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JAK BYŁO PRZED WOJNĄ?
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UCHODŹCY W POLSCE

3 JAK BĘDZIE?

CUDZOZIEMCY NA POLSKIM RYNKU PRACY



• Ile było wydawanych zezwoleń na pracę?

• Kto głównie pracował w Polsce?

• Gdzie głównie pracowali Ukraińcy?

UKRAIŃCY NA 

POLSKIM RYNKU 

PRACY



DANE

UKRAIŃCY W POLSCE

2 mln oświadczeń o zamiarze 

powierzenia pracy cudzoziemcowi 

w 2021 r. 

Najwięcej oświadczeń dla:

ok. 1,3 mln  
szacowana liczba 

Ukraińców w Polsce 

przed wojną*

Praca głównie na 

oświadczeniu 

przez max. 6 

miesięcy

Praca głównie 

na niższym 

szczeblu

ok. 70% pracowników z Ukrainy 

stanowili mężczyźni

O 30% więcej niż w 2020 r. i o 20% 

więcej niż w 2019 r. 

• 537 tys. pracowników do prostych prac

• 147 tys. magazynierów

• 139 tys. ręcznych pakowaczy

• 115 tys. kierowców

3 na 4 Ukraińców pracowało 

w Polsce na niższym szczeblu

*Źródła: szacunki NBP, MRiPS, Baromater Polskiego Rynku Pracy Personnel Service



DANE

UKRAIŃCY W POLSCE

Oświadczenia dla specjalistów 

z fachem w ręku w 2021 r.: 

Pracodawcy cenią Ukraińców 

za: 

39% firm  
oferowało Ukraińcom od 

19,7 do 25 zł za godzinę 

pracy brutto

35% firm
zapoznało się 

z nowelizacją ustawy 

o zatrudnianiu 

cudzoziemców

21% firm
planowało

zatrudnić

Ukraińców

(przed wojną)
Co 3. firma w Polsce zatrudnia 

Ukraińców, co 2. duża

• 61 tys. dla murarzy

• 31 tys. dla betoniarzy

• 21 tys. dla elektryków

• 19,5 tys. dla ślusarzy

• 54% pracowitość

• 39% szybką adaptację

• 32% szybką naukę języka

*Źródła: MRiPS, Barometr Polskiego Rynku Pracy 2022, Personnel Service



• Jaka jest struktura demograficzna uchodźców?

• Czy i kto wejdzie na rynek pracy?

• Ile osób może u nas zostać na stałe?

UCHODŹCY 

W POLSCE 



DANE

UCHODŹCY W POLSCE

• Dzieci: 45,7% 

• Kobiety (18-65 lat): 45,7% 

• Mężczyźni (18-65 lat): 4,9% 

• Osoby powyżej 65 lat: 3,6%

1,18 mln wydanych nr PESEL

Głównie w magazynach czy turystyce

240 tys. osób znalazło pracę

Wskaźnik rośnie z tygodnia na tydzień

ok. 40% wskaźnik zatrudnienia uchodźców

4,04 mln 
przekroczeń granicy

z UKR do PL*

2,06 mln 
przekroczeń 

granicy 

w stronę UKR*

Ujemne 

saldo

migracyjne

Od lutego br. ta liczba wzrosła o 73,5 tys.

715 tys. Ukraińców opłaca składki w ZUS

*Źródła: dane Straży Granicznej, MRiPS, ZUS



SZACUNKI

UCHODŹCY W POLSCE

• Brak znajomości języka polskiego

• Brak opieki nad dziećmi

• Niedopasowanie pracy do kwalifikacji

Problemy z wejściem na rynek 

pracy uchodźców:

Konieczna długoterminowa 

strategia związana 

z integracją uchodźców

(“strategia migracyjna”)

Konieczny test kompetencji, 

żeby nie tracić potencjału 

osób wykwalifikowanych

1,2-1,5 mln 
Ukraińców przebywa 

aktualnie w PL?

500 tys. 
może wejść na rynek 

pracy?

5-10% 
zostanie w PL 

na stałe?

*Źródła: Ośrodek badań nad migracjami UW - szacunki



• Ilu Ukraińcow będzie w Polsce?

• Skąd teraz będziemy czerpali pracowników?

• Jak zmieni się rynek pracy? 

PROGNOZY NA 

PRZYSZŁOŚĆ



PROGNOZY

JAK BĘDZIE?

• przemysł 

• handel i naprawa pojazdów 

budownictwo 

• transport i logistyka

Sięganie po pracowników 

z innych krajów niż Ukraina

Większość wakatów w Polsce

(55%) jest skumulowana 

w sektorach preferujących 

zatrudnienie mężczyzn (praca 

fizyczna):

158,7 tys.  
wakatów w PL po 

1Q2022, o 44% więcej r/r

5,1%  
stopa bezrobocia 

w maju

Spowolnienie gospodarcze 

a presja płacowa

W maju spadek

liczby ofert pracy

zarówno r/r, jak

i m/m



DZIĘKUJĘ!

Kinga Marczak
kinga.marczak@personnelservice.pl

+48 574 240 390
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