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Imi gran ci z Ukra i ny na pol skim ryn ku pra cy
i na ryn kach pra cy wy bra nych pañstw

Unii Eu ro pe j skiej.
Ana li za ma te ria³ów Ÿród³owych

Wstêp

W Pol sce, gdzie udzia³ imi gran tów z kra jów trze cich w spo³ecze ñ stwie jest
nie zna czny w porów na niu z innymi pañ stwami Unii Euro pe j skiej, przygl¹da -
nie siê uwa run ko wa niom inte gra cji jest zada niem doœæ trud nym. Imi granci
¿yj¹ w roz pro sze niu i uchwy ce nie wiê kszej ich grupy zawsze napo tyka trud -
no œci meto dolo gi czne. Z tego powodu w ninie j szym opra co wa niu sku piono
siê na naj wiê kszej, wed³ug wszy stkich sta ty styk, gru pie imi gran tów – na oby -
wa te lach Ukra iny. Ukra i ñcy wydaj¹ siê doskona³ym przyk³adem oby wa teli
pañ stwa nie na le¿¹cego do Unii Euro pe j skiej, któ rych stra te gie odnaj dy wa nia
siê na pol skim rynku pracy mog¹ pos³u¿yæ za wzór do opra co wa nia za³o¿eñ
poli tyki migra cy j nej i inte gra cy j nej innych cudzo zie m ców.

Pod jêta tutaj ana liza sta nowi³a punkt wyj œcia dal szych badañ, które prze -
pro wa dzono w ramach pro je ktu „Stra te gie prze trwa nia. Inte gra cja imi gran tów 
na pol skim rynku pracy”.

W ninie j szym roz dziale omó wiono nastê puj¹ce zagad nie nia: dostê pne sta -
ty styki dotycz¹ce migra cji z Ukra iny i zatrud nia nia oby wa teli tego kraju na tle
sta ty styk dotycz¹cych oby wa teli innych pañstw pra cuj¹cych w Pol sce, pub li -
ka cje poœwiê cone migra cjom pra co w ni czym z Ukra iny, nasta wie nie Pola ków
do imi gran tów z Ukra iny, ich „zasoby inte gra cy jne”, sytu a cja migran tów
z Ukra iny w innych pañ stwach Unii Euro pe j skiej.



Zja wi sko migra cji z Ukra iny

Cho cia¿ mie sz ka ñcy Pol ski i daw nego Zwi¹zku Radzie c kiego (w tym Ukra-
i ny) ju¿ od koñca lat sie dem dziesi¹tych XX wieku korzy stali z u³atwieñ ruchu
bez wi zo wego, to dopiero od lat dzie wiê æ dziesi¹tych mo¿emy mówiæ o zin -
tensy fiko wa nych i doœæ jed no stron nych pol sko-u krai ñ skich wizy tach. Do tego 
czasu wza je mne kon ta kty ogra ni cza³y siê do nie wie l kiej skali wymiany spe -
cja li stów i nie ofi cja l nych wyja z dów na dro bny han del towa rami nie do stêp -
nymi po dru giej stro nie gra nicy. Roz pad Zwi¹zku Radzie c kiego oraz
nastê puj¹cy po nim brak sta bi l no œci gospo da r czej i poli ty cz nej – w po³¹cze niu
z mniej restry kcyjn¹ poli tyk¹ pasz po r tow¹ – spo wo dowa³y falê przy ja z dów
z nowo powstaj¹cych kra jów, wœród któ rych pie r wsze mie j sce zaj mowa³a
Ukra ina1. Chara ktery sty cz nym zaœ ele men tem wielu pol skich miast sta³y siê
bazary, na któ rych znaczn¹ czêœæ han d luj¹cych sta no wili w³aœnie Ukra i ñcy,
han d luj¹cy sprzê tem AGD, przed mio tami codzien nego u¿y tku, ¿yw no œci¹2.
Poja wili siê tak¿e nie le ga l nie zatrud niani pra co w nicy – g³ównie budow la ñcy
i po moce domowe. Lata dzie wiê æ dziesi¹te to rów nie¿ pocz¹tek trwaj¹cego do
dziœ pro ce deru „mrów ka r stwa” – prze mytu alko holu i papie ro sów na nie -
wielk¹ skalê. Celem podo bnych wyja z dów oprócz Pol ski by³y rów nie¿ Cze -
chy, S³owa cja i Wêgry, póŸ niej tak¿e Litwa i £otwa. Nieco inny cha ra kter
mia³y wyja zdy do Nie miec, Jugos³awii, z kolei w osta t nich latach – do W³och,
Portu ga lii i Gre cji.

Dziœ Pol ska jest przede wszy stkim celem dla dziesi¹tków tysiêcy oby wa teli
Ukra iny wyko nuj¹cych prace sezo nowe w rol ni c twie i sado w ni c twie, naj czê -
œciej przy zbio rach „owo ców miêk kich” (tru ska wki, maliny) oraz jab³ek i gru -
szek. Inne „ukra ini zo wane” sektory to mniej zwi¹zane z kon kre t nym
prze dzia³em cza so wym budow ni c two i pomoc domowa. Ukra i ñcy sta nowi¹
tak¿e naj li cz niejsz¹ grupê wœród wysoko wykwa lifi ko wa nych pra co w ni ków
otrzy muj¹cych w Pol sce zez wo le nie na zatrud nie nie.

Zja wi ska te nie pozo staj¹ bez wp³ywu na sytu a cjê demo gra ficzn¹ Ukra iny.
Ró¿ne sta ty styki dotycz¹ce liczby oby wa teli tego kraju prze by waj¹cych na
sta³e lub okre sowo za gra nic¹ podaj¹ war to œci od 2,5 do 7 milio nów wyje ¿ -
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1 W poto cz nym ujê ciu przy by sze z by³ego Zwi¹zku Radzie c kiego byli okre œlani jako
Rosja nie, czê œciej zaœ jako „Ruscy”. Podo b nie upro sz czony obraz prze ka zywa³y na pocz¹tku
tak¿e pol skie media. Ist nie nie sza rej strefy (nie le ga lne zatrud nie nie, kon tra banda, dro bna prze -
stê pczoœæ) utrwali³o w latach dzie wiê æ dziesi¹tych XX wieku obraz nie chcia nych i nie bez pie cz -
nych przy by szy zza wschod niej gra nicy. Por. K. Igli cka, K. Gmaj, Undo cu men ted Migra tion.
Coun ting the Unco un table. Data and Trends Across Europe. Coun try Report: Poland, Nove m -
ber 2008 – http://clan de stino.elia mep.gr/wp-con tent/uplo ads/2009/02/poland.pdf [dostêp:
22 cze r wca 2010 roku].

2 Ibi dem; P. KaŸ mier kie wicz, Migra tion Trends into, thro ugh and from Ukra ine, Kyiv
2008.



d¿aj¹cych, a ukra i ñ skie wsie i ma³e mia ste czka „sta rzej¹ siê” i „pusto szej¹”3.
Doœæ wspo mnieæ, ¿e Ukra inê cha ra kte ryzuje nie tylko uje mny przy rost natu -
ralny, ale tak¿e nega ty wny bilans migra cji4. G³ównym czyn ni kiem sk³ania -
j¹cym oby wa teli Ukra iny do emi gra cji zaro b ko wej jest wyj¹tkowo nie sta bi lna
sytu a cja gospo da r cza. Sk³ada siê na ni¹ upa dek prze mys³u (miê dzy innymi
roz wi niê tej nie gdyœ bran¿y zbro je nio wej)5 i zna czne ró¿ nice w p³acach miê -
dzy Ukrain¹ a kra jami przy j muj¹cymi6, do czego docho dzi nie sta bi l noœæ
zatrud nie nia i docho dów, nie regu la r noœæ w wyp³aca niu pen sji, co czê sto pro -
wa dzi do sytu a cji, w któ rej zatrud nie nie nie daje poczu cia pew no œci i sta bi l no -
œci. Wyjazd za gra nicê, cho cia¿ nie zawsze nie sie za sob¹ per spe ktywê
szy b kiego wzbo ga ce nia siê, ozna cza osi¹ganie regu la r nych i mo¿ li wych do
prze wi dze nia docho dów7. Kurs na emi gra cjê zaro b kow¹ utrzyma³ siê rów nie¿
w okre sie pozy ty w nej koniun ktury gospo da r czej8, obe c nie trudno jed nak
stwier dziæ jed noz na cz nie, jaka ten den cja bêdzie prze wa ¿aæ w okre sie gospo -
da r czej sta g na cji.

W tym mie j scu warto przy po mnieæ, ¿e w ci¹gu osta t nich kilku lat nast¹pi³o
zna czne z³ago dze nie dostêpu do pol skiego rynku pracy dla cudzo zie m ców,
szcze gó l nie dla oby wa teli Ukra iny, Bia³orusi, Rosji i Mo³dawii, któ rzy na
pod sta wie oœwia d cze nia pra co da wcy o zamia rze ich zatrud nie nia mog¹ uzy -
skaæ wizê z pra wem do pracy i pra co waæ w Pol sce do 180 dni w roku bez
konie cz no œci ubie ga nia siê o zez wo le nie na pracê. Jeœli cho dzi o same zez wo -
le nia na wyko ny wa nie pracy, to przede wszy stkim zosta³a zlik wi do wana tak
zwana dwu e ta po woœæ pro ce dury. Na sku tek zmian wielu prze pi sów9, od
1 lutego 2009 roku pra co da wcy nie musz¹ siê ju¿ ubie gaæ o wyda nie przy rze -
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3  Y. Palyn skyi, Undo cu men ted Migra tion. Coun ting the Unco un table. Data and Trends
Across Europe. Coun try Report: Ukra ine, s. 2–3 – http://clan de stino.elia mep.gr/wp-con -
tent/uplo ads/2009/02/ukra ine.pdf [dostêp: 24 cze r wca 2010 roku]; Labour Migra tion Asses s -
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Kyiv 2007, s. 11.

4  Y. Palyn skyi, Undo cu men ted Migra tion. Coun ting the Unco un table. Data and Trends
Across Europe. Coun try Report: Ukra ine, op. cit., s. 24.

5  Ibi dem, s. 3.
6  P. KaŸ mier kie wicz, Migra tion Trends into, thro ugh and from Ukra ine, op. cit., s. 15.
7  Ibi dem, s. 18.
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Report: Ukra ine, op. cit.; Zov ni s h nia tru dova migra cja nase le nia Ukra iny, Kyiv 2008.

9  Isto tna jest tutaj przede wszy stkim ustawa z dnia 18 grud nia 2008 roku o zmia nie ustawy
o pro mo cji zatrud nie nia i insty tu cjach rynku pracy oraz o zmia nie nie któ rych innych ustaw
(Dz.U. z 2008 r., Nr 6, poz. 33), ponadto wa¿ne s¹ roz porz¹dze nia mini stra pracy i poli tyki
spo³ecz nej – z dnia 29 sty cz nia 2009 roku w spra wie okre œle nia przy pa d ków, w któ rych zez wo -
le nie na pracê cudzo zie mca jest wyda wane bez wzglêdu na szczegó³owe warunki wyda wa nia
zez wo leñ na pracê cudzo zie m ców (Dz.U. z 2009 r., Nr 16, poz. 85), i z dnia 1 lutego 2009 roku
w spra wie wyda wa nia zez wo le nia na pracê cudzo zie mca (Dz.U. z 2009 r., Nr 16, poz. 33).



cze nia, ale od razu o zez wo le nie na zatrud nie nie. W isto t nym sto p niu ogra ni -
czono rów nie¿ liczbê doku men tów, które musz¹ przed sta wiæ, i zre zyg no wano
(w wielu wypa d kach) z obowi¹zko wego doty ch czas testu rynku pracy.

Doda t kow¹ grup¹ oby wa teli ukra i ñ skich na pol skim rynku pracy s¹ posia da -
cze Karty Polaka, któ rzy mog¹ podej mo waæ pracê na warun kach zbli ¿o nych do
oby wa teli i osób ze sta³ym poby tem10. Ustawa o Kar cie Polaka zosta³a przy jêta
po d³ugich dys ku sjach w 2007 roku i otwiera dla czê œci oby wa teli zachod niej
Ukra iny doda t kow¹ mo¿ li woœæ dostêpu do pol skiego rynku pracy11.

Dane sta ty sty czne

Ukra i ñcy sta nowi¹ naj wiêksz¹ i naj wa ¿ niejsz¹ dla pol skiej gospo darki
grupê imi gran tów. Ofi cja l nie w Pol sce pra cuje ich bli sko 100 tysiêcy rocz -
nie12, ale wed³ug sza cun ko wych ocen liczba pra co w ni ków z Ukra iny jest jesz -
cze wy¿sza. Sta ty styki dotycz¹ce migran tów zaro b ko wych w Pol sce pochodz¹ 
z kilku Ÿróde³, które obe j muj¹ odmienne aspe kty migra cji, co spra wia, ¿e nie
s¹ one zgodne.

Usta le nie dok³adnej liczby osób wyko nuj¹cych pracê w Pol sce utrud nia
brak jed no li tych sta ty styk uwz glêd niaj¹cych oby wa te l stwo poszcze gó l nych
osób ubie gaj¹cych siê o tym cza sowe zatrud nie nie w danych bran ¿ach (brak
ujed no li co nych kate go rii w sta ty sty kach ró¿ nych insty tu cji zaj muj¹cych siê
cudzo ziem cami w Pol sce – Stra¿y Gra ni cz nej, Pañ stwo wej Inspe kcji Pracy,
urzê dów woje wó dz kich). Doda t kowo pro ble maty czne jest to, ¿e osoby przy je ¿ -
d¿aj¹ce do Pol ski czê sto podej muj¹ zatrud nie nie u wiê cej ni¿ jed nego pra co -
daw cy, dla ka¿ dego uzy skuj¹c oso bne zez wo le nie. St¹d liczba zez wo leñ mo¿e
nawet kil ka kro t nie prze kra czaæ rze czy wist¹ liczbê pra co w ni ków – jest to
szcze gó l nie wido czne w wypa dku pra co w ni ków sezo no wych.

Zez wo le nia na pobyt

Wed³ug danych Urzêdu do spraw Cudzo zie m ców, 31 grud nia 2008 roku
w Po l sce mie szka³o 77 766 osób posia daj¹cych ró¿ nego rodzaju wa¿ne karty
pobytu. Karty pobytu s¹ wyda wane na pod sta wie nastê puj¹cych zez wo leñ:
osie d le nie siê, zamie sz ka nie na czas ozna czony, pobyt rezy denta d³ugo ter -
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10  Tak¿e w tym wypa dku nie³atwo przed sta wiæ dok³adne sta ty styki, gdy¿ upra w nie nia na
rynku pracy nie sta nowi¹ g³ównego aspe ktu tego doku mentu, trudno rów nie¿ usta liæ, ilu posia -
da czy Karty Polaka jest zain tere so wa nych pod jê ciem zatrud nie nia w Pol sce.

11  J. Jagie l ski, D. Pudzia no wska, Ustawa o Kar cie Polaka. Komen tarz, Wolters Klu wer
Pol ska, War szawa 2008.

12  Dane Mini ste r stwa Pracy i Poli tyki Spo³ecz nej oraz Urzêdu do spraw Cudzo zie m ców.



mino wego Wspól not Euro pe j skich, sta tus ucho dŸcy, ochrona uzupe³niaj¹ca,
pobyt tole ro wany.

Tabela 1. Osoby posia daj¹ce 31 grud nia 2008 roku kartê pobytu – wed³ug oby wa te l stwa

Oby wa te l stwo
Liczba
osób

Ukra ina 22 801

Rosja 9720

Wie t nam 7206

Bia³oruœ 6984

Arme nia 3258

Stany Zjed no czone Ame ryki 1931

Chiny 1567

Indie 1530

Tur cja 1439

Korea Po³udniowa 1119

Inne (oby wa tele pozo sta³ych pañstw œwiata) 20 211

Ogó³em 77 766

îród³o: Dane Urzêdu do spraw Cudzo zie m ców.

Naj li cz niejsz¹ grupê sta nowi¹ oby wa tele Ukra iny – ³¹cznie bli sko 30%
wszy stkich osób posia daj¹cych wa¿ne karty pobytu. Nastê pna w kole j no œci
jest grupa oby wa teli Rosji, nale¿y jed nak w tym wypa dku zazna czyæ, ¿e
3121 o sób z tej grupy (czyli bli sko jedna trze cia) posiada karty pobytu
zwi¹zane z ró ¿ nego rodzaju ochron¹ udzie lan¹ przez Pol skê (sta tus ucho dŸcy,
pobyt tole ro wany, ochrona uzupe³niaj¹ca). S¹ to przede wszy stkim osoby
naro do wo œci cze cze ñ skiej.

W wypa dku Ukra i ñ ców nieco wiê cej ni¿ po³owa z nich posiada zgodê na osied -
lenie (12 383 osoby), z kolei w wypa dku Bia³orusi, Wie t namu czy Arme nii odse -
tek ten wynosi oko³o dwóch trze cich. Jeœli cho dzi o kraje przysy³aj¹ce do Pol ski
tak zwa nych eks pa tów (na przyk³ad Stany Zjed no czone czy Korea Po³udniowa),
to zde cy do wa nie domi nuj¹ zgody na zamie sz ka nie na czas ozna czony.

Zez wo le nia na pracê

W osta t nich latach naj wiêksz¹ liczbê migran tów zaro b ko wych w Pol sce
sta nowi¹ oby wa tele Ukra iny, Bia³orusi i Wie t namu. W 2008 roku wydano
18 022 zez wo le nia na pracê, naj wiê cej przed sta wi cie lom nastê puj¹cych naro -
do wo œci: Ukra i ñ com, Chi ñ czy kom (nie wli czaj¹c oby wa teli Taj wanu), Bia³o -
ru si nom, Mo³dawia nom i Wiet na m czy kom. Nale¿y odno to waæ poja wie nie siê
du¿ej liczby pra co w ni ków z Chin, któ rzy stali siê drug¹ grup¹ cudzo zie m ców
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pod wzglê dem wyda nej liczby zez wo leñ na zatrud nie nie. Warto ponadto
wska zaæ wzrost liczby oby wa teli Mo³dawii, któ rzy otrzy muj¹ w Pol sce zezwo -
lenia na pracê i prze kro czyli licz bowo grupê oby wa teli Wie t namu. Co pra wda
jest to sto sun kowo nie li czna grupa, ale notuje siê siln¹ dyna mikê jej wzro stu,
poza tym 1 lutego 2009 roku zosta³a ona objêta regu la cjami o mo¿ li wo œci
pracy sezo no wej bez zez wo le nia. Wyra Ÿ nie zwiê ksza siê rów nie¿ osta t nio
liczba poja wiaj¹cych siê w Pol sce w celach zaro b ko wych oby wa teli Chin.

Nale¿y pod kre œliæ, ¿e sta ty styki dotycz¹ce osób zatru d nio nych na pod sta -
wie zez wo leñ s¹ wyj¹tkowo niskie w porów na niu z rze czy wi sto œci¹. Zw³asz -
cza w obrê bie grupy ukra i ñ skiej i wie t na m skiej wiê kszoœæ osób pra cuje
w Po l sce nie le ga l nie.

Tabela 2. Zez wo le nia na pracê dla oby wa teli Bia³orusi, Chin, Mo³dawii, Ukra iny
i Wie t namu w latach 2004–2008

Rok Bia³oruœ Mo³dawia Ukra ina Chiny Wie t nam Ogó³em

2004 664 110 2588 256 1063 12 381

2005 610 139 2697 240 1067 10 304

2006 701 414 3275 405 999 10 754

2007 855 971 3851 800 1064 12 153

2008 1325 1218 5400 2040 1200 18 022

îród³o: Dane Mini ste r stwa Pracy i Poli tyki Spo³ecz nej; E. Kêpi ñ ska, Recent Trends in Inter na -
tio nal Migra tion. The 2007 SOPEMI Report, CMR Wor king Papers 29/87, War szawa 2007.

W tabeli 2 przed sta wiono liczbê wyda nych w 2008 roku zez wo leñ na pracê
dla oby wa teli piê ciu naj li cz niej repre zen to wa nych pañstw. Ana li zuj¹c zbio r -
cze zesta wie nia wyda nych zez wo leñ, nale¿y zwró ciæ uwagê, ¿e ich spa dek
w 2005 roku w porów na niu z 2004 rokiem wynika³ przede wszy stkim ze znie -
sie nia konie cz no œci ubie ga nia siê o zez wo le nie oby wa teli wielu pañstw Unii
Euro pe j skiej, które by³o zwi¹zane z wst¹pie niem Pol ski do Unii Euro pe j skiej
1 maja 2004 roku. Osta te cz nie jed nak dopiero w 2007 roku znie siono konie cz -
noœæ ubie ga nia siê o zez wo le nie na pracê dla oby wa teli wszy stkich pañstw
Unii Euro pe j skiej – wcze œ niej by³a sto so wana zasada wza je mno œci i o zez wo -
le nie musieli ubie gaæ siê oby wa tele tych kra jów, które nie otwo rzy³y swo jego
rynku pracy dla Pola ków.

Po bli sko dwu kro t nym wzro œcie wyda nych zez wo leñ na pracê dla
Mo³dawian w 2007 roku – w porów na niu z 2006 rokiem, w 2008 roku by³
wido czny dal szy wzrost (o 25,4%) zez wo leñ wyda nych dla tej kate go rii naro -
do wej. Tak¿e oby wa te lom Bia³orusi w 2008 roku przy znano o 55% wiê cej
zez wo leñ na pracê ni¿ w 2007 roku. Jedyn¹ grup¹ w gro nie najli cz nie j szych
naro do wo œci, w wypa dku któ rej nie notu jemy tak dyna mi cz nego przy ro stu
liczby wyda nych zez wo leñ, jest grupa wie t na m ska, trac¹ca dru gie mie j sce pod 
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wzglê dem liczby wyda nych zez wo leñ, uzy skuj¹c w 2008 roku naj mniej zez -
wo leñ (1200) spo œród piê ciu ana li zo wa nych grup.

Ana li zuj¹c powy ¿sze ten den cje, nale¿y pod kre œliæ zna czny wzrost liczby
wyda nych zez wo leñ w 2008 roku w porów na niu z 2007 rokiem. W 2008 roku
wydano o bli sko 50% zez wo leñ wiê cej ni¿ rok wcze œ niej. O 40,2% zwiê kszy³a 
siê liczba zez wo leñ wyda nych oby wa te lom Ukra iny, z kolei liczba pozwo leñ
dla oby wa teli Chin by³a ponad piê cio kro t nie wy¿sza ni¿ w 2007 roku.

A¿ 7760 (43,1% ogó³u) zez wo leñ wydano w woje wó dztwie mazo wie c kim.
Nastê pne w kole j no œci – wed³ug liczby wyda nych zez wo leñ – by³y woje wó dz -
twa: wiel ko po l skie (1157), dolnoœl¹skie (1139), lubu skie (1102) i pomo r skie
(1067). Naj mniej zez wo leñ wydano w woje wó dztwach warmi ñsko- mazu r -
skim (195) i œwiê to krzy skim (182). Warto tak¿e odno to waæ, ¿e kobiety sta -
nowi³y jedy nie 24,3% osób, któ rym w 2008 roku wydano zez wo le nia na
pracê.

Poszcze gó lne grupy naro dowe w ró¿ny spo sób lokuj¹ siê na rynku pracy.
W tabeli 3 przed sta wiono roz mie sz cze nie pra co w ni ków z piê ciu pañstw, któ -
rych oby wa tele naj li cz niej uzy skuj¹ w Pol sce zez wo le nia na pracê, w poszcze -
gó l nych sekcjach rynku pracy.

Tabela 3. Zez wo le nia na pracê wed³ug sekcji Pol skiej Kla sy fi ka cji Dzia³alno œci dla
piê ciu najli cz nie j szych grup cudzo zie m ców w 2008 roku*

Prze twó r -
stwo prze -
mys³owe

Budow-
nic two

Han del
hur towy
i deta-
liczny

Hotele
i re sta u -

ra cje

Poœred ni c two
finan sowe

i obs³uga nie -
ru cho mo œci

Edu ka cja

Ochrona
zdro wia
i opieka

spo³eczna

Ogó³em 31,40% 11,20% 27,50% 10,10% 15,40% 2,50% 1,90%

Ukra ina 33,60% 18,00% 22,40%  3,90% 14,90% 4,00% 3,30%

Chiny 33,00%  9,40% 36,50%  9,70% 10,50% 0,30% 0,70%

Bia³oruœ 26,00%  9,80% 41,60%  1,80% 16,60% 3,00% 1,30%

Mo³dawia 49,70% 19,80%  1,70%  0,40% 28,40% 0,10% 0,00%

Wie t nam  0,00%  0,00% 74,50% 24,00%  1,50% 0,00% 0,00%

* – Tabela przed sta wia roz mie sz cze nie pra co w ni ków z poszcze gó l nych kra jów w sekcjach Pol -
skiej Kla sy fi ka cji Dzia³alno œci. War to œci sumuj¹ siê do 100% w rzê dach. Pro po rcje obe j muj¹
tylko te grupy cudzo zie m ców, co do któ rych jest znana sek cja Pol skiej Kla sy fi ka cji Dzia³alno œci.
îród³o: Dane Mini ste r stwa Pracy i Poli tyki Spo³ecz nej.

Wed³ug ofi cja l nych sta ty styk dotycz¹cych zez wo leñ na pracê za 2008 rok,
Ukra i ñcy s¹ obe cni przede wszy stkim w edu ka cji i ochro nie zdro wia. W tych
sekto rach lokuj¹ siê tylko poje dyn czy Bia³oru sini i Chi ñ czycy. Grupa wiet-
nam ska kon cen truje siê g³ównie w han dlu (74,5% zez wo leñ) oraz w hote la r -
stwie i gastro no mii – oczy wi œcie cho dzi tutaj o dzia³alnoœæ gastro no miczn¹
pro wa dzon¹ przez oby wa teli Wie t namu w Pol sce. Oby wa tele Wie t namu
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w ogóle nie uzy skali zez wo leñ na pracê w sekto rach prze twó r stwa prze -
mys³owego, budow ni c twa, edu ka cji i ochrony zdro wia, w³aœci wie nie obe cni
s¹ w sekto rze poœred ni c twa finan so wego i obs³ugi nie ru cho mo œci (18 zez wo -
leñ). Pra wie po³owa oby wa teli Mo³dawii, któ rzy uzy skali w Pol sce zez wo le -
nia na pracê, otrzyma³a je w sekto rze prze twó r stwa prze mys³owego. Bli sko
20% Mo³dawian jest zatru d nio nych w budo w ni c twie (pro po rcjo nal nie nawet
wiê cej ni¿ Ukra i ñ ców). W wypa dku oby wa teli Mo³dawii zasta na wia wysoki
odse tek (28,4%) osób zatru d nio nych w sekto rze poœred ni c twa finan so wego
i obs³ugi nie ru cho mo œci. Oby wa tele Chin otrzy muj¹ zez wo le nia na pracê
w wielu bran ¿ach w miarê pro po rcjo nal nie do rozk³adu ogó³u zez wo leñ. Naj -
wiê cej zez wo leñ jest wyda wa nych Chi ñ czy kom na pracê w sekto rze han dlu
deta li cz nego i hur to wego oraz w sekto rze prze twó r stwa prze mys³owego.

Zatrud nieni krót kote rmi nowo bez konie cz no œci zez wo le nia na pracê

Liczba reje stro wa nych oœwia d czeñ o zatrud nie niu cudzo zie m ców na pracê
krót kote r mi now¹ zna cz nie prze wy ¿sza liczbê wyda wa nych zez wo leñ na
pracê.

Tabela 4. Liczba zare je stro wa nych oœwia d czeñ o zamia rze powie rze nia zatrud nie nia
krót koter mino wego

Rok Bia³oruœ Ukra ina Rosja Mo³dawia Ogó³em

2007
(od 20 lipca)

1400 21 682 202 0 23 284

2008 11 998 142 960 1147 0 156 105

2009
(pie r wsze
pó³rocze)

3011 119 265 391 1316 123 983

îród³o: Dane Mini ste r stwa Pracy i Poli tyki Spo³ecz nej.

W tabeli 4 zwraca uwagê, ¿e oko³o 90% pra co w ni ków krót koter mi no wych
to oby wa tele Ukra iny. Osoby z Rosji pra wie w ogóle nie korzy staj¹ z tej mo¿ -
li wo œci zatrud nie nia. Wœród osób, które uzy ska³y w Pol sce zatrud nie nie w tej
for mie w 2008 roku, by³o 46,8% kobiet, a 35,7% pra co w ni ków, na któ rych
zare je stro wano oœwia d cze nia, by³o w wieku powy ¿ej czter dzie stu lat.

Z danych zawa r tych w tabeli 5 wynika, ¿e mo¿ li woœæ pod jê cia pracy kró t ko-
ter mi no wej w 2008 roku by³a wyko rzy sty wana przede wszy stkim w rol ni c twie
(pra wie po³owa zare je stro wa nych oœwia d czeñ), w mnie j szym sto p niu w budo w -
ni c twie. Nale¿y pamiê taæ, ¿e rol ni c two by³o bran¿¹, która pie r wsza zosta³a
otwa rta na pracê krót kote r mi now¹ bez zez wo le nia. Byæ mo¿e jest wiêc w takiej
stru ktu rze bran¿ pewien efekt ine r cji i pra co da wcy z pozo sta³ych bran¿ z bie -
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giem czasu rów nie¿ bêd¹ czê œciej korzy staæ z tej formy zatrud nie nia. Jed no cze œ -
nie to przede wszy stkim rol ni c two i budow ni c two s¹ bran ¿ami, w któ rych
stan dar dem jest zatrud nie nie krót kote rmi nowe. W bran ¿ach tych naj bar dziej
bra kowa³o rów nie¿ w ana li zo wa nym okre sie pra co w ni ków. Inne sektory, które
narzeka³y na brak si³y robo czej, to prze mys³ sto cz niowy (tak¿e w nim jest pra k -
ty ko wane zatrud nie nie krót kote rmi nowe, nie potrze buje on jed nak a¿ takiej
liczby pra co w ni ków, aby wyró ¿ nia³a siê w sta ty sty kach) czy trans port, któ rego
spe cy fika wymaga zazwy czaj zatrud nie nia pra co w ni ków na d³u¿szy czas.

Tabela 5. Pra co w nicy krót kote rmi nowi wed³ug bran¿ lub zawo dów w 2008 roku*

Bran¿a lub zawód Odse tek zatru d nio nych

Rol ni c two i pokre wne 49,40%

Budow ni c two i pokre wne 15,30%

Us³ugi domowe 5,30%

Han del 3,20%

Prze mys³ 6,50%

Trans port 3,00%

Gastro no mia 1,50%

Hote la r stwo (obs³uga ruchu) 0,90%

Agen cja pracy tym cza so wej 6,80%

* – War to œci nie sumuj¹ siê do 100%, gdy¿ nie przy ka¿ dym oœwia d cze niu urzêdy pracy okre -
œla³y, w jakiej bran¿y nast¹pi zatrud nie nie.
îród³o: Dane Mini ste r stwa Pracy i Poli tyki Spo³ecz nej.

Usta le nia powy ¿sze nale¿y jed nak zwe ry fi ko waæ, siê gaj¹c po dane, jakimi
dys po nuje Mini ste r stwo Spraw Zagra ni cz nych. Mini ste r stwo Pracy i Poli tyki
Spo³ecz nej w swo ich sta ty sty kach uwz glêd nia tylko przesy³ane przez powia -
towe urzêdy pracy info r ma cje na temat liczby zare je stro wa nych oœwia d czeñ
o zamia rze zatrud nie nia, nie liczy jed nak kon kre t nych pra co w ni ków. Po pierw -
sze, oby wa tel Ukra iny, Bia³orusi, Rosji czy Mo³dawii, otrzy ma wszy oœwia d -
cze nie, wcale nie musi osta te cz nie zde cy do waæ siê na wyst¹pie nie o wizê
i przy jazd do Pol ski. Po dru gie, spora czêœæ oœwia d czeñ pra co da w ców ze
wzglê dów for ma l nych nie jest uzna wana przez kon su laty za pod stawê wyda -
nia wizy. Po trze cie, czêœæ pra co w ni ków krót koter mi no wych pod czas jed nego
pobytu w kraju zmie nia pra co da w ców, ci zaœ, chc¹c byæ w zgo dzie z prze pi -
sami, reje struj¹ im nowe oœwia d cze nia o zamia rze zatrud nie nia, dziêki któ rym
ich wizy nie trac¹ wa¿ no œci po zako ñ cze niu pracy u poprze dnich pra co da w -
ców. Pra ktyka ta doty czy bran¿, w któ rych pra co w nicy krót kote rmi nowi s¹
zatrud niani na bar dzo kró t kie okresy, ale u ró¿ nych pra co da w ców – przy -
k³adem mo¿e byæ pra co w nik, który pra cuje przy zbio rze jed nego gatunku
owo ców u kilku pra co da w ców, a nastê p nie, po zako ñ cze niu sezonu na dany
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gatu nek, u kole j nych pra co da w ców zbiera inne gatunki owo ców. W 2008 roku 
w pol skich kon su la tach wydano 108 721 wszy stkich wiz w celu wyko ny wa nia 
pracy13. Nie s¹ pro wa dzone szczegó³owe sta ty styki wyró ¿ niaj¹ce rodzaje wiz,
ale pra co w nicy mini ste r stwa oce niaj¹, ¿e wizy wydane na pod sta wie oœwia d -
czeñ pra co da w ców sta nowi¹ oko³o 90% tej liczby, czyli poni ¿ej 100 tysiêcy.

Nie stety, nie s¹ obe c nie dostê pne saty s fa kcjo nuj¹ce ogól no kra jowe dane
dotycz¹ce korzy sta nia przez pra co da w ców z mo¿ li wo œci krót koter mino wego
zatrud nie nia oby wa teli pañstw s¹sied nich i Mo³dawii bez zez wo le nia po zmia -
nie prze pi sów w 2009 roku. Inte re suj¹ce info r ma cje na ten temat opu b li ko wa³
Woje wó dzki Urz¹d Pracy w War sza wie14. Zgod nie z nimi, tylko w lutym 2009 ro -
ku na tere nie woje wó dz twa mazo wie c kiego zare je stro wano 15 379 oœwia d -
czeñ pra co da w ców o zamia rze powie rze nia wyko ny wa nia pracy cudzo ziem -
cowi bez konie cz no œci uzy ska nia zez wo le nia na pracê. Pra wie wszy stkie
(15 150) doty czy³y oby wa teli Ukra iny, a tylko 17 – oby wa teli Mo³dawii (nale -
¿y jed nak pamiê taæ, ¿e by³ to dopiero pie r wszy miesi¹c, gdy oby wa tele tego
pañ stwa mog¹ na takiej pod sta wie podej mo waæ pracê w Pol sce). Zatrud nie nie
w rol ni c twie obe j mowa³o 12 749 oœwia d czeñ – sta nowi to ponad 80% oœwia d -
czeñ. Co chara ktery sty czne, domi nowa³y oœwia d cze nia sk³adane w powia to -
wych urzê dach pracy powia tów p³oñskiego i gró je c kiego, a dopiero nastê p nie
w mie œcie sto³ecz nym War sza wie. Wiê kszoœæ z nich doty czy³a kobiet (55,4%) 
i, co rów nie inte re suj¹ce, sto sun kowo du¿o by³o wœród nich osób powy ¿ej
czter dzie stego roku ¿ycia (34,7%)15.

Nale¿y rów nie¿ w tym mie j scu zazna czyæ, ¿e ist nieje du¿e pra wdopo do-
 bieñ stwo, ¿e uzy ski wane oœwia d cze nia pra co da w ców s¹ wyko rzy sty wane
czê sto jako pod stawa lega li za cji pobytu w Pol sce w celu pod jê cia pracy u in -
nego pra co da wcy. Trudno obe c nie osza co waæ, jak du¿a czêœæ oœwia d czeñ jest
wyko rzy sty wana w ten spo sób, ale ist niej¹ wstê pne info r ma cje œwiadcz¹ce
o tym, ¿e zd¹¿y³ siê nawet roz win¹æ rynek oœwia d czeñ. Pra co da wcy (czê sto
fikcy jni) wysta wiaj¹ oœwia d cze nia w zamian za wyna gro dze nie. W tym sen sie
oœwia d cze nia sta³y siê dla czê œci pra co w ni ków z Ukra iny zastê p ni kiem wiz
tury sty cz nych, które wcze œ niej, gdy by³y ³atwiej dostê pne, pozwala³y lega l nie
prze by waæ na tere nie Pol ski i podj¹æ pracê nieza re je stro wan¹.

Praca nie le ga lna

Osza co wa nie skali zja wi ska nie lega l nego zatrud nie nia cudzo zie m ców
w Pol sce jest bar dzo trudne. W opra co wa niu z 2004 roku Sta nis³awa Goli no w ska
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13 Dane Mini ste r stwa Spraw Zagra ni cz nych.
14 Mie siê czna info r ma cja, Woje wó dzki Urz¹d Pracy w War sza wie, War szawa, luty 2009 roku.
15 Na powy ¿szych sta ty sty kach trudno jed nak pole gaæ: wielu obco kra jo w ców mo¿e byæ

w nich poli czo nych nawet kilka razy.



sza cuje wie l koœæ zatrud nie nia nie lega l nego obco kra jo w ców w Pol sce na
mieszcz¹c¹ siê w prze dziale od 50 do 300 tysiêcy pra co w ni ków16 – i liczby
z tego prze dzia³u s¹ cyto wane naj czê œciej zarówno przez innych bada czy, jak
i przez media.

Przed wej œciem Pol ski do strefy Schen gen, gdy wyda wa nie wiz tury sty cz -
nych dla oby wa teli kra jów s¹sie dz kich nastê powa³o zna cz nie ³atwiej ni¿ obe c -
nie – w 2006 roku, wed³ug danych Mini ste r stwa Spraw Zagra ni cz nych,
wydano ponad 600 tysiêcy wiz dla oby wa teli Ukra iny – mo¿na siê spo dzie -
waæ, ¿e czêœæ z nich zosta³a wyko rzy stana do wja zdu do Pol ski w celu pod jê cia 
na jej tere nie nie lega l nego zatrud nie nia. Jed no cze œ nie w tym samym roku wyda -
no oby wa te lom Bia³orusi bli sko 300 tysiêcy wiz (czyli ponad dwa razy mniej), 
a – jak siê wydaje – podej muj¹ oni w Pol sce pracê nie le ga l nie zde cy do wa nie
rza dziej ni¿ oby wa tele ukra i ñ scy. Sza co wa nie na pod sta wie wyda nej liczby
wiz jest wiêc rów nie¿ zawodne, gdy¿ nie mo¿na mieæ pew no œci, w jakim celu
wizy te (w wiê kszo œci tury sty czne) zosta³y póŸ niej wyko rzy s tane.

Cie kawe wnio ski mo¿na wyci¹gn¹æ na pod sta wie danych Stra¿y Gra ni cz -
nej, dotycz¹cych liczby osób zatrzy ma nych za pracê bez zez wo le nia lub pro -
wa dze nie dzia³alno œci gospo da r czej bez zez wo le nia. Na przyk³ad w 2007 roku 
liczba oby wa teli Ukra iny zatrzy ma nych za wyko ny wa nie pracy bez zez wo le -
nia lub pro wa dze nie dzia³alno œci gospo da r czej bez zez wo le nia wynosi³a
885 osób. Dla porów na nia, w tym samym cza sie Stra¿ Gra ni czna zatrzyma³a
297 oby wa teli Bia³orusi, trzynastu Wiet na m czy ków i trzech Mo³dawian17.

Na pod sta wie tych danych mo¿na sza co waæ, jakie s¹ pro po rcje grup cudzo -
zie m ców wœród ogó³u cudzo zie m ców pra cuj¹cych w Pol sce nie le ga l nie.
Mo¿na tak jed nak uczy niæ tylko przy za³o¿e niu, ¿e Stra¿ Gra ni czna zatrzy -
mywa³a przed sta wi cieli tych grup z tak¹ sam¹ ³atwo œci¹, co mo¿e byæ w tym
wnio sko wa niu przes³ank¹ zawodn¹ (na przyk³ad ze wzglêdu na ró¿ nice
w bran ¿ach, w któ rych s¹ zatrud nieni cudzo zie mcy, pewne mie j sca pracy jest
³atwiej kon tro lo waæ ni¿ inne).

£¹cznie od 1 lipca 200718 do 31 grud nia 2008 roku Pañ stwowa Inspe k cja
Pracy prze pro wa dzi³a 2,6 tysi¹ca kon troli dotycz¹cych lega l no œci zatrud nie -
nia i wyko ny wa nia pracy przez cudzo zie m ców19. W kon tro lo wa nych przed -
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17  Na pod sta wie danych Stra¿y Gra ni cz nej.
18  Od tej daty kon trola lega l no œci zatrud nie nia cudzo zie m ców sta³a siê zada niem Pañ stwo -

wej Inspe kcji Pracy, zgod nie z ustaw¹ z dnia 13 kwie t nia 2007 roku o Pañ stwo wej Inspe kcji
Pracy (Dz.U. z 2007 r., Nr 89, poz. 589).

19  Ocena fun kcjo no wa nia kon troli lega l no œci zatrud nie nia cudzo zie m ców w Pol sce w okre sie
od 1 lipca 2007 r. do 31 grud nia 2008 r. na tle doœwia d czeñ innych kra jów UE, w szcze gó l no œci Nie -
miec i Fran cji, Pañ stwowa Inspe k cja Pracy, G³ówny Inspe kto rat Pracy, War szawa, sty czeñ
2009 roku – http://www.pip.gov.pl/html/pl/info/doc/99030059.pdf [dostêp: 27 cze r wca 2010 roku].



siê bio r stwach pra cowa³o oko³o 11,4 tysi¹ca cudzo zie m ców, z czego 5,2 ty si¹ca
sta no wili obco kra jo wcy, od któ rych jest wyma gane zez wo le nie na pracê. W co 
trze cim skon tro lo wa nym przed siê bio r stwie inspe kto rzy Pañ stwo wej Inspe kcji 
Pracy stwier dzili naru sze nie prze pi sów, a w co dziesi¹tym wyka zali nie le galn¹ 
pracê cudzo zie m ców. W kon se k wen cji kon troli uja w niono 611 cudzo zie m -
ców wyko nuj¹cych pracê nie le ga l nie (410 z nich pra cowa³o bez wyma ga nego
zez wo le nia).

Tabela 6. Naro do wo œci naj czê œciej podej muj¹ce pracê nie le ga l nie w Pol sce – wed³ug
Pañ stwo wej Inspe kcji Pracy20

Pañ stwo
Odse tek wœród nie le ga l nie

zatru d nio nych

Ukra ina 32,00%

Wie t nam  9,70%

Mo³dawia  9,20%

Rosja  8,00%

Chiny  6,70%

Bia³oruœ  6,40%

îród³o: Dane Pañ stwo wej Inspe kcji Pracy.

Osoby pra cuj¹ce nie le ga l nie by³y zatru d nione w nastê puj¹cych bran ¿ach:
prze twó r stwo prze mys³owe (25% stwier dzo nych wypa d ków), han del i na -
prawy (20%), budow ni c two (18%), hotele i resta u ra cje (13%), rol ni c two
i ³owie c two (9%). Oczy wi œcie na pod sta wie tych danych, podo b nie jak w wy -
pa dku danych o zatrzy ma niach przez Stra¿ Gra niczn¹, nie mo¿emy z ca³¹ pew -
no œci¹ sza co waæ stru ktury nie lega l nego zatrud nie nia cudzo zie m ców w Pol sce.

Trudno zaprze czyæ, ¿e pewne typy przed siê biorstw s¹ ³atwiej dostê pne kon -
troli Pañ stwo wej Inspe kcji Pracy, a w okre œlo nych zawo dach ³atwiej ukryæ
pracê nie re je stro wan¹. Mo¿na tak¿e przy pu sz czaæ, ¿e pewne grupy naro dowe
wypra cowa³y pra ktyki ukry wa nia nie lega l nego zatrud nie nia i uni ka nia zagro -
¿e nia kon trol¹21.

20 Miros³aw Bie nie cki, Ignacy JóŸwiak, Miko³aj Paw lak

20  Ibi dem.
21  Dane zebrane przez Pañ stwow¹ Inspe kcjê Pracy w 2009 roku wska zuj¹ pra wie dwu kro t -

nie wiê cej wypa d ków nie lega l nego zatrud nie nia cudzo zie m ców ni¿ w ana lo gi cz nym okre sie
2008 roku. Raport wska zuje, ¿e w 2009 roku pracê wyko nywa³o nie le ga l nie 6,3% ogó³u
skon tro lo wa nych cudzo zie m ców. Uja w nione wypa dki nie lega l nego wyko ny wa nia pracy przez
cudzo zie m ców doty czy³y 538 obco kra jo w ców, z czego 262 osoby by³y oby wa te lami Ukra iny
(49% ogó³u wypa d ków), 57 osób by³o oby wa te lami Chin (11%), 38 osób – Bia³orusi (7%),
34 osoby by³y oby wa te lami Indii (6%). Raport Pañ stwo wej Inspe kcji Pracy: Wyniki kon troli
lega l no œci zatrud nia nia cudzo zie m ców – http://www.pip.gov.pl/html/pl/info/doc/99030075.pdf 
[dostêp: 27 cze r wca 2010 roku].



Dostê pne s¹ rów nie¿ dane na temat decy zji woje wo dów o wyda le niu z te -
renu Rze czypo spo li tej Pol skiej – oczy wi œcie ich pod stawy mog¹ byæ ró¿ne,
info r ma cje te pozwa laj¹ jed nak w pew nym sto p niu usta liæ, jakie s¹ pro po rcje
w naro do wo œcio wej stru ktu rze nie lega l nego zatrud nie nia w Pol sce.

Tabela 7. Liczba osób, wobec któ rych w 2008 roku woje wo do wie wydali decy zjê
o wyda le niu

Pañ stwo pocho dze nia wyda lo nych Liczba decy zji

Ukra ina 2743

Rosja 383

Wie t nam 362

Bia³oruœ 274

Mo³dawia 241

Chiny 128

Mon go lia 107

Arme nia 103

Inne 373

Ogó³em 4714

îród³o: Dane Urzêdu do spraw Cudzo zie m ców.

Jak wynika z danych zapre zen to wa nych w tabeli 7, zde cy do wa nie naj wiê -
cej takich decy zji doty czy³o oby wa teli Ukra iny – 58,2% wszy stkich decy zji
woje wo dów. Inte re suj¹ca wydaje siê obe cnoœæ grupy mon go l skiej wœród
naro do wo œci z naj wiêksz¹ liczb¹ decy zji o wyda le niu z Pol ski. Poza oby wa te -
lami Mon go lii wœród osób, któ rym woje wo do wie wydali decy zjê naka zuj¹c¹
opu sz cze nie tery to rium Rze czypo spo li tej Pol skiej, prze wa¿a³y osoby z kra -
jów, z któ rych jest obser wo wana migra cja pra co w ni cza do Pol ski.

Przegl¹d pub li ka cji poœwiê co nych migra cjom pra co w ni czym

Choæ up³ynê³o bli sko dwa dzie œcia lat od „otwa r cia” gra nicy pol sko-u krai ñ -
skiej i od momentu, kiedy pie r wsi Ukra i ñcy zaczêli przy by waæ do Pol ski
w celu pod jê cia tutaj pracy, lite ra tura na ten temat nie jest zbyt obsze rna.
Zebrane poni ¿ej opra co wa nia obe j muj¹ kil ka dziesi¹t pub li ka cji wyda nych
w ci¹gu osta t nich kil ku na stu lat. Jedy nie czêœæ z oma wia nych pozy cji jest
poœwiê cona w ca³oœci imi gran tom z Ukra iny. W czê œci pub li ka cji Ukra i ñcy s¹
ana li zo wani przede wszy stkim w wymia rze dro b nego han dlu (naj czê œciej
przy gra nicz nego) i migra cji wahad³owych. Naj wiê cej prac z zakresu migra cji
do Pol ski tra ktuje o imi gran tach w ogóle, a Ukra i ñcy poja wiaj¹ siê w nich, si³¹
rze czy, jako naj wiê ksza grupa imi gran cka w Pol sce.
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W bada niach imi gran tów Ukra i ñcy poja wiaj¹ siê naj czê œciej w wymia rze
eko no mi cz nym – jako naj wiê ksza grupa obco kra jo w ców pra cuj¹cych w Pol -
sce. Nie mniej jed nak, oprócz dotycz¹cych ich roz praw dokto r skich, bra kuje
pub li ka cji poœwiê co nych wy³¹cznie ana li zie tej grupy imi gran c kiej. W ninie j -
szym opra co wa niu pre zen to wane pub li ka cje podzie lono na nastê puj¹ce grupy:
bada nia pogra ni cza i mnie j szo œci etni cz nych, pub li ka cje opi suj¹ce dostê pne
sta ty styki i ten den cje migra cy jne, pub li ka cje poœwiê cone obe cno œci Ukra i ñ -
ców na pol skim rynku pracy, pub li ka cje opi suj¹ce Ukra i ñ ców jako for muj¹c¹
siê now¹ spo³ecz noœæ imi granck¹, pub li ka cje podej muj¹ce temat migra cji
kobiet. W osta t nim pod roz dziale zosta³ zapre zen towany doro bek w tej dzie -
dzi nie Insty tutu Spraw Pub li cz nych.

Bada nia pogra ni cza i mnie j szo œci etni cz nych

Jak siê wydaje, ze wzglêdu na to, ¿e praca Ukra i ñ ców w Pol sce zaczê³a siê
na wschod nich obsza rach przy gra ni cz nych Rze czypo spo li tej, wiele ana liz
tego zja wi ska podej mo wano w oœro d kach nauko wych zaj muj¹cych siê bada -
niem pogra ni cza i mnie j szo œci naro do wych. Przyk³adem mog¹ byæ tutaj prace
prof. Grze go rza Babi ñ skiego z Uni wer sy tetu Jagiel loñ skiego, prof. Mariana
Mali ko wskiego i dr. hab. Dariu sza Woja ko wskiego z Uni wer sy tetu Rze szo w -
skiego, prof. S³awo mira £odzi ñ skiego z Uni wer sy tetu War sza wskiego czy
prof. Joanny Kur cze wskiej i dr Hanny Bojar z Insty tutu Filo zo fii i Socjo lo gii
Pol skiej Aka de mii Nauk. W pub li ka cjach tych mo¿na zauwa ¿yæ du¿y wp³yw
badañ nad mnie j szo œciami naro do wymi. Sku piaj¹ siê one na kwe stiach kul tu -
ro wych rela cji „mnie j szoœæ – wiê kszoœæ”, na zagad nie niach swo j sko œci i obco -
œci, iden ty fi ka cji naro do wej i to¿ sa mo œci.

Wœród pro je któw dotycz¹cych sytu a cji Ukra i ñ ców na pol skim rynku pracy
warto wspo mnieæ pro wa dzony we wschod niej Pol sce pod kie row ni c twem prof.
Joanny Kur cze wskiej pro jekt bada w czy „Pol sko-u krai ñ skie regiony przy gra ni cz -
ne w per spe kty wie inte gra cji Pol ski z Uni¹ Euro pejsk¹. Dia g nozy i pro gnozy”,
któ rego rezu l ta tem by³a seria pub li ka cji dotycz¹cych sytu a cji migra cy j nej,
post rze ga nia migran tów ukra i ñ skich i ich roli w mie j s co wej gospo da rce22.

22 Miros³aw Bie nie cki, Ignacy JóŸwiak, Miko³aj Paw lak

22  M. Bie nie cki, H. Bojar, J. Kur cze wska, Polis h-U kra i nian Bor der Regions in the per -
spe c tive of Polish Inte gra tion with the Euro pean Union. Dia g no ses and pro gno ses, Batory
Foun da tion/PAUCI, War szawa 2003; M. Bie nie cki, Przy by sze z Ukra iny i ich praca w opi nii
mie j s co wych lide rów, [w:] Obli cza loka l no œci. Tra dy cja i wspó³cze s noœæ, red. J. Kur cze w -
ska, Wydaw ni c two Insty tutu Filo zo fii i Socjo lo gii Pol skiej Aka de mii Nauk, War szawa
2004; idem,  Migrants from Ukra ine in Polish Bor der Regions.  Opi nions of  lea ders
– http://aa.ecn.cz/img_upload/9e9f2072 be82f3d6 9e3265f41 fe9f28e/Ukra i nian_migrant_wor kers
_in_Polish_bor der_tow n s fi nal.pdf [dostêp: 24 cze r wca 2010 roku].



Pub li ka cje opi suj¹ce sta ty styki i ten den cje migra cy jne

Wœród nie li cz nych opra co wañ na ten temat nale¿y wspo mnieæ prace opi -
suj¹ce migra cje z Ukra iny do Pol ski w ujê ciu sta ty sty cz nym, które poja wiaj¹
siê naj czê œciej w pub li ka cjach dotycz¹cych ca³okszta³tu pro ce sów migra cy j -
nych do Pol ski, na przyk³ad opub li ko wany w serii „Prace Migra cy jne” artyku³
prof. Marka Okó l skiego Naj no wszy ruch wêdrów kowy z Ukra iny do Pol ski.
Cha ra kte ry styka stru mieni, cech migran tów i oko li cz no œci pobytu w Pol sce23,
w któ rym autor ana li zuje migra cje ukra i ñ skie do Pol ski w pie r wszej po³owie
lat dzie wiê æ dziesi¹tych XX wieku, pracê Dariu sza Stoli Mecha ni zmy i uwa -
run ko wa nia migra cji zaro b ko wych do Pol ski24 czy pub li ka cje opi suj¹ce obco -
kra jo w ców w Pol sce w ogóle, na przyk³ad Cudzo zie mcy w Pol sce Kata rzyny
G³¹bic kiej25, Sta ty styka imi gra cji w Pol sce Marka Okó l skiego26, Obraz migra -
cji w Pol sce w latach dzie wiê æ dziesi¹tych Andrzeja Cho dub skiego27, Pro cesy
migra cji zagra ni cz nych w Pol sce Sta nis³awy Goli no wskiej i Edwarda Marka,
Cudzo zie mcy na pol skim rynku pracy Ewy Doma ra dz kiej28.

Wœród nowszych tekstów poœwiê co nych zarówno migra cjom do Pol ski, jak
i migra cjom z kraju nale¿y wymie niæ miê dzy innymi raport Kry styny Igli c kiej
i Agnie szki Weinar Wp³yw roz sze rze nia Unii Euro pe j skiej na ruchy migra cy j -
ne na tere nie Pol ski29, wydany w serii „Rapo rty i Ana lizy Cen trum Sto sun ków 
Miê dzyna ro do wych”, który sta nowi wstêpn¹ ocenê sytu a cji stru mieni migra -
cy j nych do Pol ski i z Pol ski po 1 maja 2004 roku. W czê œci poœwiê co nej imi -
gra cji do Pol ski auto rki ana li zuj¹ liczbê prze kro czeñ gra nicy – przy ja zdy
cudzo zie m ców, wnio ski o sta tus ucho dŸcy, zez wo le nia na zamie sz ka nie i zez -
wo le nia na osie d le nie siê, wnio ski o nada nie oby wa te l stwa pol skiego i liczbê
ma³¿eñstw mie sza nych.
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23 M. Okó l ski, Naj no wszy ruch wêdrów kowy z Ukra iny do Pol ski. Cha ra kte ry styka stru -
mieni, cech migran tów i oko li cz no œci pobytu w Pol sce, Insty tut Stu diów Spo³ecz nych Uni wer -
sy tetu War sza wskiego, Wor king Papers, „Migra tion Series”, t. 14, War szawa 1997.

24 D. Stola, Mecha ni zmy i uwa run ko wa nia migra cji zaro b ko wych do Pol ski, CMR Wor king 
Papers 11, War szawa 1997.

25 K. G³¹bicka, Cudzo zie mcy w Pol sce, „Stu dia Euro pe j skie” 1998, t. 4; K. Szy ma ñ ska,
Cudzo zie mcy w Pol sce. Zarys pro ble ma tyki, [w:] Dyle maty to¿ sa mo œci euro pe j skich pod koniec
dru giego tysi¹cle cia, red. J. Mucha, W. Olsze wski, Uni we r sy tet Miko³aja Kope r nika, Toruñ
1997.

26 M. Okó l ski, Sta ty styka imi gra cji w Pol sce, „Prace Migra cy jne Insty tutu Stu diów
Spo³ecz nych Uni wer sy tetu War sza wskiego”, nr 2, War szawa 1997.

27 A. Cho du b ski, Obraz migra cji w Pol sce w latach dzie wiê æ dziesi¹tych, [w:] Imi granci
i spo³ecze ñ stwa przy j muj¹ce: adap ta cja?, inte gra cja?, trans fo r ma cja?, „Migra cje i Spo³ecze ñ -
stwo”, t. 5, War szawa 2000.

28 E. Doma ra dzka, Cudzo zie mcy na pol skim rynku pracy, „Poli tyka Spo³eczna” 2000,
nr 5–6.

29 K. Igli cka, A. Weinar, Wp³yw roz sze rze nia Unii Euro pe j skiej na ruchy migra cy jne na
tere nie Pol ski, „Rapo rty i Ana lizy Cen trum Sto sun ków Miê dzyna ro do wych” 2005, t. 7.



Za naj bar dziej aktu aln¹ mo¿na uznaæ pracê Paw³a Kacz ma r czyka, Renaty
Ste fa ñ skiej i Joanny Turo wicz Cudzo zie mcy w Pol sce30. Auto rzy pod kre œlaj¹
w niej, ¿e Pol ska wci¹¿ nie jest post rze gana jako atra kcy jny punkt doce lowy
dla migran tów, co powo duje, ¿e zja wi sko imi gra cji osi¹ga nie wielk¹ skalê
i nie sta nowi pro blemu tak powa ¿ nego, jak w nie któ rych kra jach Europy
Zachod niej (na przyk³ad we Fran cji czy w Nie mczech). Jed no cze œ nie jed nak
prze strze gaj¹, ¿e wraz z roz wo jem gospo da r czym i spo³ecz nym w wielu sekto -
rach pol skiej gospo darki wyst¹pi¹ defi cyty si³y robo czej, które byæ mo¿e bêd¹
kom pen so wane imi gracj¹.

Kolejn¹ pozycj¹ z boga tego doro bku Oœro dka Badañ nad Migra cjami jest
pub li ka cja Poli tyka migra cy jna jako instru ment pro mo cji zatrud nie nia i ogra -
ni cza nia bez ro bo cia pod redakcj¹ Paw³a Kacz ma r czyka i Marka Okó l s -
kiego31. Auto rzy ana li zuj¹ w niej zja wi sko mobi l no œci zagra ni cz nej Pola ków,
popytu na pra co w ni ków cudzo zie m skich w Pol sce i pro cesy inte gra cji
spo³eczno -eko nomi cz nej imi gran tów w kraju. Inte graln¹ czê œci¹ opra co wa nia
s¹ wnio ski i reko men da cje, które – wed³ug auto rów – mog¹ staæ siê przy czyn -
kiem do dys ku sji na temat modelu i instru men tów poli tyki migra cy j nej Pol ski.

W ramach tego samego pro je ktu powsta³a tak¿e pub li ka cja Czy pol ska
gospo darka potrze buje cudzo zie m ców? pod redakcj¹ Iza beli Grabo wskiej -
-Lusi ñ skiej i Anny ̄ ylicz, w któ rej auto rki – obok zesta wie nia dostê p nych sta -
ty styk – pro po nuj¹ kon ce pcje bada nia popytu na pracê cudzo zie m ców,
ana li zuj¹ uwa run ko wa nia i stru kturê tego popytu, pro po nuj¹ system moni to ro -
wa nia zatrud nie nia cudzo zie m ców i zapo trze bo wa nia na ich pracê oraz wska -
zuj¹ nowe rozwi¹zania dla poli tyki migra cy j nej.

Pod staw¹ wiê kszo œci powy ¿szych opra co wañ s¹ dane pochodz¹ce ze Ÿróde³ 
Mini ste r stwa Spraw Wewnê trz nych i Admi ni stra cji, Mini ste r stwa Spraw
Zagra ni cz nych, Mini ste r stwa Pracy i Poli tyki Spo³ecz nej, Urzêdu do spraw
Cudzo zie m ców (wcze œ niej Urzêdu do spraw Repa tria cji i Cudzo zie m ców),
G³ównego Urzêdu Sta ty sty cznego, urzê dów woje wó dz kich oraz coro cz nych
rapo r tów „Ten den cje w migra cji miê dzy naro do wej” SOPEMI, wyda wa nych
przez Orga ni za cjê Wspó³pracy Gospo da r czej i Roz woju w ramach ana lizy
kie run ków zmian w migra cjach i poli tyce migra cy j nej pañstw zrze szo nych
w tej orga ni za cji.

24 Miros³aw Bie nie cki, Ignacy JóŸwiak, Miko³aj Paw lak

30  Pub li ka cja ta powsta³a na pod sta wie roz dzia³u Wybrane grupy imi gran tów a pol ski rynek 
pracy auto r stwa Agnie szki Fihel i Renaty Ste fa ñ skiej z rapo rtu Wspó³cze sne pro cesy migra-
cyjne w Pol sce a akty w noœæ orga ni za cji pozarz¹dowych w obsza rach powi¹zanych z ryn kiem
pracy, red. P. Kacz ma r czyk, J. Tyro wicz, Fun da cja Ini cja tyw Spo³eczno -Eko nomi cz nych,
War szawa 2008.

31  Poli tyka migra cy jna jako instru ment pro mo cji zatrud nie nia i ogra ni cza nia bez ro bo cia,
red. P. Kacz ma r czyk, M. Okó l ski, Oœro dek Badañ nad Migra cjami, War szawa 2008.



Ukra i ñcy na pol skim rynku pracy

Inn¹ grup¹ pub li ka cji dotycz¹cych obe cno œci Ukra i ñ ców w Pol sce s¹ ana -
lizy poœwiê cone obco kra jo w com na pol skim rynku pracy. Przyk³adem mo¿e
byæ raport Joanny Kor czy ñ skiej i Macieja Dusz czyka Zapo trze bo wa nie na
pracê obco kra jo w ców w Pol sce – próba ana lizy i wnio sków dla poli tyki
migra cy j nej. Stre sz cze nie32, raport Ale ksan dry Grzyma³y-Kaz³owskiej Wp³yw 
migra cji zagra ni cz nych w War sza wie na sytu a cjê na sto³ecz nym rynku pracy33

czy ksi¹¿ka pod redakcj¹ Sta nis³awy Goli no wskiej Popyt na pracê cudzo zie m -
ców. Pol ska i s¹sie dzi34.

Pub li ka cje te poka zuj¹ pol ski rynek pracy, na któ rym fun kcjo nuj¹ migranci
z Ukra iny, w œwie tle dostê p nych sta ty styk i sza cun ków pracy niere je stro wa -
nej, pró buj¹c na ich pod sta wie okre œliæ zarówno rze czy wi ste zapo trze bo wa nie
na pracê imi gran tów w Pol sce (lub w ujê ciu regio na l nym), jak i prze wi dy wane 
sku tki zmian liczby obco kra jo w ców na tym rynku. Poza ana liz¹ obe cnej sytu -
a cji auto rzy wspo mnia nych pub li ka cji postu luj¹ wypra co wa nie bar dziej efe k -
ty w nego systemu zarz¹dza nia migra cjami pra cow ni czymi w Pol sce.

Ksi¹¿ka prof. Sta nis³awy Goli no wskiej przed sta wia prze pro wa dzone bada -
nia, opi suje ich wyniki i roz wa¿a mo¿ liwe warianty poli tyki wobec zatrud nia -
nia cudzo zie m ców. Poza pre zen tacj¹ pod sta wo wych teo rii z zakresu migra cji,
przed siê bio r stwa i gospo da r stwa domo wego, pub li ka cja opi suje ten den cje
ilo œciowe w kszta³towa niu siê zja wi ska zatrud nia nia cudzo zie m ców w wybra -
nych pañ stwach Unii Euro pe j skiej, z uwz glêd nie niem popytu na pracê obco -
kra jo w ców w naj bar dziej popu la r nych wœród imi gran tów sekto rach gospo-
darki – budo w ni c twie i rol ni c twie, pra wne ramy zatrud nia nia cudzo zie m ców
w wybra nych kra jach Europy Œrodko wo- Ws chod niej i ana lizê tych zja wisk
w Po l sce. Ana liza ta uwz glêd nia zarówno ofi cja lne info r ma cje o zez wo le niach 
na pracê, jak i wyniki badañ empi ry cz nych dotycz¹cych zatrud nia nia cudzo -
zie m ców w przed siê bio r stwach i gospo da r stwach domo wych oraz badañ
poœred ni c twa pracy. Dziêki takiemu podej œciu auto rzy wspo mnia nej pub li ka -
cji podej muj¹ siê tak¿e ana lizy zatrud nia nia obco kra jo w ców bez zez wo leñ na
pracê. Ksi¹¿ka koñ czy siê ocen¹ pro cesu imi gra cji zaro b ko wej oraz wnio s -
kami i reko men da cjami na temat kszta³tu poli tyki imi gra cy j nej.
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32  J. Kor czy ñ ska, M. Dusz czyk, Zapo trze bo wa nie na pracê obco kra jo w ców w Pol sce
– próba ana lizy i wnio sków dla poli tyki migra cy j nej. Stre sz cze nie, Insty tut Spraw Pub li cz nych,
War szawa 2005.

33 A. Grzyma³a-Kaz³owska, K. Igli cka, E. JaŸwi ñska- Moty l ska, P. Kacz ma r czyk, E. Kêpi ñ -
ska, M. Okó l ski, Wp³yw migra cji zagra ni cz nych w War sza wie na sytu a cjê na sto³ecz nym rynku
pracy, „Prace Migra cy jne Insty tutu Stu diów Spo³ecz nych Uni wer sy tetu War sza wskiego”,
nr 44, War szawa 2002.

34  Popyt na pracê cudzo zie m ców. Pol ska i s¹sie dzi, op. cit.



W wymia rze ana lizy fun kcjo no wa nia imi gran tów ukra i ñ skich na pol skim
rynku pracy isto tne s¹ pub li ka cje Rus³ana Anto nie wskiego: Przy czy nek do
badañ nad nie for ma l nym ryn kiem pracy cudzo zie m ców. Fun kcjo no wa nie
„gie³dy pracy” w jed nej z pod wa r sza wskich miej s co wo œci35, Imi granci o nie -
ure gulo wa nym sta tu sie: spo³eczne i eko no mi czne aspe kty fun kcjo no wa nia
w Pol sce (wspó l nie z Iza bel¹ Koryœ)36 oraz naj no wsze ca³oœciowe opra co wa nie
zagad nie nia ukra i ñ skich migra cji zaro b ko wych do Pol ski – praca dokto r ska
Rus³ana Anto nie wskiego Migra cje zaro b kowe z Ukra iny do Pol ski po 1989 r.,
obro niona w Oœro dku Badañ nad Migra cjami Uni wer sy tetu War sza wskiego.

Inte re suj¹cym przyk³adem pub li ka cji opi suj¹cych pracê imi gran tów
z Ukra iny w ujê ciu regio na l nym jest raport pod redakcj¹ Paw³a Kacz ma r czyka 
Migra cje zagra ni czne a pro cesy rynku pracy – przy pa dek Lube lsz czy zny37.
Pub li ka cja ta powsta³a w rezu l ta cie badañ gospo darstw domo wych, pra co da w -
ców oraz stu diuj¹cych i pra cuj¹cych w Lub li nie oby wa teli Ukra iny i Bia³orusi, 
pro wa dzo nych na tere nie tego mia sta. Jak pisz¹ jej auto rzy, taki dobór próby
bada w czej pozwoli³ skon cen tro waæ siê na czte rech wza je m nie powi¹zanych
ele men tach. Pie r wszym z nich by³a skala, dyna mika i stru ktura wspó³cze s nych 
migra cji z Lube lsz czy zny. Bada cze pod jêli siê udzie le nia odpo wie dzi na pyta -
nie o to, jakie s¹ sku tki mobi l no œci zagra ni cz nej dla migran tów, ich rodzin
i spo³ecz no œci loka l nych. Dru gim aspe ktem by³a wie l koœæ i cechy stru ktu ra lne 
nap³ywu imi gran tów, szcze gó l nie zaœ pro ble ma tyka inte gra cji eko no mi cz nej
cudzo zie m ców w Lub li nie i oko li cach. Z ele men tem tym wi¹¿¹ siê dwa kole j -
ne zagad nie nia: goto woœæ do zatrud nia nia cudzo zie m ców w Pol sce i skala
popytu na pracê oby wa teli kra jów oœcien nych na pol skim rynku pracy. Osta t -
nia czêœæ oma wia nej pub li ka cji sta nowi ana lizê specyficznej grupy imi gran c -
kiej, jak¹ s¹ studenci zagraniczni.

Ukra i ñcy jako spo³ecz noœæ imi gran cka

Do rza d ko œci nale¿¹ pub li ka cje dotycz¹ce inte gra cji imi gran tów z Ukra iny
w Pol sce i two rze nia siê spo³ecz no œci imi gran c kich z³o¿o nych z przy by szów
z tego kraju. Wyj¹tkiem jest w tym zakre sie ksi¹¿ka Agaty Górny, Ale ksan dry
Grzyma³y-Kaz³owskiej, Ewy Kêpi ñ skiej, Agnie szki Fihel i Anety Pie kut Od
zbio ro wo œci do spo³ecz no œci: rola migran tów osie d le ñ czych w two rze niu siê
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35  R. Anto nie wski, Przy czy nek do badañ nad nie for ma l nym ryn kiem pracy cudzo zie m ców.
Fun kcjo no wa nie „gie³dy pracy” w jed nej z pod wa r sza wskich miej s co wo œci, Insty tut Stu diów
Spo³ecz nych Uni wer sy tetu War sza wskiego, Wor king Papers, War szawa 1997.

36  R. Anto nie wski, I. Koryœ, Imi granci o nie ure gulo wa nym sta tu sie: spo³eczne i eko no-
miczne aspe kty fun kcjo no wa nia w Pol sce, „Prace Migra cy jne Insty tutu Stu diów Spo³ecz nych
Uni wer sy tetu War sza wskiego”, nr 47, War szawa 2002.

37  Migra cje zagra ni czne a pro cesy rynku pracy – przy pa dek Lube lsz czy zny, red. P. Kacz -
ma r czyk, Oœro dek Badañ nad Migra cjami, War szawa–Lub lin 2008.



spo³ecz no œci mi gran c kich w Pol sce38. Praca ta przed sta wia imi gra cjê do Pol ski 
na przyk³adzie dwóch grup imi gran c kich osiad³ych w woje wó dztwie mazo -
wie c kim – wie t na m skiej i ukra i ñ skiej. Auto rki porów na³y wzory fun kcjo no wa -
nia tych dwóch grup w pol skim spo³ecze ñ stwie, ich stra te gie adap ta cyjne oraz
fun kcjo no wa nie i sytu a cjê na rynku pracy.

Z zapre zen to wa nych w przywo³anej pub li ka cji wyni ków badañ wynika, ¿e
Ukra i ñcy i Wiet na m czycy przy j muj¹ dwie odmienne stra te gie adap ta cyjne.
Wiet na m czycy wybie raj¹ stra te giê inte gra cyjn¹ – sta raj¹ siê nawi¹zywaæ kon -
ta kty ze spo³ecze ñ stwem pol skim przy zacho wa niu w³asnej kul tury i to¿ sa mo -
œci, Ukra i ñcy zaœ czê œciej przy j muj¹ stra te giê asy mi la cyjn¹, pole gaj¹c¹ na
przy swo je niu kul tury pol skiej i ogra ni czo nych kon ta ktach z innymi ukra i ñ -
skimi imi gran tami. Ró¿ nice miê dzy obiema gru pami imi gran c kimi prze ja -
wiaj¹ siê rów nie¿ na rynku pracy. Ukra i ñcy czê œciej pra cuj¹ jako pra co w nicy
naje mni, wspó³pra cuj¹c g³ównie z Pola kami, z kolei wiê kszoœæ Wiet na m czy -
ków pro wa dzi samo dzieln¹ dzia³alnoœæ gospo darcz¹, opart¹ w du¿ej mie rze
na wiê ziach w ramach wspól noty wie t na m skich imi gran tów. Auto rki zaob-
ser wowa³y ró¿ nice tak¿e w stra te giach ma³¿eñ skich imi gran tów z Ukra iny
i Wie t namu – ci pie r wsi du¿o czê œciej wchodz¹ w zwi¹zki ma³¿eñ skie z Pola -
kami lub Pol kami ni¿ Wiet na m czycy, któ rzy wybie raj¹ raczej par t ne rów ze
swo jego kraju.

O ma³¿eñ stwach pol sko-u krai ñ skich pisze tak¿e Ewa Kêpi ñ ska w wyda nym 
przez Oœro dek Badañ nad Migra cjami opra co wa niu Mecha ni zmy migra cji
osie d le ñ czych na przyk³adzie ma³¿eñstw pol sko-u krai ñ skich39. Auto rka ana li -
zuje sta ty styki dotycz¹ce liczby zawie ra nych ma³¿eñstw z cudzo ziem cami
i – opie raj¹c siê na prze pro wa dzo nych przez sie bie wywia dach – wska zuje
ma³¿eñ stwo jako jedn¹ z mo¿ li wych stra te gii adap ta cy j nych imi granta. Warto
zwró ciæ uwagê na pod kre œlan¹ przez auto rkê obse r wa cjê, ¿e ma³¿eñ stwa pol -
sko-u krai ñ skie to przede wszy stkim ma³¿eñ stwa Pola ków z Ukra in kami.
Wynika to przede wszy stkim z tego, ¿e samo tne kobiety, czê sto z dzie æmi na
utrzy ma niu, decy duj¹ siê na ma³¿eñ stwo z Pola kiem i zamie sz ka nie w Pol sce
z braku sta bi li za cji polity czno-e konomi cz nej w kraju trans fo r ma cji ustro jo -
wej, jakim jest Ukra ina, oraz z powodu ogó l nego d¹¿enia kobiet do poszu ki -
wa nia lep szego ¿ycia40.
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38  Od zbio ro wo œci do spo³ecz no œci: rola migran tów osie d le ñ czych w two rze niu siê spo³ecz -
no œci migran c kich w Pol sce, red. A. Górny, A. Grzyma³a-Kaz³owska, E. Kêpi ñ ska, A. Fihel,
A. Pie kut, CMR Wor king Papers 27/85, War szawa 2007. Por. A. Grzyma³a-Kaz³owska, A. Pie -
kut, Czy mamy ju¿ w Pol sce ma³¹ Ukra inê i pol skie Viet town? Spo³eczno - prze strzenne wzory
zamie szki wa nia imi gran tów w metro po lii war sza wskiej, „Stu dia Regio na lne i Loka lne” 2007, t. 4.

39  E. Kêpi ñ ska, Mecha ni zmy migra cji osie d le ñ czych na przyk³adzie ma³¿eñstw pol sko-
-ukra i ñ skich, „Prace Migra cy jne Insty tutu Stu diów Spo³ecz nych Uni wer sy tetu War sza w -
skiego”, nr 40, War szawa 2001.

40  Ibi dem.



Ukra i ñcy poja wiaj¹ siê tak¿e w opra co wa niach poœwiê co nych inte gra cji
cudzo zie m ców w Pol sce w ogóle, na ogó³ jako przyk³ad imi gran tów dobrze
inte gruj¹cych siê w kraju41. Pod kre œlana jest bli skoœæ kul tu rowa Pola ków
i Ukra i ñ ców, brak powa ¿ nych pro ble mów jêzy ko wych w kon ta ktach oraz to,
¿e Ukra i ñcy nie podej muj¹ stra te gii sepa ra cy j nych.

Migra cje kobiet

Oso b nym roz dzia³em w bada niach migra cji ukra i ñ skich do Pol ski s¹ opra -
co wa nia sku piaj¹ce siê na migra cjach kobiet. Wœród nich warto wspo mnieæ
pracê doktorsk¹ Marty Kin d ler42, w któ rej oma wia ona stra te gie radze nia sobie 
z ryzy kiem przez Ukra inki pra cuj¹ce w sekto rze pomocy domo wej. Auto rka
stara siê odpo wie dzieæ na pyta nie o to, w jakim sto p niu œwia do moœæ ryzyka
i spo soby radze nia sobie z nim wp³ywaj¹ na stra te gie migra cy jne ukra i ñ skich
kobiet. Ryzyko jest w tej pracy omó wione w ujê ciu kszta³towa nia siê to¿ sa mo -
œci imi gran tek, a ich rea kcje na ryzyko s¹ przed sta wiane jako decy duj¹ce
w wy bo rze œcie ¿ek migra cy j nych.

Na temat Ukra i nek na pol skim rynku pracy pisze tak¿e w rapo r cie Fun kcjo -
no wa nie imi gran tek z Ukra iny na pol skim rynku pracy – sytu a cja obe cna i re -
ko men da cje dla spo³ecze ñ stwa przy j muj¹cego Wero nika Klo c - No wak43.
Auto rka przed sta wia naj bar dziej typowe sytu a cje Ukra i nek ze wzglêdu na zaj -
mo wan¹ przez nie pozy cjê eko no miczn¹ w Pol sce (praca nie le ga lna, lega lne
zatrud nie nie spe cja li stek, ogra ni czona akty w noœæ zawo dowa stu den tek i imi -
gran tek osie d le ñ czych) i oma wia (na pod sta wie swo ich badañ) naj wa¿ nie j sze
czyn niki wp³ywaj¹ce na pozy cjê imi gran tek na pol skim rynku pracy.

Kolejn¹ pub li kacj¹ poœwiê con¹ ukra i ñ skim imi gran tkom jest praca Beaty
Samo raj dotycz¹ca cudzo zie mek na pol skim rynku pracy44, bêd¹ca czê œci¹
rapo rtu Goto woœæ do pod jê cia akty w no œci eko no mi cz nej wœród kobiet z tere -
nów nisko zurba nizo wa nych. Raport ten, poza psy cho spo³ecz nymi uwa run -
kowa niami goto wo œci eko no mi cz nej oraz posta wami regio na l nych i lokal-
nych pod mio tów rynku pracy wobec akty w no œci zawo do wej mie sz ka nek wsi,
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41  Miê dzy jed no œci¹ a wie lo œci¹. Inte gra cja odmien nych grup i kate go rii imi gran tów w Pol -
sce, red. A. Grzyma³a-Kaz³owska, Oœro dek Badañ nad Migra cjami, War szawa 2008; Pro blemy
inte gra cji imi gran tów. Kon ce pcje, bada nia, poli tyki, red. A. Grzyma³a-Kaz³owska, S. £odzi ñ -
ski, Oœro dek Badañ nad Migra cjami, War szawa 2008.

42  M. Kin d ler, Risk and Risk Stra te gies of Labour Migrants. The Case of Ukra i nian Dome -
stic Wor kers in Poland, Euro pean Uni ve r sity Via drina, Fran k furt 2008 [praca dokto r ska].

43  W. Klo c - No wak, Fun kcjo no wa nie imi gran tek z Ukra iny na pol skim rynku pracy – sytu a -
cja obe cna i reko men da cje dla spo³ecze ñ stwa przy j muj¹cego, „Ana lizy, Repo rty, Eks per tyzy
Sto wa rzy sze nia Inter we ncji Pra wnej” 2007, t. 9.

44  B. Samo raj, Przed siê bio r czoœæ kobiet na pol skim rynku pracy na przyk³adzie cudzo zie -
mek zatru d nio nych nie le ga l nie w sekto rze us³ug domo wych, Pol skie Towa rzy stwo Poli tyki
Spo³ecz nej, War szawa 2007.



oma wia miê dzy innymi prze pro wa dzone w latach 2006–2007 bada nia imi -
gran tek zatru d nio nych jako pomoc domowa i ich pra co da w ców. Beata Samo -
raj opisa³a motywy pod jê cia pracy w Pol sce przez cudzo zie mki, warunki
pracy i mie sz ka nia imi gran tek, sto sunki „pra co w nik – pra co da wca”, rela cje
imi gran tek z po l skimi insty tu cjami. Omówi³a tak¿e nie for ma lne poœred ni c two 
pracy w sek to rze us³ug domo wych, w któ rym wyró ¿ni³a cztery p³asz czy zny:
cudzo zie m skich kie ro w ców, cudzo zie mki pole caj¹ce siê wza je m nie, pra co-
 da w ców pole caj¹cych sobie cudzo zie mki i gie³dê nie le ga l nej pracy.

Jedn¹ z nie wielu ksi¹¿ek podej muj¹cych feno men migra cji miê dzyna ro do -
wych kobiet – zarówno Polek pra cuj¹cych za gra nic¹, jak i imi gran tek szu -
kaj¹cych pracy w Pol sce – jest pub li ka cja pod redakcj¹ Kry styny Slany
Migra cje kobiet. Per spe ktywa wie lowy mia rowa45. Teksty zawa rte w tej
ksi¹¿ce opi suj¹ nowe, chara ktery sty czne wzory i cechy prze biegu migra cji
kobiet, uka zuj¹c wie lo aspe ktowe wymiary tego zja wi ska. Pub li ka cja zwraca
uwagê na pro ces femi ni za cji migra cji, wzro stu poziomu œwia do mo œci, eman -
cy pa cji i auto nomi cz no œci migruj¹cych kobiet i na kszta³towa nie siê rynku
prac kobie cych, zwi¹zanych naj czê œciej z sekto rem us³ug domo wych i rodzin -
nych, han d lem, a tak¿e prac¹ w sekto rze eroty czno- rozryw ko wym, nie daj¹-
cym szansy na wysok¹ pozy cjê spo³eczn¹ i osi¹gany pre sti¿.

Oma wiana pub li ka cja zawiera tak¿e teksty poœwiê cone sytu a cji imi gran tek
w Pol sce. Karo lina Krzy stek opisa³a na przyk³ad wyniki badañ inte gra cji
kobiet na pol skim rynku pracy i w pol skim spo³ecze ñ stwie. Auto rka wyró ¿ni³a 
szeœæ typów stra te gii inte gra cy j nych, przed sta wiaj¹c je na przyk³adzie swo ich
respon den tek: pod sta wowa inte gra cja eko no mi czna nieza reje stro wa nych imi -
gran tek wahad³owych, lega lna inte gra cja imi gran tów d³ugo ter mi no wych,
inte gra cja przez rynek pracy, lega li za cja pobytu przez ma³¿eñ stwo z Pola -
kiem, samo za trud nie nie jako stra te gia inte gra cji, lega li za cja pracy i pobytu
przez udo wod nie nie pol skich korzeni.

Marta Kin d ler opu b li kowa³a w tym zbio rze tekst poœwiê cony Ukra in kom
pra cuj¹cym w sekto rze us³ug domo wych. Zauwa¿y³a, ¿e przez „udo mo wie nie”
pomocy domo wej (tra kto wa nie jako domo w nika) pra co da wcy uzy skuj¹ kon -
trolê tak¿e nad wol nym cza sem pra cow ni czki i w rezu l ta cie pra cuje ona wiê cej,
otrzy muj¹c tyle samo pie niê dzy. Z kolei imi gran tki, czuj¹c siê tra kto wane „jak
rodzina”, chroni¹ siê przed niskim sta tu sem spo³ecz nym. Auto rka zaob ser -
wowa³a rów nie¿, ¿e imi gran tki, naby waj¹c doœwia d cze nia migra cyj nego, staj¹
siê pew nie j sze sie bie, bar dziej nie za le ¿ne i ucz¹ siê nego cjo waæ warunki pracy.

W przywo³ywa nej ksi¹¿ce zna j duje siê tak¿e tekst Ewe liny £asoty, która
opi suje bada nia ukra i ñ skich imi gran tek pra cuj¹cych w pol skich domach, sku -
piaj¹c siê na wp³ywie migra cji na zmianê ról spo³ecz nych Polek i Ukra i nek.

Imi granci z Ukra iny na pol skim rynku pracy i na ryn kach... 29

45  Migra cje kobiet. Per spe ktywa wie lowy mia rowa, red. K. Slany, Wydaw ni c two Uni wer -
sy tetu Jagiel loñ skiego, Kra ków 2008.



Bada nia pro wa dzone przez Insty tut Spraw Pub li cz nych46

Insty tut Spraw Pub li cz nych sze roko siê zaj muje zja wi skiem migra cji,
w tym zagad nie niami zwi¹zanymi z migra cjami z Ukra iny. Kwe stiom migra cji 
do Pol ski poœwiê cono kilka wydañ „Ana liz i Opi nii”, nie regu lar nego cyklu
reko men da cji (policy papers) wyda wa nych przez Insty tut Spraw Pub li cz -
nych47, a tak¿e wiele innych badañ i publikacji.

Temat inte gra cji oby wa teli i imi gran tów, miê dzy innymi z Ukra iny, by³
prze wod nim tema tem pro je ktu Insty tutu Spraw Pub li cz nych „The Euro pean
Dilemma: Insti tu tio nal Pat terns and Poli tics of ‘Racial’ Disc ri mi na tion”.
W wy niku tego pro je ktu powsta³ zbiór pub li ka cji ele ktro ni cz nych ana li -
zuj¹cych wybrane aspe kty obe cno œci imi gran tów w Pol sce, pocz¹wszy od
opisu, w jakich oko li cz no œciach poja wiaj¹ siê w Pol sce imi granci, przez spo -
soby radze nia sobie pol skich insty tu cji z pro ble mami migra cji, a¿ po reko men -
da cje dotycz¹ce budowy systemu insty tucjo nal nego przy goto wa nego na
nap³yw imi gran tów do Pol ski w przysz³oœci48.

Sytu a cji Ukra i ñ ców na pol skim rynku pracy poœwiê cono tak¿e dwa pro je k -
ty pro wa dzone w 2004 roku: „Regu la cja migra cji zaro b ko wych. Ukra i ñ skie
wyzwa nia na tle pol skich doœwia d czeñ” i „Migranci na pol skim rynku pracy”.
W ramach tych pro je któw auto rzy pod jêli siê bada nia sytu a cji imi gran c kich
pra co w ni ków w aglo me ra cji war sza wskiej. Wnio ski z tych badañ pojawi³y siê
w kilku pub li ka cjach opi suj¹cych pod sta wowe pro blemy, z jakimi spo ty kaj¹
siê imi granci w Pol sce, i reko men duj¹cych zmiany w syste mie zarz¹dza nia
migra cjami pra cow ni czymi do Pol ski49.
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46  Do poni ¿ szego zesta wie nia w³¹czy li œmy tak¿e opisy pub li ka cji zespo³u bada w czego
zwi¹zanego z Insty tu tem Spraw Pub li cz nych, które powsta³y w ramach wspó³pracy zespo³u
z innymi insty tu cjami.

47  Na przyk³ad „Ana lizy i Opi nie”, nr 81, luty 2008 roku: Poli tyka migra cy jna a rynek
pracy – reko men da cje; „Ana lizy i Opi nie”, nr 75, maj 2007 roku: Praca cudzo zie m ców w Pol sce 
rozwi¹zaniem pro ble mów na rynku pracy; „Ana lizy i Opi nie”, nr 72, marzec 2007 roku: Jak
stwo rzyæ warunki do sku te cz nej inte gra cji cudzo zie m ców w Pol sce; „Ana lizy i Opi nie”, nr 38,
maj 2005 roku: Praca Ukra i ñ ców w Pol sce – reko men da cje dla poli tyki migra cy j nej.

48  J. Kur cze wska, D. Bagi ñ ska, M. Bie nie cki, H. Bojar, A. G¹sio r - Nie miec, I. Koryœ,
P. Koryœ, M. Paw lak, The Euro pean Dilemma: Insti tu tio nal Pat terns and Poli tics of ‘Racial’
Disc ri mi na tion: WP4 Insti tu tio nal Disc ri mi na tion, Insty tut Spraw Pub li cz nych, War szawa
2004/2005.

49  M. Bie nie cki, H. Bojar, A. G¹sio r - Nie miec, M. Paw lak, Migranci na rynku pracy w Pol -
sce. Wyniki badañ prze pro wa dzo nych wœród migran tów eko no mi cz nych i pra co w ni ków pol -
skich, Insty tut Spraw Pub li cz nych, War szawa 2006; M. Bie nie cki, H. Bojar, J. Fre lak,
A. G¹sio r - Nie miec, J. Kur cze wska, Regu la cja migra cji zaro b ko wej – wyzwa nia dla Ukra iny
w kon te k œcie pol skich doœwia d czeñ. Raport z badañ socjo logi cz nych prze pro wa dzo nych wœród
migran tów eko no mi cz nych z Ukra iny w War sza wie i oko li cach, Insty tut Spraw Pub li cz nych,
War szawa 2005; J. Fre lak, Praca Ukra i ñ ców w Pol sce – reko men da cje dla poli tyki migra cy j nej, 
„Ana lizy i Opi nie”, nr 38, War szawa 2005.



Pub li ka cje z osta t nich lat powsta³y miê dzy innymi w ramach pro je ktu
„Expe ri ment in New co mer Inte gra tion”50. W tra kcie jego rea li za cji prze pro -
wa dzono bada nie insty tu cji regu luj¹cych dostêp obco kra jo w ców do rynku
pracy oraz samych imi gran tów. Opra co wa nia przy go to wane w rezu l ta cie tego
pro je ktu opi suj¹ zarówno system insty tu cjo nalny, w któ rym poru szaj¹ siê imi -
granci w Pol sce, jak i wska zuj¹ pewne rozwi¹zania, które – w opi nii auto rów
– mog³yby ten system uspra w niæ51. 

Wœród wielu innych pub li ka cji Insty tutu Spraw Pub li cz nych oraz
zwi¹zanych z nim bada czy warto przy to czyæ, opi suj¹cy pro blemy imi gran tów
na pol skim rynku pracy, tekst Miros³awa Bie nie c kiego i Justyny Fre lak Non-
-Po les on the Polish Labour Mar ket. Pro blems and Chal len ges. An ove r view
of the issue of racial/eth nic disc ri mi na tion in the pri vate sec tor in Poland52,
a ta k¿e opra co wa nia Miê dzy naro do wej Orga ni za cji do spraw Migra cji Ukra i -
nian Migrants on the Polish Labour Mar ket53 i The situ a tion of migrants from
Bela rus, Mol dova and Ukra ine on the Labour Mar kets of Lat via, Lit hu a nia,
Hun gary, Poland and the Slo vak Repu b lic54. Pub li ka cje te ca³oœciowo opi suj¹
warunki, w jakich fun kcjo nuj¹ imi granci z Ukra iny w Pol sce, wyzwa nia,
przed jakimi staj¹, i spo soby radze nia sobie z tymi wyzwa niami. Rapo rty te s¹
opa rte na bada niach empi ry cz nych prowadzonych w latach 2007–2008.

Kwe stia inte gra cji imi gran tów z Ukra iny jest tak¿e dys ku to wana w pub li ka -
cjach poœwiê co nych stri cte inte gra cji imi gran tów: Inte gra cja czy dys kry mi na -
cja? Pol skie wyzwa nia i dyle maty u progu wielo kultu ro wo œci55, Inte gra cja
cudzo zie m ców w Pol sce. Wybrane aspe kty56 oraz Lea r ning to welcome. Sele c -
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50  Por. http://www.eune w co mers.net [dostêp: 24 cze r wca 2010 roku].
51  Na przyk³ad: M. Bie nie cki, A. Cybu l ska, B. Rogu ska, Inte gra cja eko no mi czna i kul tu -

rowa obco kra jo w ców w gmi nie Lesz no wola, Insty tut Spraw Pub li cz nych, War szawa 2008;
M. Bie nie cki, M. Paw lak, Impact of immigrants’ inte gra tion on local com mu ni ties: the Polish
case. Syn the tic Report, Insty tut Spraw Pub li cz nych, War szawa 2008; iidem, Wp³yw imi gran tów 
na loka lne spo³ecz no œci, Insty tut Spraw Pub li cz nych, War szawa 2008; Impact of immi gra tion
on Italy, Hun gary and Poland, red. M. Bie nie cki, E. Fraca ro- Bie nie cka, L. Kosze ghy, Insty tut
Spraw Pub li cz nych, War szawa 2008; M. Bie nie cki, M. Paw lak, Jak stwo rzyæ warunki do uda -
nych inwes ty cji i jak zin te gro waæ poja wiaj¹cych siê wraz z tymi inwes ty cjami imi gran tów?
Przyk³ad gminy Lesz no wola, Insty tut Spraw Pub li cz nych, War szawa 2008.

52  M. Bie nie cki, J. Fre lak, Non - Po les on the Polish Labor Mar ket. Pro blems and Chal len -
ges. An ove r view of the issue of racial/eth nic disc ri mi na tion in the pri vate sec tor in Poland,
Cari tas Pol ska, Lub lin–Gli wice 2005.

53  B. Bie nie cki, J. Fre lak, P. KaŸ mier kie wicz, M. Paw lak, Ukra i nian Migrants on the
Polish Labour Mar ket, Inter na tio nal Orga ni za tion for Migra tion, Kyiv 2008 [mps].

54  P. KaŸ mier kie wicz et al., The situ a tion of migrants from Bela rus, Mol dova and Ukra ine
on the Labour Mar kets of Lat via, Lit hu a nia, Hun gary, Poland and the Slo vak Repu b lic, Soder -
ko ping/Cros s - Bor der Coo pe ra tion Pro cess, Kyiv 2009.

55  Inte gra cja czy dys kry mi na cja? Pol skie wyzwa nia i dyle maty u progu wielo kultu ro wo œci,
red. K. Igli cka, Insty tut Spraw Pub li cz nych, War szawa 2003.

56  M. Bie nie cki, P. KaŸ mier kie wicz, B. Smo ter, Inte gra cja cudzo zie m ców w Pol sce:
wybrane aspe kty, Insty tut Spraw Pub li cz nych, War szawa 2007.



ted aspects of inte gra tion of migrants in Poland 57, w któ rych auto rzy ana li zuj¹ 
for ma lne warunki wja zdu i zamie sz ka nia w Pol sce, prze pisy dotycz¹ce zatrud -
nie nia i sto sunku pracy, pra kty czne mo¿ li wo œci korzy sta nia z praw spo³ecz -
nych i poli ty cz nych, pod daj¹ przegl¹dowi i oce nie rz¹dowe pro gramy
inte gra cy jne oraz oma wiaj¹ pra wne gwa ran cje ochrony jed no stki przed dys -
kry mi nacj¹.

Migra cje ukra i ñ skie to tak¿e prze wodni temat kole j nych pub li ka cji tego sa -
mego zespo³u bada w czego: Migranci eko no mi czni w Pol sce – pra ktyka fun k -
cjo no wa nia58 i Ukra i nian labour migra tions to Poland59, opi suj¹cych zmiany
sytu a cji pra co w ni ków ukra i ñ skich w Pol sce, jakie zachodz¹ w osta t nich
latach, i zawie raj¹cych wyni kaj¹ce z ana lizy opi sy wa nych sytu a cji reko men -
da cje i pro po no wane rozwi¹zania dotycz¹ce otwie ra nia pol skiego rynku pracy 
dla pra co w ni ków z Ukra iny (oraz Rosji, Bia³orusi i Mo³dawii)60.

Nasta wie nie Pola ków do imi gran tów z Ukra iny

Doty ch cza sowe bada nia wska zuj¹, ¿e Pol ska nie jest kra jem, gdzie kse nofo -
bi czne zacho wa nia i wypo wie dzi s¹ wa¿ nym ele men tem debaty pub li cz nej.
Nie ma tak¿e wido cz nych oznak wro go œci czy wiê kszych pro te stów prze ciw
obe cno œci imi gran tów – incy denty skie ro wane prze ciwko obco kra jo w com s¹
spo ra dy czne i potê piane pub li cz nie61, wi¹¿¹ siê raczej z bra kiem wie dzy o imi -
gran tach i ze ste reo ty pami ni¿ z nastro jami anty imi granc kimi. Ani w ¿yciu
codzien nym, ani w dzia³alno œci g³ównych par tii poli ty cz nych nie ma
licz¹cych siê tre œci o takim cha ra kte rze. Wynika to nie tylko z ma³ej skali imi -
gra cji, ale jest tak¿e pochodn¹ wagi i dotkli wo œci innych zja wisk zde fi nio wa -
nych w Pol sce jako pro blemy spo³eczne. Na przyk³ad wyso kie bez ro bo cie
i wy klu cze nie spo³eczne, które jest udzia³em wielu imi gran tów w Euro pie
Zachod niej, w Pol sce dotyka przede wszy stkim osoby mie sz kaj¹ce na tere -
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57  M. Bie nie cki, P. KaŸ mier kie wicz, Lea r ning to welcome. Sele c ted aspects of inte gra tion
of migrants in Poland, Insty tut Spraw Pub li cz nych, War szawa 2008.

58  M. Bie nie cki, J. Fre lak, Migranci eko no mi czni w Pol sce – pra ktyka fun kcjo no wa nia,
[w:] Fun kcjo no wa nie migran tów na pol skim rynku pracy, red. W. Klaus, Sto wa rzy sze nie Inter -
we ncji Pra wnej, War szawa 2007.

59  M. Bie nie cki, Ukra i nian labour migra tions to Poland, [w:] Vise grad Moves, red.
M. Jelin kova, I. Cook, Mul ticu l tu ral Cen trer Pra gue, War szawa 2007.

60  M. Bie nie cki, J. Fre lak, Praca cudzo zie m ców w Pol sce rozwi¹zaniem pro ble mów na
rynku pracy, „Ana lizy i Opi nie”, nr 75, War szawa 2007.

61  A. Grzyma³a-Kaz³owska, M. Okó l ski, Influx and Inte gra tion of Migrants in Poland in
the Early XXI Cen tury, Wor king Papers 50, Insti tute of Social Affa irs, War saw Uni ve r sity,
War saw 2003; J. Kur cze wska, M. Bie nie cki, H. Bojar, J. Fre lak, M. Paw lak, M. Tro ja no wska-
-Strzê bo sze wska, The Euro pean Dilemma: WP9 Policy Imp li ca tions and Recom men da tions,
Insty tut Spraw Pub li cz nych, War szawa 2006.



nach postin du stria lnych i wie j skich, szcze gó l nie zdo mi no wa nych daw niej
przez skole ktywi zo wane rol ni c two. Ponie wa¿ sytu a cja ta zmie nia siê bar dzo
wolno, mo¿na s¹dziæ, ¿e w naj bli ¿ szej przysz³oœci imi gra cja nie bêdzie wa¿ -
nym pro ble mem w œwia do mo œci spo³ecz nej (mo¿e z wyj¹tkiem loka l nych sku -
pisk imi gran tów, jak w Wólce Koso wskiej pod War szaw¹). Co wiê cej,
doty ch cza sowe obse r wa cje poka zuj¹, ¿e nap³yw imi gran tów z Ukra iny
poprawi³ tak¿e wize ru nek Ukra i ñ ców mie sz kaj¹cych w Pol sce (mnie j szo œci
ukra i ñ skiej). Do nie da wna byli oni post rze gani bar dzo czê sto w wymia rze
kon fli ktu etni cz nego lat czter dzie s tych XX wieku, ale nap³yw pra co w ni ków
z Ukra iny w du¿ym sto p niu przy czyni³ siê do zani ka nia tego ste reo typu62.

Bada nia opi nii pub li cz nej prze pro wa dzone w latach 1992–2004 wska -
zywa³y spa dek nega ty w nych opi nii na temat obco kra jo w ców. Z regu³y nasta -
wie nie do obco kra jo w ców zale¿y od kraju ich pocho dze nia. Naj bar dziej
lubiani s¹ Ame ry ka nie oraz osoby z Europy Zachod niej i Œrod ko wej (wiê -
kszoœæ ankie to wa nych rea gowa³a pozy ty w nie na Ame ry ka nów, Bry ty j czy -
ków, W³ochów, Cze chów), pod czas gdy oby wa tele kra jów post so wie c kich,
Romo wie, Azjaci, Afry ka ñ czycy czy Ara bo wie zna j duj¹ siê na dru gim bie gu -
nie – wzbu dzaj¹ raczej negatywne emocje.

Powszechny spa dek nie uf no œci do obco kra jo w ców mo¿na wyt³uma czyæ
wiêksz¹ mobi l no œci¹ samych Pola ków63, sty cz no œci¹ z nowymi ten den cjami
kul tu ro wymi i pole p sze niem warun ków ¿ycio wych. Jeden z obse r wa to rów
wyja œ nia³ ró¿ nice w nasta wie niu jako mie szankê sto p nia bli sko œci kul tury
danego kraju, histo rii kon fli któw z tym pañ stwem i spo sobu post rze ga nia
okre œlo nej grupy etni cz nej przez media64.

Bada nia Cen trum Bada nia Opi nii Spo³ecz nej pro wa dzone w osta t nich
latach wska zuj¹ tak¿e coraz wiêksz¹ otwa r toœæ Pola ków na obe cnoœæ obco kra -
jo w ców na pol skim rynku pracy. Od 1992 do 2006 roku liczba tych, któ rzy
akce p to wali otwa r cie wszy stkich sekto rów gospo darki dla obco kra jo w ców,
zwiê kszy³a siê do 34%, pod czas gdy 47% respon den tów opo wie dzia³o siê za
otwa r ciem sele kty w nym. Oko³o 70% ankie to wa nych przy znawa³o, ¿e obco -
kra jow cowi powinno siê zaofe ro waæ pracê, jeœli ¿aden Polak nie by³by ni¹
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62  Warto w tym wymia rze odno to waæ pracê Ale ksan dry Grzyma³y-Kaz³owskiej Kon stru o -
wa nie „innego”. Wize runki imi gran tów w Pol sce (Wydaw ni c twa Uni wer sy tetu War sza w -
skiego, War szawa 2007), w któ rej auto rka ana li zuje mecha ni zmy fun kcjo no wa nia wize run ków
migran tów („innych”) w mediach i w bada niach opi nii spo³ecz nej.

63  Wed³ug danych G³ównego Urzêdu Sta ty sty cznego, w 2006 roku poza gra ni cami Pol ski
prze bywa³o cza sowo 1,950 miliona Pola ków – http://www.stat.gov.pl/gus/45_3583
_PLK_HTML.htm [dostêp: 24 cze r wca 2010 roku].

64  S. £odzi ñ ski, Acce p tance, Distance and Threat: Some Issues in the Pub lic Acce p tance of
Fore i g ners in Poland in the 1990s, [w:] Migra tion and labor mar kets in Poland and Ukra ine,
red. K. Igli cka, Insty tut Spraw Pub li cz nych, War szawa 2003.



zain tere so wany65. Nale¿y rów nie¿ wspo mnieæ, ¿e pod czas gdy w 1992 roku
ponad 40% bada nych by³o prze ciw nych jakiej ko l wiek for mie zatrud nie nia
obco kra jo w ców na pol skim rynku pracy, to w 2006 roku liczba ta spad³a do
10%.

Nie któ rzy eks perci oba wiali siê, ¿e bez po œred nia kon ku ren cja eko no mi czna 
dopro wa dzi do zmnie j sze nia popa r cia dla poli tyki otwie ra nia rynku pracy66.
Cyto wane wyniki badañ wska zuj¹ jed nak ten den cjê odwrotn¹ – popa r cie jest
jed na kowo wyso kie wœród osób, które pra cuj¹ w sekto rach zatrud niaj¹cych
znaczn¹ liczbê obco kra jo w ców. Mo¿e to byæ zwi¹zane z pozy ty w nym
doœwia d cze niem z pracy z cudzo ziem cami. Chêæ znie sie nia ogra ni czeñ dla za -
trud nia nia obco kra jo w ców jest de facto wiê ksza u osób, które spo tka³y siê ju¿
z zagra nicz nymi pra cow ni kami. Pod czas gdy mniej ni¿ jedna trze cia ankie to -
wa nych z ogó³u spo³ecze ñ stwa by³a za wpu sz cze niem zagra ni cz nych pra co w -
ni ków do wszy stkich sekto rów gospo darki pol skiej, to w gru pie tych, któ rzy
znali obco kra jo w ców, pozy ty w nie odpowiedzia³a po³owa ankietowanych.

Nie ist niej¹ ¿adne wia ry godne sta ty styki dotycz¹ce aktów rasi zmu i dys kry -
mi na cji etni cz nej67. Pol skie pra wo da w stwo zabra nia insty tu cjom rz¹dowym
zbie ra nia i prze twa rza nia danych na temat wyda rzeñ anty se mi c kich, rasi sto w -
skich czy kse nofo bi cz nych68. Nie for ma lne sta ty styki pro wa dzone przez Depar -
tament Migra cji w Mini ste r stwie Spraw Wewnê trz nych wska zuj¹ kil ka na œcie
wykro czeñ i prze stêpstw na tle raso wym rocz nie. Dane te jed nak pra wdo po-
 dob nie zani ¿aj¹ liczbê wyst¹pieñ o cha ra kte rze rasi sto wskim – s¹dom jest bar -
dzo trudno stwier dziæ, ¿e taka by³a rze czy wi sta pobu dka do danego zacho wa -
nia, i prze stê p stwa wobec cudzo zie m ców zazwy czaj s¹ kwa lifi ko wane jako
„zwyk³e”. Wynika to miê dzy innymi z takich dzia³añ, jak wska zy wana w nie -
for ma l nych roz mo wach pra ktyka sto so wana przez poli cjê i pro ku ra turê, któr¹
mo¿na nazwaæ „wycho wawcz¹”. Polega ona na tym, ¿e doœæ czê sto prze wi nie -
nia pope³niane przez cz³onków sub kul tu ro wych czy para poli ty cz nych grup
nasta wio nych rasi sto wsko celowo s¹ kwa lifi ko wane jako „zwyk³e” prze stê p -
stwa, aby ode braæ mo¿ li woœæ swo i stego glo ryfi ko wa nia swo ich czy nów
w tych œro do wi skach. Odbiera siê im w ten spo sób cha ra kter, który
pope³niaj¹cy takie prze stê p stwa, na przyk³ad skin he a dzi, chcie liby okre œliæ
jako poli ty czny czy ideo lo gi czny. Jest to oczy wi œcie jedna z wielu przy czyn
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65  Obco kra jo wcy pra cuj¹cy w Pol sce. Komu ni kat z badañ, Cen trum Bada nia Opi nii
Spo³ecz nej, War szawa, paŸ dzie r nik 2006 roku.

66  Polacy wœród Euro pe j czy ków, red. A. Jasi ñska - Ka nia, M. Marody, Wydaw ni c two
Naukowe „Scho lar”, War szawa 2002.

67  Dys po nu jemy jedy nie sta ty sty kami pro wa dzo nymi przez Sto wa rzy sze nie „Nigdy Wiê -
cej”, zwe ryfi ko wa nie jed nak, czy prze stê p stwa kwa lifi ko wane przez nie jako rasi sto wskie lub
wyni kaj¹ce z dys kry mi na cji etni cz nej s¹ takimi w rze czy wi sto œci, pozo staje trudne.

68  Kon sty tu cja Rze czypo spo li tej Pol skiej z 1997 roku, ustawa o ochro nie danych oso bo -
wych z 1997 roku, ustawa o sta ty styce pub li cz nej z 1995 roku.



nie do sza cowa nia liczby wyda rzeñ o cha ra kte rze rasi s to wskim, ale przyk³ad
ten doœæ dobrze oddaje ogóln¹ ten den cjê do „omi ja nia” takich prze stêpstw.

Inte gra cja Ukra i ñ ców na pol skim rynku pracy69

Szcze gó l nie isto tne dla sytu a cji Ukra i ñ ców na rynku pracy s¹ sprawy
zwi¹zane z lega li zacj¹ pobytu i zatrud nie nia. Ogó l nie mo¿na je okre œliæ jako
„trud no œci insty tu cjo nalne”. Sytu a cja Ukra i ñ ców na pol skim rynku pracy jest
jed nak ele men tem wiê kszej ca³oœci i aby j¹ zro zu mieæ, nale¿y wzi¹æ pod
uwagê nie tylko ogóln¹ sytu a cjê spo³eczno - go spo darcz¹ Pol ski, ale tak¿e
dzia³anie wielu czyn ni ków psy cho spo³ecz nych, kul tu ro wych i stru ktu ra l nych. 
Oddzia³uj¹ one bez po œred nio na stru kturê rynku i ucze st nicz¹ce w nim pod -
mioty oraz fun kcjo nuj¹ w sze r szym oto cze niu spo³ecz nym Ukra i ñ ców w Pol -
sce. Wa¿ne s¹ tutaj rów nie¿ rela cje Ukra i ñ ców z Pola kami oraz w³adzami
w ró ¿ nych sferach ¿ycia spo³ecznego.

Dostê pne dane i opra co wa nia poka zuj¹, ¿e bycie Ukra i ñ cem w Pol sce wi¹¿e 
siê w wiê kszo œci wypa d ków z doœwia d cza niem wiê kszego lub mnie j szego
szoku kul tu ro wego, co jed nak nie wyklu cza mo¿ li wo œci ró¿ nych form inte gra -
cji przed sta wi cieli kul tury ukra i ñ skiej z kra jem nowego osie d le nia i pracy.
Ró¿ne formy fun kcjo no wa nia przy by szów z Ukra iny, miê dzy innymi w mie j -
scu pracy, w mie j scu osie d le nia, w rela cjach s¹sie dz kich, wska zuj¹, ¿e ich
adap ta cja do zasta nych w Pol sce warun ków spo³ecz nych i kul tu ra l nych jest
coraz wiê ksza i doty czy coraz sze r szego zakresu sytu a cji spo³ecz nych. Wszyst -
ko to spra wia, ¿e inte gra cja przy by szów z Ukra iny, zw³asz cza przy je ¿ -
d¿aj¹cych do Pol ski z wiê kszym kapita³em kul tu ro wym (przede wszy stkim
z wy¿szym pozio mem wykszta³cenia) czy prze by waj¹cych na emi gra cji
d³u¿ej, nie jest spraw¹ odleg³ej przysz³oœci, ale ju¿ powoli staje siê faktem.

Nale¿y pod kre œliæ, ¿e zasiêg i inten sy w noœæ pro ce sów inte gra cji spo³ecz nej
przy by szów z Ukra iny zale¿y od wielu czyn ni ków. Mo¿na je podzie liæ na
dwie grupy: czyn niki spo³ecz no- kul turowe (dotycz¹ one ste reo ty pów, auto ste -
reo ty pów, ró¿ nych kon ta któw miê dzy lu dz kich, insty tu cji spo³ecz nych na ró¿ -
nych pozio mach agre ga cji spo³ecz nej) i czyn niki poli ty czne – sze roko
rozu miane, wi¹¿¹ce siê bowiem zarówno ze stru ktu rami w³adzy w Pol sce (i to
z ró¿ nymi, miê dzy innymi s³u¿bami gra ni cz nymi) i na Ukra i nie, jak i z rela -
cjami miê dzypa ñstwo wymi Polski i Ukrainy.
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69 Zagad nie nie inte gra cji oby wa teli Ukra iny w Pol sce by³o przed mio tem badañ socjo lo gicz -
nych pro wa dzo nych przez auto rów i zosta³o omó wione sze rzej w roz dziale Miros³awa Bie nie c -
kiego i Miko³aja Paw laka Stra te gie ukra i ñ skich migran tów zaro b ko wych wobec pol skiej rze czy -
wi sto œci insty tucjo na l nej [w ninie j szym tomie].



Oby wat ele Ukrainy na ryn kach pracy wybran ych pañstw
Unii Europ ejsk iej

Ukra ina – Unia Euro pe j ska: „nowe” i „stare” pañ stwa cz³onko wskie

W latach dzie wiê æ dziesi¹tych XX wieku i na pocz¹tku XXI stu le cia kraje
Europy Œrodko wo- Ws chod niej cechowa³a wzglêd nie libe ra lna poli tyka gra -
 ni czna wobec Ukra iny i innych kra jów powsta³ych w wyniku roz padu Zwi¹z -
ku Radzie c kiego, ale nawet sto p niowe zaostrza nie poli tyki – przez wpro wa -
dza nie re¿imu wizo wego w latach 2000–2003 – nie zaha mowa³o wyja z dów.
W cza sie wpro wa dza nia nowej poli tyki nastê powa³o kró t ko trwa³e zmnie j sze -
nie ruchu na gra nicy, po czym po wypra co wa niu nowych pro ce dur (na przy -
k³ad wyrobie nie wiz d³ugo ter mi no wych) ruch na gra ni cach pono w nie siê zwiê ksza³,
a otrzyma nie wizy pol skiej lub wêgie r skiej nadal by³o zna cz nie ³atwie j sze od
uzy ska nia wizy w³oskiej lub nie mie c kiej. Chroni¹c rodzime rynki pracy i sto -
suj¹c siê do wyma gañ Unii Euro pe j skiej, obowi¹zek wizowy wpro wa dzi³y:
S³owa cja (w 2000 roku), Wêgry, Pol ska, Litwa i £otwa (w 2003 roku), przy
czym kraje te stanê³y wobec konie cz no œci zacho wa nia rów no wagi miê dzy
inte gracj¹ ze stru ktu rami uni j nymi a rela cjami dobros¹sie dz kimi z Ukrain¹
(wa¿ny wymiar zacho wa nia wp³ywów za wschod nimi rubie ¿ami Unii Euro -
 pe j skiej i „Zachodu”), co doty czy przede wszy stkim Pol ski i jej roli nie for mal -
nego „adwo kata” na forum Europy Zachod niej. Kres wzglêd nego libe ra lizmu
wizo wego nast¹pi³ wraz z przyst¹pie niem tych kra jów w 2007 roku do strefy
Schen gen i uni fi kacj¹ pro ce dur wizo wych.

Mimo sto p nio wego zaostrza nia prze pi sów wizo wo- grani cz nych nie które
kraje, z Polsk¹ na czele, wpro wa dzi³y pewne u³atwie nia dla lega l nego zatrud -
nie nia. Ogra ni cze niu uleg³a jed nak kon tra banda („mrów ka r stwo”), g³ównie na 
sku tek wpro wa dzo nych od sty cz nia 2009 roku ogra ni czeñ wwozu papie ro sów
na tery to rium Unii Euro pe j skiej (40 sztuk w mie j sce doty ch cza so wych
200 sztuk). Dziœ g³ównym celem wyja z dów oby wa teli Ukra iny za gra nicê
pozo staje praca, zw³asz cza sezo nowa. Kluczowe kraje przy j muj¹ce mo¿na
podzie liæ na trzy grupy: pañ stwa oœcienne – Pol ska, S³owa cja i Wêgry, kraje
post ra dzie c kie – cz³onko wie Unii Euro pe j skiej (Litwa i £otwa, przy braku
danych dotycz¹cych Esto nii), a tak¿e W³ochy, Portu ga lia, Gre cja i, w mnie j -
szym sto p niu, Hisz pa nia. Cho cia¿ bran¿e wyko ny wa nych prac pozo staj¹
w wy mie nio nych kra jach zbli ¿one, ka¿d¹ z tych grup cechuj¹ odmienne uwa -
run ko wa nia: geo poli ty czne, histo ry czne, eko no mi czne i kul tu rowe. Ró¿ nie
przed sta wiaj¹ siê tak¿e „czyn niki przyci¹gaj¹ce” (pull fac tors). Jed nym
z g³ównych pro ble mów przy oma wia niu zagad nie nia jest jed nak brak ujed no -
li co nych danych i ba dañ z inte re suj¹cego nas zakresu w poszczególnych
krajach.
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Wyja zdy w celu pod jê cia prac sezo no wych w wypa dku kra jów oœcien nych
u³atwiaj¹ umowy o ruchu przy gra ni cz nym, jakie Ukra ina zawar³a z Polsk¹,
S³owacj¹ i Wêgrami w 2008 roku. Umowy te, choæ upra sz czaj¹ i porz¹dkuj¹
ruch trans gra ni czny, nie regu luj¹ zatrud nie nia oby wa teli Ukra iny w tych kra -
jach. Pewne u³atwie nia (czê œciowe otwa r cie ryn ków pracy dla cudzo zie m ców, 
wpro wa dze nie upro sz czo nych pro ce dur zwi¹zanych z zatrud nia niem) na tym
polu wi¹za³y siê z migra cjami oby wa teli Pol ski, S³owa cji, Wêgier, a tak¿e
Litwy i £otwy do pracy w kra jach Europy Zachod niej. Nie za le ¿ nie od du¿ego
wycho dŸ stwa, nie które bran¿e w kra jach goszcz¹cych ofe rowa³y warunki czê -
sto poni ¿ej zain tere so wa nia w³asnych obywateli.

S³owa cja

Na S³owa cji, która pie r wsza wpro wa dzi³a – od pocz¹tku p³atny – obowi¹ -
zek wizowy dla oby wa teli Ukra iny, wci¹¿ sta nowi¹ oni naj wiêksz¹ grupê
zarówno lega l nych, jak i nie le ga l nych imi gran tów. Ró¿ne sta ty styki dla lat
2003–2007 wska zuj¹ od 40 do 60 tysiêcy Ukra i ñ ców70, choæ inne Ÿród³a
podaj¹ liczbê kil ka na œcie razy mniejsz¹71. Mimo braku ca³oœcio wych badañ
nad s³owa c kim ryn kiem pracy i jego nie do bo rami oraz zagad nie niami imi gra -
cji mo¿na stwier dziæ, ¿e oby wa tele Ukra iny zna j duj¹ zatrud nie nie przede
wszy stkim w bran¿y remon towo- budow la nej – jako mura rze, ele ktrycy, hy -
dra u licy, spa wa cze72. Warto zazna czyæ, ¿e w osta t nich latach (przed kry zy sem)
kraj doœwia d czy³ boomu budow la nego przy jed no cze s nym nie do bo rze osób
wyko nuj¹cych tego rodzaju prace (emi gra cja oby wa teli S³owa cji do innych
pañstw Unii Euro pe j skiej). Pod koniec 2007 roku S³owa c kie Towa rzy stwo Turys -
tyki i Hote la r stwa naci ska³o wraz z fir mami budow la nymi na rz¹d, doma gaj¹c
siê upro sz czeñ w zatrud nia niu pra co w ni ków z Ukra iny. Od 2008 roku znie-
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70  B. Divinský, Undo cu men ted Migra tion. Coun ting the Unco un table. Data and Trends
Across Europe. Coun try Report: Slo vak Repu b lic, s. 5–17 – http://clan de stino.elia -
mep.gr/wp-con tent/uplo ads/2009/02/ukra ine.pdf [dostêp: 23 cze r wca 2010 roku]; idem, Labor
mar ket – migra tion nexus in Slo va kia: time to act in a com pre hen sive way, Inter na tio nal Orga ni -
za tion for Migra tion, Bra ti s lava 2007, s. 78 – http://www.iz.sk/downlo ad- fi les/sk/iom - bo ris-
-divinsky-europ ska-spolupraca- v-oblasti-praco vnej-migra cie.pdf [dostêp: 28 cze r wca 2010 ro -
ku]. Jak zazna cza sam autor: „As regards eco no mic acti vi ties of immi grants in Slo va kia, it is
qui te dif fi cult to pro vide any relia ble data. [...] One of the car di nal pro blem resi des in com p li ca -
ted, isuf fi cient, impre cise and often illo gi cal sta ti stics of (labor) immi gra tion. Also, the systems
for issu ing per mits for/regi ste ring labor immi grants – kept sepa ra tely by two dif fe rent, essen tial
state aut ho ri ties – are mutu ally lit tle con si stent and com pa ra ble” (s. 88).

71  P. KaŸ mier kie wicz et al., The situ a tion of migrants from Bela rus, Mol dova and Ukra ine
on the Labour Mar kets of Lat via, Lit hu a nia, Hun gary, Poland and the Slo vak Repu b lic, Soder -
ko ping/Cros s - Bor der Coo pe ra tion Pro cess, op. cit.

72  Ibi dem, s. 32–34.



siono ogra ni cze nia licz bowe (2,3 tysi¹ca osób rocz nie) dla pra co w ni ków
z tego kraju73.

Wêgry

Na Wêgrzech spe cy fikê „ukra i ñ skich migra cji” kszta³tuje kwe stia etni czna.
Oko³o 90% imi gran tów z kra jów oœcien nych (przede wszy stkim z rumu ñ -
skiego Sie dmio grodu i ukra i ñ skiego Zaka r pa cia) sta nowi¹ osoby naro do wo œci 
wêgie r skiej, przez co poli tyka imi gra cy jna i zagad nie nia rynku pracy
nak³adaj¹ siê na nie zwy kle istotn¹ dla wêgie r skiej kul tury i loka l nego ¿ycia
poli ty cz nego kwe stiê sku pisk lud no œci wêgie r skiej w kra jach oœcien nych74.
Zacho dzi tutaj poten cja lna sprze cz noœæ w inte re sach „ukra i ñ skich” imi gran -
tów (a tak¿e w pew nej mie rze potrzeb rynku pracy) i stra te gii pañ stwa wêgie r -
skiego, któ remu zale¿y na zacho wa niu wido cz nych sku pisk lud no œci
wê gie r skiej na ich „rdzen nych” tery to riach w kra jach oœcien nych (brak pro -
gramu repa tria cyj nego)75. Ukra i ñcy pra cuj¹ g³ównie w obsza rze przy gra ni cz -
nym76, przede wszy stkim na budo wach, rza dziej w prze my œle77. Warto zazn aczyæ,
¿e cho cia¿ liczba pozwo leñ na pracê wyda nych na Wêgrzech po wst¹pie niu
tego pañ stwa do Unii Euro pe j skiej sto p niowo, choæ nie zna cz nie mala³a, to
liczba lega l nie zatru d nio nych oby wa teli Ukra iny siê gnê³a w 2007 roku 16 ty -
siêcy osób78. Bra kuje, nawet sza cun ko wych, danych dotycz¹cych pra co w ni -
ków nie le ga l nych79.

Litwa i £otwa

Podo b nie jak w wypa dku Wêgier i Pol ski, tak¿e w wypa dku Litwy i £otwy
mo¿emy mówiæ o pew nej kul tu ro wej i histo ry cz nej spe cy fice. Z kra jami tymi
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73  Ibi dem, s. 26.
74  P. Futo, Undo cu men ted Migra tion. Coun ting the Unco un table. Data and Trends Across
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75  Ibi dem, s. 16.
76  Ibi dem, s. 10.
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on the Labour Mar kets of Lat via, Lit hu a nia, Hun gary, Poland and the Slo vak Repu b lic, Soder -
ko ping/Cros s - Bor der Coo pe ra tion Pro cess, op. cit., s. 53–54.

78  P. Futo, Undo cu men ted Migra tion. Coun ting the Unco un table. Data and Trends Across
Europe. Coun try Report: Hun gary, op. cit., s. 17.

79  Ibi dem, s. 10; P. KaŸ mier kie wicz et al., The situ a tion of migrants from Bela rus, Mol dova
and Ukra ine on the Labour Mar kets of Lat via, Lit hu a nia, Hun gary, Poland and the Slo vak
Repu b lic, Soder ko ping/Cros s - Bor der Coo pe ra tion Pro cess, op. cit., s. 100.



³¹czy Ukra inê d³uga histo ria wspó l nej pañ stwo wo œci. Do dziœ w sze ro kim u¿y -
ciu pozo staje tam jêzyk rosy j ski (który w inte re suj¹cym nas aspe kcie s³u¿y
jako jêzyk kon ta któw pra co w ni ków z Ukra iny i innych by³ych repu b lik
radzie c kich z pra coda w cami i innymi pracownikami).

Po 2004 roku £otwê w celach zaro b ko wych opu œci³o 86 tysiêcy oby wa teli,
przez co rodzimy rynek pracy odczu³ braki przede wszy stkim w wykwa lifi ko -
wa nej kadrze. W 2007 roku oby wa te lom Ukra iny wydano 1730 zez wo leñ na
pracê. Nale¿y siê spo dzie waæ, ¿e sytu a cja uleg³a zmia nie po wpro wa dze niu
wiosn¹ 2008 roku upro sz czo nych pro ce dur dla oby wa teli Ukra iny, Mo³dawii
i Rosji ubie gaj¹cych siê o pracê80, obe c nie bra kuje jed nak dostê p nych
opracowañ.

Na Litwie „pomo cny” dla przy by szów z Ukra iny okaza³ siê – oprócz
wycho dŸ stwa cha ra kte ry zuj¹cego Pol skê, S³owa cjê, Wêgry i £otwê – ni¿
demo gra fi czny oraz nie do bór pra co w ni ków w han dlu i budo w ni c twie81. Od
2007 roku obowi¹zuje tutaj upro sz czona pro ce dura przy zatrud nia niu oby wa -
teli Ukra iny, Bia³orusi i Mo³dawii. Upro sz cze nia dotycz¹ przy zna wa nia zez -
wo leñ na prace sezo nowe i przed³u¿a nia pozwo leñ ju¿ wysta wio nych
Oby wa tele Ukra iny, zna j duj¹c siê w „czo³ówce” imi gran tów, nie zna cz nie
ustê puj¹ mie j sca oby wa te lom Bia³orusi82. W 2007 roku wydano 1990 pozwo -
leñ na pracê. Brak danych dotycz¹cych pracowników nielegalnych.

Pañ stwa „sta rej Unii” – po³udnie Europy

Ina czej na powy ¿szym tle przed sta wia siê sytu a cja pra co w ni ków z Ukra iny
na po³udniu Europy – w Gre cji, we W³oszech, w Hisz pa nii i Portu ga lii. Inna
jest rów nie¿ stru ktura zatrud nie nia. Oprócz geo gra fi cz nej (i geo poli ty cz nej)
odleg³oœci w grê wcho dzi tutaj brak wspó l nych doœwia d czeñ histo ry cz nych
czy kul tu ro wych. W odró ¿ nie niu od kra jów Europy Œrod ko wej i Œrod ko wo-
-Wschod niej, zja wi sko migran tów z kra jów by³ego Zwi¹zku Radzie c kiego
jest zde cy do wa nie „nowsze”, ale skala zja wi ska jest zbli ¿ona, w nie któ rych
zaœ wypadkach – wiêksza.

Gre cja i W³ochy

W Gre cji takie sektory, jak rol ni c two, hodo wla, tury styka i pomoc domowa, 
od lat pozo staj¹ zdo mi no wane przez imi gran tów. W koñcu lat dzie wiê æ -
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81  Ibi dem, s. 28.
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dziesi¹tych XX wieku wpro wa dzono tutaj pro gramy u³atwiaj¹ce pod jê cie
lega l nej pracy i zale gali zo wa nie pobytu przez imi gran tów zatru d nio nych nie -
le ga l nie83. Nie za le ¿ nie od tego, nie le ga lne zatrud nie nie wci¹¿ pozo staje czê -
stym zja wi skiem. W pew nym sto p niu wspó³gra to ze sta nem pañ stwo wego
systemu socja l nego i nisk¹ jako œci¹ œwia d czeñ, przez co dotycz¹ce przede
wszy stkim imi gran tów nie le ga lne zatrud nie nie mo¿e byæ korzy stne dla pañ -
stwa, które nie musi pono siæ odpo wie dzial no œci za osoby pra cuj¹ce w sza rej
stre fie84.

Oby wa te lom Ukra iny w 2008 roku wydano tu 17,5 tysi¹ca zez wo leñ na
pracê85, przy czym jest to nieca³e 10% ogó l nej liczby migran tów, wœród któ -
rych wiê kszoœæ sta nowi¹ Alba ñ czycy, przy zna cz nym wska Ÿ niku Bu³garów
i Ru mu nów86. Ponadto bli ¿ej nie okre œlona liczba Ukra i ñ ców co roku wje ¿ d¿a
do Gre cji na pod sta wie wiz krót koter mi no wych (dostê pne Ÿród³a nie pre cy -
zuj¹, jakiego rodzaju s¹ to wizy), podej muj¹c pracê (tak¿e nie le galn¹), nastê p -
nie zaœ, czê sto nie le ga l nie, przed³u¿a swój pobyt. Z Ukra iny przy je ¿ d¿aj¹ tu
g³ównie kobiety do pracy w cha ra kte rze pomocy domo wej87.

Podo bna sytu a cja, choæ przy zna cz nie wy¿szej licz bie Ukra i ñ ców, wystê -
puje we W³oszech, gdzie liczba zare je stro wa nych pra co w ni ków z Ukra iny
wzros³a z 8640 w 2001 roku do ponad 120 tysiêcy w 2007 roku (oko³o 90% to
kobiety podej muj¹ce zatrud nie nie w pomocy domo wej, gastro no mii, tury s -
tyce)88. Podo b nie jak w Gre cji, Ukra i ñcy, a raczej Ukra inki, pod wzglê dem
licze b no œci ustê puj¹ tutaj mie j sca miê dzy innymi Alba ñ czy kom, Maro ka ñ czy -
kom, Rumu nom. Tak¿e we W³oszech bra kuje sza cun ków co do skali „pracy na 
cza rno”, wia domo jed nak, ¿e zja wi sko to wystê puje i wpi suje siê w ist niej¹c¹
w kraju ten den cjê do nie lega l nego zatrud nia nia pra co w ni ków (nie tylko imi -
gran tów). Ist nie nie sza rej strefy u³atwia pobyt i zatrud nia nie nie le ga l nych imi -
gran tów89. 
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Hisz pania i Por tug alia

Jesz cze mniejsz¹ wiedz¹ dys po nu jemy na temat sytu a cji Ukra i ñ ców w Hisz -
pa nii i Portu ga lii, brak danych w tym zakre sie pozo staje jed nak nie wspó³mie rny
do skali oma wia nego zja wi ska. Ogó lna liczba cudzo zie m ców w Hisz pa nii
wzros³a w latach 1990–2008 z 277 tysiêcy do 5 milio nów osób. Pro ces ten jest
zwi¹zany z koniun ktur¹ gospo darcz¹ lat 1996–2007, w wyniku któ rej powsta³y
nowe mie j sca pracy, ale jego drug¹ stron¹ by³o wytwo rze nie siê prze pa œci miê -
dzy mniej pre sti ¿o wymi a gorzej p³atnymi zajê ciami, takimi jak budow ni c two,
us³ugi, pomoc domowa90. Hisz pa nia w 2007 roku wyda³a 62 tysi¹ce zez wo leñ
na pracê dla oby wa teli Ukra iny, w tym samym roku pracê wyko nywa³o jed nak
70 tysiêcy osób, porów nywa l nie kobiet i mê¿ czyzn, g³ównie w rol ni c twie i prze -
twó r stwie ¿yw no œci91.

Na szcze góln¹ uwagê zas³uguje sytu a cja w Portu ga lii, która w latach dzie -
wiê æ dziesi¹tych XX wieku sta³a siê celem migra cji zaro b ko wych, g³ównie
z portu galsko jêzy cz nych by³ych kolo nii tego kraju. Liczba przy je ¿ d¿aj¹cych
gwa³tow nie wzros³a po 2000 roku, a wœród przy by szów coraz czê œciej zaczêli
poja wiaæ siê oby wa tele Mo³dawii, Rosji i – zna cz nie licz niej – Ukra iny. Jesz -
cze w latach dzie wiê æ dziesi¹tych przy jêto tutaj prze pisy regu luj¹ce lega lny
nap³yw pra co w ni ków z zagra nicy, a w 2001 roku prze pisy u³atwiaj¹ce lega li -
za cjê pobytu i zatrud nie nia przez osoby doty ch czas pra cuj¹ce nie le ga l nie.
G³ównymi sekto rami zatrud niaj¹cymi Ukra i ñ ców s¹, jak w wiê kszo œci kra jów
przy j muj¹cych, budow ni c two i tury styka92. Bada nia wœród pra cuj¹cych
w Portu ga lii oby wa teli wspo mnia nych kra jów wykaza³y, ¿e mo¿ li woœæ lega l -
nego zatrud nie nia i (lub) lega li za cji pobytu pozo staje wa¿ nym czyn ni kiem
przy wybo rze kraju migra cji zaro b ko wej93.

W Portu ga lii liczbê Ukra i ñ ców sza cuje siê na 150–200 tysiêcy osób. Warto
zazna czyæ, ¿e liczba ta by³a ponad dwu kro t nie mnie j sza w 2002 roku, w 1999 ro-
ku wynosi³a zaœ zale d wie 127 osób. Inte re suj¹ce, ¿e Portu ga lia nie pro wa dzi³a
nigdy z Ukrain¹ ¿ad nej wspó l nej „poli tyki rekru tacy j nej” ani nie mia³a bli ¿ -
szych rela cji histo ry cz nych, kul tu ra l nych czy gospo da r czych, co sta wia doda t -
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kowe pyta nia o migra cjê z tego kraju. Za skalê tego zja wi ska odpo wia daj¹
przede wszy stkim dzia³aj¹ce na Ukra i nie firmy poœred nicz¹ce (pro fit see king
orga ni sa tions), pro pa guj¹ce wyja zdy do Portu ga lii, i ukszta³towana w wyniku 
maso wego ruchu nie for ma lna sieæ w tym pañ stwie94.

Pod su mo wa nie

Zagad nie nie ukra i ñ skich migran tów na uni j nych ryn kach pracy z ca³¹ pew -
no œci¹ czeka na dal sze opra co wanie. Zna mienny jest nie do bór badañ, pub li ka -
cji i rapo r tów dotycz¹cych tej kon kre t nej grupy oraz danych i opra co wañ
z po sz cze gól nych kra jów, tak¿e g³ównych kra jów goszcz¹cych. Szcze gó l nie
mo¿na zaob se r wo waæ na tym polu ró¿ nicê miê dzy kra jami s¹sia duj¹cymi
z Ukrain¹, innymi kra jami Europy Œrod ko wej i Œrodko wo- Ws chod niej a pañ -
stwami „sta rej Unii”. Mo¿e to wyni kaæ z faktu, ¿e w kra jach tych nap³yw
„ukra i ñ skiej si³y robo czej” jest zja wi skiem nowym, jesz cze nie do koñca roz -
po zna nym, z kolei brak histo ry cz nej, geo gra fi cz nej i kul tu ro wej bli sko œci imi -
gran tów i spo³eczeñstw goszcz¹cych nie u³atwia tego roz po zna nia. Trud-
nie jsze rów nie¿ pozo staje w tych pañ stwach dota r cie przez bada czy pro blemu
do samych zain tere so wa nych. Wiele wska zuje na to, ¿e nie które spo³ecze ñ -
stwa goszcz¹ce nie s¹ œwia dome skali i charakteru omawianego zjawiska.

Brak ca³oœcio wych badañ na temat oby wa teli Ukra iny na uni j nych ryn kach
pracy – czy to w odrê b nych ana li zach, czy to w ramach sze r szych badañ nad
migra cjami i migran tami w Euro pie – ska zuje dane na nie komp le t noœæ i nie -
równo mie r noœæ. St¹d wyra Ÿna potrzeba bli ¿ szej wspó³pracy oœro d ków (orga -
ni za cji pozarz¹dowych, think tan ków, jed no stek aka de mi c kich) zarówno
z Ukra iny, jak i z naj wa¿ nie j szych kra jów goszcz¹cych w zakre sie inte re -
suj¹cego nas tematu. Uwz glêd niaj¹ce loka lne uwa run ko wa nia bada nia, pro -
wa dzone wed³ug wspó l nego klu cza, pozwoli³yby na du¿o lep sze rozpoznanie
zagadnienia.

Nie zwy kle wa¿ nym zagad nie niem, wci¹¿ jed nak nie obe cnym w dostê p -
nych opra co wa niach, jest tak¿e wp³yw, jaki na migra cje wywiera³ œwia towy
kry zys gospo da r czy. Spo œród euro pe j skich pañstw to w³aœnie Ukra ina odczu³a 
go szcze gó l nie dotkli wie, co, z jed nej strony, mo¿e pro wa dziæ do zna cz nego
wzro stu chêci podej mo wa nia pracy za gra nic¹, z dru giej zaœ strony – za³ama -
nie gospo da r czej koniun ktury objê³o tak¿e, choæ w ró¿ nym sto p niu, kraje
goszcz¹ce, z któ rych czêœæ stara siê ogra ni czyæ nap³yw obcej si³y robo czej.
Obe c nie trudno doko naæ jed noz na cz nej ana lizy tego zagad nie nia, któ rego
tylko nie wie l kim ele men tem jest emi gra cja zaro b kowa oby wa teli Ukra iny.
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W ki lku kra jach o wyso kiej licz bie imi gran tów mie sz ka ñcy staj¹ siê bar dziej
sk³onni do podej mo wa nia zajêæ, jakie jesz cze do nie da wna zna j dowa³y siê
poza polem ich zain tere so wa nia, co mo¿e dopro wa dziæ do kon ku ren cji z imi -
gran tami na rynku pracy. Zatrud nia nie imi gran tów wci¹¿ jed nak mo¿e byæ
tañ sze. Mo¿na siê rów nie¿ spo dzie waæ wiê kszej liczby powro tów, zw³asz cza
pra co w ni ków nie le ga l nych, któ rzy trac¹c pracê, s¹ pozba wieni zasi³ków czy
innego rodzaju zapo mogi. Osoby zatru d nione lega l nie wraz ze spa d kiem zapo -
trze bo wa nia na pracê mog¹ stra ciæ swój sta tus, co mo¿e zaowo co waæ powro -
tem lub „degra dacj¹” do poziomu nie lega l nego imi granta95. Ponadto kry zys
czê sto bar dziej ude rza w kraje wysy³aj¹ce ni¿ przy j muj¹ce, co two rzy pro ble -
ma tyczn¹ sytu a cjê wzro stu moty wa cji do pod jê cia emi gra cji zaro b ko wej przy
du¿o mnie j szej sta bi l no œci euro pe j skiego rynku pracy. Wszy stko to jed nak
pozo staje w obsza rze spe ku la cji96.

Wiele wska zuje na to, ¿e nie zmnie j szy siê moty wa cja Ukra i ñ ców do podej -
mo wa nia migra cji zaro b ko wej, nale¿y siê jed nak spo dzie waæ zmian w stru ktu -
rze zatrud nie nia i cha ra kte rze podej mo wa nej pracy97. Trzeba jed no cze œ nie
pamiê taæ, ¿e Ukra ina sta nowi rów nie¿ cel migra cji, nie tylko jej Ÿród³o, choæ
skala tego zja wi ska jest zde cy do wa nie mnie j sza98.

Ninie j sze opra co wa nie jest jedy nie pod staw¹ dal szych badañ, które opi sano 
w roz dziale Stra te gie ukra i ñ skich migran tów zaro b ko wych wobec pol skiej
rze czy wi sto œci insty tucjo na l nej. Pod sta wowe wnio ski mog¹ doty czyæ jedy nie
wska za nia obsza rów, w któ rych ist nieje szcze gó l nie du¿e zapo trze bo wa nie na
bada nia. Doty czy to przede wszy stkim nastê puj¹cych zagad nieñ:
n  Roz po zna nie, jak zmiana prze pi sów dotycz¹cych zez wo leñ na zatrud nie nie 

wp³ywa na stra te gie podej mo wane przez pra co w ni ków z innych pañstw
spoza Unii Euro pe j skiej.

n  Fun kcjo no wa nie insty tu cji zatrud nie nia krót koter mino wego na pod sta wie
oœwia d cze nia pra co da wcy i próby odpo wie dzi na pyta nia o to, ile osób rze -
czy wi œcie korzy sta z tej insty tu cji, w jakim zakre sie, jak fun kcjo nuj¹ pra-
cow nicy zatrud nieni na jej pod sta wie w wymia rze innych insty tu cji, jak
wp³ynê³a na szar¹ strefê, jakie sku tki powo duje dla zaan ga ¿o wa nych insty -
tu cji pub li cz nych – powia to wych urzê dów pracy, Zak³adu Ube z pie czeñ
Spo³ecz nych czy urzê dów skar bo wych.
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n Bada nia warun ków pracy pra co w ni ków cudzo zie m skich w poszcze gó l nych 
sekto rach gospo darki: budow ni c two, rol ni c two, sadow ni c two, opieka
domowa, pra co w nicy kwa lifi ko wani.

n Ana liza tra je kto rii insty tucjo na l nych migran tów (nale¿a³oby prze œle dziæ
tra je kto rie ich kon ta któw z poszcze gól nymi insty tu cjami, z któ rymi musz¹
siê zetkn¹æ, poczy naj¹c od kon su la tów, przez wydzia³y spraw cudzo zie m -
ców urzê dów woje wó dz kich, po urzêdy pracy czy urzêdy gmin).

n Bada nia w zakre sie rela cji oby wa teli Ukra iny z pol skim œro do wi skiem
w wymia rze spo³ecz nym i insty tucjo na l nym (rela cje z Pola kami oraz
doœwia d cze nia w kon ta ktach z pol skimi insty tu cjami).
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