryki Północnej. Rosnąca fala przybyszów budzi 
poważne obawy społeczeństw przyjmujących i sprzyja po-
lityzacji oraz sekurytyzacji problemu. Populistyczni poli-
tycy często wykorzystują trudne położenie imigrantów do 
poprawy własnych notowań, wyolbrzymiając potencjalne 
zagrożenia związane z imigracją zarobkową. Wspomniane 
zjawisko uwidoczniło się po 2010 r. wraz z eskalacją prote-
stów w państwach Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej 
(MENA), które zdestabilizowały region i wywołały masową 
migrację do Europy.

Polska przez dekady była państwem emigracyjnym, skąd 
masowo wyjeżdżano w poszukiwaniu lepszego życia. Z tego 
powodu posiada jedną z najliczniejszych diaspor, szacowa-
ną na 18-20 mln osób1. Należy także do grona państw Unii 
Europejskiej najbardziej dotkniętych emigracją poakcesyj-
ną. Według różnych szacunków po 2004 r. z Polski za pracą 

1 M. Lesińska, Polityczna rola diaspory na przykładzie krajów Europy Środkowo-
-Wschodniej, „Politeja” 2016, t. 13, nr 41, s. 82.
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wyjechało na Zachód około 2 mln osób. W efekcie, podobnie 
jak w większości państw Europy Środkowo-Wschodniej, 
pogłębiły się niedobory pracowników na polskim rynku 
pracy. Konieczne zatem było podjęcie szeregu działań ma-
jących na celu szybkie zaradzenie problemowi, gdyż wzrost 
liczby wolnych miejsc pracy mógł negatywnie odcisnąć się 
na kondycji polskiej gospodarki. Zabiegom tym sprzyjała 
dynamicznie zmieniająca się sytuacja gospodarcza i geopo-
lityczna w regionie.

Celem niniejszej pracy będzie przybliżenie genezy, uwa-
runkowań, skali i znaczenia imigracji ekonomicznej oby-
wateli państw Europy Wschodniej do Polski po 2014 r., czyli 
wraz z początkiem agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. 
Cezura ta została wybrana nieprzypadkowo, ponieważ kry-
zys ukraiński zmienił diametralnie sytuację polityczną i go-
spodarczą większości państw poradzieckich, co zwiększyło 
atrakcyjność wyjazdów zarobkowych do Unii Europejskiej. 
Spróbujemy pokrótce scharakteryzować strumienie migra-
cyjne z Europy Wschodniej trafiające do Polski oraz przed-
stawić je na tle procesów migracyjnych w Europie Środkowej 
i całej Unii Europejskiej.

Przygotowując niniejszą pracę, wykorzystywaliśmy ana-
lizę danych zastanych, metodę instytucjonalno-prawną wraz 
z elementami metody porównawczej.
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Niezwykle trudnym zadaniem badawczym jest precyzyjne 
określenie czynników warunkujących masową imigrację za-
robkową z Europy Wschodniej do Polski, podobnie jak jedno-
znaczne stwierdzenie, w jakim stopniu mogą one wpływać 
na decyzję o wyjeździe. W tym aspekcie pomocne są m.in. 
teorie sieci migracyjnych, systemów migracyjnych oraz teo-
ria skumulowanej przyczynowości (cumulative causation), 
które kładą nacisk na znaczenie przepływu osób, towarów, 
usług, informacji lub idei w kształtowaniu sieci, a z czasem 
także systemów migracyjnych. Nieustanny przepływ, ale 
również jego uwarunkowania w skali makro, mikro i mezo 

1. Uwarunkowania masowej  
imigracji zarobkowej  
z Europy Wschodniej
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sprzyjają powstawaniu powiązań społecznych, ekonomicz-
nych i kulturowych warunkujących procesy migracyjne2. 
Duże znaczenie eksplanacyjne ma również teoria przejścia 
migracyjnego, łącząca procesy migracyjne ze społecznym 
i gospodarczym rozwojem poszczególnych państw czy re-
gionów3.

Różnorodne determinanty i zjawiska warunkują dyna-
mikę i kierunki przepływu strumieni migracyjnych w ob-
rębie jednego systemu lub jego podsystemów. Oczywiście 
poziom analizy zależy w znacznym stopniu od perspektywy 
badawczej. W skali makro możemy wymienić szereg czynni-
ków warunkujących kształt, kierunek i wielkość strumieni 
migracyjnych, jednak niejednokrotnie trudno jest to zrobić 
z perspektywy mezo czy mikro, a sam podział na poszcze-
gólne poziomy często ma płynny charakter. Możemy jednak 
pokusić się o stwierdzenie, że wśród kluczowych determi-
nantów zachęcających potencjalnych migrantów do wyjazdu 
są uwarunkowania m.in. gospodarcze, polityczne, historycz-
ne, kulturowe, społeczne oraz geograficzne.

W klasycznej pracy z zakresu teorii badań migracyjnych, 
której inicjatorem i jednym z głównych autorów był amery-
kański uczony Douglas S. Massey, obszar poradziecki trak-

2 D. S. Massey i in., Theories of International Migration: A Review and Appraisal, [w:] 
The Migration Reader. Exploring Politics and Policies, red. A. M. Messina, G. Lahav, 
Rienner, Boulder – London 2006, s. 41-45.

3 S. Castles, H. de Haas, M. J. Miller, The Age of Migration, Palgrave Macmillan, Lon-
don 2014, s. 46-49.
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towano jako marginalny element europejskiego systemu 
migracyjnego. Wspólnie z Europą Środkową stanowił część 
„Europy Wschodniej”, będąc regionem praktycznie wyłącz-
nie masowej migracji zarobkowej w kierunku zachodnim4. 
Warto jednak zwrócić uwagę, że procesy migracyjne w by-
łych republikach radzieckich cechowały się swoją specyfiką 
i obok masowej emigracji obserwowaliśmy tam również ma-
sową imigrację głównie do Federacji Rosyjskiej. Dynamika 
procesów ludnościowych i migracyjnych – niejednokrotnie 
większa niż w państwach zachodnioeuropejskich – świadczy 
o tym, że obszar poradziecki możemy potraktować jako sa-
modzielny system migracyjny, którego centralnym elemen-
tem jest Federacja Rosyjska. Przynajmniej do roku 2014, po 
którym obserwujemy znaczny wzrost popularności migracji 
zarobkowych do Unii Europejskiej.

Funkcjonowanie poradzieckiego systemu migracyjnego 
należy rozpatrywać z perspektywy longue durée procesów 
historycznych i politycznych, które odcisnęły swoje piętno 
na sytuacji narodów znajdujących się w obrębie wpływów 
imperialnych Rosji i ukształtowały jego odrębność. Silne 
powiązania społeczne, kulturowe czy gospodarcze, a przede 
wszystkim carska oraz bolszewicka polityka narodowa czy 
etniczna5 – która w okresie stalinowskim przerodziła się 

4 D. S. Massey i in., Worlds in Motion. Understanding International Migration at the 
End of the Millennium, Clarendon Press, Oxford 1998, s. 110-122.

5 D. Zisserman-Brodsky, Constructing Ethnopolitics in the Soviet Union. Samizdat, 
Deprivation, and the Rise of Ethnic Nationalism, Palgrave Macmillan, New York – 
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w nieludzką inżynierię społeczną – diametralnie odmieniły 
oblicze regionu, przesądzając o jego specyfice. Kluczowe zna-
czenie z punktu widzenia tych procesów miał okres sowiec-
ki, w czasie którego eksperymenty ludnościowe przyniosły 
śmierć milionom osób oraz doprowadziły do deportacji i ko-
lonizacji nierosyjskich regionów imperium. Możliwość do-
browolnego przemieszczania się między poszczególnymi 
republikami radzieckimi była ściśle limitowana, jeszcze trud-
niej było opuścić terytorium Związku Radzieckiego6.

Schyłek opresyjnego reżimu sowieckiego poluzował ry-
gle w „więzieniu narodów”. Gwałtowny charakter procesów 
dezintegracyjnych, który przyniósł destabilizację polityczną 
i gospodarczą, skutkował masowymi migracjami wewnętrz-
nymi i międzynarodowymi. Raptowne zmniejszenie kontroli 
związkowego centrum przyspieszyło proces usamodzielnie-
nia się elit republikańskich, które w walce o wpływy politycz-
ne posługiwały się niejednokrotnie retoryką populistyczną 
i nacjonalistyczną, co sprzyjało eskalacji napięć i nierzadko 
prowadziło do wybuchu konfliktów etnicznych, czy wręcz 
separatyzmów. Władze na Kremlu wykorzystywały te napię-
cia do umacniania własnej pozycji politycznej na obszarze 
poradzieckim.

Basingstoke (Hants.) 2003, s. 19-155.
6 L. H. Siegelbaum, L. P.  Moch, Broad is My Native Land. Repertoires and Regimes 

of Migration in Russia’s Twentieth Century, Cornell University Press, Ithaca 2014,  
s. 16-333.
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Brak centralnego planowania i administrowania gospo-
darką sprzyjał masowemu uwłaszczaniu się nomenklatury 
na majątku państwowym. W efekcie pogłębiał się chaos go-
spodarczy i rosła w siłę szara strefa. Szacuje się, że w latach 
1990-1995 jej udział w PKB Ukrainy zwiększył się z 14,6 do 
48,9%, w Federacji Rosyjskiej z 14,7 do 41,6%, a w Gruzji z 24,9 aż 
do 62,6%. Rosnąca gospodarka nieformalna oraz działające 
w jej ramach organizacje przestępcze lub paraprzestępcze 
utrudniały uczciwą konkurencję. W konsekwencji wiele 
przedsiębiorstw państwowych nie było w stanie dostoso-
wać się do nowych realiów i ogłosiło upadłość. Znacząco 
zmniejszył się poziom inwestycji krajowych i zagranicznych. 
Gwałtownie wzrosło bezrobocie, a w przypadku osób pracu-
jących istotnie obniżył się poziom realnych wynagrodzeń, co 
było efektem galopującej hiperinflacji. W 1995 r. realna siła 
nabywcza wynagrodzeń wynosiła na Ukrainie zaledwie 44% 
poziomu płac z roku 1989. W Rosji ten współczynnik wyniósł 
36%, w Gruzji 12%, a w Armenii zaledwie 5%7.

Zjawiska te zmusiły miliony osób do wyjazdu w poszu-
kiwaniu lepszych warunków bytowych. Przez dwie dekady 
po dekompozycji państwa związkowego najpopularniej-
szym kierunkiem emigracji zarobkowej była Federacja Rosyj-
ska. Początkowo trafiali tam głównie migranci przymusowi, 
wśród których dominowały osoby rosyjskojęzyczne ucieka-

7 D. Wojnarski, Przemiany gospodarcze na świecie w latach dziewięćdziesiątych XX 
wieku, Wydawnictwo KUL, Lublin 2011, s. 96-102.
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jące przed dyskryminacyjną polityką nowych władz republi-
kańskich lub przed konfliktami zbrojnymi. Według różnych 
szacunków w latach 90. do Federacji Rosyjskiej mogło trafić 
od 6 do ponad 8 mln osób8.

Wyraźny wzrost zainteresowania migracją zarobkową 
do Rosji obserwowany był szczególnie po 2000 r., kiedy na-
stąpiła znacząca poprawa kondycji gospodarki rosyjskiej po 
gwałtownej zwyżce cen surowców węglowodorowych na 
giełdach światowych oraz po podniesieniu poziomu wydo-
bycia, możliwemu dzięki pokaźnym inwestycjom zachodnich 
koncernów paliwowych. Masowemu napływowi głównie ta-
niej siły roboczej z państw obszaru poradzieckiego sprzyjała 
liberalna polityka imigracyjna i reżim bezwizowy utrzymy-
wany w obrębie WNP, ale także uwarunkowania kulturowe, 
społeczne czy bliskość geograficzna9.

W efekcie Federacja Rosyjska znalazła się w czołówce 
państw imigracyjnych. Według wyliczeń ONZ, w 2010 r. w Ro-
sji żyło 12,27 mln imigrantów, co stanowiło 8,7% całej po-
pulacji państwa i sytuowało Rosję na drugim miejscu na 
świecie pod względem liczby imigrantów po Stanach Zjed-
noczonych (42,81 mln) i przed Republiką Federalną Niemiec 

8 Д. В. Тренин, Демография и иммиграция, [w:] Миграция в России 2000-2012. 
Хрестоматия в трех томах, red. И. С. Иванов, т. 1, ч. 1: Миграционные 
процессы и актуальные вопросы миграции, Спецкнига, Москва 2013, s. 473.

9 В. Л. Иноземцев, Потерянное десятилетие, Московская школа политиче-
ских исследований, Москва 2013, s. 511-528.
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(10,75 mln)10. W ten sposób w ciągu kilku lat diametralnie 
zmieniła się sytuacja migracyjna Rosji, która z państwa emi-
gracyjnego, jakie w burzliwym okresie pierwszej połowy lat 
90. opuściło kilka milionów osób poszukujących lepszego 
życia, przekształciła się w państwo imigracyjne z masową, 
kilkumilionową migracją nieudokumentowaną, pochodzącą 
głównie z państw WNP.

Wektor rosyjski migracji zarobkowej był bardzo popu-
larny przez całe dekady funkcjonowania państwa związ-
kowego oraz utrzymał się po rozpadzie ZSRR praktycznie 
aż do momentu wybuchu konfliktu ukraińsko-rosyjskiego 
w 2014 r. Nie oznacza to jednak, że przyczyną istotnej zmia-
ny preferencji migracyjnych części mieszkańców Europy 
Wschodniej był sam konflikt na wschodzie Ukrainy. Stano-
wiły one raczej konsekwencję szeregu czynników współza-
leżnych od siebie, a rosyjska agresja była tylko katalizatorem, 
który przyśpieszył proces przekształceń systemowych.

Kluczowym czynnikiem sprzyjającym podejmowaniu 
decyzji o wyjeździe był kryzys gospodarczy spowodowany 
przez rosyjską agresję. Konflikt zbrojny oraz rosyjsko-ukra-
ińska wojna handlowa skutkowały realnym pogorszeniem 
wskaźników makroekonomicznych, towarzyszył im spadek 
kursu rubla i hrywny do dolara amerykańskiego, masowy 
odpływ kapitału zagranicznego z Ukrainy i Rosji, a sytuację 

10 International Migration Report 2009: A Global Assessment, United Nations, New 
York 2011, s. XIX, 263.
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pogorszyły znaczące obniżki cen surowców węglowodoro-
wych na rynkach światowych. W efekcie istotnie obniżył 
się poziom życia milionów mieszkańców dawnych republik 
radzieckich. Embargo nałożone na europejskie produkty 
spożywcze podniosło koszty życia w Rosji, przez co obni-
żyło atrakcyjność migracji zarobkowej do Federacji Rosyj-
skiej, dotychczas największego państwa imigracyjnego na 
obszarze poradzieckim. Przemiany polityczne przyczyniły 
się do wzrostu obaw przed agresywną polityką rosyjską, 
ale podkopały także wiarę milionów Ukraińców i Białoru-
sinów w poprawę ich bytu i lepsze jutro. Po 2014 r. zachodni 
kierunek migracyjny zaczął dominować wśród obywateli 
Ukrainy i Mołdawii. W przypadku Białorusinów większość 
w dalszym ciągu decydowała się na wyjazd do Federacji Ro-
syjskiej, jednak migracja zarobkowa do Unii Europejskiej 
systematycznie zyskiwała na znaczeniu11.

Jedną z ważnych przyczyn istotnej transformacji archi-
tektury systemu migracyjnego na obszarze poradzieckim, 
często pomijaną przez badaczy, była znacząca reforma rosyj-
skiej polityki imigracyjnej po 2008 r., będąca próbą uspokoje-
nia nastrojów antyimigracyjnych, które nasiliły się w czasie 
załamania gospodarczego, stanowiącego konsekwencję 
światowego kryzysu finansowego oraz wojny rosyjsko-gru-
zińskiej. Kluczowym założeniem nowej polityki imigracyjnej 

11 A. Yeliseyeu, Migration between Belarus and Poland: Current Trends and Prospects, 
Eurasian States in Transition Research Center, March 2018, s. 7.
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było ograniczenie napływu nierejestrowanych imigrantów 
zarobkowych oraz stymulowanie akcji repatriacyjnej osób 
rosyjskojęzycznych z obszaru poradzieckiego. Daleko idące 
zmiany prawne, a w szczególności nowe przepisy regulujące 
kwestię legalizacji pobytu, wprowadzone 1 stycznia 2014 r., 
uniemożliwiały obywatelom państw nieobjętych reżimem 
wizowym pobyt dłuższy niż 3-miesięczny w cyklu półrocz-
nym, co znacząco utrudniło imigrantom z WNP przenikanie 
do szarej strefy.

Osoby chcące zalegalizować swój pobyt mogły od 1 stycz-
nia 2015 r. wykupić patenty, które umożliwiały obywatelom 
państw nieobjętych reżimem wizowym podejmowanie le-
galnej pracy w praktycznie wszystkich zawodach. Reforma 
systemu patentowego, po raz pierwszy wprowadzonego 
w 2010 r., wiązała się z szeregiem dodatkowych zmian. Przede 
wszystkim konieczne było comiesięczne opłacanie patentu, 
a jego cena zależała od określonego podmiotu federalnego, 
który dostosowywał ją do lokalnego poziomu zarobków oraz 
zapotrzebowania na siłę roboczą z zagranicy. Imigranci byli 
zobligowani do zdania egzaminu integracyjnego, który po-
twierdzał ich znajomość języka rosyjskiego, podstaw prawa 
oraz historii Rosji. Tylko obywatele państw, które przystą-
piły do Eurazjatyckiej Unii Gospodarczej (tj. Białoruś, Ka-
zachstan, Armenia i Kirgistan), mogli podejmować pracę bez 
konieczności uzyskania pozwolenia, wykupienia patentu, 
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ponoszenia dodatkowych opłat czy zdawania egzaminów 
integracyjnych12.

Znacząca modyfikacja polityki imigracyjnej Federacji 
Rosyjskiej była ważnym czynnikiem zniechęcającym mi-
grantów ekonomicznych z Ukrainy i Mołdawii do podejmo-
wania pracy w Rosji. Jednak precyzyjne określenie skutków 
zmian legislacyjnych jest bardzo trudne z dwóch powodów. 
Po pierwsze, większość imigrantów z tych państw pracowała 
w Federacji Rosyjskiej w gospodarce nieformalnej, dlatego 
dokładne oszacowanie ich liczby na rosyjskim rynku pracy 
jest niezwykle trudne. Dodatkowo, implementacja kluczo-
wych przepisów prawnych nastąpiła w momencie agresji 
Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, czego efektem była anek-
sja Krymu i okupacja Donbasu przez prorosyjskich sepa-
ratystów. Eskalacja konfliktu zmusiła kilka milionów osób 
z południowo-wschodniej Ukrainy do opuszczenia miejsca 
zamieszkania i szukania pomocy na obszarach nieobjętych 
działaniami zbrojnymi także za granicą, w tym w Rosji13.

Na spadek atrakcyjności emigracji zarobkowej do Fede-
racji Rosyjskiej wpłynęła także duża niechęć społeczeństwa 

12 M. Denisenko, Migration to Russia and the Current Economic Crisis, [w:] Migra-
tion and the Ukraine Crisis. A two-country perspective, red. A. Pikulicka-Wilczew-
ska, G. Uehling, E-International Relations, Bristol 2017, s. 136-138.

13 J. Hajduk, T. Stępniewski, Wojna hybrydowa Rosji z Ukrainą: uwarunkowania i in-
strumenty, „Studia Europejskie” 2015, nr 4, s. 139-148; K. Falkowski, Bezpieczeństwo 
ekonomiczne Rosji w warunkach sankcji gospodarczych UE w kontekście posiada-
nych międzynarodowych przewag konkurencyjnych, „Studia Europejskie” 2015, 
nr 4, s. 158-167.
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rosyjskiego wobec Ukraińców, podsycana przez wszech-
obecną propagandę państwową. Według badań Centrum 
Analitycznego Jurija Lewady od marca 2014 r. do połowy 
2017 r. średnio aż ok. 60% obywateli Federacji Rosyjskiej źle 
odnosiło się do Ukrainy, co było niepokojąco dużym odset-
kiem14. Oczywiście mimo wspomnianych czynników część 
osób z Ukrainy w dalszym ciągu szuka zatrudnienia w Fe-
deracji Rosyjskiej, czemu sprzyja bliskość geograficzna oraz 
kulturowa obu państw, znajomość języka, rozbudowane 
sieci migracyjne w tym państwie oraz duże doświadczenie 
w pracy na rynku rosyjskim itd.

Kolejnym ważnym czynnikiem na poziomie makro jest 
bezrobocie, w wielu gałęziach gospodarki o charakterze 
strukturalnym, będące konsekwencją procesu transfor-
macji politycznej i gospodarczej w większości państw po-
radzieckich. Od momentu eskalacji kryzysu ukraińskiego 
stopa bezrobocia na Ukrainie nie spadła poniżej 9% mimo 
masowej emigracji zarobkowej. Dodatkowo bezrobocie nie 
jest rozłożone równomiernie, znacznie gorzej sytuacja wy-
gląda na obszarach wiejskich, co sprzyja ich depopulacji. 
Większa stopa bezrobocia odnotowywana jest w regionach 
przyfrontowych, m.in. z powodu dużego napływu osób we-
wnętrznie przesiedlonych, oraz tradycyjnie w zachodnich 
obwodach Ukrainy, szczególnie na Wołyniu i Zakarpaciu, 

14 Мониторинг перемен: основные тенденции, „Вестник общественного мнения” 
2017, t. 24, nr 3-4, s. 13.
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oraz centralnych: czernihowskim, połtawskim oraz w ob-
wodzie kirowohrackim15.

Na Białorusi oficjalna stopa bezrobocia jest niska (od 
2008 r. oscyluje wokół 6%), jednak w wielu sektorach gospo-
darki obserwujemy ukryte bezrobocie. Kluczowym czyn-
nikiem zachęcającym do wyjazdów zarobkowych do Unii 
Europejskiej, przede wszystkim do Polski, jest przeciągająca 
się dekoniunktura gospodarki rosyjskiej. Podobnie przed-
stawia się sytuacja w Mołdawii, gdzie stopa bezrobocia od 
2014 r. oscyluje wokół 4%16. Na emigrację zarobkową do Pol-
ski decydują się tam głównie osoby bez obywatelstwa ru-
muńskiego.

Bezrobocie nie jest jedynym czynnikiem stymulującym 
emigrację. Duże znaczenie mają korupcja i nepotyzm. Mimo 
szeregu deklaracji składanych przez poszczególnych polity-
ków z państw Europy Wschodniej nie udało się skutecznie 
ograniczyć tych zjawisk. Według Transparency International 
w 2019 r. Ukraina zajmowała 126 miejsce na 180 państw w co-
rocznym Corruption Perceptions Index, co oznacza pewną 
poprawę w porównaniu z okresem poprzednim (152 miejsce 
w 2011 r., 144 miejsce w 2014 r.). Mołdawia uplasowała się na 
120 miejscu, a Białoruś na 6617. Powolne tempo zmian jest 
szczególnie dotkliwe na Ukrainie, która tak wiele poświę-

15 Ситуація на ринку праці та діяльність Державної служби зайнятостіу 
2019 році, Державна служба зайнятості, Київ 2020, s. 1.

16 Dane Banku Światowego, https://www.worldbank.org [25.04.2020].
17 Dane za: https://www.transparency.org [25.04.2020].
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ciła, aby utrzymać proeuropejski wektor polityki państwa. 
Korupcja uderza w godność jednostki, podważa fundamen-
ty państwa prawa, utrudnia efektywne realizowanie reform 
i utrwala system oligarchiczny. Brak pracy i odpowiedniego 
otoczenia społeczno-gospodarczego uniemożliwia stabiliza-
cję i zapewnienie godziwych warunków życia18.

Masowa imigracja zarobkowa z Europy Wschodniej do 
Polski jest także konsekwencją niedoborów na rynku pracy 
państw Europy Środkowej, jakie powstały w wyniku migra-
cji poakcesyjnych po 2004 r. Według wyliczeń Macieja Dusz-
czyka i Kamila Matuszczyka w latach 2004-2013 szacunkowa 
liczba obywateli państw Europy Środkowej rezydujących 
w państwach UE-15 wzrosła z 1,6 mln do 5,7 mln. W tym 
emigracja poakcesyjna z Polski wyniosła ok. 1,9 mln osób19. 
Gospodarki państw regionu potrzebują napływu imigran-
tów, gdyż po przystąpieniu do Unii Europejskiej przeżywa-
ją okres koniunktury, co znalazło odbicie w podstawowych 
wskaźnikach makroekonomicznych oraz obserwowanym 
wzroście poziomu wynagrodzeń. Przemiany społeczno-go-
spodarcze obserwowane w Europie Środkowo-Wschodniej 
zwiększają atrakcyjność tego regionu jako kierunku doce-
lowego migracji zarobkowej.

18 B. A. Vollmer, Ukrainian Migration and the European Union. Dynamics, Subjectivity, 
and Politics, Palgrave Macmillan, Basingstoke – New York, NY 2016, s. 101.

19 M. Duszczyk, K. Matuszczyk, A One-way Ticket? Migration in Europe from the Per-
spective of CEE Countries, Central and Eastern Europe Development Institute, 
Warsaw 2015, s. 13.
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Do atrakcyjności migracji zarobkowych z państw Euro-
py Wschodniej przyczynił się także program Partnerstwa 
Wschodniego Unii Europejskiej. Od 2009 r. w ramach pro-
jektu wspierano w części państw tego regionu procesy mo-
dernizacyjne, wzmocnienie podmiotowości społeczeństwa 
obywatelskiego oraz proces demokratyzacji systemów po-
litycznych. Ważnym czynnikiem ułatwiającym wyjazdy do 
państw Unii Europejskiej było zniesienie reżimu wizowego 
dla obywateli Mołdawii (28 kwietnia 2014 r.), Gruzji (28 marca 
2017 r.) i Ukrainy (11 czerwca 2017 r.).

Szereg badań socjologicznych prowadzonych na Ukrainie 
i Białorusi potwierdza, że deklaratywnie jednym z najpopu-
larniejszych kierunków emigracji zarobkowej mieszkań-
ców tych państw jest Republika Federalna Niemiec. Fakt, że 
obecnie większość Ukraińców i rosnąca liczba Białorusinów 
podejmuje pracę w państwach Europy Środkowej, a w szcze-
gólności w Polsce, dowodzi, że strumienie migracyjne w spo-
sób istotny formuje polityka imigracyjna poszczególnych 
państw regionu, rozumiana nie tylko jako zestaw koncepcji, 
instrumentów czy polityk szczegółowych, ale także jako nie 
zawsze zgodny z pierwotnymi założeniami określony sys-
tem legalizacji pobytu, zatrudnienia czy inkluzji społecznej, 
w którym imigrantom przychodzi funkcjonować. Polska, od 
momentu wejścia do Unii Europejskiej, wraz z rosnącymi 
niedoborami na rynku pracy podejmowała szereg działań 
zmierzających do zwiększenia skali imigracji zarobkowej 
z Europy Wschodniej. W tym celu m.in. stworzono rozbu-
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dowaną sieć konsularną na Białorusi i Ukrainie, starając się 
maksymalnie uprościć procedury wizowe. W konsekwencji 
szczególnie wśród Ukraińców panowało przekonanie, że 
otrzymanie wizy Schengen w polskich placówkach dyplo-
matycznych jest stosunkowo proste20. Polska wypracowała 
także system preferencji dla obywateli wybranych państw 
obszaru poradzieckiego, w sposób istotny liberalizując pro-
cedurę legalizacji pobytu i zatrudnienia. Dodatkowe korzyści 
uzyskały osoby pochodzenia polskiego, które są posiadacza-
mi Karty Polaka.

Kolejnym czynnikiem warunkującym decyzje migra-
cyjne jest bliskość geograficzna, która ma duże znaczenie 
w przypadku migrantów krótkookresowych i cyrkulacyj-
nych. Według wyliczeń Agaty Górny te dwie kategorie sta-
nowią aż 94% ukraińskich imigrantów przybywających do 
Polski, gdzie średnio spędzają do 3 miesięcy jeden lub dwa 
razy w roku21. Migracja zarobkowa Ukraińców, Białorusinów 
i obywateli Mołdawii do Polski ma charakter zbliżony do tzw. 
migracji niepełnej, szczegółowo przebadanej i przeanalizo-
wanej przez Marka Okólskiego22. Większość obywateli tych 
państw decyduje się na krótkie wyjazdy i traktuje zatrudnie-

20 B. A. Vollmer, Ukrainian Migration…, s. 121.
21 A. Górny, All Circular but Different. Variation in Patterns of Ukraine-to-Poland Mi-

gration, „Population, Space and Place” 2017, t. 23, nr 8, s. 5-6.
22 M. Okólski, Nowe uwarunkowania, nowe migracje? Współczesne migracje Pola-

ków a rynek pracy, [w:] Polityka migracyjna jako instrument promocji zatrudnienia 
i ograniczania bezrobocia, red. P. Kaczmarczyk, M. Okólski, Ośrodek Badań nad 
Migracjami UW, Warszawa 2008, s. 35.
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nie w Polsce jako możliwość szybkiego zarobienia pieniędzy, 
które w znacznej mierze są transferowane do rodzin. Takie 
podejście ogranicza koszty migracyjne, ale stanowi także 
po części konsekwencję obecnie obowiązujących przepisów 
regulujących kwestię pobytu i zatrudnienia, liberalnych 
w przypadku pracy tymczasowej. Popularność Polski wy-
nika także z łatwości nauki języka polskiego, bliskości kul-
turowej oraz mentalnej. Ukraińcy niejednokrotnie określają 
Polskę jako „lepszą Ukrainę”. Dodatkowo polscy pracodawcy, 
podobnie jak polskie społeczeństwo, pozytywnie odnoszą 
się do imigrantów zarobkowych ze Wschodu.

Uwarunkowania o charakterze mezo to m.in. aktywność 
agencji pośrednictwa pracy, które rekrutują pracowników 
ze Wschodu, pomagają przygotować wszystkie niezbędne 
dokumenty potrzebne do sformalizowania pobytu i zatrud-
nienia. Zdarzają się przypadki wykorzystywania trudnego 
położenia migrantów i żerowania na ich krzywdzie, szero-
ko opisywane na ukraińsko- i rosyjskojęzycznych stronach 
wraz z „czarnymi listami” pośredników. Migrację na Zachód 
stymulują również przedsiębiorstwa rejestrujące w Powia-
towych Urzędach Pracy oświadczenia o powierzeniu pracy 
cudzoziemcowi, co było przyczyną licznych nadużyć, okryte 
złą sławą agencje pośrednictwa wizowego, agencje turystycz-
ne oraz przedsiębiorstwa nielegalnie pomagające w uzy-
skaniu Karty Polaka, korumpujące organizacje zrzeszające 
mniejszość polską i urzędników. Istotną funkcję pełnią rów-
nież firmy transportowe, które umożliwiają tanie przejaz-
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dy i przewóz rzeczy, a często nieoficjalnie także przekazy 
pieniężne czy wymianę walut. Inną kategorię podmiotów 
– zyskującą systematycznie na znaczeniu – stanowią szkoły 
wyższe oraz placówki oświatowe prowadzące rekrutację na 
Ukrainie i Białorusi. Część szkół, szczególnie prywatnych, 
zatrudnia pośredników pomagających rekrutować kandy-
datów z Europy Wschodniej. Na rynku działają też firmy 
specjalizujące się w przygotowaniu dokumentacji niezbędnej 
do przejścia procesu rekrutacji na studia czy też uzyskania 
zezwoleń i dokumentów niezbędnych do legalnego pobytu 
i pracy, pobierające za to wysokie opłaty.

Wśród uwarunkowań w skali mikro istotne znaczenie 
należy przypisać powiązaniom w obrębie rodzin i kręgów 
znajomych czy wspólnot, w oparciu o które powstają sieci 
migracyjne. Bazują one oczywiście na określonym kapita-
le kulturowym, społecznym i finansowym znajdującym się 
w ich dyspozycji. Pomocne w jego zdobywaniu były popular-
ne w latach 90. kilkudniowe wyjazdy, głównie w celach han-
dlowych, a później także migracja edukacyjna. W przypadku 
Ukraińców dywersyfikacja kierunków migracji na taką skalę 
byłaby niemożliwa bez wykorzystania rozbudowanych sie-
ci migracyjnych, opartych na ukraińskiej diasporze żyjącej 
w państwach Unii Europejskiej oraz w Ameryce Północnej. 
Po upadku żelaznej kurtyny Ukraińcy wyjeżdżali głównie 
do Włoch, Hiszpanii, Portugalii, Niemiec, Polski oraz Czech. 
Część decydowała się także na wyjazd do Stanów Zjednoczo-
nych i Kanady, gdzie żyje duża diaspora ukraińska o znacz-
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nie starszej metryce. Szacuje się, że w Republice Federalnej 
Niemiec mieszka ok. 200 tys. osób pochodzenia ukraińskiego 
(2016 r.), we Włoszech 226 tys. (2016 r.), w Czechach 100 tys. 
(2016 r.), w Hiszpanii ok. 85 tys. (2014 r.), w Portugalii 41 tys. 
(2013 r.), w Grecji 17 tys. (2011 r.). W Kanadzie 1,2 mln (2011 r.) 
i Stanach Zjednoczonych 931 tys. (2010 r.). Popularnym kie-
runkiem migracji krótkookresowej jest również Turcja, którą 
w 2013 r. odwiedziło prawie 4 mln Ukraińców, głównie tury-
stów, ale także osób znajdujących zatrudnienie w gospodarce 
nieformalnej, m.in. drobnym handlu czy branży erotycznej23.

Zgodnie z teorią skumulowanej przyczynowości rosnąca 
skala migracji sprzyja rozrostowi sieci migracyjnych, przez 
co dalsza migracja jest bardziej prawdopodobna. Maleją 
koszty wyjazdu, zwiększa się wiedza na temat jego charak-
teru, w efekcie staje się on bardziej bezpieczny dla rodziny 
i znajomych migranta. Wraz z rosnącą liczbą osób decydu-
jących się na emigrację rośnie grupa osób dysponujących 
większym kapitałem finansowym i społecznym. Pozyskiwa-
ne za granicą środki mogą być przeznaczane na inwestycje 
w rolnictwo (m.in. w zakup maszyn, sadzonek, nawozów), 
zakup mieszkania, budowę domu, edukację dzieci czy lep-
szą opiekę zdrowotną. Osoby, które wyjechały do pracy za 
granicę, bardzo często wyjeżdżają po raz kolejny, ponieważ 
praca na miejscu nie zapewnia im takiego poziomu życia, 

23 Ukrainian Migration to the European Union. Lessons from Migration Studies, 
red. O. Fedyuk, M. Kindler, Springer Berlin Heidelberg, New York, NY 2016, s. 4-197.
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jak na emigracji. Jak zauważa Bastian Vollmer, większość 
Ukraińców chce wyjechać na Zachód, ponieważ liczy na 
godną pracę za uczciwe pieniądze. Pragnie większej stabi-
lizacji, uczciwych zasad na rynku pracy, życia bez korupcji 
oraz możliwości rozwoju dla siebie i swojej rodziny. Obraz 
Europy wyłaniający się z badań socjologicznych nie jest 
idylliczny czy oderwany od rzeczywistości. Przeciwnie, jest 
niezwykle pragmatyczny i zdroworozsądkowy. Poza chęcią 
poprawy swego losu główną motywacją do wyjazdu jest 
brak wiary w zmianę na lepsze w przewidywalnej przyszło-
ści. Dotyczy to szczególnie osób młodych. Niezrealizowane 
aspiracje i poczucie krzywdy czy niesprawiedliwości, które 
zachęcały do masowych protestów, obecnie motywują do 
wyjazdów za granicę24.

24 B. A. Vollmer, Ukrainian Migration…, s. 75-105.
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Legalizacja pobytu  
i zatrudnienia imigrantów  
zarobkowych z Europy 
Wschodniej w Polsce2. 

Masowa imigracja zarobkowa z Ukrainy i innych państw 
Europy Wschodniej jest możliwa dzięki wprowadzeniu sze-
regu ułatwień w systemie legalizacji pobytu i zatrudnienia 
cudzoziemców z wybranych państw obszaru poradzieckie-
go, który nie jest podobny do żadnego systemu funkcjonu-
jącego w państwach Unii Europejskiej. Ułatwienia obejmują 
niewielką grupę byłych republik radzieckich, jednak realnie 
dotyczą dużej grupy osób. Skomplikowany charakter regu-
lacji prawnych oraz paralelne funkcjonowanie kilku ścieżek 
legalizacji pobytu i zatrudnienia poważnie utrudniają pre-
cyzyjną analizę strumieni migracyjnych ze Wschodu.
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Jednym z warunków legalnego zatrudnienia cudzoziem-
ca w Polsce jest posiadanie ważnej wizy umożliwiającej 
podejmowanie legalnej pracy, wydanej na podstawie ze-
zwolenia na pracę oraz zezwolenia na pobyt czasowy. Usta-
wa o cudzoziemcach przewiduje kilka typów zezwoleń na 
pobyt czasowy cudzoziemca, m.in. jednolite zezwolenie na 
pobyt czasowy i pracę, zezwolenie na pobyt czasowy w celu 
kształcenia się na studiach oraz zezwolenie na pobyt czaso-
wy w celu prowadzenia działalności gospodarczej, połącze-
nia z rodziną czy prowadzenia badań naukowych. Uzyskują 
je także osoby, które otrzymały zgodę na pobyt tolerowany, 
pobyt ze względów humanitarnych albo w związku z udzie-
leniem azylu, ochrony uzupełniającej lub ochrony czasowej 
czy nadaniem statusu uchodźcy itp. O wydaniu odpowied-
niego typu zezwolenia oraz o okresie jego ważności decyduje 
wojewoda, w niektórych przypadkach szef Urzędu do spraw 
Cudzoziemców. Zezwolenie na pobyt czasowy może wyno-
sić obecnie od 3 miesięcy do 3 lat. Osoba wyrażająca chęć 
przedłużenia pobytu musi ubiegać się o kolejne zezwolenie. 
W przypadku odmowy zobowiązana jest do opuszczenia 
terytorium Polski w ciągu 30 dni od dnia wydania decy-
zji, w sytuacji kiedy decyzja jest ostateczna, w przypadku 
organu wyższego stopnia (Urzędu ds. Cudzoziemców) od 
momentu doręczenia pisma. Od decyzji wojewody obcokra-
jowiec może odwołać się w ciągu 14 dni, termin opuszczenia 
terytorium Polski liczony jest po upływie terminu na wnie-
sienie odwołania. W przypadku złożenia odwołania cudzo-
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ziemiec może przebywać na terytorium Polski przez okres 
trwania procedury odwoławczej. Osoby, które nie stosują się 
do tych przepisów, mogą zostać administracyjnie wydalone 
z zakazem wjazdu do strefy Schengen na okres od 3 miesię-
cy do 5 lat, w zależności od okoliczności towarzyszących 
wydaniu decyzji25.

Z obowiązku uzyskania zezwolenia na pracę zwolnieni 
są obywatele państw Europejskiego Obszaru Gospodarcze-
go, obcokrajowcy, którzy uzyskali w Polsce status uchodźcy, 
ochronę czasową, ochronę humanitarną, ochronę uzupeł-
niającą, posiadają zezwolenie na pobyt stały, pobyt tolero-
wany, ewentualnie status długoterminowego rezydenta UE. 
Wspomnianego obowiązku nie muszą dopełnić także obco-
krajowcy posiadający zezwolenie na pobyt czasowy w Polsce 
udzielone w związku z zawarciem małżeństwa z obywatelem 
polskim lub cudzoziemcem posiadającym status uchodźcy, 
ochronę uzupełniającą, zezwolenie na pobyt stały lub po-
byt rezydenta długoterminowego UE, pobyt tolerowany 
czy ochronę czasową, przyznane w Polsce. Podobnie sprawa 
przedstawia się z osobami posiadającymi czasowe zezwole-
nie na pobyt w celu kształcenia się na uczelni wyższej. Bez 
zezwolenia mogą pracować także osoby posiadające Kartę 
Polaka oraz absolwenci polskich szkół ponadgimnazjalnych, 
stacjonarnych studiów wyższych lub stacjonarnych studiów 

25 Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, Dz. U. 2013 poz. 1650.
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doktoranckich na polskich uczelniach oraz w instytutach 
naukowych i badawczych26.

Zezwolenie na pracę obcokrajowca wydaje wojewoda od-
powiedni do miejsca rejestracji przedsiębiorstwa, u którego 
cudzoziemiec chce podjąć pracę. Do wniosku o udzielenie 
zezwolenia należy dołączyć informację starosty o braku 
możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych w oparciu o lo-
kalny rynek pracy, którą uzyskuje w Powiatowym Urzędzie 
Pracy pracodawca cudzoziemca po tzw. teście rynku pracy. 
Z tej procedury zwolnione są zawody szczególnie pożądane 
z punktu widzenia polskiej gospodarki. Lista modyfikowa-
na jest systematycznie przez Ministerstwo Rodziny, Pracy 
i Polityki Społecznej. Najnowsza, obowiązująca od 1 lipca 
2018 r. obejmuje 289 zawodów27. Do uzyskania wizy z zezwo-
leniem na pracę konieczne jest przedstawienie w organie 
konsularnym zezwolenia na pracę wydanego przez wojewo-
dę, ewentualnie oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy 
cudzoziemcowi zarejestrowanego w Powiatowym Urzędzie 
Pracy lub wprowadzonego od 1 stycznia 2018 r. zezwolenia 
na pracę sezonową. Cudzoziemcy przebywający w Polsce le-
galnie, których celem pobytu jest legalne zatrudnienie, mogą 
aplikować do wojewody o udzielenie zezwolenia na pobyt 

26 Tamże.
27 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 czerwca 2018 r. zmie-

niające rozporządzenie w sprawie określenia przypadków, w których zezwolenie na 
pracę cudzoziemca jest wydawane bez względu na szczegółowe warunki wydawa-
nia zezwoleń na pracę cudzoziemców, Dz. U. 2018 poz. 1264.
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czasowy i pracę albo zezwolenie na pobyt czasowy w celu 
wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich 
kwalifikacji. Zezwolenia te wydawane są przez wojewodę 
w tzw. „procedurze jednego wniosku” i pozwalają legalnie 
przebywać na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz 
wykonywać pracę bez wymogu ubiegania się o dodatkowe 
zezwolenie na pracę28.

Poza zwykłym zezwoleniem na pracę polskie prawo prze-
widuje także zatrudnienie wybranych kategorii obcokra-
jowców na podstawie uproszczonej procedury rejestracji 
oświadczeń pracodawców o zamiarze powierzenia pracy 
cudzoziemcowi, wprowadzonej w 2006 r. w formie rozporzą-
dzenia do ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrud-
nienia i instytucjach rynku pracy w Polsce. Rozporządzenie, 
w pierwszej redakcji, pozwalało obywatelom wybranych 
państw Europy Wschodniej i Kaukazu Południowego (Bia-
łorusi, Ukrainy, Mołdawii, Gruzji, Federacji Rosyjskiej; od 
1 stycznia 2014 r. dołączyli do nich obywatele Armenii) po-
dejmować legalną pracę w Polsce przez okres nie dłuższy 
niż 90 dni raz na 180 dni. Początkowo nowe przepisy obej-
mowały wyłącznie 27 grup zawodowych wyselekcjonowa-
nych pod względem ich przydatności z punktu widzenia 
polskiego rynku pracy – szczególnie preferowana była praca 

28 Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r…
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sezonowa29. Rozporządzenie z 29 stycznia 2008 r. wprawdzie 
nie rozszerzyło tego okresu, ale pozwoliło na jego łączenie 
w skali całego roku, tzn. imigrant zarobkowy mógł pracować 
łącznie sześć miesięcy w ciągu roku. Stopniowo zniesiono 
także ograniczenia zatrudniania tej kategorii imigrantów 
w poszczególnych branżach30.

Nowe regulacje wprowadzały poważną lukę w systemie 
legalizacji zatrudnienia w Polsce, ponieważ umożliwiły imi-
grantom ekonomicznym ze Wschodu masowe przenikanie 
do szarej strefy (potwierdziły to kontrole NIK). Skala i szyb-
ki przyrost osób korzystających z uproszczonej procedury 
utrudniały weryfikowanie prawdziwości oświadczeń skła-
danych przez pracodawców. Powstały wręcz wyspecjali-
zowane firmy rejestrowane na „słupy”, które nielegalnie 
handlowały oświadczeniami o zamiarze powierzenia pracy 
cudzoziemcowi. Chcąc ograniczyć ten proceder oraz zwięk-
szyć kontrolę nad szybko rosnącą falą imigracji zarobkowej, 
władze Polski zmodyfikowały nieco uproszczoną procedu-
rę zatrudniania imigrantów ekonomicznych z sześciu wy-
żej wymienionych państw nowelizacją ustawy o promocji 
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z 27 lipca 2017 r., 

29 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 sierpnia 2006 roku 
w sprawie wykonywania pracy przez cudzoziemców bez konieczności uzyskania 
zezwolenia na pracę, Dz. U. z 2006 r. nr 156 poz. 1116.

30 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 29 stycznia 2008 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie wykonywania pracy przez cudzoziemców bez konieczno-
ści uzyskania zezwolenia na pracę, Dz. U. z 2008 r. nr 17 poz. 106.
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której większość regulacji weszła w życie od nowego roku. 
Od 1 stycznia 2018 r. zmieniono nazwę oświadczeń, usuwa-
jąc z niej słowo „zamiar”, wprowadzono także opłaty za ich 
rejestrację (30 zł) oraz ustanowiono obowiązek informowa-
nia Powiatowego Urzędu Pracy, czy dana osoba faktycznie 
podjęła pracę. Pracodawca, pod groźbą grzywny, musi zgłosić 
w urzędzie pracy fakt, że cudzoziemiec nie podjął pracy w 
ciągu 7 dni od daty wid niejącej na oświadczeniu. Dodatkowo 
uproszczona procedura nie przewidywała już zatrudniania 
tej kategorii obcokrajowców do prac sezonowych31.

Duże zapotrzebowanie na prace sezonowe miały zaspo-
koić nowe przepisy wprowadzone wspomnianą noweliza-
cją ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 
pracy z 27 lipca 2017 r. Od 1 stycznia 2018 r. pracę sezonową 
w Polsce mogą wykonywać obywatele praktycznie wszyst-
kich państw na podstawie zezwoleń na pracę sezonową. Ze-
zwolenia wystawiane są przez starostę za pośrednictwem 
Powiatowego Urzędu Pracy. Czas pobytu cudzoziemca na 
terytorium Polski został wydłużony z sześciu do dziewięciu 
miesięcy w roku. Obawiając się nadużyć, a przede wszyst-
kim wykorzystywania nowych zezwoleń do nielegalnego 
przenikania do strefy Schengen, obłożono je pewnymi ob-
warowaniami. Kluczowym kryterium jest oczywiście cha-

31 Zatrudnienie i przeciwdziałanie bezrobociu. Zmiany w zatrudnianiu cudzoziemców 
– pytania i odpowiedzi, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, www.
mpips.gov.pl [27.12.2017].
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rakter podejmowanej pracy, gdyż zezwolenia wydawane 
są wyłącznie osobom szukającym zatrudnienia w rolnictwie, 
ogrodnictwie, leśnictwie, rybołówstwie czy turystyce, ale 
w ramach działalności uznawanych za pracę sezonową i po 
tzw. teście rynku pracy. Mogą się o nie ubiegać osoby prze-
bywające zarówno w Polsce, jak i za granicą. Dodatkowym 
ograniczeniem jest wysokość wynagrodzenia widniejąca 
na umowie o pracę. Nie może być ona niższa od przeciętne-
go wynagrodzenia pracownika wykonującego taką samą 
pracę na danym lub podobnym stanowisku w tym samym 
wymiarze godzinowym w przedsiębiorstwach w regionie. 
Konieczne jest także uiszczenie opłaty za rejestrację ze-
zwolenia w wysokości 30 zł. Warto również podkreślić, że 
w czasie obowiązywania zezwolenia pracownik może wy-
konywać także inne prace sezonowe, nie tylko te określone 
w zezwoleniu. Pracodawca może wystąpić o przedłużenie 
zezwolenia, o ile wcześniejsze było wystawione na okres 
krótszy niż 9 miesięcy. W przypadku podjęcia pracy u innego 
pracodawcy cudzoziemiec może pracować do 30 dni, ocze-
kując na uzyskanie zezwolenia, jednak łączny okres zatrud-
nienia nie może przekroczyć 9 miesięcy w roku. Najmniejsze 
obwarowania dotyczą obywateli 6 wspomnianych państw 
poradzieckich, ponieważ nie są oni objęci tzw. testem rynku 
pracy. Ta kategoria może też uzyskać zezwolenie wielosezo-
nowe, na okres do trzech kolejnych lat kalendarzowych, pod 
warunkiem, że ubiegający się o nie podmiot w okresie 5 lat 
poprzedzających okres złożenia wniosku przynajmniej raz 
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zatrudnił obcokrajowca na podstawie zezwolenia na pracę 
sezonową. Obywatele 6 państw poradzieckich, zatrudnieni 
w oparciu o zezwolenie na pracę sezonową, w drodze wy-
jątku mogą przez 30 dni wykonywać pracę niesezonową.

Mimo daleko idącej liberalizacji prawa imigracyjnego Pol-
ska w dalszym ciągu potrzebuje znaczącego napływu imi-
grantów zarobkowych, którzy zaspokoją zapotrzebowanie 
na siłę roboczą na polskim rynku pracy. Recesja spowodo-
wana pandemią koronawirusa w krótkookresowej perspek-
tywie może chwilowo zmniejszyć popyt na pracowników 
z zagranicy, ale w perspektywie długookresowej ich stały 
napływ ma kluczowe znaczenie z punktu widzenia polskiej 
gospodarki. W 2018 r. planowana była nowelizacja przepisów 
ułatwiających legalizację pobytu i pracy w Polsce. Wśród 
szeregu proponowanych zmian kluczowe znaczenie miało 
postulowane wydłużenie od 1 stycznia 2019 r. czasu pracy 
na podstawie uproszczonej procedury oświadczeń praco-
dawców o zatrudnieniu obcokrajowca z 6 do 12 miesięcy na 
1,5 roku. Dodatkowo planowano skrócenie okresu oczeki-
wania obywateli tych państw na zezwolenie na pobyt stały 
z 4 lat do 2,5 roku oraz poszerzenie listy 6 państw objętych 
uproszczoną procedurą o Wietnam i Filipiny32. Postulaty te 
nie doczekały się jednak realizacji.

32 A. Błaszczak, Polska zawalczy o imigrantów, „Rzeczpospolita”, 26.07.2018.
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Jak już wspominaliśmy, skomplikowany system legalizacji 
pobytu i zatrudnienia obcokrajowców w Polsce utrudnia 
drobiazgową analizę strumieni imigracyjnych z kierunku 
wschodniego. Nie oznacza to jednak, że nie dysponujemy 
żadnymi instrumentami pomocnymi w oszacowaniu skali 
i geografii migracji zarobkowych. Fragmentaryczne dane 
oraz badania jakościowe i ilościowe prowadzone przez insty-
tucje naukowe w Polsce i w republikach poradzieckich, ale 
także przez instytucje unijne, mogą pomóc określić podsta-
wowe trendy i cechy masowej imigracji zarobkowej z państw 
Europy Wschodniej do Polski.

Skala, geografia  
i charakterystyka  
imigracji zarobkowej  
z Europy Wschodniej3. 
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Krótkookresowa imigracja zarobkowa, głównie z Ukra-
iny, nie jest – jak wiadomo – zjawiskiem nowym. Po dezin-
tegracji ZSRR podróże na Zachód ułatwiał obowiązujący do 
1 października 2003 r. reżim bezwizowy. Wymuszone przez 
integrację ze strukturami wspólnotowymi zmiany prawne 
i wiążące się z nimi utrudnienia zmniejszyły liczbę osób prze-
kraczających wschodnią granicę. Chociaż początkowo wizy 
były bezpłatne, to uzyskanie ich nie było łatwe ze względu 
na dużą liczbę składanych wniosków, co stworzyło pole do 
działalności prywatnych biur pośrednictwa wizowego, któ-
re za pomoc w dopełnieniu wszelkich formalności pobie-
rały wysokie opłaty. Przystąpienie do układu z Schengen 
wymusiło wprowadzenie zmian w zasadach przyznawania 
wiz oraz zaostrzenie kryteriów ich wydawania. Oznaczało 
to także wprowadzenie opłat za wystawianie wiz33.

Pewną próbą złagodzenia nowych regulacji była wspo-
mniana uproszczona procedura rejestracji oświadczeń o za-
miarze powierzenia pracy cudzoziemcowi, obowiązująca od 
1 stycznia 2007 r. Umożliwiała ona uzyskanie wizy krajowej 
osobom pragnącym podjąć pracę krótkookresową na tery-
torium Polski. Z możliwości tej korzystali głównie Ukraińcy, 
szczególnie po 2013 r., kiedy liczba zarejestrowanych oświad-
czeń rosła z roku na rok lawinowo, by w 2017 r. przekroczyć 
1,7 mln. Obywatele innych państw objętych uproszczoną 
procedurą rzadziej decydowali się na wyjazd do Polski. Bia-

33 A. Górny, All Circular but Different…, s. 3.
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łorusini mogli i w dalszym ciągu mogą legalnie podejmować 
pracę w Rosji bez żadnych formalnych ograniczeń. W Mołda-
wii głównym kierunkiem emigracji jest Rumunia, a emigrację 
zarobkową z wykorzystaniem uproszczonej procedury ha-
muje zjawisko masowego przyznawania obywatelstwa ru-
muńskiego mieszkańcom Mołdawii. Według nieoficjalnych 
danych strony rumuńskiej tylko do 2001 r. ok. 200 tys. miesz-
kańców tego państwa uzyskało rumuńskie obywatelstwo, 
a 50 tys. rosyjskie. Z oczywistych względów po akcesji Rumu-
nii do Unii Europejskiej liczba osób z obywatelstwem rumuń-
skim dodatkowo wzrosła34. Według wyliczeń rumuńskiego 
Urzędu ds. Obywatelstwa w okresie od 2002 do 2018 r. oby-
watelstwo Rumunii uzyskało 521 025 obywateli Mołdawii35. 
W sumie daje to liczbę ponad 700 tys. osób, co z punktu 
widzenia 3,5-milionowego państwa może być niepokojące.

Położenie geograficzne Gruzji i Armenii utrudnia podej-
mowanie pracy sezonowej w Polsce. Dodatkowo Armenia 
od 2 stycznia 2015 r. stała się pełnoprawnym członkiem Eu-
razjatyckiej Unii Gospodarczej, co umożliwia obywatelom 
tego państwa legalną pracę w Rosji bez żadnych ograniczeń. 
Zauważmy jednak, że dekoniunktura gospodarcza w Fede-
racji Rosyjskiej, wywołana kryzysem ukraińskim i zniżkami 
cen surowców węglowodorowych na światowych giełdach, 

34 A. Pop, Migration Effects of Romania’s Accession to the EU: The Case of Moldova, 
„Romanian Journal of European Affairs” 2009, t. 9, nr 1, s. 80.

35 Câte persoane care locuiesc în Republica Moldova au și cetățenia României, Diez, 
19.02.2018 [09.05.2020].



Andrzej Szabaciuk

Prace IEŚ  •  Nr 6/202044

skłoniła część obywateli państw obszaru poradzieckiego, 
w tym obywateli państw członkowskich EUG, do wyjazdu 
na Zachód.

Spadek liczby oświadczeń o powierzeniu wykonywania 
pracy cudzoziemcowi po 2018 r. nie świadczy o realnym spad-
ku liczby obcokrajowców pracujących w Polsce, a jedynie jest 
skutkiem zaostrzenia przepisów rejestracji wspomnianych 
oświadczeń (tab. 2). Dodatkowo część imigrantów zarobko-
wych, która dotychczas korzystała z uproszczonej procedury, 
po 2018 r. pracowała na podstawie zezwoleń na pracę sezo-
nową (tab. 3), znajdując zatrudnienie głównie w rolnictwie 
i branżach pokrewnych (leśnictwo, łowiectwo, rybołówstwo).

Tab. 1. Liczba zarejestrowanych oświadczeń pracodawców 
o zamiarze zatrudnienia pracownika z 6 republik poradzieckich

w latach 2007-2017 według obywatelstwa
Mołdawia Rosja Białoruś Armenia Gruzja Ukraina

2007 - 190 1 347 - - 20 260

2008 - 1 147 12 606 - - 142 960

2009 2 747 674 4 860 - - 180 133

2010 5 912 595 3 623 - 453 169 490

2011 6 540 505 2 078 - 1 082 153 799

2012 9 421 1 624 7 636 - 1 384 223 671

2013 4 894 570 2 335 - 1 321 217 571

2014 6 331 1 227 4 017 774 2 103 372 946

2015 9 575 1 939 5 599 1 043 1 366 762 700

2016 20 650 3 937 23 400 1 597 1 698 1 262 845

2017 31 465 6 150 58 046 2 786 11 126 1 714 891
Źródło: Cudzoziemcy pracujący w Polsce – statystyki, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, dane 
za lata 2007-2017.
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Tab. 2. Liczba zarejestrowanych oświadczeń pracodawców o zatrudnieniu 
pracownika z 6 republik poradzieckich w latach 2018-2019 według obywatelstwa

Mołdawia Rosja Białoruś Armenia Gruzja Ukraina

2018 36 742 6 718 62 805 1 648 28 008 1 446 304

2019 39 417 11 262 66 045 2 302 45 127 1 475 923
Źródło: Oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, wpisane do ewidencji oświadczeń 
(obowiązujące od 2018 r.), Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, dane za lata 2018-2019.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
w 2019 r. do statystyk liczby oświadczeń o powierzeniu wy-
konywania pracy cudzoziemcowi dołączyło zestawienie 
informujące o tym, ilu osób dotyczyły wspomniane oświad-
czenia. I tak w przypadku Ukraińców 1 475 923 oświadcze-
nia dotyczyły 971  840 osób, w przypadku Białorusinów 
66 045 oświadczeń dotyczyło 49 434 osób, w przypadku 
Gruzinów 45 127 oświadczeń dotyczyło 29 389 osób, w przy-
padku Rosjan 11 262 oświadczenia dotyczyły 8  596 osób, 
w przypadku Armeńczyków 2 302 oświadczenia dotyczyły 
1 891 osób, a w przypadku Mołdawian 39 417 oświadczeń do-
tyczyło 27 876 osób. Podsumowując, w 2019 r. zarejestrowa-
no 1 640 083 oświadczenia, które dotyczyły 1 089 026 osób36. 
Biorąc pod uwagę, że przed 2018 r. przepisy regulujące zasa-
dy rejestracji oświadczeń były znacznie bardziej liberalne, 
a sama rejestracja bezpłatna, na pojedyncze osoby mogła być 
zarejestrowana jeszcze większa liczba oświadczeń. Z tego 

36 Oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, wpisane do ewi-
dencji oświadczeń (obowiązujące od 2018 r.), Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej, dane za lata 2018-2019.
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powodu z dużym dystansem należy odnosić się do statystyk 
liczby oświadczeń, traktując je raczej jako dane obrazujące 
określone trendy w procesach migracyjnych w regionie.

Tab. 3. Liczba zezwoleń na pracę sezonową wydanych przez Powiatowe Urzędy Pracy 
w latach 2018-2019 według obywatelstwa

Ukraina Gruzja Białoruś Mołdawia Rosja Nepal

2018 133 029 203 649 382 50 179

2019 129 683 302 659 380 79 33

Źródło: Zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, dane 
za lata 2018-2019.

Przeważająca część Ukraińców korzystających z uprosz-
czonej procedury w pierwszych latach jej obowiązywania 
szukała zatrudnienia w aglomeracji warszawskiej i na Ma-
zowszu. Jeszcze dekadę temu dysproporcja między liczbą 
osób podejmujących zatrudnienie w Warszawie i okolicach 
a innymi regionami państwa była znaczna. Z czasem zaczę-
ła się zacierać i coraz więcej osób znajdowało pracę poza 
stolicą, przede wszystkim w zachodnich regionach Polski 
(tab.  4). Jeżeli jeszcze w 2013 r. ponad połowa oświadczeń 
o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi zarejestro-
wana była w województwie mazowieckim, to do 2017 r. ten 
odsetek zmniejszył się do 23%37.

Podobnie przedstawiała się sytuacja z imigracją zarob-
kową Białorusinów, którzy początkowo migrowali głów-

37 Informacja o zatrudnieniu cudzoziemców w Polsce, Ministerstwo Rodziny, Pracy 
i Polityki Społecznej. Departament Rynku Pracy, Warszawa 2018, s. 8.



Prace IEŚ  •  Nr 6/2020 47

Znaczenie imigracji zarobkowej z Europy Wschodniej do Polski po 2014 roku

nie do województwa mazowieckiego, rzadziej podlaskiego. 
W 2011 r. odsetek oświadczeń wystawionych obywatelom 
Białorusi w województwie mazowieckim wynosił 54,2% 
(11,6% w podlaskim), w 2017 r. spadł do 30,7% (7,9% wielko-
polskie, 7,7% dolnośląskie, 7,3% podlaskie). Obywatelom Moł-
dawii w 2011 r. wydano w województwie mazowieckim 40,4% 
oświadczeń, a w 2017 r. już zaledwie 29,4%38.

Warto zauważyć, że porównując dynamikę wzrostu liczby 
zezwoleń na pracę i liczbę oświadczeń o powierzeniu pracy 
cudzoziemcowi, dostrzegamy istotne zmiany. Przykładowo, 
stosunek liczby zezwoleń do liczby oświadczeń wynosił 
w 2015 r. 1:12, a w 2017 r. już zaledwie 1:8. Może to świad-
czyć o tym, że rośnie liczba osób zainteresowanych legali-
zacją zatrudnienia w Polsce oraz poszukujących stabilizacji 
i możliwości osiedlenia się na stałe. Zauważmy również, że 
w ostatnich latach zmianie uległ skład narodowo-etniczny 
osób aplikujących o zezwolenie na pracę w Polsce (tab. 5). 
W 2012 r. 51,85% zezwoleń trafiło do obywateli Ukrainy, 8,3% 
– Chin, 58,8% – Wietnamu. W 2019 r. Ukraińcy otrzymali ich 
74,3%, Białorusini 6,1%, obywatele Nepalu 2%, Mołdawii i In-
dii 1,8%, Bangladeszu 1,6% (tab. 5). Znaczna dynamika wzro-
stu liczby wydawanych zezwoleń oraz ich dywersyfikacja 
świadczą o rosnącej popularności Polski jako kierunku mi-
gracji zarobkowej.

38 Tamże.
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Tab. 4. Liczba oświadczeń o zamiarze powierzenia pracy obywatelowi Ukrainy zare-
jestrowanych w Powiatowych Urzędach Pracy w poszczególnych województwach 

w latach 2011-2017
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Dolnośląskie 12 661 26 774 9 608 36 112 72 042 132 267 209 763

Kujawsko- 
-pomorskie 877 2 016 1 793 8 850 28 745 46 757 65 636

Lubelskie 15 102 18 525 5 032 25 469 54 982 72 652 81 350

Lubuskie 3 688 7 774 3 009 10 706 33 421 65 741 75 799

Łódzkie 4 935 5 685 2 193 11 031 36 885 97 052 141 276

Małopolskie 4 726 7 660 3 639 19 319 44 640 96 565 127 231

Mazowieckie 85 592 118 065 41 016 194 971 306 708 350 186 384 388

Opolskie 2 392 3 206 1 605 5 964 14 328 23 082 35 830

Podkarpackie 1 680 1 748 1 106 7 741 10 006 10 897 17 205

Podlaskie 1 509 774 291 1 398 6 640 8 432 14 715

Pomorskie 2 525 3 606 1 258 5 520 24 745 62 903 120 182

Śląskie 4 478 6 867 2 357 10 883 33 869 83 706 145 893

Świętokrzyskie 5 169 5 718 1 033 7 289 16 736 27 849 37 273

Warmińsko-
-mazurskie 213 589 414 1230 3 445 7 974 19 412

Wielkopolskie 5 991 11 465 4 708 21 028 57 665 12 3197 172 424

Zachodniopo-
morskie 2 241 3 199 1 181 5 435 17 843 53 585 66 514

Źródło: Cudzoziemcy pracujący w Polsce – statystyki, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, dane 
za lata 2011-2017.

Na przestrzeni ostatniej dekady widoczne były istot-
ne zmiany nie tylko w terytorialnej dystrybucji strumieni 
migracyjnych z Europy Wschodniej w Polsce. Zmieniła się 
również ich struktura. Początkowo wśród emigrantów domi-
nowały przede wszystkim osoby z zachodniej części Ukrainy, 
które ze względu na bliskość geograficzną oraz niejednokrot-
nie znajomość języka polskiego i bliskość kulturową dyspo-
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nowały odpowiednim kapitałem społecznym niezbędnym do 
znalezienia zatrudnienia w Polsce. Po 2013 r. coraz częściej 
trafiały tutaj osoby z pozostałych regionów Ukrainy, ale tak-
że z Białorusi i innych państw poradzieckich. Wiąże się to 
m.in. z istotnymi przekształceniami gospodarczo-politycz-
nymi w regionie oraz z dużym zaangażowaniem agencji po-
średnictwa pracy w pozyskiwanie pracowników ze Wschodu, 
które wsparły nieformalne sieci migracyjne, dzięki czemu 
możliwy był tak istotny skok ilościowy imigrantów zarob-
kowych z Europy Wschodniej w tak krótkim czasie. Obecnie 
szacuje się, że nawet 40% imigrantów pracujących w Polsce 
trafiło tutaj za pośrednictwem agencji pracy. Trudno jest jed-
nak precyzyjnie określić skalę tego zjawiska, ponieważ nie 
znamy dokładnej liczby imigrantów zarobkowych z obszaru 
poradzieckiego w Polsce.

Tab. 5. Zezwolenia na pracę wydawane w Polsce obywatelom wybranych państw 
w latach 2007-2019 według obywatelstwa

2010 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Ogółem 36 622 39 078 43 663 65 786 127 394 235 626 328 768 444 738

Mołdawia 675 699 1 027 1 488 2 844 3 792 6 035 8 341

Rosja 491 822 654 579 1 008 1 433 1 903 2 862

Białoruś 1 937 2 004 1 834 2 037 4 870 10 518 19 233 27 130

Armenia 448 448 363 140 156 181 281 433

Azerbejdżan 45 96 103 116 193 1 336 3 302 3 183

Filipiny 349 227 246 179 249 733 2 057 6 317

Indonezja 72 100 94 75 111 148 352 2 023

Uzbekistan 436 948 1 060 1 433 836 1 409 2 634 6 309
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Tadżykistan 36 303 103 59 98 353 868 1 323

Kazachstan 27 118 126 74 112 321 803 1 689

Kirgistan 58 68 133 42 19 81 654 1 283

Gruzja 94 203 225 88 142 398 2 752 7 438

Ukraina 12 894 20 416 26 315 50 465 106 223 192 547 238 334 330 495

Indie 1 189 1 300 1 242 1 425 1 772 3 938 8 362 8 063

Bangladesz 676 314 283 319 721 2 412 8 341 6 986

Nepal 2 110 525 402 596 1211 7 075 19 912 9 175

Wietnam 2 245 2 230 2 369 732 439 658 1 313 3 367

Chiny 6 209 3 089 2 133 1 288 1 205 1 179 1 473 1 935

Turcja 1 468 967 689 550 672 1 228 1 481 2 936
Źródło: Cudzoziemcy pracujący w Polsce – statystyki, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, dane 
za lata 2010-2019.

Zmianie uległy także proporcje udziału kobiet i mężczyzn 
emigrujących w celach zarobkowych do Polski. Analizując 
liczbę oświadczeń o zamiarze powierzenia pracy cudzoziem-
cowi zarejestrowanych przez polskich pracodawców, do-
strzegamy, że w latach 2010-2017 liczba Ukrainek zmniejszyła 
się z 46% do 35% (w 2019 r. wynosiła 37%). W przypadku Biało-
rusinek obserwujemy podobne zjawisko. W 2011 r. stanowiły 
one 36,6% obywateli Białorusi z wystawionymi oświadcze-
niami, w 2017 r. 15,6%, a w 2019 r. 21,2%39. W przypadku Moł-
dawianek ten współczynnik przedstawiał się odpowiednio: 
46,6% w 2011 r., 29,3% w 2017 r. i 28,3% w 2019 r. Powyższe 
zmiany stanowią poniekąd konsekwencję ewolucji struktu-

39 Cudzoziemcy pracujący w Polsce – statystyki, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej, dane za lata 2010-2017.
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ry zatrudnienia imigrantów z Ukrainy, Białorusi i Mołdawii 
w Polsce. W 2010 r. 64% oświadczeń wystawionych Ukraiń-
com dotyczyło pracy w rolnictwie i branżach pokrewnych 
(leśnictwo, łowiectwo, rybołówstwo), 10% w budownictwie 
i branżach pokrewnych, a 4% w usługach domowych oraz 
1,5% w transporcie. W 2017 r. udział rolnictwa wyniósł zaled-
wie 18%, budownictwa 12,5%, przetwórstwa przemysłowego 
12,6%, transportu 4,4%, a zatrudnienie w gospodarstwach do-
mowych spadło do 0,8%. Najwięcej osób pracowało w usłu-
gach (45,6%).

W odniesieniu do Białorusinów, w 2011 r. 27% stanowiły 
oświadczenia uprawniające do pracy w transporcie, 20% 
w rolnictwie i branżach pokrewnych, 16,1% w budownic-
twie. W 2017 r. na transport przypadło 15,3% oświadczeń, 
na usługi 37,6%, na budownictwo 26%, na przemysł 12,5%, 
a na rolnictwo i branże pokrewne 2,1%. Obywatele Mołdawii 
zgodnie z oświadczeniami w 2011 r. podejmowali pracę głów-
nie w budownictwie (34,9%), przetwórstwie przemysłowym 
(17,8%), rolnictwie i branżach pokrewnych (9,7%), w 2017 r. zaś 
w usługach (45,3%), przetwórstwie przemysłowym (20,8%), 
budownictwie (12,7%), a w rolnictwie i branżach pokrewnych 
zaledwie 2,3%40.

40 Tamże; Oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, wpisane 
do ewidencji oświadczeń (obowiązujące od 2018 r.), Ministerstwo Rodziny, Pracy 
i Polityki Społecznej, dane za lata 2011-2019.
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W 2019 r., po reformie uproszczonej procedury, oświad-
czenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi wystawiane 
obywatelom Ukrainy w przetwórstwie przemysłowym 
stanowiły 37,2%, w usługach 24,6%, w budownictwie 19,6%, 
w transporcie 13,5%. W przypadku Białorusinów domino-
wały oświadczenia wystawiane do pracy w budownictwie 
(31,1%), przetwórstwie przemysłowym (25,5%) i transporcie 
(23,3%). Obywatele Mołdawii otrzymywali oświadczenia 
uprawniające do pracy w przetwórstwie przemysłowym 
(54,8%), budownictwie (14,9%) i transporcie (12,6) 41.

Tab. 6. Liczba wszystkich typów zezwoleń na pracę wystawiona obywatelom Ukrainy 
w latach 2007-2019 z podziałem na województwa

2010 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Dolnośląskie 599 1 001 970 2 380 9 602 11 052 21 966 24 830

Kujawsko-pomorskie 186 402 1 056 3 033 4 843 6 088 19 994 29 775

Lubelskie 283 761 870 1 053 1 668 3 115 4 272 8 043

Lubuskie 595 827 1 238 2 321 3 167 6 648 10 717 10 959

Łódzkie 191 254 453 910 2 861 16 563 27 189 29 392

Małopolskie 885 1 386 1 746 5 147 13 061 18 230 23 606 33 275

Mazowieckie 7 043 10 873 13 871 23 789 37 440 54 509 55 693 63 488

Opolskie 470 610 692 1 065 2 626 4 963 7 122 9 650

Podkarpackie 230 408 569 829 1623 3 486 5 107 8 474

Podlaskie 54 89 93 286 507 1 497 2 329 4 790

Pomorskie 606 903 1 423 3 502 7 028 10 878 13 978 17 452

41 Oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, wpisane do ewi-
dencji oświadczeń (obowiązujące od 2018 r.), Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej, dane za rok 2019.
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Śląskie 543 556 660 1 515 6 120 20 839 23 736 29 962

Świętokrzyskie 293 211 193 556 1 691 2 891 4 051 5 420

Warmińsko-
-mazurskie 40 131 268 372 1 072 4 082 5 452 7 952

Wielkopolskie 590 1 504 1 810 2 870 9 118 19 072 25 886 46 448

Zachodniopomorskie 286 500 403 837 3 796 8 634 11 363 17 523
Źródło: Cudzoziemcy pracujący w Polsce – statystyki, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, dane 
za lata 2010-2019.

Część osób emigrujących do Polski w celach edukacyj-
nych lub zarobkowych posiada Kartę Polaka (tab. 7), która 
umożliwia im podejmowanie zatrudnienia bez konieczności 
ubiegania się o zezwolenie na pracę, gwarantuje bezpłatną 
edukację i opiekę zdrowotną oraz szereg innych przywilejów, 
m.in. uproszczoną ścieżkę naturalizacyjną. Posiadacze Karty 
Polaka mogą bezpłatnie otrzymać bezterminowe zezwolenie 
na pobyt stały oraz od 2017 r. świadczenia pieniężne dla osób, 
które zdecydują się na osiedlenie na terytorium Polski42.

Rosnące zainteresowanie Kartą Polaka niepokoi władze 
Białorusi. Dlatego starają się one piętrzyć trudności oso-
bom gromadzącym niezbędne dokumenty konieczne do 
uzyskania Karty. Białoruskie archiwa odmawiają dostępu 
do zasobu, a białoruski Sąd Konstytucyjny w orzeczeniu 
z 7 kwietnia 2011 r. stwierdził, że polska ustawa o Karcie Po-
laka jest sprzeczna z zasadami prawa międzynarodowego 
i szeregiem polsko-białoruskich umów bilateralnych. Zgod-
nie z tym stanowiskiem posiadacze Karty Polaka powinni 

42 Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka, Dz. U. 2007 nr 180 poz. 1280.
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zostać usunięci ze stanowisk państwowych zajmowanych 
w aparacie administracyjnym państwa43.

Pomimo podejmowanych prób władze Białorusi nie 
są w stanie zniechęcić swoich obywateli do aplikowania 
o Kartę Polaka. Nie odstręczają ich również ogromne kolejki 
tworzące się w polskich placówkach konsularnych i nieter-
minowe załatwianie spraw, wynikające głównie z systema-
tycznie rosnącej liczby wniosków44. Emigracja zarobkowa 
do Polski, także ta krótkookresowa czy edukacyjna, stwarza 
możliwość zapewnienia lepszej przyszłości osobom pocho-
dzenia polskiego, które żyją za wschodnią granicą.

Tab. 7. Liczba wydanych Kart Polaka w wybranych państwach Europy Wschodniej

2008-2018 2010 2015 2016 2017 2018

Ogółem 255 325 17 733 23 101 26 904 30 265 34 727

Białoruś 125 828 8 571 12 791 12 496 16 153 17 111

Ukrainna 107 636 7 250 8 867 12 684 12 349 15 294

Rosja 6 072 399 520 533 468 896

Mołdawia 1 707 89 245 189 161 160

Litwa 7 559 902 272 381 506 525

Łotwa 1 949 209 50 67 88 188

Estonia 19 1 - 2 11 1

Źródło: Rocznik Demograficzny, GUS, Warszawa 2019, s. 450.

43 Решение Конституционного Суда Республики Беларусь 7 апреля 
2011 г. № П-258/2011 О позиции Конституционного Суда Республики Беларусь 
по Закону Республики Польша «О Карте поляка».

44 Informacja o wynikach kontroli: Przyznawanie Karty Polaka osobom zamieszkałym 
za wschodnią granicą RP, Najwyższa Izba Kontroli, LRZ.430.001.2018.
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Obecnie wśród imigrantów ekonomicznych z Białorusi 
i Ukrainy dominują osoby stosunkowo młode. W 2019 r. 22,6% 
oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy obywatelo-
wi Ukrainy wystawione było na osoby poniżej 25 roku życia, 
30,6% na osoby w wieku od 25 do 34 lat, a w przedziale od 
35 do 44 lat – 25%. W przypadku Białorusinów wspomnia-
ne współczynniki wynosiły odpowiednio 19%, 36% i 26%, 
a Mołdawian 24,7%, 31,6%, 25,3%45. Według raportu z badań 
socjologicznych firmy EWL z 2018 r. imigranci ukraińscy to 
osoby z reguły dobrze wykształcone: 25,8% legitymuje się 
wykształceniem wyższym, 9,5% wyższym niepełnym, a 32,2% 
wykształceniem średnim. Poważnym problemem jest słaba 
znajomość języka, ponad połowa ankietowanych deklaruje, 
że w ogóle nie zna języka polskiego (31,2%) lub zna go źle 
(23%). Większość z ankietowanych nigdy wcześniej nie praco-
wała za granicą (76%), a osoby, które mają takie doświadcze-
nia, pracowały głównie w Rosji (10,9%) lub Czechach (3,9%)46.

45 Oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, wpisane do ewi-
dencji oświadczeń (obowiązujące od 2018 r.), Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej, dane za rok 2019.

46 A. Zymnin, V. Kulikov, Y. Taran, Ukraińcy na polskim rynku pracy – doświadczenia, 
wyzwania, perspektywy. Raport EWL S.A., EWL, Warszawa 2018, s. 5-8.
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Tab. 8. Wydane zezwolenia na pobyt stały w Polsce według obywatelstwa

Państwo Ukraina Białoruś Rosja

2012 1 658 703 205

2013 1 711 640 204

2014 3 484 1 147 393

2015 6 730 1 389 351

2016 5 920 1 628 327

2017 7 868 3 835 451

2018 7 712 4 594 508

2019  7 168 4 950 672

Źródło: Urząd do spraw Cudzoziemców.

Największą grupę przyjezdnych stanowią imigranci krót-
kookresowi, którzy zdecydowali się na przyjazd do Polski 
na okres do 5 miesięcy. Według przytaczanych już wyliczeń 
Agaty Górny aż 94% ukraińskich imigrantów to imigranci 
krótkookresowi lub cyrkulacyjni, przy czym ok. 50% z nich 
to osoby, które z reguły dwa razy w roku wyjeżdżają na 
Ukrainę i w Polsce spędzają mniej niż połowę roku, średnio 
jednorazowo do 3 miesięcy47.

Tab. 9. Wydane zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej 
w Polsce

Państwo Ukraina Białoruś Rosja Wietnam Chiny Armenia

2012 273 61 b.d. 142 76 b.d.

2013 408 b.d. 85 614 124 136

47 A. Górny, All Circular but Different…, s. 5-6.
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2014 590 b.d. b.d. 240 159 127

2015 629 b.d. b.d. 300 219 b.d.

2016 608 b.d. b.d. 339 270 68

2017 780 89 89 318 215 b.d.

2018 717 72 89 191 127 b.d.

2019 1 186 110 108 80 59 b.d.

Źródło: Urząd do spraw Cudzoziemców.

Wśród przybyszów z Ukrainy i Białorusi specyficzną kate-
gorię stanowią migranci edukacyjni (tab. 10). Na przestrzeni 
ostatnich dwóch dekad obserwujemy duże zmiany w tym 
typie imigracji. Polska z marginalnego kierunku wyjazdów 
w celach zdobywania wiedzy stała się najbardziej popular-
nym państwem docelowym migracji edukacyjnej z Ukrainy, 
wyprzedzając inne państwa w regionie. Na tak dużą popular-
ność tego typu migracji wpływa szereg czynników. Jednym 
z kluczowych są stosunkowo nieduże koszty studiów oraz 
możliwość podjęcia legalnej pracy bez koniczności ubiegania 
się o dodatkowe zezwolenie. W ten sposób można uzyskać 
dyplom zagraniczny, dodatkowe kwalifikacje językowe oraz 
doświadczenie w pracy w Unii Europejskiej. Według wyliczeń 
Narodowego Banku Polskiego z 2015 r. aż 57% studentów 
z Ukrainy deklarowało chęć podjęcia pracy w czasie stu-
diów48. Dodatkowo imigracja edukacyjna stymulowana jest 

48 I. Chmielewska, G. Dobroczek, J. Puzynkiewicz, Obywatele Ukrainy pracujący w Pol-
sce – raport z badania. Badanie zrealizowane w 2015 r., Departament Statystyki NBP, 
Warszawa 2015, s. 28.
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przez polskie szkoły wyższe, które borykając się z poważnym 
odpływem polskich studentów, spowodowanym m.in. niżem 
demograficznym, prowadzą od lat intensywną akcję rekru-
tacyjną na Wschodzie.

Tab. 10. Posiadacze zezwoleń na pobyt różnego typu wydanych w celach edukacyj-
nych w Polsce według obywatelstwa. Stan na 31 grudnia danego roku

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Ogółem 13 478 22 094 30 701 40 225 34 763 37 085 61 430

Ukraina 5 277 10 622 17 440 25 134 18 983 19 031 35 992

Turcja 1 738 2 162 2 487 2 487 2 981 3 628 4 127

Białoruś 728 2 412 2 425 2 646 918 1 047 3 526

Indie 302 304 483 912 2 572 2 797 3 165

Chiny 352 749 875 1 036 1 078 1 174 1 952

Kazachstan 235 483 540 760 500 691 1 388

Rosja 561 545 797 756 494 493 1 022

Tajwan 112 414 417 478 467 543 920

Azerbejdżan 57 147 176 201 322 395 744

Arabia Saudyjska 298 820 797 951 785 777 666

Gruzja 82 100 205 278 274 242 296

Mołdawia 78 52 50 58 45 49 48

Źródło: Eurostat.

Dużym ułatwieniem z punktu widzenia regionów przy-
granicznych było wprowadzenie od 1 lipca 2009 r. małego 
ruchu granicznego między Polską i Ukrainą, a w przypadku 
migrantów z obszaru poradzieckiego wspomniane zniesienie 
obowiązku wizowego dla obywateli Mołdawii, Gruzji i Ukra-
iny. Przytoczone udogodnienia upraszczały wyjazdy w ce-
lach zarobkowych do Polski, umożliwiając przenikanie do 
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szarej strefy, a w przypadku terenów przygranicznych prze-
myt kontrabandy. O tym, jak istotne znaczenie ma ruch przy-
graniczny dla okolicznych mieszkańców, mogą świadczyć 
masowe protesty po czasowym zawieszeniu małego ruchu 
granicznego z Ukrainą w czasie szczytu NATO w Warszawie 
w lipcu 2016 r.49 Według obliczeń GUS w 2019 r. ruch graniczny 
z Białorusią wyniósł 7,7 mln osób, z Ukrainą 19,9 mln, w tym 
mały ruch graniczny 4,3 mln50. Obecnie na skutek zawiesze-
nia funkcjonowania części przejść granicznych na mocy 
rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Admini-
stracji z 15 marca 2020 r., możliwości przekraczania grani-
cy są bardzo ograniczone. Mogą ją przekraczać m.in. osoby 
z ważnymi wizami pracowniczymi czy edukacyjnymi, przy 
zachowaniu określonych środków bezpieczeństwa wprowa-
dzonych w związku z pandemią koronawirusa. Większość 
imigrantów z Europy Wschodniej przyjeżdżających do Polski 
zobligowana jest do odbycia 14-dniowej kwarantanny. Z tego 
obowiązku zwolnieni są m.in. studenci czy kierowcy cięża-
rówek realizujący przejazdy międzynarodowe. Pracownicy 
sezonowi mogą ją odbywać w gospodarstwie.

49 Polacy pobici na granicy z Ukrainą. Wstrząsająca relacja świadka, Wirtualna Polska, 
06.07.2016.

50 Ruch graniczny oraz wydatki cudzoziemców w Polsce i Polaków za granicą w I kwar-
tale 2019 r., GUS, 2019, s. 2; Ruch graniczny oraz wydatki cudzoziemców w Polsce i Po-
laków za granicą w II kwartale 2019 r., GUS, 2019, s. 2; Ruch graniczny oraz wydatki 
cudzoziemców w Polsce i Polaków za granicą w III kwartale 2019 r., GUS, 2019, s. 3; 
Ruch graniczny oraz wydatki cudzoziemców w Polsce i Polaków za granicą w IV 
kwartale 2019 r., GUS, 2020, s. 3.
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Poważnym problemem jest zawieszenie działalności zor-
ganizowanego transportu międzynarodowego oraz drastycz-
ny wzrost stawek za przejazd samochodem prywatnym. 
Przedłużające się ograniczenie ruchu granicznego znacznie 
zwiększyło bezrobocie na Ukrainie, a w Polsce może skut-
kować niedoborem rąk do pracy w rolnictwie, sektorze bu-
dowlanym, transporcie czy usługach. W okresie wygaszania 
gospodarki niedobory te nie były aż tak bardzo dokuczliwe, 
jednak wraz ze znoszeniem obostrzeń rośnie zapotrzebowa-
nie na pracowników z Europy Wschodniej.

Dotychczasowy model polityki imigracyjnej Polski eks-
ponował przede wszystkim jej ekonomiczny aspekt, a aspekt 
humanitarny uległ daleko idącej sekurytyzacji51. Bazował on 
przede wszystkim na pozyskiwaniu na szeroką skalę imi-
grantów zarobkowych, którzy znajdowali zatrudnienie jako 
pracownicy tymczasowi lub sezonowi. Ich prawa i przywileje 
w państwie przyjmującym były reglamentowane, co wymu-
szało ich dużą mobilność. Najczęściej po kilkumiesięcznym 
pobycie imigranci wracali do rodzin na Ukrainę czy Białoruś, 
by potem wrócić do pracy w Polsce. Polityka imigracyjna 
sprzyjająca migracji cyrkulacyjnej w połączeniu z dużą mo-
bilnością transgraniczną znacznie obciążała infrastrukturę 
graniczną, która nie była w stanie obsłużyć dynamicznie 
zwiększającego się ruchu. W kontekście nowych okoliczności 

51 A. Adamczyk, Kryzys migracyjny w Europie a polska polityka imigracyjna, „Studia 
Migracyjne – Przegląd Polonijny” 2017, z. 1 (163), s. 315-331.
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dalsze funkcjonowanie tego modelu polityki imigracyjnej, 
który przynosił wyraźne korzyści zarówno stronie polskiej, 
jak i ukraińskiej czy białoruskiej, stoi pod znakiem zapytania.

Działania podejmowane przez rząd Mateusza Morawiec-
kiego – w tym m.in. przedłużenie terminów składania wnio-
sków o pozwolenie na pobyt w Polsce do 30 dni po odwołaniu 
stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, a tak-
że przedłużenie ważności zezwoleń na pobyt czasowy oraz 
wiz krajowych na podobnych warunkach – są dużym udo-
godnieniem, ale nie rozwiązują kluczowych problemów. Na 
skutek ograniczenia ruchu granicznego i ustania transpor-
tu międzynarodowego imigranci zarobkowi ze Wschodu 
mają limitowane możliwości powrotu do domu. Chwilowe 
wstrzymanie prac na budowach, ograniczenie działalności 
transportu publicznego, zamknięcie szeregu zakładów pracy 
działających w sektorze usługowym oraz ograniczenie pra-
cy instytucji państwowych narażają imigrantów na ryzyko 
utraty pracy, w większości przypadków bez prawa do zasił-
ku, ograniczenie dostępu do opieki medycznej czy pomocy 
prawnej52. Najtrudniejsze jest położenie osób zatrudnio-
nych w gospodarce nieformalnej. Nie dysponujemy jednak 
precyzyjnymi danymi, które mogłyby pomóc zobrazować 
skalę problemu.

52 M. Jaroszewicz, J. Grzymski, Ukrainian migrants in Poland and the Covid-19 epide-
mic: problems at the border, economisation versus securitisation?, Spotlight CMR, 
no. 12 (18), Warsaw 2020, s. 7.
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Utrudnienia w przekraczaniu granicy polsko-ukraińskiej, 
jeżeli ten stan będzie się przedłużał, mogą przynieść wy-
mierne straty gospodarkom po obu stronach granicy. We-
dług danych Państwowej Służby Zatrudnienia Ukrainy na 
13 maja 2020 r. na Ukrainie zarejestrowano 486,8 tys. bezro-
botnych, czyli o 181 tys. (59%) więcej niż w tym samym cza-
sie w roku ubiegłym53. Według wyliczeń Narodowego Banku 
Ukrainy z zagranicy wróciło ok. 10% emigrantów ekonomicz-
nych, a na skutek kryzysu wywołanego pandemią transfery 
pieniężne w 2020 r. mogą się skurczyć o ok. 20% z 12,6 mld 
dol. do ok. 10 mld dol.54 Z drugiej strony polscy pracodawcy, 
w szczególności sektor rolno-spożywczy, będą potrzebowa-
li w najbliższym czasie znaczącego napływu pracowników 
sezonowych. Obecnie konsulaty RP w Europie Wschodniej 
wznowiły swoją pracę: na Ukrainie od 4 maja, na Białorusi 
od 11 maja. W ograniczonym zakresie wydają wizy pracow-
nicze, trudno jednak powiedzieć, czy praca w nowym trybie 
umożliwi wystawienie odpowiedniej liczby wiz, gdyż – jak 
wiemy – już przed pandemią pojawiały się liczne zastrzeże-
nia co do efektywności pracy polskich placówek konsular-
nych. Bez szybkiego przywrócenia normalnego trybu pracy 
przejść granicznych i usprawnienia procesu wydawania wiz 

53 Як карантин змінив сферу зайнятості та що очікувати далі?, Державна 
служба зайнятості, Державний центр зайнятості, https://www.dcz.gov.ua 
[15.05.2020].

54 Інфляційний звіт, Національний банк України, Київ 2020, s. 46.
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pracowniczych niemożliwe będzie nawet częściowe zaspoko-
jenie potrzeb polskich pracodawców na imigrację sezonową.

Tab. 11. Posiadacze zezwoleń na pobyt stały lub zezwoleń na pobyt rezydenta długo-
terminowego Unii Europejskiej w Polsce. Stan na 31 grudnia danego roku

2014 2015 2016 2017 2018 2019 202055

Ogółem 27 081 34 104 42 710 55 092 70 443 89 374 95 474

Ukraina 9 012 13 318 18 364 25 297 33 431 42 893 46 071

Białoruś 3 271 4 086 5 179 7 871 12 128 17 707 19 660

Rosja 2 407 2 681 3 025 3 489 4 020 4 881 5 191

Wietnam 1 973 2 282 2 873 3 605 4 353 5 057 5 186

Chiny 503 708 1 092 1 444 1 764 2 064 2 124

Armenia 787 889 979 1 076 1 246 1 430 1 478

Źródło: Urząd do spraw Cudzoziemców.

Podsumowując, należy zauważyć, że na przestrzeni ostat-
niej dekady sytuacja migracyjna Polski uległa radykalnej 
zmianie. Z państwa typowo emigracyjnego stopniowo prze-
kształciła się w państwo emigracyjne i jednocześnie imigra-
cyjne. Po 2013 r. obserwujemy znaczący wzrost imigracji 
zarobkowych głównie z Ukrainy. Skala tego zjawiska jest 
trudna do precyzyjnego określenia. Zarówno Narodowy 
Bank Polski, jak i Narodowy Bank Ukrainy szacują imigra-
cję zarobkową z Ukrainy do Polski na niecały milion osób 
rocznie56.

55 Stan na 20 maja 2020 r.
56 I. Chmielewska, G. Dobroczek, A. Panuciak, Obywatele Ukrainy pracujący w Polsce – 

raport z badania, Narodowy Bank Polski, Warszawa 2018, s. 7; Перерахунок даних 
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 Jak wiadomo, jedną z kluczowych przyczyn małej do-
kładności statystyk jest skomplikowany system legalizacji 
pobytu i zatrudniania oraz tymczasowy czy cyrkulacyjny 
charakter migracji. Polskie służby konsularne oraz Urzędy 
Wojewódzkie i Powiatowe Urzędy Pracy nie były przygo-
towane na taką liczbę osób chętnych do pracy w Polsce. 
Zauważmy, że tylko w latach 2014-2016 wydały one Ukraiń-
com ponad 3 mln wiz, podczas gdy w analogicznym czasie 
placówki konsularne Czech, Słowacji i Węgier wystawiły 
odpowiednio 8241, 1773 oraz 6079 wiz. Niespotykana do tej 
pory skala w połączeniu z niedoborami kadrowymi i bra-
kiem odpowiedniego przygotowania personelu skutkowały 
niską efektywnością kontroli prawdziwości rejestrowanych 
oświadczeń57.

Jak potwierdzają raporty Najwyższej Izby Kontroli, nie-
dostateczny nadzór ułatwiał masowe wyłudzanie wiz oraz 
przenikanie imigrantów zarobkowych z Europy Wschodniej 
do szarej strefy w państwach Unii Europejskiej. Najwię-
cej zastrzeżeń budziła uproszczona procedura rejestracji 
oświadczeń o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemco-
wi. Na prośbę NIK Straż Graniczna przeanalizowała pracę 
48 podmiotów, które zarejestrowały w okresie 2014-2016 aż 

щодо приватних грошових переказів в Україну за 2015-2017 роки, Національний 
банк України, Київ 2018, s. 11.

57 Zabezpieczenie przed wyłudzaniem wiz pod pretekstem podejmowania pracy przez 
cudzoziemców na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, Raport Najwyższej Izby Kontroli, 
Warszawa 2018, s. 13-15.
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48  292 oświadczenia. Okazało się, że 72% wymienionych 
w nich osób nie podjęło pracy na terytorium Polski, a aż 90% 
cudzoziemców nie zostało zgłoszonych do ZUS. Dodatkowo, 
aż 40% podmiotów zapraszających Ukraińców do Polski nie 
osiągnęło w analizowanym okresie żadnego przychodu58.

W ostatnich latach w sposób znaczący wzrosła liczba ob-
cokrajowców pracujących legalnie. Jak pokazują dane ZUS, 
w okresie 2008-2018 liczba obywateli Ukrainy zgłoszonych 
do ubezpieczenia społecznego wzrosła 26-krotnie z 16,2 tys. 
do 425,7 tys. W przypadku Białorusinów odnotowano 8-krot-
ny wzrost z 4,2 tys. do 32,6 tys.59 Nie zmienia to jednak fak-
tu, że w dalszym ciągu duży odsetek imigrantów pracuje 
w szarej strefie. Nowe przepisy obowiązujące od 1 stycznia 
2018 r. zachęciły część przybyszów ze Wschodu do legaliza-
cji zatrudnienia, co może w przyszłości przyśpieszyć pro-
ces przechodzenia od migracji krótkookresowej do migracji 
osiedleńczej. Wielką niewiadomą pozostaje jednak wpływ 
pandemii koronawirusa na migrację zarobkową ze Wschodu.

58 Tamże, s. 10-35
59 Cudzoziemcy w polskim systemie ubezpieczeń społecznych, Departament Statysty-

ki i Prognoz Aktuarialnych, ZUS, 2019, s. 7.
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Masowa imigracja zarobkowa z Ukrainy do Polski stanowi 
niewątpliwie ogromne wyzwanie z punktu widzenia władz 
zarówno Polski, jak i Ukrainy: imigranci z Ukrainy tworzą naj-
większą grupę obcokrajowców pracujących w Polsce i jedno-
cześnie Polska jest obecnie najpopularniejszym kierunkiem 
emigracji z Ukrainy. Skalę tych zmian dostrzegają nie tylko 
badacze polscy, ale także analitycy na Wschodzie. Według 
wyliczeń Narodowego Banku Ukrainy jeszcze w 2008 r. w Ro-
sji pracowało 48% wszystkich emigrantów zarobkowych 
z tego państwa, a w Polsce zaledwie 8%. W 2017 r. odsetek 

4. Znaczenie imigracji 
zarobkowej z obszaru 
poradzieckiego z perspektywy 
Polski oraz państw regionu 
Europy Środkowej
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ukraińskich emigrantów zarobkowych w Rosji zmniejszył 
się do 26,3%, a w Polsce wzrósł do 38,9%60.

Tab. 12. Migranci przymusowi, którzy uzyskali status uchodźcy, zgodę na pobyt 
ze względów humanitarnych, ochronę uzupełniającą lub ochronę czasową

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Niemcy 4 110 17 490 20 120 40 560 140 910 433 950 261 625 75 935

Szwecja 8 795 12 395 24 010 30 650 32 260 66 585 26 775 10 650

W. Brytania 7 240 7 845 8 550 10 120 13 950 9 940 8 565 10 095

Francja 4 620 8 640 10 705 14 810 20 635 28 750 32 565 32 720

Włochy 7 145 22 025 14 395 20 585 29 610 35 400 31 800 30 670

Hiszpania 985 525 535 1 585 1 020 6 860 4 090 2 895

Norwegia 4 015 1 525 5 765 4 710 6 250 12 770 4 765 1 460

Polska 480 120 685 720 640 290 510 375

Źródło: Eurostat.

Znaczenie strumieni migracyjnych z obszaru poradziec-
kiego coraz częściej dostrzegają również badacze i politycy 
z Europy Zachodniej. Do tej pory Polskę bardzo często kry-
tykowano przede wszystkim za niewypełnienie zobowiązań 
dotyczących relokacji uchodźców oraz małą liczbę pozytyw-
nie rozpatrzonych wniosków o udzielenie statusu uchodź-
cy czy przyznanie innej formy ochrony międzynarodowej. 
Obecnie nawet opiniotwórcze tytuły prasowe, jak „The Wall 
Street Journal”, „The New York Times” czy „The Guardian”, 
szeroko analizują sytuację migracyjną w Polsce. Przykłado-

60 Інфляційний звіт, Національний банк України, Київ 2018, s. 28.
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wo, „The Economist” sugeruje, że polska polityka imigracyjna 
powtarza błędy m.in. Niemiec i Wielkiej Brytanii61.

Tab. 13. Pierwsze zezwolenie na pobyt wydane obywatelom państw spoza 
Unii Europejskiej według państw członkowskich
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Polska 108 036 146 619 273 886 355 418 541 583 585 969 683 228 577 927

Niemcy 110 349 184 080 199 925 237 627 194 813 504 849 535 446 543 571

W. Brytania 701 657 631 940 724 248 567 806 633 017 865 894 517 000 450 775

Francja 199 581 199 500 212 098 218 267 226 630 23 5011 250 175 264 876

Włochy 331 083 246 760 243 954 204 335 178 884 222 398 186 786 238 863

Hiszpania 282 763 223 318 196 242 188 573 192 931 211 533 231 153 259 600

Unia 
Europejska 2 096 623 2 356 451 2 357 583 2 305 758 2 605 629 3 355 506 3 136 141 3 225 436

Źródło: Eurostat.

Dane statystyczne Eurostatu potwierdzają, że Polska 
jest obecnie jednym z największych odbiorców imigracji 
zarobkowej w Unii Europejskiej. W 2017 i 2018 r. wydała naj-
więcej w całej Unii zezwoleń na pierwszy pobyt obywate-
lom państw spoza Unii Europejskiej (tab. 13), wśród których 
najliczniejszą grupę stanowią obywatele Ukrainy, przed Sy-
ryjczykami i Indusami (tab. 14).

61 Zob. Poland is cocking up migration in a very European way, „The Economist”, 
22.02.2020.
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Tab. 14. Pierwsze zezwolenie na pobyt wydane przez państwa Unii Europejskiej 
według obywatelstwa imigrantów

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Ukraina 236 474 305 599 50 0051 584 590 662 863 492 754

Syria 41 627 86 004 113 474 350 747 224 078 174 299

Indie 200 748 136 058 135 500 150 766 163 613 195 051

USA 171 937 199 462 261 844 172 948 144 795 119 348

Chiny 165 538 170 497 167 357 179 211 192 987 204 368

Białoruś 76 793 80 478 82 040 35 533 51 885 134 158

Źródło: Eurostat.

Obecnie większość imigrantów zarobkowych z Europy 
Wschodniej trafia do Polski. Wśród nich zdecydowanie do-
minującą grupą są Ukraińcy, po nich Białorusini. Państwami, 
z których licznie napływają imigranci zarobkowi, są również 
Indie, Nepal i Bangladesz (tab. 15). Rosnąca imigracja spoza 
Europy może świadczyć o tym, że imigranci ze Wschodu nie 
są w stanie zaspokoić niedoborów na polskim rynku pracy, 
dlatego pracodawcy muszą pozyskiwać pracowników z Azji.

Wyliczenia Eurostatu potwierdzają, że imigranci z Eu-
ropy Wschodniej przyjeżdżają do Polski głównie w celach 
zarobkowych lub edukacyjnych (wyk. 1 i 2). Pod tym wzglę-
dem sytuacja Polski jest wyjątkowa na tle innych dużych 
państw imigracyjnych w Europie, gdzie częstym powodem 
przyjazdu jest chęć uzyskania ochrony międzynarodowej 
czy połączenie z rodziną (wyk. 3-8). Państwa południowej 
Europy oraz Francja są popularnym kierunkiem migracji 
osiedleńczych osób, które przenoszą się tutaj na emerytu-
rę. Wielka Brytania z kolei jest jednym z najpopularniej-
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szych kierunków imigracji edukacyjnej w Europie (wyk. 7-8). 
Dodajmy jeszcze, że znaczny odsetek osób, które uzyskały 
pierwsze zezwolenie na pobyt z powodu „inne” w przypadku 
Polski, wynika z przyjętej przez Eurostat metodologii. Do tej 
kategorii zaliczane są m.in. osoby, które uzyskały zgodę na 
pobyt na podstawie reżimu bezwizowego, Karty Polaka lub 
jako osoby pochodzenia polskiego, ewentualnie pracowni-
cy sezonowi. Bardzo często osoby zaliczane do tej kategorii 
to w rzeczywistości imigranci ekonomiczni lub edukacyjni.
 

Tab. 15. Pierwsze zezwolenie na pobyt wydane obywatelom państw 
spoza Unii Europejskiej w Polsce

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Ukraina 171 769 250 054 430 081 512 552 585 439 379 316

Białoruś 69 958 74 062 75 394 28 165 42 756 123 045

Indie 1 300 1 619 2 392 5 473 6 244 8 722

Nepal 144 99 418 778 2 698 4 024

Bangladesz 71 67 234 663 188 1 556

Mołdawia 6 746 6 160 7 987 7 613 7 803 4 356

Gruzja 1 211 1 188 972 1 111 1 637 2 959

Wietnam 712 653 662 1 496 2 045 2 637

Turcja 4 036 4 581 4 226 5 133 6 094 7 520

Źródło: Eurostat.
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Polscy pracodawcy potrzebują stałego dopływu pracow-
ników, jeżeli chcą utrzymać szybkie tempo rozwoju przed-
siębiorstw i konkurencyjność na rynkach europejskich. 
Imigranci z Europy Wschodniej pomogli zapełnić część wa-
katów. Przychylność zarówno pracodawców, jak i społe-
czeństwa przyjmującego zdobyli dzięki pracowitości oraz 
otwartości na integrację. W badaniu socjologicznym prze-
prowadzonym na zlecenie firmy Otto Work Force Polska 
w 2015 r. na próbie 46 pracodawców zatrudniających Ukra-
ińców zdecydowana większość ankietowanych pozytywnie 
odnosiła się do imigrantów zarobkowych z Ukrainy. Cenią 
ich ze względu na dużą elastyczność zatrudnienia (91%), 
motywowanie do pracy zatrudnionych wcześniej pracowni-
ków z Polski (41%), ograniczenie rotacji pracowników (23%). 
Zauważmy jednak, że zaledwie 14% ankietowanych akcen-
towało korzyści związane z mniejszymi kosztami prowa-
dzenia działalności gospodarczej, co wyraźnie dowodzi, że 
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głównym problemem polskich przedsiębiorców jest obecnie 
brak rąk do pracy62.

Nie oznacza to oczywiście, że zatrudnianie obcokrajow-
ców nie łączy się z określonymi trudnościami i dodatkowymi 
kosztami. Najczęściej problemem są wspomniane niewystar-
czające kompetencje językowe pracowników (64%), brak zna-
jomości obowiązujących w Polsce norm i przepisów prawa 
(23%) oraz wzrost kosztów prowadzenia przedsiębiorstwa 
(18%), który wiąże się z wydatkami ponoszonymi na orga-
nizację zatrudnienia imigrantów z obszaru poradzieckiego 
w Polsce, np. zakwaterowanie, wyżywienie, pomoc w dopeł-
nieniu formalności związanych z legalizacją pobytu. Rzadko 
problemem jest negatywny stosunek do imigrantów pol-
skich pracowników (9%). Z drugiej strony, zdaniem praco-
dawców, Ukraińcy charakteryzują się większą motywacją 
(36%), pozytywnym stosunkiem do pracy (32%), rzadziej 
zmieniają pracę (27%), szybko się uczą (23%). Warto jednak 
podkreślić, że mimo pozytywnej oceny pracy imigrantów 
z Ukrainy większość pracodawców, gdyby tylko miała wy-
bór, zatrudniłaby Polaków (68%)63.

Polscy pracodawcy doceniają pracowników z Ukrainy 
i chętnie ich zatrudniają. Pozytywnie o imigracji z Ukrainy 

62 T. Kupczyk, Ocena imigrantów z Ukrainy przez polskich pracodawców na przykła-
dzie opinii klientów OTTO Work Force Polska, [w:] Imigranci wsparciem dla rynku 
pracy i rozwoju przedsiębiorstw, red. T. Kupczyk, OTTO Work Force Polska, Wro-
cław 2017, s. 22.

63 Tamże, s. 22-24.
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wypowiada się również większość polskich polityków. Ja-
sno artykułował to m.in. Mateusz Morawiecki, jeszcze jako 
wicepremier i minister rozwoju, na Forum Ekonomicznym 
w Krynicy w 2016 r. Jak zauważył, zapraszanie do Polski m.in. 
imigrantów z Ukrainy może przyczynić się do złagodzenia 
negatywnych tendencji demograficznych obserwowanych 
w Polsce, co ma kluczowe znaczenie z punktu widzenia pol-
skiej gospodarki, ale jest również „fundamentalnie ważną 
sprawą ze względów geopolitycznych”. W podobnym tonie 
wypowiadają się inni politycy Zjednoczonej Prawicy64, ale 
także politycy głównych ugrupowań opozycyjnych, w tym 
Koalicji Obywatelskiej, Polskiego Stronnictwa Ludowego 
czy Lewicy. Najostrzej przeciwko imigracji ze Wschodu pro-
testowali działacze Ruchu Narodowego, Konfederacji oraz 
Kukiz’15. Szczególnie dużo kontrowersji wzbudził komentarz 
Pawła Kukiza umieszczony na portalu społecznościowym 
Facebook 30 grudnia 2017 r., w którym krytykował rząd za 
to, że zamiast starać się o powrót emigrantów, masowo za-
prasza do Polski Ukraińców: „Jeden milion już jest, a drugi 
wkrótce nadjedzie i to jako... Polacy! Bo nie ma obecnie żad-
nego problemu, by Kartę Polaka dostał na Ukrainie każdy. 
Nawet rodowity Rosjanin. Wystarczy parę hrywien” – suge-
rował Paweł Kukiz65.

64 Stabilna gospodarka w niestabilnych czasach. Krynica-Zdrój 6 września 2016 r., PAP, 
06.09.2016.

65 Oficjalny profil Pawła Kukiza na portalu Facebook, www.facebook.com/kukizpa-
wel [10.09.2018].



Andrzej Szabaciuk

Prace IEŚ  •  Nr 6/202076

Alarmistyczne komentarze Pawła Kukiza nie znajdują 
jednak pokrycia w rzeczywistości, gdyż – jak wiadomo – 
nawet obserwowany obecnie masowy napływ imigrantów 
z Ukrainy nie jest w stanie zaspokoić bieżących niedoborów 
na rynku pracy. Podstawowymi problemami są krótkookre-
sowy charakter migracji z Ukrainy oraz brak odpowiedniej 
polityki państwa zachęcającej pracowników ze Wschodu do 
osiedlania się na stałe. W przyszłości może mieć to nieko-
rzystne skutki, szczególnie w przypadku liberalizacji polityki 
imigracyjnej innych państw w regionie Europy Środkowej. 
Pierwsze zmiany zmierzające w tym kierunku już obserwu-
jemy. Władze Czech zwiększyły w 2018 r. limit imigrantów 
z Ukrainy mogących podejmować legalną pracę na podsta-
wie uproszczonej ścieżki z 3,8 tys. rocznie w 2016 r., 9,6 tys. 
w 2017 r., 19,6 tys. w 2018 r. do 40 tys. w 2019 r. Decyzja ta była 
konsekwencją chronicznego braku rąk do pracy, będącego 
efektem rekordowo niskiego bezrobocia (w 2019 r. stopa 
bezrobocia na poziomie 2% według wyliczeń Eurostatu), 
które utrudnia utrzymanie dynamicznego wzrostu gospo-
darczego. Władze Czech szacują, że na terytorium ich pań-
stwa przebywa legalnie 117 tys. Ukraińców, którzy stanowią 
największą grupę obcokrajowców, ale jednocześnie to oni 
zaliczani są najczęściej do kategorii imigrantów nieudoku-
mentowanych, nierzadko trafiających nielegalnie do Czech 
z Polski.

Podobne zmiany jak w Czechach obserwowane są na 
Słowacji. W latach 2014-2018 liczba Ukraińców, którzy otrzy-
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mali zezwolenie na pobyt, wzrosła z 4 007 do 24 913, przez 
co Ukraińcy stanowią największą grupę obcokrajowców 
rezydujących na Słowacji (przed Serbami). Dodatkowo 
w 2019 r. szacowano, że na Słowacji żyje ok. 12-13 tys. imigran-
tów nieudokumentowanych, z których większość to Ukra-
ińcy66. Na Węgry migrują głównie mieszkańcy Zakarpacia 
o węgierskich korzeniach, którzy po wprowadzeniu nowego 
prawa o obywatelstwie w 2011 r. masowo aplikowali o węgier-
skie obywatelstwo (do 2016 r. złożono 149 tys. wniosków). To 
właśnie ta kategoria obywateli Ukrainy najczęściej wyjeż-
dżała na Węgry. Tylko do 2015 r. na ten krok zdecydowało się 
ok. 50 tys. osób, część z nich wyjechała jeszcze przed 2014 r.67

Niedobory siły roboczej na niemieckim rynku pracy po-
wodują, że coraz częściej nieudokumentowani imigranci 
z Ukrainy szukają tam pracy w szarej strefie, głównie w bu-
downictwie i rolnictwie. Wychodząc naprzeciw oczekiwa-
niom niemieckich pracodawców, od 1 marca 2020 r. weszły 
w życie nowe przepisy ułatwiające imigrację wykwalifikowa-
nych pracowników z państw spoza Unii Europejskiej. Przed 
wydaniem wizy imigranci muszą jednak uzyskać potwier-
dzenie swoich kwalifikacji zawodowych przez wyznaczone 
przez władze Niemiec instytucje. Wymagana jest również 

66 S. Letavajová, B. Divinský, Migration and Development in Slovakia, Common Home 
Publication, Caritas Slovakia, Bratislava 2019, s. 18-19.

67 Á. Erőss, K. Kovály, P. Tátrai, Effects of the Ukrainian Crisis in Transcarpathia: the Hun-
garian Perspective, CMR Working Papers 92/150, Ośrodek Badań nad Migracjami, 
Warsaw 2017, s. 207-210.
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znajomość języka niemieckiego na odpowiednim poziomie 
(minimum B1), w zależności od charakteru podejmowanej 
pracy. Niemieccy specjaliści z Instytutu Badań nad Rynkiem 
Pracy i Aktywnością Zawodową (IAB) podkreślają jednak, że 
w ich opinii nowe przepisy nie przyniosą zasadniczej zmia-
ny na niemieckim rynku pracy, ponieważ część wykfalifi-
kowanych specjalistów nie będzie w stanie dowieść swoich 
kwalifikacji z powodu różnic w poszczególnych systemach 
kształcenia. Problemem są także czasochłonne i skompli-
kowane procedury potwierdzania kwalifikacji. Dodatkową 
przeszkodą jest wspomniana wymagana znajomość języka 
niemieckiego68.

Jak zauważa „Neue Zürcher Zeitung”, imigranci z Ukra-
iny lepiej odnajdują się w Polsce, łatwo uczą się języka i le-
piej rozumieją polską mentalność. Poza tym w opinii gazety 
większość Ukraińców nie planuje wyjeżdżać na stałe, chce 
regularnie odwiedzać rodziny, a w tym wypadku bliskość 
geograficzna jest ważnym czynnikiem wyboru kierunku 
emigracji. Szybko rosnące zarobki w Polsce i wysokie koszty 
życia w Niemczech powodują, że praca w Polsce jest coraz 
bardziej opłacalna69.

68 H. Brücker, P. Jaschke, S. Keita, R. Konle-Seidl, Fachkräfteeinwanderung aus Drit-
tstaaten: Zum Referentenentwurf des Bundesministeriums des Innern, für Bau und 
Heimat, IAB Stellungnahme, 14/2018, s. 13-15.

69 M. Bentz, Wird Deutschland bald von Ukrainern überrannt?, „Neue Zürcher Zeitung”, 
03.07.2019
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Pomimo wyważonych opinii niemieckich specjalistów 
zmiany prawa imigracyjnego w Niemczech wywołują oba-
wy polskich i ukraińskich pracodawców. Mogą być one 
o tyle uzasadnione, że jak już wspominaliśmy, badania so-
cjologiczne prowadzone zarówno w Polsce, jak i na Ukrainie 
potwierdzają, że Niemcy są deklaratywnie jednym z najpo-
pularniejszych kierunków emigracji zarobkowej z Ukra-
iny. W badaniu firmy EWL z 2018 r. aż 60,2% imigrantów 
zatrudnionych w Polsce rozważa podjęcie pracy w innym 
państwie. Na czele preferowanych destynacji znajdują się: 
Republika Federalna Niemiec (27%), Czechy (20,7%), Włochy 
(4,8). Z badań wynika, że głównymi powodami wyjazdu aż 
79,6% imigrantów były niskie zarobki, zła sytuacja politycz-
na i gospodarcza na Ukrainie (19,7%) oraz korupcja (16,9%)70.

Podobne wnioski płyną z badań przeprowadzonych na 
Ukrainie we wrześniu 2017 r. przez badaczy z socjologicznej 
grupy Rejting. Według nich 37% ankietowanych chciało-
by emigrować do Niemiec, 26% do Polski, 22% do Stanów 
Zjednoczonych, 21% do Kanady, 16% do Czech, 6% do Rosji71. 
Oczywiście do tego rodzaju analiz należy odnosić się z dużą 
ostrożnością, gdyż według badań Kijowskiego Międzynaro-
dowego Instytutu Socjologii z kwietnia 2018 r. najpopular-
niejszym preferowanym kierunkiem emigracji była Polska 

70 A. Zymnin, V. Kulikov, Y. Taran, Ukraińcy na polskim rynku…, s. 10-19.
71 Динаміка міграційних настроїв українців, Соціологічна група «Рейтинг», Київ 

2018, s. 18.
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(36,5%), następnie Czechy (12,5%), Niemcy (10,6%), Rosja (7,1%), 
USA (5,6%)72.

Do wiązania swojej przyszłości z Polską zniechęcają 
wspomniane ograniczone możliwości osiedlania się na sta-
łe, trudności ze sprowadzeniem rodziny, ale także przejawy 
ksenofobii czy nieuczciwości ze strony polskich pracodaw-
ców lub społeczeństwa. Warto zauważyć, że Ukraińcy coraz 
częściej asertywnie odnoszą się do osób dopuszczających 
się łamania ich podstawowych praw pracowniczych. Przy-
kładowo w 2017 r. do Państwowej Inspekcji Pracy wpłynęły 
1433 skargi od tej kategorii pracowników, czyli o 3 razy wię-
cej niż przed rokiem. Z reguły powodem skarg było niewy-
płacanie wynagrodzenia (co trzecia osoba), brak podpisanej 
umowy oraz wypłaty poniżej minimalnego wynagrodzenia. 
Podstawowym problemem jest ciągle powszechne wykorzy-
stywanie przez polskich pracodawców osób zatrudnionych 
w szarej strefie, głównie w rolnictwie i budownictwie. Noto-
ryczną praktyką nieuczciwych pracodawców jest obcinanie 
wynagrodzenia, czy w ogóle jego niewypłacanie. Możliwość 
dochodzenia praw pracowniczych tej kategorii imigrantów 
jest niestety ograniczona73.

Masowa imigracja z Europy Wschodniej, przede wszyst-
kim z Ukrainy, ma pozytywny wpływ na gospodarkę Polski 

72 Mіграційні настрої населення україни у квітні 2018 року, Київський 
Міжнародний Інститут Соціології, https://www.kiis.com.ua [09.05.2020].

73 K. Nowakowska, Pracodawcy wykorzystują Ukraińców. Lawinowy wzrost skarg do 
PIP, „Dziennik Gazeta Prawna”, 17.01.2017.



Prace IEŚ  •  Nr 6/2020 81

Znaczenie imigracji zarobkowej z Europy Wschodniej do Polski po 2014 roku

i stopniowo także innych państw Europy Środkowej. Na 
podstawie szacunków Narodowego Banku Polskiego wiemy, 
że w latach 2014-2018 pracownikom z Ukrainy zawdzięcza-
my aż 11,3% wzrostu PKB74. Z drugiej strony transfery pie-
niężne przekazywane na Ukrainę stanowią ważny impuls 
rozwojowy pogrążonego w kryzysie państwa. Według sza-
cunków ekspertów Narodowego Banku Polskiego imigranci 
z Ukrainy przekazali tylko w pierwszych trzech kwartałach 
2017 r. 8,7 mld zł, i była to kwota o 55% wyższa niż w analogicz-
nym okresie w roku poprzednim75. Jeszcze lepiej znaczenie 
przekazów pieniężnych od emigrantów obrazują dane Naro-
dowego Banku Ukrainy, zgodnie z którymi w 2017 r. wysłali 
oni do domów aż 9,8 mld dolarów amerykańskich, z czego 
z Polski ok. 2,96 mld dolarów, z Rosji 808 mln, a z innych 
państw 4,6 mld. W tym okresie Rosja i Polska zamieniły się 
miejscami, gdyż jeszcze w 2015 r. z Polski na Ukrainę trafiało 
zaledwie 15% przekazów pieniężnych, a z Rosji 26,4%. W su-
mie w latach 2015-2017 udział transferów pieniężnych od 
imigrantów w PKB Ukrainy wzrósł z 7% do 9,3%76. Według 
wyliczeń Banku Światowego w 2018 r. wynosił on 11,2%77.

74 P. Strzelecki, R. Wyszyński, J. Growiec, Migracja z Ukrainy i jej wpływ na wzrost go-
spodarczy w Polsce, Seminarium naukowe NBP, Warszawa 2019, s. 12.

75 I. Chmielewska, G. Dobroczek, A. Panuciak, Obywatele Ukrainy pracujący…, s. 34.
76 Перерахунок даних щодо…, s. 14-16.
77 Personal remittances, received (% of GDP), World Bank data, https://data.worldbank.

org [10.05.2020].
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Istotne zmiany zachodzące w sferze politycznej i gospo-
darczej w Europie Środkowo-Wschodniej pogłębione przez 
kryzys ukraiński przyniosły diametralną zmianę kształ-
tu i kierunku strumieni migracyjnych na obszarze pora-
dzieckim. W nowych realiach na znaczeniu zyskał zachodni 
kierunek emigracji zarobkowej, co skutkowało masowymi 
wyjazdami sezonowych emigrantów z Europy Wschodniej 
do państw Unii Europejskiej. Proces ten nie byłby możliwy 
na taką skalę, gdyby nie liberalizacja polskiej polityki imi-
gracyjnej wobec wybranych państw Europy Wschodniej 
i Kaukazu Południowego implementowana od 2006 r. Nie-

Podsumowanie 
i perspektywy
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wątpliwie największymi jej beneficjentami byli i są obywa-
tele Ukrainy.

Poza wyższymi zarobkami i szeregiem innych wy-
szczególnionych wyżej czynników, ważnym argumentem 
przemawiającym za wyjazdem do Polski była solidarność 
i współczucie okazywane narodowi ukraińskiemu zmaga-
jącemu się z rosyjską agresją. Stosunek społeczeństwa pol-
skiego do imigrantów z Ukrainy jest diametralnie inny niż 
do wychodźców z państw MENA. Badania CBOS pokazują, 
że w 2018 r. aż 60% Polaków było przeciwnych napływowi 
imigrantów/uchodźców do Polski, a 29% uważało, że możemy 
ich przyjąć do momentu, kiedy zaistnieją warunki umożli-
wiające ich powrót do państwa pochodzenia. W przypad-
ku wychodźców z Ukrainy aż 56% respondentów wyrażało 
zgodę na ich przyjazd, a tylko 35% się sprzeciwiało78. Nale-
ży jednak zauważyć, że stosunek do imigrantów z Ukrainy 
powoli się zmienia i już w badaniu CEBOS z 2019 r. zaledwie 
31% respondentów odnosiło się do Ukraińców z sympatią, 
28% było obojętnych, a wrogi stosunek deklarowało aż 41%79.

Jakie są dokładnie przyczyny rosnącej niechęci wobec 
Ukraińców, trudno jednoznacznie stwierdzić. Czy jest ona 
konsekwencją wzrostu nastrojów antyimigracyjnych ob-
serwowanych w większości państw imigracyjnych, czy 

78 Stosunek Polaków i Czechów do przyjmowania uchodźców, Komunikat z badań 
nr 87/2018, CBOS, Warszawa 2018, s. 1-6.

79 Stosunek do innych narodów, Komunikat z badań nr 17/2019, CBOS, Warszawa 
2019, s. 1-2.
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stanowi efekt określonego dyskursu publicznego, którego 
upowszechnienie może być w interesie środowisk wrogich 
zbliżeniu polsko-ukraińskiemu, m.in. władz Rosji? Tym nie-
mniej obserwowana tendencja jest niezwykle niepokoją-
ca. Podobnie jak informacje o rosnącej liczbie przypadków 
przestępstw z nienawiści, z których tylko niewielki procent 
jest zgłaszany organom ścigania. Ich ofiarami padają coraz 
częściej Ukraińcy.

Polska gospodarka wykorzystała nadarzającą się szansę 
i absorbowała znaczącą liczebnie grupę pracowników z Eu-
ropy Wschodniej, głównie z Ukrainy i Białorusi, którzy szyb-
ko odnaleźli się na polskim rynku pracy, wykazując się dużą 
elastycznością i pracowitością. Trudno jednak oczekiwać, że 
utrzyma się obserwowana w ostatnich latach dynamika na-
pływu imigrantów z Europy Wschodniej do Polski. Jednym 
z kluczowych problemów współczesnej Białorusi, a przede 
wszystkim Ukrainy, jest trudna sytuacja demograficzna 
i pogłębiająca się depopulacja. Z tego względu potencjał 
emigracyjny państw regionu może z czasem maleć. Dodat-
kowo Ukraińcy, podobnie jak Polacy, dysponują niezwykle 
rozbudowaną siecią migracyjną na obszarze Unii Europej-
skiej, co pozwala im dywersyfikować kierunki emigracji. 
Z tego powodu należy oczekiwać, że pogorszenie warunków 
zatrudnienia w Polsce, a przede wszystkim niski poziom 
wynagrodzeń mogą skutkować wyjazdem imigrantów krót-
kookresowych, którzy – jak wiadomo – stanowią kategorię 
dominującą wśród imigrantów z Ukrainy i Białorusi. Kolej-
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nym problemem jest mała efektywność polskich urzędów 
konsularnych i urzędów obsługujących imigrantów zarob-
kowych z Ukrainy. Ich moce przerobowe są wyczerpane. Bez 
znaczącego wzrostu zatrudnienia, odpowiednich szkoleń 
usprawniających proces wydawania wiz oraz zezwoleń na 
pracę i pobyt, trudno oczekiwać istotnego wzrostu liczby 
imigrantów.

Poważnym i niezwykle złożonym problemem są również 
polskie przejścia graniczne z Ukrainą i wielogodzinne kolejki 
tworzące się po obu stronach granicy. Zwiększenie wielkości 
przepływu osobowego i towarowego leży w interesie obu 
sąsiadujących państw80. Jednak bez ogromnych nakładów 
finansowych na rozbudowę terminali oraz prowadzących 
do nich dróg może być to niezwykle trudne do wykonania.

W ostatnich latach obserwujemy trend wzrostu liczby 
osób ze Wschodu, które chcą zalegalizować i przedłużyć swój 
pobyt w Polsce. Szybko rośnie liczba osób, które otrzymują 
zezwolenia na pracę i zgodę na pobyt stały (tab. 6 i 8). Pande-
mia COVID-19 może zwiększyć grupę imigrantów osiedleń-
czych. Warto podkreślić, że model migracji krótkookresowej, 
preferowany do tej pory przez państwo polskie, jest stosun-
kowo najtańszy i najbardziej korzystny z punktu widzenia 
gospodarki państwa imigracyjnego. Charakteryzuje się jed-

80 M. Jaroszewicz, I. Suszko, Granica nowoczesnego sąsiedztwa. Jak ją zbudować? 
Wnioski z badania jakościowego, Fundacja im. Stefana Batorego, Warszawa 
2019, s. 6.
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nak małą stabilnością. Przykład diametralnej zmiany wekto-
ra emigracji zarobkowej z Ukrainy z kierunku wschodniego 
na zachodni po 2014 r. powinien być swoistym mementum. 
Pandemia jest sui generis egzaminem. Od tego, jak zdadzą go 
władze Polski, czy odpowiednio zatroszczą się o imigrantów 
zarobkowych z Europy Wschodniej, może zależeć przyszłość 
obecnego modelu polityki imigracyjnej Polski.
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