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Imigranci z Ukrainy na polskim rynku pracy
i na rynkach pracy wybranych pañstw
Unii Europejskiej.
Analiza materia³ów Ÿród³owych
Wstêp
W Polsce, gdzie udzia³ imigrantów z krajów trzecich w spo³eczeñstwie jest
nieznaczny w porównaniu z innymi pañstwami Unii Europejskiej, przygl¹danie siê uwarunkowaniom integracji jest zadaniem doœæ trudnym. Imigranci
¿yj¹ w rozproszeniu i uchwycenie wiêkszej ich grupy zawsze napotyka trudnoœci metodologiczne. Z tego powodu w niniejszym opracowaniu skupiono
siê na najwiêkszej, wed³ug wszystkich statystyk, grupie imigrantów – na obywatelach Ukrainy. Ukraiñcy wydaj¹ siê doskona³ym przyk³adem obywateli
pañstwa nienale¿¹cego do Unii Europejskiej, których strategie odnajdywania
siê na polskim rynku pracy mog¹ pos³u¿yæ za wzór do opracowania za³o¿eñ
polityki migracyjnej i integracyjnej innych cudzoziemców.
Podjêta tutaj analiza stanowi³a punkt wyjœcia dalszych badañ, które przeprowadzono w ramach projektu „Strategie przetrwania. Integracja imigrantów
na polskim rynku pracy”.
W niniejszym rozdziale omówiono nastêpuj¹ce zagadnienia: dostêpne statystyki dotycz¹ce migracji z Ukrainy i zatrudniania obywateli tego kraju na tle
statystyk dotycz¹cych obywateli innych pañstw pracuj¹cych w Polsce, publikacje poœwiêcone migracjom pracowniczym z Ukrainy, nastawienie Polaków
do imigrantów z Ukrainy, ich „zasoby integracyjne”, sytuacja migrantów
z Ukrainy w innych pañstwach Unii Europejskiej.
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Zjawisko migracji z Ukrainy
Chocia¿ mieszkañcy Polski i dawnego Zwi¹zku Radzieckiego (w tym Ukrainy) ju¿ od koñca lat siedemdziesi¹tych XX wieku korzystali z u³atwieñ ruchu
bezwizowego, to dopiero od lat dziewiêædziesi¹tych mo¿emy mówiæ o zintensyfikowanych i doœæ jednostronnych polsko-ukraiñskich wizytach. Do tego
czasu wzajemne kontakty ogranicza³y siê do niewielkiej skali wymiany specjalistów i nieoficjalnych wyjazdów na drobny handel towarami niedostêpnymi po drugiej stronie granicy. Rozpad Zwi¹zku Radzieckiego oraz
nastêpuj¹cy po nim brak stabilnoœci gospodarczej i politycznej – w po³¹czeniu
z mniej restrykcyjn¹ polityk¹ paszportow¹ – spowodowa³y falê przyjazdów
z nowo powstaj¹cych krajów, wœród których pierwsze miejsce zajmowa³a
Ukraina1. Charakterystycznym zaœ elementem wielu polskich miast sta³y siê
bazary, na których znaczn¹ czêœæ handluj¹cych stanowili w³aœnie Ukraiñcy,
handluj¹cy sprzêtem AGD, przedmiotami codziennego u¿ytku, ¿ywnoœci¹2.
Pojawili siê tak¿e nielegalnie zatrudniani pracownicy – g³ównie budowlañcy
i pomoce domowe. Lata dziewiêædziesi¹te to równie¿ pocz¹tek trwaj¹cego do
dziœ procederu „mrówkarstwa” – przemytu alkoholu i papierosów na niewielk¹ skalê. Celem podobnych wyjazdów oprócz Polski by³y równie¿ Czechy, S³owacja i Wêgry, póŸniej tak¿e Litwa i £otwa. Nieco inny charakter
mia³y wyjazdy do Niemiec, Jugos³awii, z kolei w ostatnich latach – do W³och,
Portugalii i Grecji.
Dziœ Polska jest przede wszystkim celem dla dziesi¹tków tysiêcy obywateli
Ukrainy wykonuj¹cych prace sezonowe w rolnictwie i sadownictwie, najczêœciej przy zbiorach „owoców miêkkich” (truskawki, maliny) oraz jab³ek i gruszek. Inne „ukrainizowane” sektory to mniej zwi¹zane z konkretnym
przedzia³em czasowym budownictwo i pomoc domowa. Ukraiñcy stanowi¹
tak¿e najliczniejsz¹ grupê wœród wysoko wykwalifikowanych pracowników
otrzymuj¹cych w Polsce zezwolenie na zatrudnienie.
Zjawiska te nie pozostaj¹ bez wp³ywu na sytuacjê demograficzn¹ Ukrainy.
Ró¿ne statystyki dotycz¹ce liczby obywateli tego kraju przebywaj¹cych na
sta³e lub okresowo za granic¹ podaj¹ wartoœci od 2,5 do 7 milionów wyje¿1
W potocznym ujêciu przybysze z by³ego Zwi¹zku Radzieckiego byli okreœlani jako
Rosjanie, czêœciej zaœ jako „Ruscy”. Podobnie uproszczony obraz przekazywa³y na pocz¹tku
tak¿e polskie media. Istnienie szarej strefy (nielegalne zatrudnienie, kontrabanda, drobna przestêpczoœæ) utrwali³o w latach dziewiêædziesi¹tych XX wieku obraz niechcianych i niebezpiecznych przybyszy zza wschodniej granicy. Por. K. Iglicka, K. Gmaj, Undocumented Migration.
Counting the Uncountable. Data and Trends Across Europe. Country Report: Poland, November 2008 – http://clandestino.eliamep.gr/wp-content/uploads/2009/02/poland.pdf [dostêp:
22 czerwca 2010 roku].
2
Ibidem; P. KaŸmierkiewicz, Migration Trends into, through and from Ukraine, Kyiv
2008.
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d¿aj¹cych, a ukraiñskie wsie i ma³e miasteczka „starzej¹ siê” i „pustoszej¹”3.
Doœæ wspomnieæ, ¿e Ukrainê charakteryzuje nie tylko ujemny przyrost naturalny, ale tak¿e negatywny bilans migracji4. G³ównym czynnikiem sk³aniaj¹cym obywateli Ukrainy do emigracji zarobkowej jest wyj¹tkowo niestabilna
sytuacja gospodarcza. Sk³ada siê na ni¹ upadek przemys³u (miêdzy innymi
rozwiniêtej niegdyœ bran¿y zbrojeniowej)5 i znaczne ró¿nice w p³acach miêdzy Ukrain¹ a krajami przyjmuj¹cymi6, do czego dochodzi niestabilnoœæ
zatrudnienia i dochodów, nieregularnoœæ w wyp³acaniu pensji, co czêsto prowadzi do sytuacji, w której zatrudnienie nie daje poczucia pewnoœci i stabilnoœci. Wyjazd za granicê, chocia¿ nie zawsze niesie za sob¹ perspektywê
szybkiego wzbogacenia siê, oznacza osi¹ganie regularnych i mo¿liwych do
przewidzenia dochodów7. Kurs na emigracjê zarobkow¹ utrzyma³ siê równie¿
w okresie pozytywnej koniunktury gospodarczej8, obecnie trudno jednak
stwierdziæ jednoznacznie, jaka tendencja bêdzie przewa¿aæ w okresie gospodarczej stagnacji.
W tym miejscu warto przypomnieæ, ¿e w ci¹gu ostatnich kilku lat nast¹pi³o
znaczne z³agodzenie dostêpu do polskiego rynku pracy dla cudzoziemców,
szczególnie dla obywateli Ukrainy, Bia³orusi, Rosji i Mo³dawii, którzy na
podstawie oœwiadczenia pracodawcy o zamiarze ich zatrudnienia mog¹ uzyskaæ wizê z prawem do pracy i pracowaæ w Polsce do 180 dni w roku bez
koniecznoœci ubiegania siê o zezwolenie na pracê. Jeœli chodzi o same zezwolenia na wykonywanie pracy, to przede wszystkim zosta³a zlikwidowana tak
zwana dwuetapowoœæ procedury. Na skutek zmian wielu przepisów9, od
1 lutego 2009 roku pracodawcy nie musz¹ siê ju¿ ubiegaæ o wydanie przyrze3
Y. Palynskyi, Undocumented Migration. Counting the Uncountable. Data and Trends
Across Europe. Country Report: Ukraine, s. 2–3 – http://clandestino.eliamep.gr/wp-content/uploads/2009/02/ukraine.pdf [dostêp: 24 czerwca 2010 roku]; Labour Migration Assessment for the WNIS region, International Organization for Migration, IOM Mission in Ukraine,
Kyiv 2007, s. 11.
4
Y. Palynskyi, Undocumented Migration. Counting the Uncountable. Data and Trends
Across Europe. Country Report: Ukraine, op. cit., s. 24.
5
Ibidem, s. 3.
6
P. KaŸmierkiewicz, Migration Trends into, through and from Ukraine, op. cit., s. 15.
7
Ibidem, s. 18.
8
Labour Migration Assessment for the WNIS region, op. cit., s. 7–8; Y. Palynskyi, Undocumented Migration. Counting the Uncountable. Data and Trends Across Europe. Country
Report: Ukraine, op. cit.; Zovnishnia trudova migracja naselenia Ukrainy, Kyiv 2008.
9
Istotna jest tutaj przede wszystkim ustawa z dnia 18 grudnia 2008 roku o zmianie ustawy
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw
(Dz.U. z 2008 r., Nr 6, poz. 33), ponadto wa¿ne s¹ rozporz¹dzenia ministra pracy i polityki
spo³ecznej – z dnia 29 stycznia 2009 roku w sprawie okreœlenia przypadków, w których zezwolenie na pracê cudzoziemca jest wydawane bez wzglêdu na szczegó³owe warunki wydawania
zezwoleñ na pracê cudzoziemców (Dz.U. z 2009 r., Nr 16, poz. 85), i z dnia 1 lutego 2009 roku
w sprawie wydawania zezwolenia na pracê cudzoziemca (Dz.U. z 2009 r., Nr 16, poz. 33).
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czenia, ale od razu o zezwolenie na zatrudnienie. W istotnym stopniu ograniczono równie¿ liczbê dokumentów, które musz¹ przedstawiæ, i zrezygnowano
(w wielu wypadkach) z obowi¹zkowego dotychczas testu rynku pracy.
Dodatkow¹ grup¹ obywateli ukraiñskich na polskim rynku pracy s¹ posiadacze Karty Polaka, którzy mog¹ podejmowaæ pracê na warunkach zbli¿onych do
obywateli i osób ze sta³ym pobytem10. Ustawa o Karcie Polaka zosta³a przyjêta
po d³ugich dyskusjach w 2007 roku i otwiera dla czêœci obywateli zachodniej
Ukrainy dodatkow¹ mo¿liwoœæ dostêpu do polskiego rynku pracy11.

Dane statystyczne
Ukraiñcy stanowi¹ najwiêksz¹ i najwa¿niejsz¹ dla polskiej gospodarki
grupê imigrantów. Oficjalnie w Polsce pracuje ich blisko 100 tysiêcy rocznie12, ale wed³ug szacunkowych ocen liczba pracowników z Ukrainy jest jeszcze wy¿sza. Statystyki dotycz¹ce migrantów zarobkowych w Polsce pochodz¹
z kilku Ÿróde³, które obejmuj¹ odmienne aspekty migracji, co sprawia, ¿e nie
s¹ one zgodne.
Ustalenie dok³adnej liczby osób wykonuj¹cych pracê w Polsce utrudnia
brak jednolitych statystyk uwzglêdniaj¹cych obywatelstwo poszczególnych
osób ubiegaj¹cych siê o tymczasowe zatrudnienie w danych bran¿ach (brak
ujednoliconych kategorii w statystykach ró¿nych instytucji zajmuj¹cych siê
cudzoziemcami w Polsce – Stra¿y Granicznej, Pañstwowej Inspekcji Pracy,
urzêdów wojewódzkich). Dodatkowo problematyczne jest to, ¿e osoby przyje¿d¿aj¹ce do Polski czêsto podejmuj¹ zatrudnienie u wiêcej ni¿ jednego pracodawcy, dla ka¿dego uzyskuj¹c osobne zezwolenie. St¹d liczba zezwoleñ mo¿e
nawet kilkakrotnie przekraczaæ rzeczywist¹ liczbê pracowników – jest to
szczególnie widoczne w wypadku pracowników sezonowych.
Zezwolenia na pobyt
Wed³ug danych Urzêdu do spraw Cudzoziemców, 31 grudnia 2008 roku
w Polsce mieszka³o 77 766 osób posiadaj¹cych ró¿nego rodzaju wa¿ne karty
pobytu. Karty pobytu s¹ wydawane na podstawie nastêpuj¹cych zezwoleñ:
osiedlenie siê, zamieszkanie na czas oznaczony, pobyt rezydenta d³ugoter10

Tak¿e w tym wypadku nie³atwo przedstawiæ dok³adne statystyki, gdy¿ uprawnienia na
rynku pracy nie stanowi¹ g³ównego aspektu tego dokumentu, trudno równie¿ ustaliæ, ilu posiadaczy Karty Polaka jest zainteresowanych podjêciem zatrudnienia w Polsce.
11
J. Jagielski, D. Pudzianowska, Ustawa o Karcie Polaka. Komentarz, Wolters Kluwer
Polska, Warszawa 2008.
12
Dane Ministerstwa Pracy i Polityki Spo³ecznej oraz Urzêdu do spraw Cudzoziemców.
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minowego Wspólnot Europejskich, status uchodŸcy, ochrona uzupe³niaj¹ca,
pobyt tolerowany.
Tabela 1. Osoby posiadaj¹ce 31 grudnia 2008 roku kartê pobytu – wed³ug obywatelstwa
Obywatelstwo

Ukraina
Rosja
Wietnam
Bia³oruœ
Armenia
Stany Zjednoczone Ameryki
Chiny
Indie
Turcja
Korea Po³udniowa
Inne (obywatele pozosta³ych pañstw œwiata)
Ogó³em

Liczba
osób

22 801
9720
7206
6984
3258
1931
1567
1530
1439
1119
20 211
77 766

îród³o: Dane Urzêdu do spraw Cudzoziemców.

Najliczniejsz¹ grupê stanowi¹ obywatele Ukrainy – ³¹cznie blisko 30%
wszystkich osób posiadaj¹cych wa¿ne karty pobytu. Nastêpna w kolejnoœci
jest grupa obywateli Rosji, nale¿y jednak w tym wypadku zaznaczyæ, ¿e
3121 osób z tej grupy (czyli blisko jedna trzecia) posiada karty pobytu
zwi¹zane z ró¿nego rodzaju ochron¹ udzielan¹ przez Polskê (status uchodŸcy,
pobyt tolerowany, ochrona uzupe³niaj¹ca). S¹ to przede wszystkim osoby
narodowoœci czeczeñskiej.
W wypadku Ukraiñców nieco wiêcej ni¿ po³owa z nich posiada zgodê na osiedlenie (12 383 osoby), z kolei w wypadku Bia³orusi, Wietnamu czy Armenii odsetek ten wynosi oko³o dwóch trzecich. Jeœli chodzi o kraje przysy³aj¹ce do Polski
tak zwanych ekspatów (na przyk³ad Stany Zjednoczone czy Korea Po³udniowa),
to zdecydowanie dominuj¹ zgody na zamieszkanie na czas oznaczony.
Zezwolenia na pracê
W ostatnich latach najwiêksz¹ liczbê migrantów zarobkowych w Polsce
stanowi¹ obywatele Ukrainy, Bia³orusi i Wietnamu. W 2008 roku wydano
18 022 zezwolenia na pracê, najwiêcej przedstawicielom nastêpuj¹cych narodowoœci: Ukraiñcom, Chiñczykom (nie wliczaj¹c obywateli Tajwanu), Bia³orusinom, Mo³dawianom i Wietnamczykom. Nale¿y odnotowaæ pojawienie siê
du¿ej liczby pracowników z Chin, którzy stali siê drug¹ grup¹ cudzoziemców
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pod wzglêdem wydanej liczby zezwoleñ na zatrudnienie. Warto ponadto
wskazaæ wzrost liczby obywateli Mo³dawii, którzy otrzymuj¹ w Polsce zezwolenia na pracê i przekroczyli liczbowo grupê obywateli Wietnamu. Co prawda
jest to stosunkowo nieliczna grupa, ale notuje siê siln¹ dynamikê jej wzrostu,
poza tym 1 lutego 2009 roku zosta³a ona objêta regulacjami o mo¿liwoœci
pracy sezonowej bez zezwolenia. WyraŸnie zwiêksza siê równie¿ ostatnio
liczba pojawiaj¹cych siê w Polsce w celach zarobkowych obywateli Chin.
Nale¿y podkreœliæ, ¿e statystyki dotycz¹ce osób zatrudnionych na podstawie zezwoleñ s¹ wyj¹tkowo niskie w porównaniu z rzeczywistoœci¹. Zw³aszcza w obrêbie grupy ukraiñskiej i wietnamskiej wiêkszoœæ osób pracuje
w Polsce nielegalnie.
Tabela 2. Zezwolenia na pracê dla obywateli Bia³orusi, Chin, Mo³dawii, Ukrainy
i Wietnamu w latach 2004–2008
Rok

Bia³oruœ

Mo³dawia

Ukraina

Chiny

Wietnam

Ogó³em

2004
2005
2006
2007
2008

664
610
701
855
1325

110
139
414
971
1218

2588
2697
3275
3851
5400

256
240
405
800
2040

1063
1067
999
1064
1200

12 381
10 304
10 754
12 153
18 022

îród³o: Dane Ministerstwa Pracy i Polityki Spo³ecznej; E. Kêpiñska, Recent Trends in International Migration. The 2007 SOPEMI Report, CMR Working Papers 29/87, Warszawa 2007.

W tabeli 2 przedstawiono liczbê wydanych w 2008 roku zezwoleñ na pracê
dla obywateli piêciu najliczniej reprezentowanych pañstw. Analizuj¹c zbiorcze zestawienia wydanych zezwoleñ, nale¿y zwróciæ uwagê, ¿e ich spadek
w 2005 roku w porównaniu z 2004 rokiem wynika³ przede wszystkim ze zniesienia koniecznoœci ubiegania siê o zezwolenie obywateli wielu pañstw Unii
Europejskiej, które by³o zwi¹zane z wst¹pieniem Polski do Unii Europejskiej
1 maja 2004 roku. Ostatecznie jednak dopiero w 2007 roku zniesiono koniecznoœæ ubiegania siê o zezwolenie na pracê dla obywateli wszystkich pañstw
Unii Europejskiej – wczeœniej by³a stosowana zasada wzajemnoœci i o zezwolenie musieli ubiegaæ siê obywatele tych krajów, które nie otworzy³y swojego
rynku pracy dla Polaków.
Po blisko dwukrotnym wzroœcie wydanych zezwoleñ na pracê dla
Mo³dawian w 2007 roku – w porównaniu z 2006 rokiem, w 2008 roku by³
widoczny dalszy wzrost (o 25,4%) zezwoleñ wydanych dla tej kategorii narodowej. Tak¿e obywatelom Bia³orusi w 2008 roku przyznano o 55% wiêcej
zezwoleñ na pracê ni¿ w 2007 roku. Jedyn¹ grup¹ w gronie najliczniejszych
narodowoœci, w wypadku której nie notujemy tak dynamicznego przyrostu
liczby wydanych zezwoleñ, jest grupa wietnamska, trac¹ca drugie miejsce pod
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wzglêdem liczby wydanych zezwoleñ, uzyskuj¹c w 2008 roku najmniej zezwoleñ (1200) spoœród piêciu analizowanych grup.
Analizuj¹c powy¿sze tendencje, nale¿y podkreœliæ znaczny wzrost liczby
wydanych zezwoleñ w 2008 roku w porównaniu z 2007 rokiem. W 2008 roku
wydano o blisko 50% zezwoleñ wiêcej ni¿ rok wczeœniej. O 40,2% zwiêkszy³a
siê liczba zezwoleñ wydanych obywatelom Ukrainy, z kolei liczba pozwoleñ
dla obywateli Chin by³a ponad piêciokrotnie wy¿sza ni¿ w 2007 roku.
A¿ 7760 (43,1% ogó³u) zezwoleñ wydano w województwie mazowieckim.
Nastêpne w kolejnoœci – wed³ug liczby wydanych zezwoleñ – by³y województwa: wielkopolskie (1157), dolnoœl¹skie (1139), lubuskie (1102) i pomorskie
(1067). Najmniej zezwoleñ wydano w województwach warmiñsko-mazurskim (195) i œwiêtokrzyskim (182). Warto tak¿e odnotowaæ, ¿e kobiety stanowi³y jedynie 24,3% osób, którym w 2008 roku wydano zezwolenia na
pracê.
Poszczególne grupy narodowe w ró¿ny sposób lokuj¹ siê na rynku pracy.
W tabeli 3 przedstawiono rozmieszczenie pracowników z piêciu pañstw, których obywatele najliczniej uzyskuj¹ w Polsce zezwolenia na pracê, w poszczególnych sekcjach rynku pracy.
Tabela 3. Zezwolenia na pracê wed³ug sekcji Polskiej Klasyfikacji Dzia³alnoœci dla
piêciu najliczniejszych grup cudzoziemców w 2008 roku*
PrzetwórBudowstwo przenictwo
mys³owe

Ogó³em
Ukraina
Chiny
Bia³oruœ
Mo³dawia
Wietnam

Handel
hurtowy
i detaliczny

Poœrednictwo
Ochrona
Hotele
finansowe
zdrowia
i restauEdukacja
i obs³uga niei opieka
racje
ruchomoœci
spo³eczna

31,40% 11,20% 27,50% 10,10%
33,60% 18,00% 22,40% 3,90%
33,00% 9,40% 36,50% 9,70%
26,00% 9,80% 41,60% 1,80%
49,70% 19,80% 1,70% 0,40%
0,00% 0,00% 74,50% 24,00%

15,40%
14,90%
10,50%
16,60%
28,40%
1,50%

2,50%
4,00%
0,30%
3,00%
0,10%
0,00%

1,90%
3,30%
0,70%
1,30%
0,00%
0,00%

* – Tabela przedstawia rozmieszczenie pracowników z poszczególnych krajów w sekcjach Polskiej Klasyfikacji Dzia³alnoœci. Wartoœci sumuj¹ siê do 100% w rzêdach. Proporcje obejmuj¹
tylko te grupy cudzoziemców, co do których jest znana sekcja Polskiej Klasyfikacji Dzia³alnoœci.
îród³o: Dane Ministerstwa Pracy i Polityki Spo³ecznej.

Wed³ug oficjalnych statystyk dotycz¹cych zezwoleñ na pracê za 2008 rok,
Ukraiñcy s¹ obecni przede wszystkim w edukacji i ochronie zdrowia. W tych
sektorach lokuj¹ siê tylko pojedynczy Bia³orusini i Chiñczycy. Grupa wietnamska koncentruje siê g³ównie w handlu (74,5% zezwoleñ) oraz w hotelarstwie i gastronomii – oczywiœcie chodzi tutaj o dzia³alnoœæ gastronomiczn¹
prowadzon¹ przez obywateli Wietnamu w Polsce. Obywatele Wietnamu
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w ogóle nie uzyskali zezwoleñ na pracê w sektorach przetwórstwa przemys³owego, budownictwa, edukacji i ochrony zdrowia, w³aœciwie nieobecni
s¹ w sektorze poœrednictwa finansowego i obs³ugi nieruchomoœci (18 zezwoleñ). Prawie po³owa obywateli Mo³dawii, którzy uzyskali w Polsce zezwolenia na pracê, otrzyma³a je w sektorze przetwórstwa przemys³owego. Blisko
20% Mo³dawian jest zatrudnionych w budownictwie (proporcjonalnie nawet
wiêcej ni¿ Ukraiñców). W wypadku obywateli Mo³dawii zastanawia wysoki
odsetek (28,4%) osób zatrudnionych w sektorze poœrednictwa finansowego
i obs³ugi nieruchomoœci. Obywatele Chin otrzymuj¹ zezwolenia na pracê
w wielu bran¿ach w miarê proporcjonalnie do rozk³adu ogó³u zezwoleñ. Najwiêcej zezwoleñ jest wydawanych Chiñczykom na pracê w sektorze handlu
detalicznego i hurtowego oraz w sektorze przetwórstwa przemys³owego.
Zatrudnieni krótkoterminowo bez koniecznoœci zezwolenia na pracê
Liczba rejestrowanych oœwiadczeñ o zatrudnieniu cudzoziemców na pracê
krótkoterminow¹ znacznie przewy¿sza liczbê wydawanych zezwoleñ na
pracê.
Tabela 4. Liczba zarejestrowanych oœwiadczeñ o zamiarze powierzenia zatrudnienia
krótkoterminowego
Rok

2007
(od 20 lipca)
2008
2009
(pierwsze
pó³rocze)

Bia³oruœ

Ukraina

Rosja

Mo³dawia

Ogó³em

1400

21 682

202

0

23 284

11 998
3011

142 960
119 265

1147
391

0
1316

156 105
123 983

îród³o: Dane Ministerstwa Pracy i Polityki Spo³ecznej.

W tabeli 4 zwraca uwagê, ¿e oko³o 90% pracowników krótkoterminowych
to obywatele Ukrainy. Osoby z Rosji prawie w ogóle nie korzystaj¹ z tej mo¿liwoœci zatrudnienia. Wœród osób, które uzyska³y w Polsce zatrudnienie w tej
formie w 2008 roku, by³o 46,8% kobiet, a 35,7% pracowników, na których
zarejestrowano oœwiadczenia, by³o w wieku powy¿ej czterdziestu lat.
Z danych zawartych w tabeli 5 wynika, ¿e mo¿liwoœæ podjêcia pracy krótkoterminowej w 2008 roku by³a wykorzystywana przede wszystkim w rolnictwie
(prawie po³owa zarejestrowanych oœwiadczeñ), w mniejszym stopniu w budownictwie. Nale¿y pamiêtaæ, ¿e rolnictwo by³o bran¿¹, która pierwsza zosta³a
otwarta na pracê krótkoterminow¹ bez zezwolenia. Byæ mo¿e jest wiêc w takiej
strukturze bran¿ pewien efekt inercji i pracodawcy z pozosta³ych bran¿ z bie-
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giem czasu równie¿ bêd¹ czêœciej korzystaæ z tej formy zatrudnienia. Jednoczeœnie to przede wszystkim rolnictwo i budownictwo s¹ bran¿ami, w których
standardem jest zatrudnienie krótkoterminowe. W bran¿ach tych najbardziej
brakowa³o równie¿ w analizowanym okresie pracowników. Inne sektory, które
narzeka³y na brak si³y roboczej, to przemys³ stoczniowy (tak¿e w nim jest praktykowane zatrudnienie krótkoterminowe, nie potrzebuje on jednak a¿ takiej
liczby pracowników, aby wyró¿nia³a siê w statystykach) czy transport, którego
specyfika wymaga zazwyczaj zatrudnienia pracowników na d³u¿szy czas.
Tabela 5. Pracownicy krótkoterminowi wed³ug bran¿ lub zawodów w 2008 roku*
Bran¿a lub zawód

Rolnictwo i pokrewne
Budownictwo i pokrewne
Us³ugi domowe
Handel
Przemys³
Transport
Gastronomia
Hotelarstwo (obs³uga ruchu)
Agencja pracy tymczasowej

Odsetek zatrudnionych

49,40%
15,30%
5,30%
3,20%
6,50%
3,00%
1,50%
0,90%
6,80%

* – Wartoœci nie sumuj¹ siê do 100%, gdy¿ nie przy ka¿dym oœwiadczeniu urzêdy pracy okreœla³y, w jakiej bran¿y nast¹pi zatrudnienie.
îród³o: Dane Ministerstwa Pracy i Polityki Spo³ecznej.

Ustalenia powy¿sze nale¿y jednak zweryfikowaæ, siêgaj¹c po dane, jakimi
dysponuje Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Ministerstwo Pracy i Polityki
Spo³ecznej w swoich statystykach uwzglêdnia tylko przesy³ane przez powiatowe urzêdy pracy informacje na temat liczby zarejestrowanych oœwiadczeñ
o zamiarze zatrudnienia, nie liczy jednak konkretnych pracowników. Po pierwsze, obywatel Ukrainy, Bia³orusi, Rosji czy Mo³dawii, otrzymawszy oœwiadczenie, wcale nie musi ostatecznie zdecydowaæ siê na wyst¹pienie o wizê
i przyjazd do Polski. Po drugie, spora czêœæ oœwiadczeñ pracodawców ze
wzglêdów formalnych nie jest uznawana przez konsulaty za podstawê wydania wizy. Po trzecie, czêœæ pracowników krótkoterminowych podczas jednego
pobytu w kraju zmienia pracodawców, ci zaœ, chc¹c byæ w zgodzie z przepisami, rejestruj¹ im nowe oœwiadczenia o zamiarze zatrudnienia, dziêki którym
ich wizy nie trac¹ wa¿noœci po zakoñczeniu pracy u poprzednich pracodawców. Praktyka ta dotyczy bran¿, w których pracownicy krótkoterminowi s¹
zatrudniani na bardzo krótkie okresy, ale u ró¿nych pracodawców – przyk³adem mo¿e byæ pracownik, który pracuje przy zbiorze jednego gatunku
owoców u kilku pracodawców, a nastêpnie, po zakoñczeniu sezonu na dany
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gatunek, u kolejnych pracodawców zbiera inne gatunki owoców. W 2008 roku
w polskich konsulatach wydano 108 721 wszystkich wiz w celu wykonywania
pracy13. Nie s¹ prowadzone szczegó³owe statystyki wyró¿niaj¹ce rodzaje wiz,
ale pracownicy ministerstwa oceniaj¹, ¿e wizy wydane na podstawie oœwiadczeñ pracodawców stanowi¹ oko³o 90% tej liczby, czyli poni¿ej 100 tysiêcy.
Niestety, nie s¹ obecnie dostêpne satysfakcjonuj¹ce ogólnokrajowe dane
dotycz¹ce korzystania przez pracodawców z mo¿liwoœci krótkoterminowego
zatrudnienia obywateli pañstw s¹siednich i Mo³dawii bez zezwolenia po zmianie przepisów w 2009 roku. Interesuj¹ce informacje na ten temat opublikowa³
Wojewódzki Urz¹d Pracy w Warszawie14. Zgodnie z nimi, tylko w lutym 2009 roku na terenie województwa mazowieckiego zarejestrowano 15 379 oœwiadczeñ pracodawców o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi bez koniecznoœci uzyskania zezwolenia na pracê. Prawie wszystkie
(15 150) dotyczy³y obywateli Ukrainy, a tylko 17 – obywateli Mo³dawii (nale¿y jednak pamiêtaæ, ¿e by³ to dopiero pierwszy miesi¹c, gdy obywatele tego
pañstwa mog¹ na takiej podstawie podejmowaæ pracê w Polsce). Zatrudnienie
w rolnictwie obejmowa³o 12 749 oœwiadczeñ – stanowi to ponad 80% oœwiadczeñ. Co charakterystyczne, dominowa³y oœwiadczenia sk³adane w powiatowych urzêdach pracy powiatów p³oñskiego i grójeckiego, a dopiero nastêpnie
w mieœcie sto³ecznym Warszawie. Wiêkszoœæ z nich dotyczy³a kobiet (55,4%)
i, co równie interesuj¹ce, stosunkowo du¿o by³o wœród nich osób powy¿ej
czterdziestego roku ¿ycia (34,7%)15.
Nale¿y równie¿ w tym miejscu zaznaczyæ, ¿e istnieje du¿e prawdopodobieñstwo, ¿e uzyskiwane oœwiadczenia pracodawców s¹ wykorzystywane
czêsto jako podstawa legalizacji pobytu w Polsce w celu podjêcia pracy u innego pracodawcy. Trudno obecnie oszacowaæ, jak du¿a czêœæ oœwiadczeñ jest
wykorzystywana w ten sposób, ale istniej¹ wstêpne informacje œwiadcz¹ce
o tym, ¿e zd¹¿y³ siê nawet rozwin¹æ rynek oœwiadczeñ. Pracodawcy (czêsto
fikcyjni) wystawiaj¹ oœwiadczenia w zamian za wynagrodzenie. W tym sensie
oœwiadczenia sta³y siê dla czêœci pracowników z Ukrainy zastêpnikiem wiz
turystycznych, które wczeœniej, gdy by³y ³atwiej dostêpne, pozwala³y legalnie
przebywaæ na terenie Polski i podj¹æ pracê niezarejestrowan¹.
Praca nielegalna
Oszacowanie skali zjawiska nielegalnego zatrudnienia cudzoziemców
w Polsce jest bardzo trudne. W opracowaniu z 2004 roku Stanis³awa Golinowska
13

Dane Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
Miesiêczna informacja, Wojewódzki Urz¹d Pracy w Warszawie, Warszawa, luty 2009 roku.
15
Na powy¿szych statystykach trudno jednak polegaæ: wielu obcokrajowców mo¿e byæ
w nich policzonych nawet kilka razy.
14
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szacuje wielkoœæ zatrudnienia nielegalnego obcokrajowców w Polsce na
mieszcz¹c¹ siê w przedziale od 50 do 300 tysiêcy pracowników16 – i liczby
z tego przedzia³u s¹ cytowane najczêœciej zarówno przez innych badaczy, jak
i przez media.
Przed wejœciem Polski do strefy Schengen, gdy wydawanie wiz turystycznych dla obywateli krajów s¹siedzkich nastêpowa³o znacznie ³atwiej ni¿ obecnie – w 2006 roku, wed³ug danych Ministerstwa Spraw Zagranicznych,
wydano ponad 600 tysiêcy wiz dla obywateli Ukrainy – mo¿na siê spodziewaæ, ¿e czêœæ z nich zosta³a wykorzystana do wjazdu do Polski w celu podjêcia
na jej terenie nielegalnego zatrudnienia. Jednoczeœnie w tym samym roku wydano obywatelom Bia³orusi blisko 300 tysiêcy wiz (czyli ponad dwa razy mniej),
a – jak siê wydaje – podejmuj¹ oni w Polsce pracê nielegalnie zdecydowanie
rzadziej ni¿ obywatele ukraiñscy. Szacowanie na podstawie wydanej liczby
wiz jest wiêc równie¿ zawodne, gdy¿ nie mo¿na mieæ pewnoœci, w jakim celu
wizy te (w wiêkszoœci turystyczne) zosta³y póŸniej wykorzystane.
Ciekawe wnioski mo¿na wyci¹gn¹æ na podstawie danych Stra¿y Granicznej, dotycz¹cych liczby osób zatrzymanych za pracê bez zezwolenia lub prowadzenie dzia³alnoœci gospodarczej bez zezwolenia. Na przyk³ad w 2007 roku
liczba obywateli Ukrainy zatrzymanych za wykonywanie pracy bez zezwolenia lub prowadzenie dzia³alnoœci gospodarczej bez zezwolenia wynosi³a
885 osób. Dla porównania, w tym samym czasie Stra¿ Graniczna zatrzyma³a
297 obywateli Bia³orusi, trzynastu Wietnamczyków i trzech Mo³dawian17.
Na podstawie tych danych mo¿na szacowaæ, jakie s¹ proporcje grup cudzoziemców wœród ogó³u cudzoziemców pracuj¹cych w Polsce nielegalnie.
Mo¿na tak jednak uczyniæ tylko przy za³o¿eniu, ¿e Stra¿ Graniczna zatrzymywa³a przedstawicieli tych grup z tak¹ sam¹ ³atwoœci¹, co mo¿e byæ w tym
wnioskowaniu przes³ank¹ zawodn¹ (na przyk³ad ze wzglêdu na ró¿nice
w bran¿ach, w których s¹ zatrudnieni cudzoziemcy, pewne miejsca pracy jest
³atwiej kontrolowaæ ni¿ inne).
£¹cznie od 1 lipca 200718 do 31 grudnia 2008 roku Pañstwowa Inspekcja
Pracy przeprowadzi³a 2,6 tysi¹ca kontroli dotycz¹cych legalnoœci zatrudnienia i wykonywania pracy przez cudzoziemców19. W kontrolowanych przed16
Popyt na pracê cudzoziemców. Polska i s¹siedzi, red. S. Golinowska, Instytut Pracy
i Spraw Socjalnych, Warszawa 2004.
17
Na podstawie danych Stra¿y Granicznej.
18
Od tej daty kontrola legalnoœci zatrudnienia cudzoziemców sta³a siê zadaniem Pañstwowej Inspekcji Pracy, zgodnie z ustaw¹ z dnia 13 kwietnia 2007 roku o Pañstwowej Inspekcji
Pracy (Dz.U. z 2007 r., Nr 89, poz. 589).
19
Ocena funkcjonowania kontroli legalnoœci zatrudnienia cudzoziemców w Polsce w okresie
od 1 lipca 2007 r. do 31 grudnia 2008 r. na tle doœwiadczeñ innych krajów UE, w szczególnoœci Niemiec i Francji, Pañstwowa Inspekcja Pracy, G³ówny Inspektorat Pracy, Warszawa, styczeñ
2009 roku – http://www.pip.gov.pl/html/pl/info/doc/99030059.pdf [dostêp: 27 czerwca 2010 roku].
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siêbiorstwach pracowa³o oko³o 11,4 tysi¹ca cudzoziemców, z czego 5,2 tysi¹ca
stanowili obcokrajowcy, od których jest wymagane zezwolenie na pracê. W co
trzecim skontrolowanym przedsiêbiorstwie inspektorzy Pañstwowej Inspekcji
Pracy stwierdzili naruszenie przepisów, a w co dziesi¹tym wykazali nielegaln¹
pracê cudzoziemców. W konsekwencji kontroli ujawniono 611 cudzoziemców wykonuj¹cych pracê nielegalnie (410 z nich pracowa³o bez wymaganego
zezwolenia).
Tabela 6. Narodowoœci najczêœciej podejmuj¹ce pracê nielegalnie w Polsce – wed³ug
Pañstwowej Inspekcji Pracy20
Pañstwo

Ukraina
Wietnam
Mo³dawia
Rosja
Chiny
Bia³oruœ

Odsetek wœród nielegalnie
zatrudnionych

32,00%
9,70%
9,20%
8,00%
6,70%
6,40%

îród³o: Dane Pañstwowej Inspekcji Pracy.

Osoby pracuj¹ce nielegalnie by³y zatrudnione w nastêpuj¹cych bran¿ach:
przetwórstwo przemys³owe (25% stwierdzonych wypadków), handel i naprawy (20%), budownictwo (18%), hotele i restauracje (13%), rolnictwo
i ³owiectwo (9%). Oczywiœcie na podstawie tych danych, podobnie jak w wypadku danych o zatrzymaniach przez Stra¿ Graniczn¹, nie mo¿emy z ca³¹ pewnoœci¹ szacowaæ struktury nielegalnego zatrudnienia cudzoziemców w Polsce.
Trudno zaprzeczyæ, ¿e pewne typy przedsiêbiorstw s¹ ³atwiej dostêpne kontroli Pañstwowej Inspekcji Pracy, a w okreœlonych zawodach ³atwiej ukryæ
pracê nierejestrowan¹. Mo¿na tak¿e przypuszczaæ, ¿e pewne grupy narodowe
wypracowa³y praktyki ukrywania nielegalnego zatrudnienia i unikania zagro¿enia kontrol¹21.

20

Ibidem.
Dane zebrane przez Pañstwow¹ Inspekcjê Pracy w 2009 roku wskazuj¹ prawie dwukrotnie wiêcej wypadków nielegalnego zatrudnienia cudzoziemców ni¿ w analogicznym okresie
2008 roku. Raport wskazuje, ¿e w 2009 roku pracê wykonywa³o nielegalnie 6,3% ogó³u
skontrolowanych cudzoziemców. Ujawnione wypadki nielegalnego wykonywania pracy przez
cudzoziemców dotyczy³y 538 obcokrajowców, z czego 262 osoby by³y obywatelami Ukrainy
(49% ogó³u wypadków), 57 osób by³o obywatelami Chin (11%), 38 osób – Bia³orusi (7%),
34 osoby by³y obywatelami Indii (6%). Raport Pañstwowej Inspekcji Pracy: Wyniki kontroli
legalnoœci zatrudniania cudzoziemców – http://www.pip.gov.pl/html/pl/info/doc/99030075.pdf
[dostêp: 27 czerwca 2010 roku].
21
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Dostêpne s¹ równie¿ dane na temat decyzji wojewodów o wydaleniu z terenu Rzeczypospolitej Polskiej – oczywiœcie ich podstawy mog¹ byæ ró¿ne,
informacje te pozwalaj¹ jednak w pewnym stopniu ustaliæ, jakie s¹ proporcje
w narodowoœciowej strukturze nielegalnego zatrudnienia w Polsce.
Tabela 7. Liczba osób, wobec których w 2008 roku wojewodowie wydali decyzjê
o wydaleniu
Pañstwo pochodzenia wydalonych

Ukraina
Rosja
Wietnam
Bia³oruœ
Mo³dawia
Chiny
Mongolia
Armenia
Inne
Ogó³em

Liczba decyzji

2743
383
362
274
241
128
107
103
373
4714

îród³o: Dane Urzêdu do spraw Cudzoziemców.

Jak wynika z danych zaprezentowanych w tabeli 7, zdecydowanie najwiêcej takich decyzji dotyczy³o obywateli Ukrainy – 58,2% wszystkich decyzji
wojewodów. Interesuj¹ca wydaje siê obecnoœæ grupy mongolskiej wœród
narodowoœci z najwiêksz¹ liczb¹ decyzji o wydaleniu z Polski. Poza obywatelami Mongolii wœród osób, którym wojewodowie wydali decyzjê nakazuj¹c¹
opuszczenie terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przewa¿a³y osoby z krajów, z których jest obserwowana migracja pracownicza do Polski.

Przegl¹d publikacji poœwiêconych migracjom pracowniczym
Choæ up³ynê³o blisko dwadzieœcia lat od „otwarcia” granicy polsko-ukraiñskiej i od momentu, kiedy pierwsi Ukraiñcy zaczêli przybywaæ do Polski
w celu podjêcia tutaj pracy, literatura na ten temat nie jest zbyt obszerna.
Zebrane poni¿ej opracowania obejmuj¹ kilkadziesi¹t publikacji wydanych
w ci¹gu ostatnich kilkunastu lat. Jedynie czêœæ z omawianych pozycji jest
poœwiêcona w ca³oœci imigrantom z Ukrainy. W czêœci publikacji Ukraiñcy s¹
analizowani przede wszystkim w wymiarze drobnego handlu (najczêœciej
przygranicznego) i migracji wahad³owych. Najwiêcej prac z zakresu migracji
do Polski traktuje o imigrantach w ogóle, a Ukraiñcy pojawiaj¹ siê w nich, si³¹
rzeczy, jako najwiêksza grupa imigrancka w Polsce.
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W badaniach imigrantów Ukraiñcy pojawiaj¹ siê najczêœciej w wymiarze
ekonomicznym – jako najwiêksza grupa obcokrajowców pracuj¹cych w Polsce. Niemniej jednak, oprócz dotycz¹cych ich rozpraw doktorskich, brakuje
publikacji poœwiêconych wy³¹cznie analizie tej grupy imigranckiej. W niniejszym opracowaniu prezentowane publikacje podzielono na nastêpuj¹ce grupy:
badania pogranicza i mniejszoœci etnicznych, publikacje opisuj¹ce dostêpne
statystyki i tendencje migracyjne, publikacje poœwiêcone obecnoœci Ukraiñców na polskim rynku pracy, publikacje opisuj¹ce Ukraiñców jako formuj¹c¹
siê now¹ spo³ecznoœæ imigranck¹, publikacje podejmuj¹ce temat migracji
kobiet. W ostatnim podrozdziale zosta³ zaprezentowany dorobek w tej dziedzinie Instytutu Spraw Publicznych.
Badania pogranicza i mniejszoœci etnicznych
Jak siê wydaje, ze wzglêdu na to, ¿e praca Ukraiñców w Polsce zaczê³a siê
na wschodnich obszarach przygranicznych Rzeczypospolitej, wiele analiz
tego zjawiska podejmowano w oœrodkach naukowych zajmuj¹cych siê badaniem pogranicza i mniejszoœci narodowych. Przyk³adem mog¹ byæ tutaj prace
prof. Grzegorza Babiñskiego z Uniwersytetu Jagielloñskiego, prof. Mariana
Malikowskiego i dr. hab. Dariusza Wojakowskiego z Uniwersytetu Rzeszowskiego, prof. S³awomira £odziñskiego z Uniwersytetu Warszawskiego czy
prof. Joanny Kurczewskiej i dr Hanny Bojar z Instytutu Filozofii i Socjologii
Polskiej Akademii Nauk. W publikacjach tych mo¿na zauwa¿yæ du¿y wp³yw
badañ nad mniejszoœciami narodowymi. Skupiaj¹ siê one na kwestiach kulturowych relacji „mniejszoœæ – wiêkszoœæ”, na zagadnieniach swojskoœci i obcoœci, identyfikacji narodowej i to¿samoœci.
Wœród projektów dotycz¹cych sytuacji Ukraiñców na polskim rynku pracy
warto wspomnieæ prowadzony we wschodniej Polsce pod kierownictwem prof.
Joanny Kurczewskiej projekt badawczy „Polsko-ukraiñskie regiony przygraniczne w perspektywie integracji Polski z Uni¹ Europejsk¹. Diagnozy i prognozy”,
którego rezultatem by³a seria publikacji dotycz¹cych sytuacji migracyjnej,
postrzegania migrantów ukraiñskich i ich roli w miejscowej gospodarce22.

22

M. Bieniecki, H. Bojar, J. Kurczewska, Polish-Ukrainian Border Regions in the perspective of Polish Integration with the European Union. Diagnoses and prognoses, Batory
Foundation/PAUCI, Warszawa 2003; M. Bieniecki, Przybysze z Ukrainy i ich praca w opinii
miejscowych liderów, [w:] Oblicza lokalnoœci. Tradycja i wspó³czesnoœæ, red. J. Kurczewska, Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, Warszawa
2004; idem, Migrants from Ukra ine in Polish Bor der Regions. Opi nions of lea ders
– http://aa.ecn.cz/img_upload/9e9f2072be82f3d69e3265f41fe9f28e/Ukrainian_migrant_workers
_in_Polish_border_townsfinal.pdf [dostêp: 24 czerwca 2010 roku].
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Publikacje opisuj¹ce statystyki i tendencje migracyjne
Wœród nielicznych opracowañ na ten temat nale¿y wspomnieæ prace opisuj¹ce migracje z Ukrainy do Polski w ujêciu statystycznym, które pojawiaj¹
siê najczêœciej w publikacjach dotycz¹cych ca³okszta³tu procesów migracyjnych do Polski, na przyk³ad opublikowany w serii „Prace Migracyjne” artyku³
prof. Marka Okólskiego Najnowszy ruch wêdrówkowy z Ukrainy do Polski.
Charakterystyka strumieni, cech migrantów i okolicznoœci pobytu w Polsce23,
w którym autor analizuje migracje ukraiñskie do Polski w pierwszej po³owie
lat dziewiêædziesi¹tych XX wieku, pracê Dariusza Stoli Mechanizmy i uwarunkowania migracji zarobkowych do Polski24 czy publikacje opisuj¹ce obcokrajowców w Polsce w ogóle, na przyk³ad Cudzoziemcy w Polsce Katarzyny
G³¹bickiej25, Statystyka imigracji w Polsce Marka Okólskiego26, Obraz migracji w Polsce w latach dziewiêædziesi¹tych Andrzeja Chodubskiego27, Procesy
migracji zagranicznych w Polsce Stanis³awy Golinowskiej i Edwarda Marka,
Cudzoziemcy na polskim rynku pracy Ewy Domaradzkiej28.
Wœród nowszych tekstów poœwiêconych zarówno migracjom do Polski, jak
i migracjom z kraju nale¿y wymieniæ miêdzy innymi raport Krystyny Iglickiej
i Agnieszki Weinar Wp³yw rozszerzenia Unii Europejskiej na ruchy migracyjne na terenie Polski29, wydany w serii „Raporty i Analizy Centrum Stosunków
Miêdzynarodowych”, który stanowi wstêpn¹ ocenê sytuacji strumieni migracyjnych do Polski i z Polski po 1 maja 2004 roku. W czêœci poœwiêconej imigracji do Polski autorki analizuj¹ liczbê przekroczeñ granicy – przyjazdy
cudzoziemców, wnioski o status uchodŸcy, zezwolenia na zamieszkanie i zezwolenia na osiedlenie siê, wnioski o nadanie obywatelstwa polskiego i liczbê
ma³¿eñstw mieszanych.
23
M. Okólski, Najnowszy ruch wêdrówkowy z Ukrainy do Polski. Charakterystyka strumieni, cech migrantów i okolicznoœci pobytu w Polsce, Instytut Studiów Spo³ecznych Uniwersytetu Warszawskiego, Working Papers, „Migration Series”, t. 14, Warszawa 1997.
24
D. Stola, Mechanizmy i uwarunkowania migracji zarobkowych do Polski, CMR Working
Papers 11, Warszawa 1997.
25
K. G³¹bicka, Cudzoziemcy w Polsce, „Studia Europejskie” 1998, t. 4; K. Szymañska,
Cudzoziemcy w Polsce. Zarys problematyki, [w:] Dylematy to¿samoœci europejskich pod koniec
drugiego tysi¹clecia, red. J. Mucha, W. Olszewski, Uniwersytet Miko³aja Kopernika, Toruñ
1997.
26
M. Okólski, Statystyka imigracji w Polsce, „Prace Migracyjne Instytutu Studiów
Spo³ecznych Uniwersytetu Warszawskiego”, nr 2, Warszawa 1997.
27
A. Chodubski, Obraz migracji w Polsce w latach dziewiêædziesi¹tych, [w:] Imigranci
i spo³eczeñstwa przyjmuj¹ce: adaptacja?, integracja?, transformacja?, „Migracje i Spo³eczeñstwo”, t. 5, Warszawa 2000.
28
E. Domaradzka, Cudzoziemcy na polskim rynku pracy, „Polityka Spo³eczna” 2000,
nr 5–6.
29
K. Iglicka, A. Weinar, Wp³yw rozszerzenia Unii Europejskiej na ruchy migracyjne na
terenie Polski, „Raporty i Analizy Centrum Stosunków Miêdzynarodowych” 2005, t. 7.
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Za najbardziej aktualn¹ mo¿na uznaæ pracê Paw³a Kaczmarczyka, Renaty
Stefañskiej i Joanny Turowicz Cudzoziemcy w Polsce30. Autorzy podkreœlaj¹
w niej, ¿e Polska wci¹¿ nie jest postrzegana jako atrakcyjny punkt docelowy
dla migrantów, co powoduje, ¿e zjawisko imigracji osi¹ga niewielk¹ skalê
i nie stanowi problemu tak powa¿nego, jak w niektórych krajach Europy
Zachodniej (na przyk³ad we Francji czy w Niemczech). Jednoczeœnie jednak
przestrzegaj¹, ¿e wraz z rozwojem gospodarczym i spo³ecznym w wielu sektorach polskiej gospodarki wyst¹pi¹ deficyty si³y roboczej, które byæ mo¿e bêd¹
kompensowane imigracj¹.
Kolejn¹ pozycj¹ z bogatego dorobku Oœrodka Badañ nad Migracjami jest
publikacja Polityka migracyjna jako instrument promocji zatrudnienia i ograniczania bezrobocia pod redakcj¹ Paw³a Kaczmarczyka i Marka Okólskiego31. Autorzy analizuj¹ w niej zjawisko mobilnoœci zagranicznej Polaków,
popytu na pracowników cudzoziemskich w Polsce i procesy integracji
spo³eczno-ekonomicznej imigrantów w kraju. Integraln¹ czêœci¹ opracowania
s¹ wnioski i rekomendacje, które – wed³ug autorów – mog¹ staæ siê przyczynkiem do dyskusji na temat modelu i instrumentów polityki migracyjnej Polski.
W ramach tego samego projektu powsta³a tak¿e publikacja Czy polska
gospodarka potrzebuje cudzoziemców? pod redakcj¹ Izabeli Grabowskiej-Lusiñskiej i Anny ¯ylicz, w której autorki – obok zestawienia dostêpnych statystyk – proponuj¹ koncepcje badania popytu na pracê cudzoziemców,
analizuj¹ uwarunkowania i strukturê tego popytu, proponuj¹ system monitorowania zatrudnienia cudzoziemców i zapotrzebowania na ich pracê oraz wskazuj¹ nowe rozwi¹zania dla polityki migracyjnej.
Podstaw¹ wiêkszoœci powy¿szych opracowañ s¹ dane pochodz¹ce ze Ÿróde³
Ministerstwa Spraw Wewnêtrznych i Administracji, Ministerstwa Spraw
Zagranicznych, Ministerstwa Pracy i Polityki Spo³ecznej, Urzêdu do spraw
Cudzoziemców (wczeœniej Urzêdu do spraw Repatriacji i Cudzoziemców),
G³ównego Urzêdu Statystycznego, urzêdów wojewódzkich oraz corocznych
raportów „Tendencje w migracji miêdzynarodowej” SOPEMI, wydawanych
przez Organizacjê Wspó³pracy Gospodarczej i Rozwoju w ramach analizy
kierunków zmian w migracjach i polityce migracyjnej pañstw zrzeszonych
w tej organizacji.

30
Publikacja ta powsta³a na podstawie rozdzia³u Wybrane grupy imigrantów a polski rynek
pracy autorstwa Agnieszki Fihel i Renaty Stefañskiej z raportu Wspó³czesne procesy migracyjne w Polsce a aktywnoœæ organizacji pozarz¹dowych w obszarach powi¹zanych z rynkiem
pracy, red. P. Kaczmarczyk, J. Tyrowicz, Fundacja Inicjatyw Spo³eczno-Ekonomicznych,
Warszawa 2008.
31
Polityka migracyjna jako instrument promocji zatrudnienia i ograniczania bezrobocia,
red. P. Kaczmarczyk, M. Okólski, Oœrodek Badañ nad Migracjami, Warszawa 2008.
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Ukraiñcy na polskim rynku pracy
Inn¹ grup¹ publikacji dotycz¹cych obecnoœci Ukraiñców w Polsce s¹ analizy poœwiêcone obcokrajowcom na polskim rynku pracy. Przyk³adem mo¿e
byæ raport Joanny Korczyñskiej i Macieja Duszczyka Zapotrzebowanie na
pracê obcokrajowców w Polsce – próba analizy i wniosków dla polityki
migracyjnej. Streszczenie32, raport Aleksandry Grzyma³y-Kaz³owskiej Wp³yw
migracji zagranicznych w Warszawie na sytuacjê na sto³ecznym rynku pracy33
czy ksi¹¿ka pod redakcj¹ Stanis³awy Golinowskiej Popyt na pracê cudzoziemców. Polska i s¹siedzi34.
Publikacje te pokazuj¹ polski rynek pracy, na którym funkcjonuj¹ migranci
z Ukrainy, w œwietle dostêpnych statystyk i szacunków pracy nierejestrowanej, próbuj¹c na ich podstawie okreœliæ zarówno rzeczywiste zapotrzebowanie
na pracê imigrantów w Polsce (lub w ujêciu regionalnym), jak i przewidywane
skutki zmian liczby obcokrajowców na tym rynku. Poza analiz¹ obecnej sytuacji autorzy wspomnianych publikacji postuluj¹ wypracowanie bardziej efektywnego systemu zarz¹dzania migracjami pracowniczymi w Polsce.
Ksi¹¿ka prof. Stanis³awy Golinowskiej przedstawia przeprowadzone badania, opisuje ich wyniki i rozwa¿a mo¿liwe warianty polityki wobec zatrudniania cudzoziemców. Poza prezentacj¹ podstawowych teorii z zakresu migracji,
przedsiêbiorstwa i gospodarstwa domowego, publikacja opisuje tendencje
iloœciowe w kszta³towaniu siê zjawiska zatrudniania cudzoziemców w wybranych pañstwach Unii Europejskiej, z uwzglêdnieniem popytu na pracê obcokrajowców w najbardziej popularnych wœród imigrantów sektorach gospodarki – budownictwie i rolnictwie, prawne ramy zatrudniania cudzoziemców
w wybranych krajach Europy Œrodkowo-Wschodniej i analizê tych zjawisk
w Polsce. Analiza ta uwzglêdnia zarówno oficjalne informacje o zezwoleniach
na pracê, jak i wyniki badañ empirycznych dotycz¹cych zatrudniania cudzoziemców w przedsiêbiorstwach i gospodarstwach domowych oraz badañ
poœrednictwa pracy. Dziêki takiemu podejœciu autorzy wspomnianej publikacji podejmuj¹ siê tak¿e analizy zatrudniania obcokrajowców bez zezwoleñ na
pracê. Ksi¹¿ka koñczy siê ocen¹ procesu imigracji zarobkowej oraz wnioskami i rekomendacjami na temat kszta³tu polityki imigracyjnej.

32

J. Korczyñska, M. Duszczyk, Zapotrzebowanie na pracê obcokrajowców w Polsce
– próba analizy i wniosków dla polityki migracyjnej. Streszczenie, Instytut Spraw Publicznych,
Warszawa 2005.
33
A. Grzyma³a-Kaz³owska, K. Iglicka, E. JaŸwiñska-Motylska, P. Kaczmarczyk, E. Kêpiñska, M. Okólski, Wp³yw migracji zagranicznych w Warszawie na sytuacjê na sto³ecznym rynku
pracy, „Prace Migracyjne Instytutu Studiów Spo³ecznych Uniwersytetu Warszawskiego”,
nr 44, Warszawa 2002.
34
Popyt na pracê cudzoziemców. Polska i s¹siedzi, op. cit.
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W wymiarze analizy funkcjonowania imigrantów ukraiñskich na polskim
rynku pracy istotne s¹ publikacje Rus³ana Antoniewskiego: Przyczynek do
badañ nad nieformalnym rynkiem pracy cudzoziemców. Funkcjonowanie
„gie³dy pracy” w jednej z podwarszawskich miejscowoœci35, Imigranci o nieuregulowanym statusie: spo³eczne i ekonomiczne aspekty funkcjonowania
w Polsce (wspólnie z Izabel¹ Koryœ)36 oraz najnowsze ca³oœciowe opracowanie
zagadnienia ukraiñskich migracji zarobkowych do Polski – praca doktorska
Rus³ana Antoniewskiego Migracje zarobkowe z Ukrainy do Polski po 1989 r.,
obroniona w Oœrodku Badañ nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego.
Interesuj¹cym przyk³adem publikacji opisuj¹cych pracê imigrantów
z Ukrainy w ujêciu regionalnym jest raport pod redakcj¹ Paw³a Kaczmarczyka
Migracje zagraniczne a procesy rynku pracy – przypadek Lubelszczyzny37.
Publikacja ta powsta³a w rezultacie badañ gospodarstw domowych, pracodawców oraz studiuj¹cych i pracuj¹cych w Lublinie obywateli Ukrainy i Bia³orusi,
prowadzonych na terenie tego miasta. Jak pisz¹ jej autorzy, taki dobór próby
badawczej pozwoli³ skoncentrowaæ siê na czterech wzajemnie powi¹zanych
elementach. Pierwszym z nich by³a skala, dynamika i struktura wspó³czesnych
migracji z Lubelszczyzny. Badacze podjêli siê udzielenia odpowiedzi na pytanie o to, jakie s¹ skutki mobilnoœci zagranicznej dla migrantów, ich rodzin
i spo³ecznoœci lokalnych. Drugim aspektem by³a wielkoœæ i cechy strukturalne
nap³ywu imigrantów, szczególnie zaœ problematyka integracji ekonomicznej
cudzoziemców w Lublinie i okolicach. Z elementem tym wi¹¿¹ siê dwa kolejne zagadnienia: gotowoœæ do zatrudniania cudzoziemców w Polsce i skala
popytu na pracê obywateli krajów oœciennych na polskim rynku pracy. Ostatnia czêœæ omawianej publikacji stanowi analizê specyficznej grupy imigranckiej, jak¹ s¹ studenci zagraniczni.
Ukraiñcy jako spo³ecznoœæ imigrancka
Do rzadkoœci nale¿¹ publikacje dotycz¹ce integracji imigrantów z Ukrainy
w Polsce i tworzenia siê spo³ecznoœci imigranckich z³o¿onych z przybyszów
z tego kraju. Wyj¹tkiem jest w tym zakresie ksi¹¿ka Agaty Górny, Aleksandry
Grzyma³y-Kaz³owskiej, Ewy Kêpiñskiej, Agnieszki Fihel i Anety Piekut Od
zbiorowoœci do spo³ecznoœci: rola migrantów osiedleñczych w tworzeniu siê
35

R. Antoniewski, Przyczynek do badañ nad nieformalnym rynkiem pracy cudzoziemców.
Funkcjonowanie „gie³dy pracy” w jednej z podwarszawskich miejscowoœci, Instytut Studiów
Spo³ecznych Uniwersytetu Warszawskiego, Working Papers, Warszawa 1997.
36
R. Antoniewski, I. Koryœ, Imigranci o nieuregulowanym statusie: spo³eczne i ekonomiczne aspekty funkcjonowania w Polsce, „Prace Migracyjne Instytutu Studiów Spo³ecznych
Uniwersytetu Warszawskiego”, nr 47, Warszawa 2002.
37
Migracje zagraniczne a procesy rynku pracy – przypadek Lubelszczyzny, red. P. Kaczmarczyk, Oœrodek Badañ nad Migracjami, Warszawa–Lublin 2008.
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spo³ecznoœci migranckich w Polsce38. Praca ta przedstawia imigracjê do Polski
na przyk³adzie dwóch grup imigranckich osiad³ych w województwie mazowieckim – wietnamskiej i ukraiñskiej. Autorki porówna³y wzory funkcjonowania tych dwóch grup w polskim spo³eczeñstwie, ich strategie adaptacyjne oraz
funkcjonowanie i sytuacjê na rynku pracy.
Z zaprezentowanych w przywo³anej publikacji wyników badañ wynika, ¿e
Ukraiñcy i Wietnamczycy przyjmuj¹ dwie odmienne strategie adaptacyjne.
Wietnamczycy wybieraj¹ strategiê integracyjn¹ – staraj¹ siê nawi¹zywaæ kontakty ze spo³eczeñstwem polskim przy zachowaniu w³asnej kultury i to¿samoœci, Ukraiñcy zaœ czêœciej przyjmuj¹ strategiê asymilacyjn¹, polegaj¹c¹ na
przyswojeniu kultury polskiej i ograniczonych kontaktach z innymi ukraiñskimi imigrantami. Ró¿nice miêdzy obiema grupami imigranckimi przejawiaj¹ siê równie¿ na rynku pracy. Ukraiñcy czêœciej pracuj¹ jako pracownicy
najemni, wspó³pracuj¹c g³ównie z Polakami, z kolei wiêkszoœæ Wietnamczyków prowadzi samodzieln¹ dzia³alnoœæ gospodarcz¹, opart¹ w du¿ej mierze
na wiêziach w ramach wspólnoty wietnamskich imigrantów. Autorki zaobserwowa³y ró¿nice tak¿e w strategiach ma³¿eñskich imigrantów z Ukrainy
i Wietnamu – ci pierwsi du¿o czêœciej wchodz¹ w zwi¹zki ma³¿eñskie z Polakami lub Polkami ni¿ Wietnamczycy, którzy wybieraj¹ raczej partnerów ze
swojego kraju.
O ma³¿eñstwach polsko-ukraiñskich pisze tak¿e Ewa Kêpiñska w wydanym
przez Oœrodek Badañ nad Migracjami opracowaniu Mechanizmy migracji
osiedleñczych na przyk³adzie ma³¿eñstw polsko-ukraiñskich39. Autorka analizuje statystyki dotycz¹ce liczby zawieranych ma³¿eñstw z cudzoziemcami
i – opieraj¹c siê na przeprowadzonych przez siebie wywiadach – wskazuje
ma³¿eñstwo jako jedn¹ z mo¿liwych strategii adaptacyjnych imigranta. Warto
zwróciæ uwagê na podkreœlan¹ przez autorkê obserwacjê, ¿e ma³¿eñstwa polsko-ukraiñskie to przede wszystkim ma³¿eñstwa Polaków z Ukrainkami.
Wynika to przede wszystkim z tego, ¿e samotne kobiety, czêsto z dzieæmi na
utrzymaniu, decyduj¹ siê na ma³¿eñstwo z Polakiem i zamieszkanie w Polsce
z braku stabilizacji polityczno-ekonomicznej w kraju transformacji ustrojowej, jakim jest Ukraina, oraz z powodu ogólnego d¹¿enia kobiet do poszukiwania lepszego ¿ycia40.
38

Od zbiorowoœci do spo³ecznoœci: rola migrantów osiedleñczych w tworzeniu siê spo³ecznoœci migranckich w Polsce, red. A. Górny, A. Grzyma³a-Kaz³owska, E. Kêpiñska, A. Fihel,
A. Piekut, CMR Working Papers 27/85, Warszawa 2007. Por. A. Grzyma³a-Kaz³owska, A. Piekut, Czy mamy ju¿ w Polsce ma³¹ Ukrainê i polskie Viettown? Spo³eczno-przestrzenne wzory
zamieszkiwania imigrantów w metropolii warszawskiej, „Studia Regionalne i Lokalne” 2007, t. 4.
39
E. Kêpiñska, Mechanizmy migracji osiedleñczych na przyk³adzie ma³¿eñstw polsko-ukraiñskich, „Prace Migracyjne Instytutu Studiów Spo³ecznych Uniwersytetu Warszawskiego”, nr 40, Warszawa 2001.
40
Ibidem.
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Ukraiñcy pojawiaj¹ siê tak¿e w opracowaniach poœwiêconych integracji
cudzoziemców w Polsce w ogóle, na ogó³ jako przyk³ad imigrantów dobrze
integruj¹cych siê w kraju41. Podkreœlana jest bliskoœæ kulturowa Polaków
i Ukraiñców, brak powa¿nych problemów jêzykowych w kontaktach oraz to,
¿e Ukraiñcy nie podejmuj¹ strategii separacyjnych.
Migracje kobiet
Osobnym rozdzia³em w badaniach migracji ukraiñskich do Polski s¹ opracowania skupiaj¹ce siê na migracjach kobiet. Wœród nich warto wspomnieæ
pracê doktorsk¹ Marty Kindler42, w której omawia ona strategie radzenia sobie
z ryzykiem przez Ukrainki pracuj¹ce w sektorze pomocy domowej. Autorka
stara siê odpowiedzieæ na pytanie o to, w jakim stopniu œwiadomoœæ ryzyka
i sposoby radzenia sobie z nim wp³ywaj¹ na strategie migracyjne ukraiñskich
kobiet. Ryzyko jest w tej pracy omówione w ujêciu kszta³towania siê to¿samoœci imigrantek, a ich reakcje na ryzyko s¹ przedstawiane jako decyduj¹ce
w wyborze œcie¿ek migracyjnych.
Na temat Ukrainek na polskim rynku pracy pisze tak¿e w raporcie Funkcjonowanie imigrantek z Ukrainy na polskim rynku pracy – sytuacja obecna i rekomendacje dla spo³eczeñstwa przyjmuj¹cego Weronika Kloc-Nowak43.
Autorka przedstawia najbardziej typowe sytuacje Ukrainek ze wzglêdu na zajmowan¹ przez nie pozycjê ekonomiczn¹ w Polsce (praca nielegalna, legalne
zatrudnienie specjalistek, ograniczona aktywnoœæ zawodowa studentek i imigrantek osiedleñczych) i omawia (na podstawie swoich badañ) najwa¿niejsze
czynniki wp³ywaj¹ce na pozycjê imigrantek na polskim rynku pracy.
Kolejn¹ publikacj¹ poœwiêcon¹ ukraiñskim imigrantkom jest praca Beaty
Samoraj dotycz¹ca cudzoziemek na polskim rynku pracy44, bêd¹ca czêœci¹
raportu Gotowoœæ do podjêcia aktywnoœci ekonomicznej wœród kobiet z terenów niskozurbanizowanych. Raport ten, poza psychospo³ecznymi uwarunkowaniami gotowoœci ekonomicznej oraz postawami regionalnych i lokalnych podmiotów rynku pracy wobec aktywnoœci zawodowej mieszkanek wsi,
41
Miêdzy jednoœci¹ a wieloœci¹. Integracja odmiennych grup i kategorii imigrantów w Polsce, red. A. Grzyma³a-Kaz³owska, Oœrodek Badañ nad Migracjami, Warszawa 2008; Problemy
integracji imigrantów. Koncepcje, badania, polityki, red. A. Grzyma³a-Kaz³owska, S. £odziñski, Oœrodek Badañ nad Migracjami, Warszawa 2008.
42
M. Kindler, Risk and Risk Strategies of Labour Migrants. The Case of Ukrainian Domestic Workers in Poland, European University Viadrina, Frankfurt 2008 [praca doktorska].
43
W. Kloc-Nowak, Funkcjonowanie imigrantek z Ukrainy na polskim rynku pracy – sytuacja obecna i rekomendacje dla spo³eczeñstwa przyjmuj¹cego, „Analizy, Reporty, Ekspertyzy
Stowarzyszenia Interwencji Prawnej” 2007, t. 9.
44
B. Samoraj, Przedsiêbiorczoœæ kobiet na polskim rynku pracy na przyk³adzie cudzoziemek zatrudnionych nielegalnie w sektorze us³ug domowych, Polskie Towarzystwo Polityki
Spo³ecznej, Warszawa 2007.
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omawia miêdzy innymi przeprowadzone w latach 2006–2007 badania imigrantek zatrudnionych jako pomoc domowa i ich pracodawców. Beata Samoraj opisa³a motywy podjêcia pracy w Polsce przez cudzoziemki, warunki
pracy i mieszkania imigrantek, stosunki „pracownik – pracodawca”, relacje
imigrantek z polskimi instytucjami. Omówi³a tak¿e nieformalne poœrednictwo
pracy w sektorze us³ug domowych, w którym wyró¿ni³a cztery p³aszczyzny:
cudzoziemskich kierowców, cudzoziemki polecaj¹ce siê wzajemnie, pracodawców polecaj¹cych sobie cudzoziemki i gie³dê nielegalnej pracy.
Jedn¹ z niewielu ksi¹¿ek podejmuj¹cych fenomen migracji miêdzynarodowych kobiet – zarówno Polek pracuj¹cych za granic¹, jak i imigrantek szukaj¹cych pracy w Polsce – jest publikacja pod redakcj¹ Krystyny Slany
Migracje kobiet. Perspektywa wielowymiarowa45. Teksty zawarte w tej
ksi¹¿ce opisuj¹ nowe, charakterystyczne wzory i cechy przebiegu migracji
kobiet, ukazuj¹c wieloaspektowe wymiary tego zjawiska. Publikacja zwraca
uwagê na proces feminizacji migracji, wzrostu poziomu œwiadomoœci, emancypacji i autonomicznoœci migruj¹cych kobiet i na kszta³towanie siê rynku
prac kobiecych, zwi¹zanych najczêœciej z sektorem us³ug domowych i rodzinnych, handlem, a tak¿e prac¹ w sektorze erotyczno-rozrywkowym, niedaj¹cym szansy na wysok¹ pozycjê spo³eczn¹ i osi¹gany presti¿.
Omawiana publikacja zawiera tak¿e teksty poœwiêcone sytuacji imigrantek
w Polsce. Karolina Krzystek opisa³a na przyk³ad wyniki badañ integracji
kobiet na polskim rynku pracy i w polskim spo³eczeñstwie. Autorka wyró¿ni³a
szeœæ typów strategii integracyjnych, przedstawiaj¹c je na przyk³adzie swoich
respondentek: podstawowa integracja ekonomiczna niezarejestrowanych imigrantek wahad³owych, legalna integracja imigrantów d³ugoterminowych,
integracja przez rynek pracy, legalizacja pobytu przez ma³¿eñstwo z Polakiem, samozatrudnienie jako strategia integracji, legalizacja pracy i pobytu
przez udowodnienie polskich korzeni.
Marta Kindler opublikowa³a w tym zbiorze tekst poœwiêcony Ukrainkom
pracuj¹cym w sektorze us³ug domowych. Zauwa¿y³a, ¿e przez „udomowienie”
pomocy domowej (traktowanie jako domownika) pracodawcy uzyskuj¹ kontrolê tak¿e nad wolnym czasem pracowniczki i w rezultacie pracuje ona wiêcej,
otrzymuj¹c tyle samo pieniêdzy. Z kolei imigrantki, czuj¹c siê traktowane „jak
rodzina”, chroni¹ siê przed niskim statusem spo³ecznym. Autorka zaobserwowa³a równie¿, ¿e imigrantki, nabywaj¹c doœwiadczenia migracyjnego, staj¹
siê pewniejsze siebie, bardziej niezale¿ne i ucz¹ siê negocjowaæ warunki pracy.
W przywo³ywanej ksi¹¿ce znajduje siê tak¿e tekst Eweliny £asoty, która
opisuje badania ukraiñskich imigrantek pracuj¹cych w polskich domach, skupiaj¹c siê na wp³ywie migracji na zmianê ról spo³ecznych Polek i Ukrainek.
45
Migracje kobiet. Perspektywa wielowymiarowa, red. K. Slany, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagielloñskiego, Kraków 2008.
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Badania prowadzone przez Instytut Spraw Publicznych46
Instytut Spraw Publicznych szeroko siê zajmuje zjawiskiem migracji,
w tym zagadnieniami zwi¹zanymi z migracjami z Ukrainy. Kwestiom migracji
do Polski poœwiêcono kilka wydañ „Analiz i Opinii”, nieregularnego cyklu
rekomendacji (policy papers) wydawanych przez Instytut Spraw Publicznych47, a tak¿e wiele innych badañ i publikacji.
Temat integracji obywateli i imigrantów, miêdzy innymi z Ukrainy, by³
przewodnim tematem projektu Instytutu Spraw Publicznych „The European
Dilemma: Institutional Patterns and Politics of ‘Racial’ Discrimination”.
W wyniku tego projektu powsta³ zbiór publikacji elektronicznych analizuj¹cych wybrane aspekty obecnoœci imigrantów w Polsce, pocz¹wszy od
opisu, w jakich okolicznoœciach pojawiaj¹ siê w Polsce imigranci, przez sposoby radzenia sobie polskich instytucji z problemami migracji, a¿ po rekomendacje dotycz¹ce budowy systemu instytucjonalnego przygotowanego na
nap³yw imigrantów do Polski w przysz³oœci48.
Sytuacji Ukraiñców na polskim rynku pracy poœwiêcono tak¿e dwa projekty prowadzone w 2004 roku: „Regulacja migracji zarobkowych. Ukraiñskie
wyzwania na tle polskich doœwiadczeñ” i „Migranci na polskim rynku pracy”.
W ramach tych projektów autorzy podjêli siê badania sytuacji imigranckich
pracowników w aglomeracji warszawskiej. Wnioski z tych badañ pojawi³y siê
w kilku publikacjach opisuj¹cych podstawowe problemy, z jakimi spotykaj¹
siê imigranci w Polsce, i rekomenduj¹cych zmiany w systemie zarz¹dzania
migracjami pracowniczymi do Polski49.
46
Do poni¿szego zestawienia w³¹czyliœmy tak¿e opisy publikacji zespo³u badawczego
zwi¹zanego z Instytutem Spraw Publicznych, które powsta³y w ramach wspó³pracy zespo³u
z innymi instytucjami.
47
Na przyk³ad „Analizy i Opinie”, nr 81, luty 2008 roku: Polityka migracyjna a rynek
pracy – rekomendacje; „Analizy i Opinie”, nr 75, maj 2007 roku: Praca cudzoziemców w Polsce
rozwi¹zaniem problemów na rynku pracy; „Analizy i Opinie”, nr 72, marzec 2007 roku: Jak
stworzyæ warunki do skutecznej integracji cudzoziemców w Polsce; „Analizy i Opinie”, nr 38,
maj 2005 roku: Praca Ukraiñców w Polsce – rekomendacje dla polityki migracyjnej.
48
J. Kurczewska, D. Bagiñska, M. Bieniecki, H. Bojar, A. G¹sior-Niemiec, I. Koryœ,
P. Koryœ, M. Pawlak, The European Dilemma: Institutional Patterns and Politics of ‘Racial’
Discrimination: WP4 Institutional Discrimination, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa
2004/2005.
49
M. Bieniecki, H. Bojar, A. G¹sior-Niemiec, M. Pawlak, Migranci na rynku pracy w Polsce. Wyniki badañ przeprowadzonych wœród migrantów ekonomicznych i pracowników polskich, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2006; M. Bieniecki, H. Bojar, J. Frelak,
A. G¹sior-Niemiec, J. Kurczewska, Regulacja migracji zarobkowej – wyzwania dla Ukrainy
w kontekœcie polskich doœwiadczeñ. Raport z badañ socjologicznych przeprowadzonych wœród
migrantów ekonomicznych z Ukrainy w Warszawie i okolicach, Instytut Spraw Publicznych,
Warszawa 2005; J. Frelak, Praca Ukraiñców w Polsce – rekomendacje dla polityki migracyjnej,
„Analizy i Opinie”, nr 38, Warszawa 2005.
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Publikacje z ostatnich lat powsta³y miêdzy innymi w ramach projektu
„Experiment in Newcomer Integration”50. W trakcie jego realizacji przeprowadzono badanie instytucji reguluj¹cych dostêp obcokrajowców do rynku
pracy oraz samych imigrantów. Opracowania przygotowane w rezultacie tego
projektu opisuj¹ zarówno system instytucjonalny, w którym poruszaj¹ siê imigranci w Polsce, jak i wskazuj¹ pewne rozwi¹zania, które – w opinii autorów
– mog³yby ten system usprawniæ51.
Wœród wielu innych publikacji Instytutu Spraw Publicznych oraz
zwi¹zanych z nim badaczy warto przytoczyæ, opisuj¹cy problemy imigrantów
na polskim rynku pracy, tekst Miros³awa Bienieckiego i Justyny Frelak Non-Poles on the Polish Labour Market. Problems and Challenges. An overview
of the issue of racial/ethnic discrimination in the private sector in Poland52,
a tak¿e opracowania Miêdzynarodowej Organizacji do spraw Migracji Ukrainian Migrants on the Polish Labour Market53 i The situation of migrants from
Belarus, Moldova and Ukraine on the Labour Markets of Latvia, Lithuania,
Hungary, Poland and the Slovak Republic54. Publikacje te ca³oœciowo opisuj¹
warunki, w jakich funkcjonuj¹ imigranci z Ukrainy w Polsce, wyzwania,
przed jakimi staj¹, i sposoby radzenia sobie z tymi wyzwaniami. Raporty te s¹
oparte na badaniach empirycznych prowadzonych w latach 2007–2008.
Kwestia integracji imigrantów z Ukrainy jest tak¿e dyskutowana w publikacjach poœwiêconych stricte integracji imigrantów: Integracja czy dyskryminacja? Polskie wyzwania i dylematy u progu wielokulturowoœci55, Integracja
cudzoziemców w Polsce. Wybrane aspekty56 oraz Learning to welcome. Selec50

Por. http://www.eunewcomers.net [dostêp: 24 czerwca 2010 roku].
Na przyk³ad: M. Bieniecki, A. Cybulska, B. Roguska, Integracja ekonomiczna i kulturowa obcokrajowców w gminie Lesznowola, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2008;
M. Bieniecki, M. Pawlak, Impact of immigrants’ integration on local communities: the Polish
case. Synthetic Report, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2008; iidem, Wp³yw imigrantów
na lokalne spo³ecznoœci, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2008; Impact of immigration
on Italy, Hungary and Poland, red. M. Bieniecki, E. Fracaro-Bieniecka, L. Koszeghy, Instytut
Spraw Publicznych, Warszawa 2008; M. Bieniecki, M. Pawlak, Jak stworzyæ warunki do udanych inwestycji i jak zintegrowaæ pojawiaj¹cych siê wraz z tymi inwestycjami imigrantów?
Przyk³ad gminy Lesznowola, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2008.
52
M. Bieniecki, J. Frelak, Non-Poles on the Polish Labor Market. Problems and Challenges. An overview of the issue of racial/ethnic discrimination in the private sector in Poland,
Caritas Polska, Lublin–Gliwice 2005.
53
B. Bieniecki, J. Frelak, P. KaŸmierkiewicz, M. Pawlak, Ukrainian Migrants on the
Polish Labour Market, International Organization for Migration, Kyiv 2008 [mps].
54
P. KaŸmierkiewicz et al., The situation of migrants from Belarus, Moldova and Ukraine
on the Labour Markets of Latvia, Lithuania, Hungary, Poland and the Slovak Republic, Soderkoping/Cross-Border Cooperation Process, Kyiv 2009.
55
Integracja czy dyskryminacja? Polskie wyzwania i dylematy u progu wielokulturowoœci,
red. K. Iglicka, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2003.
56
M. Bieniecki, P. KaŸmierkiewicz, B. Smoter, Integracja cudzoziemców w Polsce:
wybrane aspekty, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2007.
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ted aspects of integration of migrants in Poland 57, w których autorzy analizuj¹
formalne warunki wjazdu i zamieszkania w Polsce, przepisy dotycz¹ce zatrudnienia i stosunku pracy, praktyczne mo¿liwoœci korzystania z praw spo³ecznych i politycznych, poddaj¹ przegl¹dowi i ocenie rz¹dowe programy
integracyjne oraz omawiaj¹ prawne gwarancje ochrony jednostki przed dyskryminacj¹.
Migracje ukraiñskie to tak¿e przewodni temat kolejnych publikacji tego samego zespo³u badawczego: Migranci ekonomiczni w Polsce – praktyka funkcjonowania58 i Ukrainian labour migrations to Poland59, opisuj¹cych zmiany
sytuacji pracowników ukraiñskich w Polsce, jakie zachodz¹ w ostatnich
latach, i zawieraj¹cych wynikaj¹ce z analizy opisywanych sytuacji rekomendacje i proponowane rozwi¹zania dotycz¹ce otwierania polskiego rynku pracy
dla pracowników z Ukrainy (oraz Rosji, Bia³orusi i Mo³dawii)60.

Nastawienie Polaków do imigrantów z Ukrainy
Dotychczasowe badania wskazuj¹, ¿e Polska nie jest krajem, gdzie ksenofobiczne zachowania i wypowiedzi s¹ wa¿nym elementem debaty publicznej.
Nie ma tak¿e widocznych oznak wrogoœci czy wiêkszych protestów przeciw
obecnoœci imigrantów – incydenty skierowane przeciwko obcokrajowcom s¹
sporadyczne i potêpiane publicznie61, wi¹¿¹ siê raczej z brakiem wiedzy o imigrantach i ze stereotypami ni¿ z nastrojami antyimigranckimi. Ani w ¿yciu
codziennym, ani w dzia³alnoœci g³ównych partii politycznych nie ma
licz¹cych siê treœci o takim charakterze. Wynika to nie tylko z ma³ej skali imigracji, ale jest tak¿e pochodn¹ wagi i dotkliwoœci innych zjawisk zdefiniowanych w Polsce jako problemy spo³eczne. Na przyk³ad wysokie bezrobocie
i wykluczenie spo³eczne, które jest udzia³em wielu imigrantów w Europie
Zachodniej, w Polsce dotyka przede wszystkim osoby mieszkaj¹ce na tere57

M. Bieniecki, P. KaŸmierkiewicz, Learning to welcome. Selected aspects of integration
of migrants in Poland, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2008.
58
M. Bieniecki, J. Frelak, Migranci ekonomiczni w Polsce – praktyka funkcjonowania,
[w:] Funkcjonowanie migrantów na polskim rynku pracy, red. W. Klaus, Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, Warszawa 2007.
59
M. Bieniecki, Ukrainian labour migrations to Poland, [w:] Visegrad Moves, red.
M. Jelinkova, I. Cook, Multicultural Centrer Prague, Warszawa 2007.
60
M. Bieniecki, J. Frelak, Praca cudzoziemców w Polsce rozwi¹zaniem problemów na
rynku pracy, „Analizy i Opinie”, nr 75, Warszawa 2007.
61
A. Grzyma³a-Kaz³owska, M. Okólski, Influx and Integration of Migrants in Poland in
the Early XXI Century, Working Papers 50, Institute of Social Affairs, Warsaw University,
Warsaw 2003; J. Kurczewska, M. Bieniecki, H. Bojar, J. Frelak, M. Pawlak, M. Trojanowska-Strzêboszewska, The European Dilemma: WP9 Policy Implications and Recommendations,
Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2006.
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nach postindustrialnych i wiejskich, szczególnie zdominowanych dawniej
przez skolektywizowane rolnictwo. Poniewa¿ sytuacja ta zmienia siê bardzo
wolno, mo¿na s¹dziæ, ¿e w najbli¿szej przysz³oœci imigracja nie bêdzie wa¿nym problemem w œwiadomoœci spo³ecznej (mo¿e z wyj¹tkiem lokalnych skupisk imigrantów, jak w Wólce Kosowskiej pod Warszaw¹). Co wiêcej,
dotychczasowe obserwacje pokazuj¹, ¿e nap³yw imigrantów z Ukrainy
poprawi³ tak¿e wizerunek Ukraiñców mieszkaj¹cych w Polsce (mniejszoœci
ukraiñskiej). Do niedawna byli oni postrzegani bardzo czêsto w wymiarze
konfliktu etnicznego lat czterdziestych XX wieku, ale nap³yw pracowników
z Ukrainy w du¿ym stopniu przyczyni³ siê do zanikania tego stereotypu62.
Badania opinii publicznej przeprowadzone w latach 1992–2004 wskazywa³y spadek negatywnych opinii na temat obcokrajowców. Z regu³y nastawienie do obcokrajowców zale¿y od kraju ich pochodzenia. Najbardziej
lubiani s¹ Amerykanie oraz osoby z Europy Zachodniej i Œrodkowej (wiêkszoœæ ankietowanych reagowa³a pozytywnie na Amerykanów, Brytyjczyków, W³ochów, Czechów), podczas gdy obywatele krajów postsowieckich,
Romowie, Azjaci, Afrykañczycy czy Arabowie znajduj¹ siê na drugim biegunie – wzbudzaj¹ raczej negatywne emocje.
Powszechny spadek nieufnoœci do obcokrajowców mo¿na wyt³umaczyæ
wiêksz¹ mobilnoœci¹ samych Polaków63, stycznoœci¹ z nowymi tendencjami
kulturowymi i polepszeniem warunków ¿yciowych. Jeden z obserwatorów
wyjaœnia³ ró¿nice w nastawieniu jako mieszankê stopnia bliskoœci kultury
danego kraju, historii konfliktów z tym pañstwem i sposobu postrzegania
okreœlonej grupy etnicznej przez media64.
Badania Centrum Badania Opinii Spo³ecznej prowadzone w ostatnich
latach wskazuj¹ tak¿e coraz wiêksz¹ otwartoœæ Polaków na obecnoœæ obcokrajowców na polskim rynku pracy. Od 1992 do 2006 roku liczba tych, którzy
akceptowali otwarcie wszystkich sektorów gospodarki dla obcokrajowców,
zwiêkszy³a siê do 34%, podczas gdy 47% respondentów opowiedzia³o siê za
otwarciem selektywnym. Oko³o 70% ankietowanych przyznawa³o, ¿e obcokrajowcowi powinno siê zaoferowaæ pracê, jeœli ¿aden Polak nie by³by ni¹

62
Warto w tym wymiarze odnotowaæ pracê Aleksandry Grzyma³y-Kaz³owskiej Konstruowanie „innego”. Wizerunki imigrantów w Polsce (Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2007), w której autorka analizuje mechanizmy funkcjonowania wizerunków
migrantów („innych”) w mediach i w badaniach opinii spo³ecznej.
63
Wed³ug danych G³ównego Urzêdu Statystycznego, w 2006 roku poza granicami Polski
przebywa³o czasowo 1,950 miliona Polaków – http://www.stat.gov.pl/gus/45_3583
_PLK_HTML.htm [dostêp: 24 czerwca 2010 roku].
64
S. £odziñski, Acceptance, Distance and Threat: Some Issues in the Public Acceptance of
Foreigners in Poland in the 1990s, [w:] Migration and labor markets in Poland and Ukraine,
red. K. Iglicka, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2003.
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zainteresowany65. Nale¿y równie¿ wspomnieæ, ¿e podczas gdy w 1992 roku
ponad 40% badanych by³o przeciwnych jakiejkolwiek formie zatrudnienia
obcokrajowców na polskim rynku pracy, to w 2006 roku liczba ta spad³a do
10%.
Niektórzy eksperci obawiali siê, ¿e bezpoœrednia konkurencja ekonomiczna
doprowadzi do zmniejszenia poparcia dla polityki otwierania rynku pracy66.
Cytowane wyniki badañ wskazuj¹ jednak tendencjê odwrotn¹ – poparcie jest
jednakowo wysokie wœród osób, które pracuj¹ w sektorach zatrudniaj¹cych
znaczn¹ liczbê obcokrajowców. Mo¿e to byæ zwi¹zane z pozytywnym
doœwiadczeniem z pracy z cudzoziemcami. Chêæ zniesienia ograniczeñ dla zatrudniania obcokrajowców jest de facto wiêksza u osób, które spotka³y siê ju¿
z zagranicznymi pracownikami. Podczas gdy mniej ni¿ jedna trzecia ankietowanych z ogó³u spo³eczeñstwa by³a za wpuszczeniem zagranicznych pracowników do wszystkich sektorów gospodarki polskiej, to w grupie tych, którzy
znali obcokrajowców, pozytywnie odpowiedzia³a po³owa ankietowanych.
Nie istniej¹ ¿adne wiarygodne statystyki dotycz¹ce aktów rasizmu i dyskryminacji etnicznej67. Polskie prawodawstwo zabrania instytucjom rz¹dowym
zbierania i przetwarzania danych na temat wydarzeñ antysemickich, rasistowskich czy ksenofobicznych68. Nieformalne statystyki prowadzone przez Departament Migracji w Ministerstwie Spraw Wewnêtrznych wskazuj¹ kilkanaœcie
wykroczeñ i przestêpstw na tle rasowym rocznie. Dane te jednak prawdopodobnie zani¿aj¹ liczbê wyst¹pieñ o charakterze rasistowskim – s¹dom jest bardzo trudno stwierdziæ, ¿e taka by³a rzeczywista pobudka do danego zachowania, i przestêpstwa wobec cudzoziemców zazwyczaj s¹ kwalifikowane jako
„zwyk³e”. Wynika to miêdzy innymi z takich dzia³añ, jak wskazywana w nieformalnych rozmowach praktyka stosowana przez policjê i prokuraturê, któr¹
mo¿na nazwaæ „wychowawcz¹”. Polega ona na tym, ¿e doœæ czêsto przewinienia pope³niane przez cz³onków subkulturowych czy parapolitycznych grup
nastawionych rasistowsko celowo s¹ kwalifikowane jako „zwyk³e” przestêpstwa, aby odebraæ mo¿liwoœæ swoistego gloryfikowania swoich czynów
w tych œrodowiskach. Odbiera siê im w ten sposób charakter, który
pope³niaj¹cy takie przestêpstwa, na przyk³ad skinheadzi, chcieliby okreœliæ
jako polityczny czy ideologiczny. Jest to oczywiœcie jedna z wielu przyczyn
65

Obcokrajowcy pracuj¹cy w Polsce. Komunikat z badañ, Centrum Badania Opinii
Spo³ecznej, Warszawa, paŸdziernik 2006 roku.
66
Polacy wœród Europejczyków, red. A. Jasiñska-Kania, M. Marody, Wydawnictwo
Naukowe „Scholar”, Warszawa 2002.
67
Dysponujemy jedynie statystykami prowadzonymi przez Stowarzyszenie „Nigdy Wiêcej”, zweryfikowanie jednak, czy przestêpstwa kwalifikowane przez nie jako rasistowskie lub
wynikaj¹ce z dyskryminacji etnicznej s¹ takimi w rzeczywistoœci, pozostaje trudne.
68
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 roku, ustawa o ochronie danych osobowych z 1997 roku, ustawa o statystyce publicznej z 1995 roku.
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niedoszacowania liczby wydarzeñ o charakterze rasistowskim, ale przyk³ad
ten doœæ dobrze oddaje ogóln¹ tendencjê do „omijania” takich przestêpstw.

Integracja Ukraiñców na polskim rynku pracy69
Szczególnie istotne dla sytuacji Ukraiñców na rynku pracy s¹ sprawy
zwi¹zane z legalizacj¹ pobytu i zatrudnienia. Ogólnie mo¿na je okreœliæ jako
„trudnoœci instytucjonalne”. Sytuacja Ukraiñców na polskim rynku pracy jest
jednak elementem wiêkszej ca³oœci i aby j¹ zrozumieæ, nale¿y wzi¹æ pod
uwagê nie tylko ogóln¹ sytuacjê spo³eczno-gospodarcz¹ Polski, ale tak¿e
dzia³anie wielu czynników psychospo³ecznych, kulturowych i strukturalnych.
Oddzia³uj¹ one bezpoœrednio na strukturê rynku i uczestnicz¹ce w nim podmioty oraz funkcjonuj¹ w szerszym otoczeniu spo³ecznym Ukraiñców w Polsce. Wa¿ne s¹ tutaj równie¿ relacje Ukraiñców z Polakami oraz w³adzami
w ró¿nych sferach ¿ycia spo³ecznego.
Dostêpne dane i opracowania pokazuj¹, ¿e bycie Ukraiñcem w Polsce wi¹¿e
siê w wiêkszoœci wypadków z doœwiadczaniem wiêkszego lub mniejszego
szoku kulturowego, co jednak nie wyklucza mo¿liwoœci ró¿nych form integracji przedstawicieli kultury ukraiñskiej z krajem nowego osiedlenia i pracy.
Ró¿ne formy funkcjonowania przybyszów z Ukrainy, miêdzy innymi w miejscu pracy, w miejscu osiedlenia, w relacjach s¹siedzkich, wskazuj¹, ¿e ich
adaptacja do zastanych w Polsce warunków spo³ecznych i kulturalnych jest
coraz wiêksza i dotyczy coraz szerszego zakresu sytuacji spo³ecznych. Wszystko to sprawia, ¿e integracja przybyszów z Ukrainy, zw³aszcza przyje¿d¿aj¹cych do Polski z wiêkszym kapita³em kulturowym (przede wszystkim
z wy¿szym poziomem wykszta³cenia) czy przebywaj¹cych na emigracji
d³u¿ej, nie jest spraw¹ odleg³ej przysz³oœci, ale ju¿ powoli staje siê faktem.
Nale¿y podkreœliæ, ¿e zasiêg i intensywnoœæ procesów integracji spo³ecznej
przybyszów z Ukrainy zale¿y od wielu czynników. Mo¿na je podzieliæ na
dwie grupy: czynniki spo³eczno-kulturowe (dotycz¹ one stereotypów, autostereotypów, ró¿nych kontaktów miêdzyludzkich, instytucji spo³ecznych na ró¿nych poziomach agregacji spo³ecznej) i czynniki polityczne – szeroko
rozumiane, wi¹¿¹ce siê bowiem zarówno ze strukturami w³adzy w Polsce (i to
z ró¿nymi, miêdzy innymi s³u¿bami granicznymi) i na Ukrainie, jak i z relacjami miêdzypañstwowymi Polski i Ukrainy.
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Obywatele Ukrainy na rynkach pracy wybranych pañstw
Unii Europejskiej
Ukraina – Unia Europejska: „nowe” i „stare” pañstwa cz³onkowskie
W latach dziewiêædziesi¹tych XX wieku i na pocz¹tku XXI stulecia kraje
Europy Œrodkowo-Wschodniej cechowa³a wzglêdnie liberalna polityka graniczna wobec Ukrainy i innych krajów powsta³ych w wyniku rozpadu Zwi¹zku Radzieckiego, ale nawet stopniowe zaostrzanie polityki – przez wprowadzanie re¿imu wizowego w latach 2000–2003 – nie zahamowa³o wyjazdów.
W czasie wprowadzania nowej polityki nastêpowa³o krótkotrwa³e zmniejszenie ruchu na granicy, po czym po wypracowaniu nowych procedur (na przyk³ad wyrobienie wiz d³ugoterminowych) ruch na granicach ponownie siê zwiêksza³,
a otrzymanie wizy polskiej lub wêgierskiej nadal by³o znacznie ³atwiejsze od
uzyskania wizy w³oskiej lub niemieckiej. Chroni¹c rodzime rynki pracy i stosuj¹c siê do wymagañ Unii Europejskiej, obowi¹zek wizowy wprowadzi³y:
S³owacja (w 2000 roku), Wêgry, Polska, Litwa i £otwa (w 2003 roku), przy
czym kraje te stanê³y wobec koniecznoœci zachowania równowagi miêdzy
integracj¹ ze strukturami unijnymi a relacjami dobros¹siedzkimi z Ukrain¹
(wa¿ny wymiar zachowania wp³ywów za wschodnimi rubie¿ami Unii Europejskiej i „Zachodu”), co dotyczy przede wszystkim Polski i jej roli nieformalnego „adwokata” na forum Europy Zachodniej. Kres wzglêdnego liberalizmu
wizowego nast¹pi³ wraz z przyst¹pieniem tych krajów w 2007 roku do strefy
Schengen i unifikacj¹ procedur wizowych.
Mimo stopniowego zaostrzania przepisów wizowo-granicznych niektóre
kraje, z Polsk¹ na czele, wprowadzi³y pewne u³atwienia dla legalnego zatrudnienia. Ograniczeniu uleg³a jednak kontrabanda („mrówkarstwo”), g³ównie na
skutek wprowadzonych od stycznia 2009 roku ograniczeñ wwozu papierosów
na terytorium Unii Europejskiej (40 sztuk w miejsce dotychczasowych
200 sztuk). Dziœ g³ównym celem wyjazdów obywateli Ukrainy za granicê
pozostaje praca, zw³aszcza sezonowa. Kluczowe kraje przyjmuj¹ce mo¿na
podzieliæ na trzy grupy: pañstwa oœcienne – Polska, S³owacja i Wêgry, kraje
postradzieckie – cz³onkowie Unii Europejskiej (Litwa i £otwa, przy braku
danych dotycz¹cych Estonii), a tak¿e W³ochy, Portugalia, Grecja i, w mniejszym stopniu, Hiszpania. Chocia¿ bran¿e wykonywanych prac pozostaj¹
w wymienionych krajach zbli¿one, ka¿d¹ z tych grup cechuj¹ odmienne uwarunkowania: geopolityczne, historyczne, ekonomiczne i kulturowe. Ró¿nie
przedstawiaj¹ siê tak¿e „czynniki przyci¹gaj¹ce” (pull factors). Jednym
z g³ównych problemów przy omawianiu zagadnienia jest jednak brak ujednoliconych danych i badañ z interesuj¹cego nas zakresu w poszczególnych
krajach.
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Wyjazdy w celu podjêcia prac sezonowych w wypadku krajów oœciennych
u³atwiaj¹ umowy o ruchu przygranicznym, jakie Ukraina zawar³a z Polsk¹,
S³owacj¹ i Wêgrami w 2008 roku. Umowy te, choæ upraszczaj¹ i porz¹dkuj¹
ruch transgraniczny, nie reguluj¹ zatrudnienia obywateli Ukrainy w tych krajach. Pewne u³atwienia (czêœciowe otwarcie rynków pracy dla cudzoziemców,
wprowadzenie uproszczonych procedur zwi¹zanych z zatrudnianiem) na tym
polu wi¹za³y siê z migracjami obywateli Polski, S³owacji, Wêgier, a tak¿e
Litwy i £otwy do pracy w krajach Europy Zachodniej. Niezale¿nie od du¿ego
wychodŸstwa, niektóre bran¿e w krajach goszcz¹cych oferowa³y warunki czêsto poni¿ej zainteresowania w³asnych obywateli.
S³owacja
Na S³owacji, która pierwsza wprowadzi³a – od pocz¹tku p³atny – obowi¹zek wizowy dla obywateli Ukrainy, wci¹¿ stanowi¹ oni najwiêksz¹ grupê
zarówno legalnych, jak i nielegalnych imigrantów. Ró¿ne statystyki dla lat
2003–2007 wskazuj¹ od 40 do 60 tysiêcy Ukraiñców70, choæ inne Ÿród³a
podaj¹ liczbê kilkanaœcie razy mniejsz¹71. Mimo braku ca³oœciowych badañ
nad s³owackim rynkiem pracy i jego niedoborami oraz zagadnieniami imigracji mo¿na stwierdziæ, ¿e obywatele Ukrainy znajduj¹ zatrudnienie przede
wszystkim w bran¿y remontowo-budowlanej – jako murarze, elektrycy, hydraulicy, spawacze72. Warto zaznaczyæ, ¿e w ostatnich latach (przed kryzysem)
kraj doœwiadczy³ boomu budowlanego przy jednoczesnym niedoborze osób
wykonuj¹cych tego rodzaju prace (emigracja obywateli S³owacji do innych
pañstw Unii Europejskiej). Pod koniec 2007 roku S³owackie Towarzystwo Turystyki i Hotelarstwa naciska³o wraz z firmami budowlanymi na rz¹d, domagaj¹c
siê uproszczeñ w zatrudnianiu pracowników z Ukrainy. Od 2008 roku znie-

70
B. Divinský, Undocumented Migration. Counting the Uncountable. Data and Trends
Across Europe. Country Report: Slovak Republic, s. 5–17 – http://clandestino.eliamep.gr/wp-content/uploads/2009/02/ukraine.pdf [dostêp: 23 czerwca 2010 roku]; idem, Labor
market – migration nexus in Slovakia: time to act in a comprehensive way, International Organization for Migration, Bratislava 2007, s. 78 – http://www.iz.sk/download-files/sk/iom-boris-divinsky-europska-spolupraca-v-oblasti-pracovnej-migracie.pdf [dostêp: 28 czerwca 2010 roku]. Jak zaznacza sam autor: „As regards economic activities of immigrants in Slovakia, it is
quitedifficult to provide any reliable data. [...] One of the cardinal problem resides in complicated, isufficient, imprecise and often illogical statistics of (labor) immigration. Also, the systems
for issuing permits for/registering labor immigrants – kept separately by two different, essential
state authorities – are mutually little consistent and comparable” (s. 88).
71
P. KaŸmierkiewicz et al., The situation of migrants from Belarus, Moldova and Ukraine
on the Labour Markets of Latvia, Lithuania, Hungary, Poland and the Slovak Republic, Soderkoping/Cross-Border Cooperation Process, op. cit.
72
Ibidem, s. 32–34.
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siono ograniczenia liczbowe (2,3 tysi¹ca osób rocznie) dla pracowników
z tego kraju73.
Wêgry
Na Wêgrzech specyfikê „ukraiñskich migracji” kszta³tuje kwestia etniczna.
Oko³o 90% imigrantów z krajów oœciennych (przede wszystkim z rumuñskiego Siedmiogrodu i ukraiñskiego Zakarpacia) stanowi¹ osoby narodowoœci
wêgierskiej, przez co polityka imigracyjna i zagadnienia rynku pracy
nak³adaj¹ siê na niezwykle istotn¹ dla wêgierskiej kultury i lokalnego ¿ycia
politycznego kwestiê skupisk ludnoœci wêgierskiej w krajach oœciennych74.
Zachodzi tutaj potencjalna sprzecznoœæ w interesach „ukraiñskich” imigrantów (a tak¿e w pewnej mierze potrzeb rynku pracy) i strategii pañstwa wêgierskiego, któremu zale¿y na zachowaniu widocznych skupisk ludnoœci
wêgierskiej na ich „rdzennych” terytoriach w krajach oœciennych (brak programu repatriacyjnego)75. Ukraiñcy pracuj¹ g³ównie w obszarze przygranicznym76, przede wszystkim na budowach, rzadziej w przemyœle77. Warto zaznaczyæ,
¿e chocia¿ liczba pozwoleñ na pracê wydanych na Wêgrzech po wst¹pieniu
tego pañstwa do Unii Europejskiej stopniowo, choæ nieznacznie mala³a, to
liczba legalnie zatrudnionych obywateli Ukrainy siêgnê³a w 2007 roku 16 tysiêcy osób78. Brakuje, nawet szacunkowych, danych dotycz¹cych pracowników nielegalnych79.
Litwa i £otwa
Podobnie jak w wypadku Wêgier i Polski, tak¿e w wypadku Litwy i £otwy
mo¿emy mówiæ o pewnej kulturowej i historycznej specyfice. Z krajami tymi
73

Ibidem, s. 26.
P. Futo, Undocumented Migration. Counting the Uncountable. Data and Trends Across
Europe. Country Report: Hungary, s. 7 – http://clandestino.eliamep.gr/wp-content/uploads/
2009/02/hungary.pdf [dostêp: 24 czerwca 2010 roku]. Na marginesie mo¿na dodaæ, ¿e pomys³
wspomnianej Karty Polaka by³ wzorowany na wydawanej przez pañstwo wêgierskie Karcie
Wêgra (dokument ten u³atwia zdobycie wêgierskiej wizy, nie daje jednak ¿adnych uprawnieñ
na rynku pracy).
75
Ibidem, s. 16.
76
Ibidem, s. 10.
77
P. KaŸmierkiewicz et al., The situation of migrants from Belarus, Moldova and Ukraine
on the Labour Markets of Latvia, Lithuania, Hungary, Poland and the Slovak Republic, Soderkoping/Cross-Border Cooperation Process, op. cit., s. 53–54.
78
P. Futo, Undocumented Migration. Counting the Uncountable. Data and Trends Across
Europe. Country Report: Hungary, op. cit., s. 17.
79
Ibidem, s. 10; P. KaŸmierkiewicz et al., The situation of migrants from Belarus, Moldova
and Ukraine on the Labour Markets of Latvia, Lithuania, Hungary, Poland and the Slovak
Republic, Soderkoping/Cross-Border Cooperation Process, op. cit., s. 100.
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³¹czy Ukrainê d³uga historia wspólnej pañstwowoœci. Do dziœ w szerokim u¿yciu pozostaje tam jêzyk rosyjski (który w interesuj¹cym nas aspekcie s³u¿y
jako jêzyk kontaktów pracowników z Ukrainy i innych by³ych republik
radzieckich z pracodawcami i innymi pracownikami).
Po 2004 roku £otwê w celach zarobkowych opuœci³o 86 tysiêcy obywateli,
przez co rodzimy rynek pracy odczu³ braki przede wszystkim w wykwalifikowanej kadrze. W 2007 roku obywatelom Ukrainy wydano 1730 zezwoleñ na
pracê. Nale¿y siê spodziewaæ, ¿e sytuacja uleg³a zmianie po wprowadzeniu
wiosn¹ 2008 roku uproszczonych procedur dla obywateli Ukrainy, Mo³dawii
i Rosji ubiegaj¹cych siê o pracê80, obecnie brakuje jednak dostêpnych
opracowañ.
Na Litwie „pomocny” dla przybyszów z Ukrainy okaza³ siê – oprócz
wychodŸstwa charakteryzuj¹cego Polskê, S³owacjê, Wêgry i £otwê – ni¿
demograficzny oraz niedobór pracowników w handlu i budownictwie81. Od
2007 roku obowi¹zuje tutaj uproszczona procedura przy zatrudnianiu obywateli Ukrainy, Bia³orusi i Mo³dawii. Uproszczenia dotycz¹ przyznawania zezwoleñ na prace sezonowe i przed³u¿ania pozwoleñ ju¿ wystawionych
Obywatele Ukrainy, znajduj¹c siê w „czo³ówce” imigrantów, nieznacznie
ustêpuj¹ miejsca obywatelom Bia³orusi82. W 2007 roku wydano 1990 pozwoleñ na pracê. Brak danych dotycz¹cych pracowników nielegalnych.
Pañstwa „starej Unii” – po³udnie Europy
Inaczej na powy¿szym tle przedstawia siê sytuacja pracowników z Ukrainy
na po³udniu Europy – w Grecji, we W³oszech, w Hiszpanii i Portugalii. Inna
jest równie¿ struktura zatrudnienia. Oprócz geograficznej (i geopolitycznej)
odleg³oœci w grê wchodzi tutaj brak wspólnych doœwiadczeñ historycznych
czy kulturowych. W odró¿nieniu od krajów Europy Œrodkowej i Œrodkowo-Wschodniej, zjawisko migrantów z krajów by³ego Zwi¹zku Radzieckiego
jest zdecydowanie „nowsze”, ale skala zjawiska jest zbli¿ona, w niektórych
zaœ wypadkach – wiêksza.
Grecja i W³ochy
W Grecji takie sektory, jak rolnictwo, hodowla, turystyka i pomoc domowa,
od lat pozostaj¹ zdominowane przez imigrantów. W koñcu lat dziewiêæ80
P. KaŸmierkiewicz et al., The situation of migrants from Belarus, Moldova and Ukraine
on the Labour Markets of Latvia, Lithuania, Hungary, Poland and the Slovak Republic, Soderkoping/Cross-Border Cooperation Process, op. cit., s. 27.
81
Ibidem, s. 28.
82
Ibidem, s. 57.
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dziesi¹tych XX wieku wprowadzono tutaj programy u³atwiaj¹ce podjêcie
legalnej pracy i zalegalizowanie pobytu przez imigrantów zatrudnionych nielegalnie83. Niezale¿nie od tego, nielegalne zatrudnienie wci¹¿ pozostaje czêstym zjawiskiem. W pewnym stopniu wspó³gra to ze stanem pañstwowego
systemu socjalnego i nisk¹ jakoœci¹ œwiadczeñ, przez co dotycz¹ce przede
wszystkim imigrantów nielegalne zatrudnienie mo¿e byæ korzystne dla pañstwa, które nie musi ponosiæ odpowiedzialnoœci za osoby pracuj¹ce w szarej
strefie84.
Obywatelom Ukrainy w 2008 roku wydano tu 17,5 tysi¹ca zezwoleñ na
pracê85, przy czym jest to nieca³e 10% ogólnej liczby migrantów, wœród których wiêkszoœæ stanowi¹ Albañczycy, przy znacznym wskaŸniku Bu³garów
i Rumunów86. Ponadto bli¿ej nieokreœlona liczba Ukraiñców co roku wje¿d¿a
do Grecji na podstawie wiz krótkoterminowych (dostêpne Ÿród³a nie precyzuj¹, jakiego rodzaju s¹ to wizy), podejmuj¹c pracê (tak¿e nielegaln¹), nastêpnie zaœ, czêsto nielegalnie, przed³u¿a swój pobyt. Z Ukrainy przyje¿d¿aj¹ tu
g³ównie kobiety do pracy w charakterze pomocy domowej87.
Podobna sytuacja, choæ przy znacznie wy¿szej liczbie Ukraiñców, wystêpuje we W³oszech, gdzie liczba zarejestrowanych pracowników z Ukrainy
wzros³a z 8640 w 2001 roku do ponad 120 tysiêcy w 2007 roku (oko³o 90% to
kobiety podejmuj¹ce zatrudnienie w pomocy domowej, gastronomii, turystyce)88. Podobnie jak w Grecji, Ukraiñcy, a raczej Ukrainki, pod wzglêdem
liczebnoœci ustêpuj¹ tutaj miejsca miêdzy innymi Albañczykom, Marokañczykom, Rumunom. Tak¿e we W³oszech brakuje szacunków co do skali „pracy na
czarno”, wiadomo jednak, ¿e zjawisko to wystêpuje i wpisuje siê w istniej¹c¹
w kraju tendencjê do nielegalnego zatrudniania pracowników (nie tylko imigrantów). Istnienie szarej strefy u³atwia pobyt i zatrudnianie nielegalnych imigrantów89.
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Across Europe. Country Report: Greece, s. 3 – http://clandestino.eliamep.gr/wp-content/uploads/2009/10/ clandestino_report_greece_final_3.pdf [dostêp: 28 czerwca 2010 roku].
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P. KaŸmierkiewicz et al., The situation of migrants from Belarus, Moldova and Ukraine
on the Labour Markets of Latvia, Lithuania, Hungary, Poland and the Slovak Republic, Soderkoping/Cross-Border Cooperation Process, op. cit., s. 48; T. Maroukis, Undocumented Migration. Counting the Uncountable. Data and Trends Across Europe. Country Report: Greece,
op. cit., s. 44.
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F. Fasani, Undocumented Migration. Counting the Uncountable. Data and Trends
Across Europe. Country Report: Italy, s. 59 – http://clandestino.eliamep.gr/wp-content/uploads/2009/02/italy.pdf [dostêp: 28 czerwca 2010 roku].
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Hiszpania i Portugalia
Jeszcze mniejsz¹ wiedz¹ dysponujemy na temat sytuacji Ukraiñców w Hiszpanii i Portugalii, brak danych w tym zakresie pozostaje jednak niewspó³mierny
do skali omawianego zjawiska. Ogólna liczba cudzoziemców w Hiszpanii
wzros³a w latach 1990–2008 z 277 tysiêcy do 5 milionów osób. Proces ten jest
zwi¹zany z koniunktur¹ gospodarcz¹ lat 1996–2007, w wyniku której powsta³y
nowe miejsca pracy, ale jego drug¹ stron¹ by³o wytworzenie siê przepaœci miêdzy mniej presti¿owymi a gorzej p³atnymi zajêciami, takimi jak budownictwo,
us³ugi, pomoc domowa90. Hiszpania w 2007 roku wyda³a 62 tysi¹ce zezwoleñ
na pracê dla obywateli Ukrainy, w tym samym roku pracê wykonywa³o jednak
70 tysiêcy osób, porównywalnie kobiet i mê¿czyzn, g³ównie w rolnictwie i przetwórstwie ¿ywnoœci91.
Na szczególn¹ uwagê zas³uguje sytuacja w Portugalii, która w latach dziewiêædziesi¹tych XX wieku sta³a siê celem migracji zarobkowych, g³ównie
z portugalskojêzycznych by³ych kolonii tego kraju. Liczba przyje¿d¿aj¹cych
gwa³townie wzros³a po 2000 roku, a wœród przybyszów coraz czêœciej zaczêli
pojawiaæ siê obywatele Mo³dawii, Rosji i – znacznie liczniej – Ukrainy. Jeszcze w latach dziewiêædziesi¹tych przyjêto tutaj przepisy reguluj¹ce legalny
nap³yw pracowników z zagranicy, a w 2001 roku przepisy u³atwiaj¹ce legalizacjê pobytu i zatrudnienia przez osoby dotychczas pracuj¹ce nielegalnie.
G³ównymi sektorami zatrudniaj¹cymi Ukraiñców s¹, jak w wiêkszoœci krajów
przyjmuj¹cych, budownictwo i turystyka92. Badania wœród pracuj¹cych
w Portugalii obywateli wspomnianych krajów wykaza³y, ¿e mo¿liwoœæ legalnego zatrudnienia i (lub) legalizacji pobytu pozostaje wa¿nym czynnikiem
przy wyborze kraju migracji zarobkowej93.
W Portugalii liczbê Ukraiñców szacuje siê na 150–200 tysiêcy osób. Warto
zaznaczyæ, ¿e liczba ta by³a ponad dwukrotnie mniejsza w 2002 roku, w 1999 roku wynosi³a zaœ zaledwie 127 osób. Interesuj¹ce, ¿e Portugalia nie prowadzi³a
nigdy z Ukrain¹ ¿adnej wspólnej „polityki rekrutacyjnej” ani nie mia³a bli¿szych relacji historycznych, kulturalnych czy gospodarczych, co stawia dodat90
C. GonzBles-Enríques, Undocumented Migration. Counting the Uncountable. Data and
Trends Across Europe. Country Report: Spain, January 2009, s. 6 – http://clandestino.eliamep.gr/wp-content/uploads/2009/02/spain.pdf [dostêp: 29 czerwca 2010 roku].
91
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on the Labour Markets of Latvia, Lithuania, Hungary, Poland and the Slovak Republic, Soderkoping/Cross-Border Cooperation Process, op. cit.
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J.C. Marques, P. Góis, Ukrainian migration to Portugal. From non-existence to the top
three immigrant groups, s. 1 – http://www.migrationonline.cz/e-library/?x=1963795 [dostêp:
28 czerwca 2010 roku].
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Ibidem, s. 4. Nale¿y jednak dodaæ, ¿e przepisy te uleg³y niekorzystnym dla imigrantów
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kowe pytania o migracjê z tego kraju. Za skalê tego zjawiska odpowiadaj¹
przede wszystkim dzia³aj¹ce na Ukrainie firmy poœrednicz¹ce (profit seeking
organisations), propaguj¹ce wyjazdy do Portugalii, i ukszta³towana w wyniku
masowego ruchu nieformalna sieæ w tym pañstwie94.

Podsumowanie
Zagadnienie ukraiñskich migrantów na unijnych rynkach pracy z ca³¹ pewnoœci¹ czeka na dalsze opracowanie. Znamienny jest niedobór badañ, publikacji i raportów dotycz¹cych tej konkretnej grupy oraz danych i opracowañ
z poszczególnych krajów, tak¿e g³ównych krajów goszcz¹cych. Szczególnie
mo¿na zaobserwowaæ na tym polu ró¿nicê miêdzy krajami s¹siaduj¹cymi
z Ukrain¹, innymi krajami Europy Œrodkowej i Œrodkowo-Wschodniej a pañstwami „starej Unii”. Mo¿e to wynikaæ z faktu, ¿e w krajach tych nap³yw
„ukraiñskiej si³y roboczej” jest zjawiskiem nowym, jeszcze nie do koñca rozpoznanym, z kolei brak historycznej, geograficznej i kulturowej bliskoœci imigrantów i spo³eczeñstw goszcz¹cych nie u³atwia tego rozpoznania. Trudniejsze równie¿ pozostaje w tych pañstwach dotarcie przez badaczy problemu
do samych zainteresowanych. Wiele wskazuje na to, ¿e niektóre spo³eczeñstwa goszcz¹ce nie s¹ œwiadome skali i charakteru omawianego zjawiska.
Brak ca³oœciowych badañ na temat obywateli Ukrainy na unijnych rynkach
pracy – czy to w odrêbnych analizach, czy to w ramach szerszych badañ nad
migracjami i migrantami w Europie – skazuje dane na niekompletnoœæ i nierównomiernoœæ. St¹d wyraŸna potrzeba bli¿szej wspó³pracy oœrodków (organizacji pozarz¹dowych, think tanków, jednostek akademickich) zarówno
z Ukrainy, jak i z najwa¿niejszych krajów goszcz¹cych w zakresie interesuj¹cego nas tematu. Uwzglêdniaj¹ce lokalne uwarunkowania badania, prowadzone wed³ug wspólnego klucza, pozwoli³yby na du¿o lepsze rozpoznanie
zagadnienia.
Niezwykle wa¿nym zagadnieniem, wci¹¿ jednak nieobecnym w dostêpnych opracowaniach, jest tak¿e wp³yw, jaki na migracje wywiera³ œwiatowy
kryzys gospodarczy. Spoœród europejskich pañstw to w³aœnie Ukraina odczu³a
go szczególnie dotkliwie, co, z jednej strony, mo¿e prowadziæ do znacznego
wzrostu chêci podejmowania pracy za granic¹, z drugiej zaœ strony – za³amanie gospodarczej koniunktury objê³o tak¿e, choæ w ró¿nym stopniu, kraje
goszcz¹ce, z których czêœæ stara siê ograniczyæ nap³yw obcej si³y roboczej.
Obecnie trudno dokonaæ jednoznacznej analizy tego zagadnienia, którego
tylko niewielkim elementem jest emigracja zarobkowa obywateli Ukrainy.
94
J.C. Marques, P. Góis, Ukrainian migration to Portugal. From non-existence to the top
three immigrant groups, op. cit., s. 1, 4.
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W kilku krajach o wysokiej liczbie imigrantów mieszkañcy staj¹ siê bardziej
sk³onni do podejmowania zajêæ, jakie jeszcze do niedawna znajdowa³y siê
poza polem ich zainteresowania, co mo¿e doprowadziæ do konkurencji z imigrantami na rynku pracy. Zatrudnianie imigrantów wci¹¿ jednak mo¿e byæ
tañsze. Mo¿na siê równie¿ spodziewaæ wiêkszej liczby powrotów, zw³aszcza
pracowników nielegalnych, którzy trac¹c pracê, s¹ pozbawieni zasi³ków czy
innego rodzaju zapomogi. Osoby zatrudnione legalnie wraz ze spadkiem zapotrzebowania na pracê mog¹ straciæ swój status, co mo¿e zaowocowaæ powrotem lub „degradacj¹” do poziomu nielegalnego imigranta95. Ponadto kryzys
czêsto bardziej uderza w kraje wysy³aj¹ce ni¿ przyjmuj¹ce, co tworzy problematyczn¹ sytuacjê wzrostu motywacji do podjêcia emigracji zarobkowej przy
du¿o mniejszej stabilnoœci europejskiego rynku pracy. Wszystko to jednak
pozostaje w obszarze spekulacji96.
Wiele wskazuje na to, ¿e nie zmniejszy siê motywacja Ukraiñców do podejmowania migracji zarobkowej, nale¿y siê jednak spodziewaæ zmian w strukturze zatrudnienia i charakterze podejmowanej pracy97. Trzeba jednoczeœnie
pamiêtaæ, ¿e Ukraina stanowi równie¿ cel migracji, nie tylko jej Ÿród³o, choæ
skala tego zjawiska jest zdecydowanie mniejsza98.
Niniejsze opracowanie jest jedynie podstaw¹ dalszych badañ, które opisano
w rozdziale Strategie ukraiñskich migrantów zarobkowych wobec polskiej
rzeczywistoœci instytucjonalnej. Podstawowe wnioski mog¹ dotyczyæ jedynie
wskazania obszarów, w których istnieje szczególnie du¿e zapotrzebowanie na
badania. Dotyczy to przede wszystkim nastêpuj¹cych zagadnieñ:
Rozpoznanie, jak zmiana przepisów dotycz¹cych zezwoleñ na zatrudnienie
wp³ywa na strategie podejmowane przez pracowników z innych pañstw
spoza Unii Europejskiej.
Funkcjonowanie instytucji zatrudnienia krótkoterminowego na podstawie
oœwiadczenia pracodawcy i próby odpowiedzi na pytania o to, ile osób rzeczywiœcie korzysta z tej instytucji, w jakim zakresie, jak funkcjonuj¹ pracownicy zatrudnieni na jej podstawie w wymiarze innych instytucji, jak
wp³ynê³a na szar¹ strefê, jakie skutki powoduje dla zaanga¿owanych instytucji publicznych – powiatowych urzêdów pracy, Zak³adu Ubezpieczeñ
Spo³ecznych czy urzêdów skarbowych.
n

n
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F. Düvell, Irregular Migration in Northern Europe: Overview and Comparison, s. 4
– http://clan de stino.elia mep.gr/wp-con tent/uplo ads/2009/04/key_note_28_3_09_fd.pdf
[dostêp: 28 czerwca 2010 roku]; Zovnishnia trudova migracja naselenia Ukrainy, op. cit., s. 64.
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F. Düvell, Irregular Migration in Northern Europe: Overview and Comparison, op. cit.
97
Ibidem, s. 63.
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B. Divinský, Undocumented Migration. Counting the Uncountable. Data and Trends
Across Europe. Country Report: Slovak Republic, op. cit.
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Badania warunków pracy pracowników cudzoziemskich w poszczególnych
sektorach gospodarki: budownictwo, rolnictwo, sadownictwo, opieka
domowa, pracownicy kwalifikowani.
Analiza trajektorii instytucjonalnych migrantów (nale¿a³oby przeœledziæ
trajektorie ich kontaktów z poszczególnymi instytucjami, z którymi musz¹
siê zetkn¹æ, poczynaj¹c od konsulatów, przez wydzia³y spraw cudzoziemców urzêdów wojewódzkich, po urzêdy pracy czy urzêdy gmin).
Badania w zakresie relacji obywateli Ukrainy z polskim œrodowiskiem
w wymiarze spo³ecznym i instytucjonalnym (relacje z Polakami oraz
doœwiadczenia w kontaktach z polskimi instytucjami).

