
3 
 

 

 

SPIS TREŚCI 

WSTĘP.............................................................................................................................................. 5  

ROZDZIAŁ I 

MIGRACJE ZAROBKOWE W UJĘCIU GLOBALNYM I MIĘDZYNARODOWYM.....................12 

1.1. Migracje zarobkowe w definicjach i typologiach ........................................................... 12 

1.2. Charakterystyka procesów migracji zarobkowych na świecie ........................................ 25 

1.3. Charakterystyka procesów migracji z Ukrainy do poszczególnych krajów ........................ 40 

1.4. Przebieg i skala migracji zarobkowej z Ukrainy do Polski ............................................. 52 

1.4.1 Periodyzacja migracji zarobkowej z Ukrainy do Polski po 1991 roku ................................52 

1.4.2 Charakterystyka procesów migracji z Ukrainy do Polski w okresie od stycznia 2006 

do czerwca 2014 roku ......................................................................................................60 

ROZDZIAŁ II 

WPŁYW MIGRACJI ZAROBKOWYCH  NA ROZWÓJ GOSPODARCZY I RYNEK PRACY......74 

2.1.  Ekonomiczne aspekty migracji w teoriach migracji ....................................................... 74 

2.2.  Aspekty ekonomiczne w politykach migracyjnych wybranych krajów .............................. 83 

2.3.  Migracje zarobkowe a rozwój gospodarczy i rynek pracy w państwie przyjmującym ......... 93 

2.3.1. Korzyści i niekorzyści migracji zarobkowej w ujęciu literatury przedmiotu ......................93 

2.3.2. Doświadczenia wybranych krajów w zakresie wpływu migracji na sytuację 

na krajowym rynku pracy .............................................................................................. 103 

2.4.  Zmiany w gospodarce i na rynku pracy w Polsce sprzyjające rozwojowi migracji 

z Ukrainy ..................................................................................................................... 111 

2.5.  Rola i pozycja migrantów z Ukrainy na polskim rynku pracy i u polskich 

przedsiębiorców ........................................................................................................... 121 

ROZDZIAŁ III 

STRUKTURA PROCESU BADAWCZEGO .................................................................................. 133 

3.1. Hipotezy i pytania badawcze ....................................................................................... 133 

3.2. Metody badawcze, organizacja badań i próba badawcza .............................................. 139 

3.3. Charakterystyka przedsiębiorców i migrantów uczestniczących  w badaniach funkcji 

ekonomicznej migracji zarobkowej z Ukrainy do Polski .............................................. 150 

 

 



4 
 

ROZDZIAŁ IV 

WPŁYW ZATRUDNIENIA MIGRANTÓW  Z UKRAINY NA SYTUACJĘ 

NA WEWNĘTRZNYM RYNKU PRACY U BADANYCH PRZEDSIĘBIORCÓW....................... 157 

4.1. Uzupełnianie niedoborów zatrudnienia i inne korzyści ekonomiczne jako przyczyny 

zatrudniania migrantów ............................................................................................... 157 

4.2. Komplementarny i substytucyjny charakter zatrudnienia migrantów  z Ukrainy .......... 164 

4.3. Wpływ migrantów na wypieranie pracowników rodzimych ......................................... 171 

4.4. Wielkość wpływu zatrudnianych migrantów z Ukrainy na równowagę 

na wewnętrznym rynku pracy u przedsiębiorców ........................................................ 174 

4.5. Przyczyny braku uzupełnienia niedoborów zatrudnienia przez migrantów z Ukrainy... 179 

ROZDZIAŁ V 

WPŁYW ZATRUDNIENIA MIGRANTÓW NA ELASTYCZNOŚĆ PRACY  

I WYNIKI EKONOMICZNE PRZEDSIĘBIORCÓW ..................................................................... 187 

5.1. Forma prawna zatrudnienia, czas pracy i dyspozycyjność migrantów jako czynniki 

wpływające na elastyczność pracy ............................................................................... 187 

5.2. Wpływ zatrudnienia migrantów z Ukrainy na wydajność, jakość  i dyscyplinę pracy 

u przedsiębiorców ....................................................................................................... 200 

5.3. Wpływ zatrudnienia migrantów z Ukrainy na koszty pracy przedsiębiorców ............... 212 

5.4. Wpływ zatrudnienia migrantów z Ukrainy na przychody ze sprzedaży ........................ 223 

ROZDZIAŁ VI 

ROZWÓJ MIGRACJI Z UKRAINY DO POLSKI – OCENY PRZEDSIĘBIORCÓW  

I MIGRANTÓW ............................................................................................................................. 230 

6.1. Czynniki wpływające na rozwój migracji z Ukrainy do Polski  w ocenach polskich 

przedsiębiorców .......................................................................................................... 230 

6.2. Perspektywy rozwoju migracji z Ukrainy do Polski w ocenach polskich 

przedsiębiorców .......................................................................................................... 237 

6.3. Zagrożenia trwałości funkcji ekonomicznej migracji z Ukrainy  do Polski................... 247 

ZAKOŃCZENIE ............................................................................................................................ 255 

BIBLIOGRAFIA ............................................................................................................................ 267 

SPIS TABEL .................................................................................................................................. 289 

SPIS RYSUNKÓW ........................................................................................................................ 293 

SPIS WYKRESÓW ........................................................................................................................ 293 



5 

WSTĘP 

Migracje ludności są zjawiskiem wielowymiarowym i niełatwym do wyjaśnienia. 

Łączą w sobie aspekty psychologiczne, kulturowe, ekonomiczne, demograficzne, prawne 

i polityczne. Złożoność procesów migracji, zmienność w czasie, różnorodność następstw 

ekonomicznych, demograficznych, politycznych czy kulturowych powoduje trudności na 

wielu płaszczyznach rozważań, tak teoretycznych (np. związanych z przyjęciem 

jednoznacznej, akceptowalnej przez badaczy definicji migracji oraz teorii wyjaśniającej to 

zjawisko), jak i praktycznych (np. z kształtowaniem zasad polityki migracyjnej). 

Tematyka monografii dotyczy migracji zarobkowej z Ukrainy do Polski. Jako 

podstawę dalszej eksploracji przyjęto, że migracja będzie oznaczać stałe lub czasowe 

podejmowanie pracy zarobkowej za granicą. Walorem takiej definicji jest jej uniwersalizm, 

który podkreśla chęć objęcia badaniem różnych aspektów migracji bez wnikania 

w kontestowaną często długość podejmowania pracy za granicą. Ponadto tak sformułowana 

definicja zawęża na wstępie obszar dociekań do procesów migracji mających charakter 

zarobkowy i związanych z przekraczaniem granic państw. Wyklucza to z dalszej analizy 

przemieszczanie się ludności w celu podejmowania pracy w kraju zamieszkania, tzw. 

migrację wewnętrzną oraz migrację o innym charakterze, np. w celu nauki. Ograniczenie 

zakresu poruszanej problematyki do migracji z Ukrainy do Polski pozwala jednocześnie na 

używanie w treści publikacji (z nielicznymi wyjątkami) terminów migracja i migrant, w miejsce 

tradycyjnie wykorzystywanych określeń typu emigracja i emigrant oraz imigracja i imigrant. 

Argumentów uzasadniających podejmowanie badań nad procesami migracji z Ukrainy 

do Polski jest kilka. W pierwszym rzędzie należy zwrócić uwagę na problem formułowania 

prawidłowości dotyczących przyczyn, przebiegu i skutków migracji. Występują w tym 

zakresie specyficzne różnice pomiędzy poszczególnymi krajami. Każda migracja pomiędzy 

dwoma krajami ma cechy typowe i szczególne tylko dla tej migracji. Ewentualne korzystanie 

z wyników badań odnoszących się do różnych aspektów migracji w ujęciu międzynarodowym 

i przenoszenie do Polski stosowanych tam rozwiązań w zakresie kształtowania procesów 

migracji powinno być poprzedzone badaniem specyficznych zależności występujących 

pomiędzy dwoma krajami, w przypadku tej monografii  – pomiędzy Polską a Ukrainą. 

W nie mniejszym stopniu na zasadność zajmowania się migracją do Polski wskazuje 

znaczny wzrost liczby migrantów z Ukrainy pracujących w polskiej gospodarce. O rosnącej 

liczbie migrantów z Ukrainy świadczy w ostatnich latach liczba udzielonych przez 

wojewodów zezwoleń na pracę i zarejestrowanych w urzędach pracy oświadczeń 
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pracodawców zamierzających zatrudniać migrantów. O ile w 2007 roku łączna liczba tego 

typu dokumentów wynosiła zaledwie 24 tys., to w 2014 r. sięgała 399,9 tys., a w I półroczu 

2015 aż 422,8 tys. Oznacza to, że w pierwszym półroczu 2015 roku mogło podjąć pracę 

w Polsce więcej migrantów z Ukrainy niż potencjalnie pracowało ich w całym 2014 roku, 

a   migranci z Ukrainy w 2015 roku, o ile wszyscy otrzymujący zezwolenie i oświadczenie 

podjęli pracę, mogą stanowić w Polsce około 4,9% liczby pracujących w gospodarce 

narodowej
1
. Zmienia się także struktura migracji. Migranci z Ukrainy, którzy jeszcze kilka lat 

temu zatrudniani byli niemal wyłącznie w rolnictwie, gospodarstwach domowych, handlu  

i budownictwie, zaczęli coraz częściej podejmować pracę w różnych branżach przemysłu  

i transporcie. 

Problematyka migracji z Ukrainy do Polski, kraju o zbliżonej kulturze i języku do 

Polski, ma też istotne znaczenie w związku z niekorzystnymi dla Polski prognozami 

demograficznymi. W wielu krajach Europy dotkniętych problemem starzenia się 

społeczeństw, w których maleje odsetek osób w wieku produkcyjnym, jest dostrzegana 

znacząca rola migrantów w rozwoju gospodarczym. W Polsce, jak wynika z badań 

Narodowego Banku Polski w okresie bardzo dobrej koniunktury gospodarczej (rok 2007), 

środowiska biznesowe uznały (wśród wielu innych barier o charakterze, m.in.: 

technicznym, finansowym czy prawnym) za główną barierę dalszego rozwoju podmiotów 

gospodarczych – brak pracowników
2

. Z takim niekorzystnym scenariuszem należy się 

liczyć także w przyszłości, gdyż w perspektywie do 2050 r. nie tylko będzie zmniejszać się 

liczba ludności w kraju, ale nastąpi spadek liczby ludności w wieku produkcyjnym
3
. 

Aktualność tematyki migracji z Ukrainy do Polski wzmaga trudna do zdefiniowania 

sytuacja polityczna oraz gospodarcza na Ukrainie, która ujawniła się szczególnie silnie 

od początku 2014 roku i pozostaje nierozwiązana w roku 2015.  

Wymienione konstatacje wskazujące na potrzebę zajmowania się tematyką migracji  

z Ukrainy do Polski sygnalizują jednocześnie konieczność  podejmowania działań w obszarze 

polskiej polityki migracyjnej. Polska, która jeszcze niedawno była niemal wyłącznie krajem 

emigracyjnym, powinna kontynuować rozpoczęte poszukiwania odpowiedzi na pytanie –  

czy, i w jaki sposób budować politykę migracyjną? Podstawą odpowiedzi na to pytanie jest 

określenie korzyści dla polskich przedsiębiorców i skutków dla rynku pracy. 

                                                             

1 GUS, http://stat.gov.pl/wskazniki-makroekonomiczne/; Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, 

http://www.mpips.gov.pl/analizy-i-raporty/cudzoziemcy-pracujacy-w-polsce-statystyki/ dostęp: 11.09.2015 (bez 

podmiotów zatrudniających do 9 osoób, w przypadku porównania liczby zezwoleń i oświadczeń w stosunku 

do pracujących ogółem odsetek ten wynosi w I półroczu 2,74%). 
2 Narodowy Bank Polski, www.nbp.pl dostęp: 10.08.2012.  
3 Prognoza ludności na lata 2014-2050, GUS, Warszawa 2014, s. 168, 218. 
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Ekonomiczne aspekty migracji zarobkowej dostrzegł już w końcu XIX wieku  

E.G. Ravenstein. Od połowy XX wieku prowadzono badania procesów migracji najpierw  

w Stanach Zjednoczonych, nieco później w krajach Europy Zachodniej. W Polsce 

problematyka migracji była dwadzieścia lat temu przede wszystkim domeną kilkunastu 

demografów i socjologów (m.in.: M. Okólski, K. Slany), choć prowadzili w tej tematyce 

badania nieliczni ekonomiści (S. Golinowska, R. Jończy, E. Kryńska). Badania 

koncentrowały się zaledwie w kilku ośrodkach naukowych, w szczególności w Warszawie 

(Ośrodek Badań nad Migracjami UW, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych). Przeprowadzone 

w ostatnich latach badania aspektów ekonomicznych migracji do Polski były często tylko 

fragmentem szerszego zakresu badań obejmujących wiele różnych problemów związanych 

z rynkiem pracy w Polsce, integracją migrantów czy polityką migracyjną. W niewielkim 

stopniu zajmowano się problematyką skutków ekonomicznych migracji z Ukrainy dla 

polskich przedsiębiorców, w ogóle nie spotyka się badań dotyczących funkcji ekonomicznej 

migracji w odniesieniu do największej liczbowo grupy migrantów zatrudnianych w Polsce 

na stanowiskach robotniczych. Istnieje luka badawcza w tym zakresie. 

Do rzadkości także należą badania ustosunkowujące się do trwałości zjawiska migracji 

ukraińskiej do Polski. Zakłada się, że o ile wystąpią w Polsce określone warunki sprzyjające 

wzrostowi zatrudnienia, to przy braku pracowników rodzimych, w ich miejsce szybko 

pojawią się migranci z Ukrainy, w odpowiedniej liczbie i o odpowiednich kwalifikacjach. 

Może to jednak nie być prawdą z uwagi na np. ograniczone zasoby migrantów, istniejącą  

od wielu lat konkurencję innych krajów w pozyskiwaniu migrantów z tego kraju lub inne 

bariery, które mogą wystąpić w przepływach osób. Dlatego istotne jest badanie czynników 

wpływających zarówno na rozwój procesu migracji z Ukrainy do Polski, jak i hamujących 

ten rozwój. 

Opisywane w monografii badania służyły identyfikacji i ocenie funkcji ekonomicznej 

migracji zarobkowej z Ukrainy z perspektywy polskich przedsiębiorców.  

Funkcja ekonomiczna migracji zarobkowej w działalności polskich przedsiębiorców 

została zdefiniowana jako wpływ zatrudnienia migrantów na  sytuację tych przedsiębiorców 

w zakresie: równowagi na wewnętrznym rynku pracy, elastyczności pracy oraz wyników 

ekonomicznych. 

Funkcja ekonomiczna migracji jest jedną z funkcji, obok kulturowej czy 

demograficznej, o jakiej możemy mówić w kontekście określonego społeczeństwa lub 

gospodarki. Występuje  na różnych poziomach rozważań i można ją badać z różnej 

perspektywy: 
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 teorii ekonomii, która opisuje kluczowe problemy migracji i poszukuje dla nich 

usystematyzowanych prawidłowości ekonomicznych; 

 polityki migracyjną, próbującej za pomocą określonych narzędzi prawnych sterować 

przepływami migrantów; 

 gospodarki, gdzie może wystąpić zarówno szereg korzyści jak i strat (rozwój handlu, 

podatki, wydatki socjalne, przekazy finansowe migrantów) zarówno w kraju 

wysyłającym jak i przyjmującym migrantów; 

 rynku pracy, dla którego znaczący napływ lub odpływ migrantów może mieć duże 

znaczenie, w szczególności dotyczy to sytuacji na lokalnym rynku pracy w aspekcie 

dostępności miejsc pracy dla pracowników rodzimych i ich poziomu wynagrodzeń; 

 przedsiębiorców, podejmujących pragmatyczne decyzje na poziomie przedsiębiorstwa, 

w szczególności dotyczące sposobów uzupełniania niedoborów zatrudnienia w drodze 

przyjmowania do pracy pracowników rodzimych lub alternatywnie migrantów; 

 migrantów i ich rodzin, dla których środki finansowe z tytułu pracy za granicą, mogą 

mieć wpływ na ich poprawę sytuacji gospodarstw domowych migrantów i tym samym 

mogą mieć istotne znaczenie przy podejmowaniu decyzji o migracji. 

W monografii podjęto rozważania na temat funkcji ekonomicznej migracji  

z perspektywy polskich przedsiębiorców zatrudniających migrantów, koncentrując uwagę  

na skutkach ekonomicznych tego zatrudnienia dla przedsiębiorców. W teoretycznej 

części  nie pominięto też szerszego spojrzenia na problem migracji z innych perspektyw: 

teoretyków ekonomii, polityków zajmujących się polityką migracyjną, rynku pracy  

i migrantów. Te perspektywy mają jednak tylko charakter pomocniczy, stanowią tło dla 

podstawowego obszaru analizy, jaką jest sytuacja polskich przedsiębiorców, zatrudniających 

migrantów. Takie rozszerzenie perspektywy było konieczne, gdyż trudno prawidłowo 

analizować aspekty działalności przedsiębiorców bez zwracania uwagi na uwarunkowania 

związane z otoczeniem w jakim przedsiębiorcy prowadzą  działalność.  

Do Polski migrują w większości (ponad 70%) osoby podejmujące w Polsce pracę  

na stanowiskach robotniczych (przy pracach prostych i wymagających określonych 

kwalifikacji), w związku z tym przyjęto na etapie konceptualizacji badań, iż analizowani 

będą tylko ci przedsiębiorcy, którzy zatrudniają wyłącznie te grupy migrantów
4
. Przyjęcie 

takiego ograniczenia co do zakresu badań umożliwiło uzyskanie bardziej jednolitych 

wyników i sformułowanie bardziej jednoznacznych wniosków. 

                                                             

4 W.G. Czebanowa (red.), Zownisznia trudowa migracja nasielienja Ukrainy, Kijów 2009, s. 40-42.  
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W oparciu o przedstawione uzasadnienie prowadzenia badań,  po zdefiniowaniu dla 

potrzeb badań takich terminów jak migracja i funkcja ekonomiczna migracji oraz określeniu 

perspektywy z jakiej funkcja ta będzie badana, możliwe było sformułowanie istotnych 

problemów badawczych. Dotyczą one wpływu migrantów z Ukrainy zatrudnianych 

na stanowiskach robotniczych na: 

 poziom równowagi na wewnętrznym rynku pracy, rozumiany jako stopień 

uzupełniania niedoborów kadrowych w różnych przekrojach stanowisk; 

 elastyczność pracy u przedsiębiorców, określaną poprzez formę prawną zatrudnienia 

migrantów, ich czas i system pracy oraz  dyspozycyjność migrantów; 

 wyniki ekonomiczne działalności przedsiębiorcy (m.in. poprzez ocenę wpływu 

zatrudnionych migrantów na osiągane przychody ze sprzedaży, koszty pracy, 

wydajność, jakość i dyscyplinę pracy). 

Dodatkowym problemem badawczym są czynniki wpływające pozytywnie i negatywnie 

u przedsiębiorców na rozwój funkcji ekonomicznej migracji z Ukrainy, w szczególności na jej 

trwałość, rozumianą jako kontynuowanie migracji w przyszłości. 

Szczegółowy opis metod badawczych, postępowania badawczego wraz ze schematami 

i charakterystyką badanych przedsiębiorców ujęty został w rozdziale 3.2. 

Wyniki studiów literaturowych i przeprowadzonych badań empirycznych omówione 

zostały w sześciu rozdziałach rozprawy. Struktura, układ i logika treści monografii wynikają 

z przejętego celu, postawionych pytań badawczych i sformułowanych hipotez. 

Rozdział pierwszy we wstępnej części przybliża podstawowe pojęcia oraz prezentuje 

dane ilościowe dotyczące migracji, a także cechy charakterystyczne procesów migracji  

w skali świata, kontynentów i niektórych krajów. Końcowe fragmenty pierwszy dwóch 

podrozdziałów dotyczą tendencji i perspektyw rozwoju migracji oraz polityk migracyjnych 

prowadzonych przez inne kraje w stosunku do migrantów. Te dwa podrozdziały pełnią rolę 

tła dla omawianej dalej tematyki. W dalszej części rozdziału autor przytacza wyniki badań 

związanych z procesami migracji na Ukrainie pod kątem możliwości rozwoju tych procesów 

do Polski, ze szczególnym uwzględnieniem konkurencji innych krajów w zakresie pozyskiwania 

zasobów pracy z Ukrainy. 

W rozdziale drugim została przeprowadzona analiza różnych aspektów ekonomicznych 

związanych z migracją zarobkową na świecie i w Polsce, spotykanych zarówno w teoriach jak 

i wynikach badań empirycznych. Istotny fragment rozdziału dotyczy zmian w gospodarce  

i na rynku pracy w Polsce sprzyjających rozwojowi migracji z Ukrainy do Polski. Jednak 

autor skoncentrował główną uwagę na analizie wpływu migracji zarobkowych na rozwój 
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gospodarczy i rynek pracy zarówno w Polsce jak i w innych krajach oraz na analizie roli  

i pozycji migrantów z Ukrainy na polskim rynku pracy. Rozdział ten przedstawia stan wiedzy 

na temat funkcji ekonomicznej zarówno na poziomie krajów przyjmujących migrantów,  

w szczególności Polski, jak i na poziomie przedsiębiorcy. 

Rozdział trzeci dotyczy metodyki badań opisywanych w kolejnych trzech rozdziałach. 

Określony został zakres badań: przedmiotowy, podmiotowy, czasowy i terytorialny. Wiele uwagi 

poświęcono w tym rozdziale opisowi metod badawczych i organizacji badań, przyjętych 

hipotez i pytań badawczych oraz charakterystyce badanych przedsiębiorców. 

Rozdział czwarty to pierwszy z rozdziałów empirycznych dotyczących wpływu 

migrantów z Ukrainy na równowagę zatrudnienia u przedsiębiorców. W pierwszej części 

rozdziału analizie poddano przyczyny zatrudniania migrantów, próbując znaleźć odpowiedź 

na pytanie – czy polscy przedsiębiorcy zatrudniają migrantów, w celu osiągania korzyści 

ekonomicznych, czy też są ku temu inne powody? W kolejnych fragmentach tego rozdziału 

szukano odpowiedzi na kilka pytań dotyczących wpływu migrantów z Ukrainy na równowagę 

zatrudnienia u różnych kategorii przedsiębiorców. Istotną sprawą było badanie wpływu 

zatrudniania migrantów na wypieranie pracowników rodzimych oraz ocena charakteru  

ich zatrudnienia w kontekście problemu substytucyjności i komplementarności w stosunku  

do rodzimych pracowników. 

W rozdziale piątym zostały przedstawione wyniki badania dotyczące wpływu 

zatrudnienia migrantów na elastyczność pracy u polskich przedsiębiorców, określoną 

dla potrzeb monografii poprzez formę prawną zatrudnienia migrantów, wymiar i system czasu 

pracy oraz ich dyspozycyjność. Kolejna część rozdziału została poświęcona badaniu tego, 

w jaki sposób migranci z Ukrainy mogą oddziaływać na niektóre obszary działalności 

przedsiębiorcy (wydajność, jakość i dyscyplinę pracy oraz koszty pracy i przychody ze 

sprzedaży) mające istotny wpływ na uzyskiwane wyniki ekonomiczne. 

Rozdział szósty ma także charakter empiryczny – dotyczy identyfikacji czynników 

wpływających na rozwój funkcji ekonomicznej migracji oraz  perspektyw rozwoju tej funkcji 

w ocenach przedsiębiorców. Badania pozwoliły zidentyfikować podstawowe bariery 

i zagrożenia dla rozwoju migracji z Ukrainy do Polski obecnie występujące i mogące 

wystąpić w przyszłości.  
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W zakończeniu przedstawiono w syntetyczny sposób efekty badań własnych, 

które posłużyły do weryfikacji przyjętych hipotez i oceny stopnia realizacji przyjętego celu 

badań. W oparciu o nie wyprowadzono wnioski i rekomendacje użyteczne zarówno dla 

przedsiębiorców zatrudniających migrantów jak i dla budowania polskiej polityki 

migracyjnej.  

  


