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Spośród	różnych	obszarów	niepewności	kwe-
stia	uchodźców	napływających	z	Ukrainy	do	
Polski	wyróżnia	się	szczególnym	znaczeniem	
dla	przyszłości	naszego	kraju.	Jeszcze	w	stycz-
niu	2022	r.	możliwość	nagłego	pojawienia	się	
na	naszym	terytorium	dodatkowego	2,9	mln	
osób	wydawała	się	czysto	teoretyczna	i	mimo	
że	uczulali	na	nią	eksperci	–	w	tym	eksperci	
Warsaw	Enterprise	Institute	–	decydenci	tylko	
pobłażliwie	kiwali	głowami,	nie	podejmując	
żadnych	realnych	działań	przygotowawczych.	
Wojna	jednak	wybuchła.	Ziścił	się	scenariusz	
masowego	napływu	uchodźców,	wymusza-
jąc	na	polskim	społeczeństwie,	gospodarce	
oraz	instytucjach	państwa	natychmiastowe	
dostosowania.	Z	 jednej	strony	–	biorąc	pod	
uwagę	błyskawiczne	tempo	imigracji	z	Ukrainy	

–	obecną	sytuację	można	nazwać	kryzysem.	 
Z	drugiej	strony	jest	to	kryzys,	który	można	(nie	
bez	olbrzymiego	wysiłku)	przekuć	na	szansę,	
zarówno	dla	Polski,	jak	i	dla	uchodźców.	

Postanowiliśmy	przyjrzeć	się	temu,	kto	wła-
ściwie	do	Polski	przybywa,	 jaki	rynek	pracy	
zastaje	 i	 jakie	branże	powitają	go	z	otwar-
tymi	rękami,	a	także	temu,	jak	odnajdują	się	 
w	tym	wszystkim	instytucje	edukacji,	zdrowia	
i	opieki	społecznej.	Autorzy	niniejszego	raportu	
w	swoich	analizach	opierają	się	na	możliwie	
najświeższych	danych.

Szymon Witkowski	przygląda	się	polskiemu	
rynkowi	pracy	 i	zapotrzebowaniu	na	pracę	
oraz	konkretne	profesje,	które	zastali	ukraińscy	
uchodźcy.	Zwraca	uwagę	na	to,	że	polski	rynek	
pracy	był	przed	wybuchem	wojny	na	Ukrainie	
wyjątkowo	chłonny.	Bezrobocie	w	Polsce	we-
dług	GUS	wynosi	5,5	proc.,	zaś	według	Eurosta-
tu	–		3	proc.	i	jest	to	drugi	najniższy	wskaźnik	 
w	całej	Unii	Europejskiej,	a	ponadto	nawet	 
8	na	10	pracodawców	ma	problemy	ze	znale-
zieniem	pracowników.	Mogłoby	się	wydawać	
więc,	że	uchodźcy	naturalnie	te	problemy	
rozwiążą.	Problem	w	tym,	że	najbardziej	poszu-

kiwani	na	rynku	są:	cieśle	i	stolarze	budowlani,	
dekarze	i	blacharze	budowlani,	kierowcy	au-
tobusów,	kierowcy	samochodów	ciężarowych	 
i	ciągników	siodłowych,	operatorzy	obrabiarek	
skrawających,	pielęgniarki	 i	położne,	samo-
dzielni	księgowi	oraz	spawacze,	a	więc	zawody	
wykonywane	przez	mężczyzn,	gdy	przecież	
do	Polski	napływają	głównie	matki	z	dziećmi.	
Profil	demograficzny	uchodźców	z	Ukrainy	
przedstawia	dr Sara Bojarczuk,	pisząc,	że	aż	
93	proc.	uchodźców	to	kobiety,	z	których	ok.	45	
proc.	wcale	nie	zna	języka	polskiego.	Innymi	
słowy,	znalezienie	pracy	dla	tych	osób	nie	
jest	zadaniem	łatwym.	Jednak,	jak	zwracają	
uwagę	Cezary Bachański i Kamil Rybak,	firmy	
zaczynają	reagować	na	tę	sytuację,	tworząc	 
w	 zawodach	niewymagających	wysokich	
kwalifikacji	 w	 sektorze	 małych	 i	 średnich	
przedsiębiorstw,	tam,	gdzie	to	możliwe	miej-
sca	pracy	dla	kobiet.	Jednocześnie	otwiera	się	
przed	rodzimymi	przedsiębiorcami	szansa	na	
rozwój	takich	usług,	 jak	opieka	nad	dziećmi,	
czy	osobami	starszymi.

Duża	część	uchodźców	(wg	niektórych	badań		
jest	to	aż	50	proc.)	chce	wrócić	na	Ukrainę,	
gdy	tylko	będzie	to	możliwe.	Jednocześnie	

–	póki	trwa	wojna	–	pozostają	oni	w	Polsce	 
i	wyrażają	chęć	podjęcia,	chociażby	tymcza-
sowej	pracy.	Żeby	rynek	swobodnie	 i	szyb-
ko	dostosował	się	do	nowej	podaży	pracy,	
konieczne	 jest	także	sprawne	funkcjonowa-
nie	 instytucji,	 które	 zapewnią	uchodźcom	
stabilny	 byt:	 od	 dachu	 nad	 głową,	 przez	
edukację	 ich	 dzieci	 po	 opiekę	 medyczną	 
i	świadczenia	społeczne.	Niestety,	 jak	wska-
zuje	 Aleksandra Fandrejewska-Tomczyk  
w	tym	zakresie	mnożą	się	problemy.	Np.	jeśli	 
w	Polsce	zostanie	1,5	mln	uchodźców	ukra-
ińskich	to	potrzebnych	będzie	dodatkowo	ok.	
3,1	mld	zł	w	tym	roku	na	publiczną	ochronę	
zdrowia	(2,1	mld	zł	–	jeśli	będzie	to	milion	osób),	
a	samo	zwiększenie	liczby	pacjentów	oznacza	
potrzebę	podwyższenia	lub	zniesienia	limitów	

Wstęp
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wizyt	 i	zabiegów.	W	systemie	polskiej	oświa-
ty	natomiast	pojawiło	się	ok.	185	tys.	nowych	
uczniów.	To	także	olbrzymie	obciążenie	budże-
towe.	Gdy	uchwalano	specustawę	o	uchodź-
cach	rząd	szacował,	że	miesięczny	koszt	przy	
200	tys.	dzieci	wyniesie	ok.	336,6	mln	zł;	przy	
150	tys.	miało	to	być	252	mln	zł.	

Warsaw	Enterprise	 Institute	rekomenduje	 jak	
najszybsze	podjęcie	merytorycznej	debaty	
na	 temat	koniecznych	rozwiązań	systemo-
wych,	które	nie	będą	mieć	doraźnego	i	wy-
łącznie	finansowego	charakteru.	Opieranie	

się	na	świadczeniach	socjalnych	dla	uchodź-
ców	w	przekonaniu,	że	to	załatwi	sprawę,	nie	
jest	właściwym	podejściem	do	problemu.	Ni-
niejszy	raport	może	stanowić	punkt	wyjścia	
do	 takiej	 debaty.	 Jesteśmy	 przekonani,	 że	 
w	odpowiedzi	na	nagły	napływ	uchodźców	do	
Polski	kluczowe	jest	stworzenie	odpowiednich	
ram	instytucjonalnych,	które	to	ramy	swoimi	
oddolnymi	działaniami	wypełni	społeczeństwo	
i	sektor	prywatny.	Uważamy	takie	rozwiązanie	
za	korzystniejsze	niż	próby	ręcznego	sterowania	
każdym	aspektem	obecnej	sytuacji.	



Sara Bojarczuk

Absolwentka	wydziału	Socjologii	w	Trinity	College	w	Dublinie	(PhD)	oraz	wydziału	Poli-
tyki	Społecznej	w	University	of	Bath	(MRes).	Jej	zainteresowania	badawcze	obejmują:	
socjologię	pracy,	migracji,	rodziny,	roli	kobiet	w	procesach	migracyjnych,	a	zwłaszcza	
roli	sieci	społecznych.	W	swojej	pracy	doktorskiej	skupia	się	na	roli	sieci	społecznych	
w	mobilizacji	wsparcia	wśród	polskich	pracujących	matek	mieszkających	w	Irlandii.	
Obecnie	pracuje	 jako	adiunkt	badawczy	w	Ośrodku	Badań	nad	Migracjami,	gdzie	
zajmuje	się	badaniem	na	temat	roli	interesów	pracodawców	w	kształtowaniu	polityk	
migracyjnych.

Uchodźcy z Ukrainy w Polsce: analiza
demograficzna i rynku pracy
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Wprowadzenie

Od	24	lutego	2022	r.,	czyli	od	początku	agresji	
Rosji	na	terytorium	Ukrainy,	z	kraju	tego	ucie-
kło	5	034	4391	ludzi.	Granicę	polsko-ukraińską	
przekroczyło	ok.	2,8	miliona	osób	–	informuje	
Straż	Graniczna.	Według	prognoz	Wysokiego	
Komisarza	ds.	Uchodźców	ONZ,	docelowo	na	
terytorium	Unii	Europejskiej	będzie	wkrótce	
znajdować	się	od	6,5	do	7	mln	osób	z	Ukrainy,	
w	tym	głównie	kobiet	z	dziećmi.	Według	sza-
cunków	UN2,	poza	Polską,	uchodźcy	podążają	

1	 Stan	na	19.04.2022	r.
2	 Sytuacja	uchodźców	z	Ukrainy	według	danych	UNHCR,	dostępne	tutaj:	https://data2.unhcr.org/	
	 en/situations/ukraine/location?secret=unhcrrestricted.
3	 Źródło:	UN,	19.04.2022	r.

do	Rumunii	(757	047),	na	Węgry	(471	080),	do	
Mołdawii	(426,964)	i	Słowacji	(342,813)3.	Naj-
nowsze	dane	z	państw	członkowskich	UE	po-
kazują	również,	że	w	krajach,	które	nie	graniczą	
bezpośrednio	z	Ukrainą,	przebywa	łącznie	ok.	1,4	
mln	uchodźców.	Najwięcej	osób	kierujących	się	
na	zachód	Europy,	zmierza	głównie	do	Niemiec	
i	innych	krajów	członkowskich	Unii	Europejskiej.	
Czechy	to	również	popularny	kraj	docelowy.
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Przepływy migracyjne

Według	informacji	przekazanych	przez	polską	
Straż	Graniczną,	spada	liczba	osób	przekracza-
jących	granicę	polsko-ukraińską	(z	Ukrainy	do	
Polski).	Według	danych	udostępnionych	przez	
Straż	Graniczną,	liczba	osób	przekraczających	
tę	granicę	rosła	gwałtownie	do	8.03.2022	r.,	kie-
dy	to	polska	Straż	Graniczna	odprawiła	125	800	
osób.	Ten	dzień	stanowił	też	rekord	dziennych	
odpraw	na	granicy.	Od	tego	momentu	liczba	
ta	stale	spadała,	a	16.04.2022	r.	odprawiono	
niespełna	20	tys.	osób	wkraczających	na	te-
rytorium	Polski.	Po	wygasającej	 już	pierwszej	
fali	uchodźców,	 ich	napływ	ustabilizował	się	
na	poziomie	20	tys.–30	tys.	nowych	osób	prze-
kraczających	polską	granicę	każdego	dnia.	
Jednocześnie,	wraz	ze	spadającym	napływem	
migrantów	z	Ukrainy,	można	zaobserwować	
wzrost	 liczby	osób	powracających	do	kraju.	
Jest	to	dość	nowe	zjawisko	(trudne	do	uchwy-

cenia	na	tak	wczesnym	poziomie)	pod	wzglę-
dem	nasilenia	 i	 regularności.	Pomimo	tego,	
że	migracje	powrotne	również	utrzymują	się	
na	dość	wyrównanym	poziomie	od	ok.	18	tys.	
do	20	tys.,	możemy	zaobserwować	pierwsze	
przypadki	gwałtownego	wzrostu	 liczby	osób	
powracających,	 co	 w	 zestawieniu	 z	napły-
wem	uchodźców	daje	ujemny	bilans	migracji	
(wykres	1),	 tzn.	więcej	osób	wyjeżdża	z	Polski	
do	Ukrainy,	niż	przyjeżdża	z	Ukrainy	do	Polski. 

Pierwszy	taki	skok,	kiedy	więcej	osób	opuściło	
Polskę,	niż	do	kraju	przyjechało,	widoczny	był	 
w	dniach	15–17.04.2022	r.	W	ostatnim	czasie,	po	
raz	kolejny	możemy	zaobserwować	nie	tylko	
wzrost	w	odprawach	z	Ukrainy	do	Polski,	ale	
również	wzrost	w	liczbie	osób	powracających	
do	Ukrainy.

Wykres 1. Przepływy	migracyjne	na	granicy	polsko-ukraińskiej

Źródło:	Opracowanie	własne	na	podstawie	danych	raportowanych	przez	Straż	Graniczną.
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Profil demograficzny 

Pomimo	upływu	czasu,	dane	dotyczące	pro-
filu	demograficznego	uchodźców	są	mocno	
ograniczone.		Z	jednej	strony,	dostępne	są	już	
pierwsze	badania	sondażowe,	z	drugiej	–		coraz	
więcej	osób	składa	deklarację	PESEL,	co	otwiera	
nam	(niewielkie)	możliwości.	Kluczowym	wnio-
skiem,	który	na	pewno	znajdzie	odzwierciedle-
nie	m.in.	na	rynku	pracy	jest	profil	migracji	–	
znacznie	różniący	się	od	tego,	z	którym	mieliśmy	
do	czynienia	do	tej	pory.	Dotychczas	migracja	 
z	Ukrainy	do	Polski	obejmowała	głównie	mło-
dych	mężczyzn,	którzy	cyrkulowali	między	Pol-
ską	a	Ukrainą,	traktując	wciąż,	w	dużej	mierze,	
pracę	i	pobyt	w	Polsce	jako	tymczasowy.	Obec-

nie,	według	danych	sondażowych,	mamy	do	
czynienia	głównie	z	emigracją	kobiet	(93	proc.)	
i	dzieci	–	większość	osób	przekraczających	
granicę	Polski	przybyło	z	1	lub	więcej	dziećmi	(63	
proc.).	Dane	opisowe	na	podstawie	wniosków	 
o	 wydanie	 numeru	 PESEL	 korespondują	 ze	
wspomnianymi	 powyżej	 liczbami.	 Według	
danych	na	11.04,	prawie	1	mln	(925	901)	osób	
złożyło	wniosek	o	nadanie	numeru	PESEL.	Spo-
śród	nich	prawie	72	proc.	to	kobiety,	a	28	proc.	
(262	215)	to	mężczyźni	(podobnie	równomier-
ny	rozkład	występuje	również	w	kontekście	
województw).

Źródło:	Opracowanie	własne	na	podstawie	wniosków	o	przyznanie	numeru	PESEL(z	dn.	11.04.2020	r.).

Wykres 2 Podział	Ukraińców	(wg	płci),	które	złożyły	wniosek	o	nadanie	nr	PESEL

Spośród	nich	niewiele	ponad	450	tysięcy	to	
dzieci,	a	prawie	315	tysięcy	to	dzieci	i	młodzież	
w	wieku	szkolnym.	Seniorzy	(osoby	w	wieku	

emerytalnym,	tj.	65+)	to	4,2	proc.	osób,	które	
złożyły	wniosek	o	nadanie	numeru	PESEL.



Warsaw Enterprise Institute 11

Przyszłość uchodźców z Ukrainy na polskim rynku pracy

Źródło:	Opracowanie	własne	na	podstawie	wniosków	o	przyznanie	numeru	PESEL	(z	dn.	11.04.2020	r.).

Wykres 3 Liczba	ukraińskich	dzieci	w	Polsce	

Niestety	dostępne	są	tylko	dane	dotyczące	
osób	zarejestrowanych	–	nie	wszyscy	obywa-
tele	Ukraińcy	decydują	się	na	złożenie	wniosku	 
o	przyznanie	numer	PESEL	(nie	jest	on	niezbędny	
do	podjęcia	pracy,	poza	tym	system	i	pro-
cedury	nadawania	numeru	PESEL	są	wciąż	
przeciążone).	Szacuje	się	jednak,	że	w	Polsce	
przebywa	około	1,5	miliona	migrantów,	w	związ-
ku	z	czym	skala	zjawiska	w	rzeczywistości	jest	
znacznie	większa.	

Ponadto,	z	wyników	przedstawionych	przez	
grupę	EWL,	45	proc.	osób	przybyłych	do	Polski	

nie	zna	języka	polskiego	lub	zna	go	bardzo	
słabo,	a	29	proc.	deklaruje	słabą	znajomość	
języka.	Tylko	4	proc.	porozumiewa	się	swobod-
nie	i	bardzo	dobrze	oraz	dobrze	(5	proc.)	lub	
przeciętnie	(17	proc.),	co	łącznie	daje	26	proc.	
uchodźców	posiadających	(w	jakimś	stopniu)	
umiejętności	posługiwania	się	językiem	polskim.	
Dodatkowo,	ponad	połowa	pytanych	w	son-
dażu	deklaruje	znajomość	języka	angielskiego	
na	poziomie	komunikatywnym.
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Kto wrócił, kto został, a kto przyjechał?

Nie	wszyscy	uchodźcy	odnajdują	się	w	nowej	
rzeczywistości.	Pomimo	gwałtownego	napływu	
oraz	niekończącego	się	konfliktu	zbrojnego,	
część	uchodźców	decyduje	się	na	powrót	do	
swojego	kraju.	Zdania	bazujące	na	badaniu	
sondażowym4	są	jednak	mocno	podzielone.	 
Z	jednej	strony,	spora	część	przybyłych	migran-
tów	deklaruje	chęć	jak	najszybszego	powrotu,	
z	drugiej	–	coraz	więcej	osób	deklaruje	chęć	
podjęcia	pracy	w	Polsce.	Ostatnie	badania	
przeprowadzone	przez	grupę	EWL	mówią	o	tym,	
że	58	proc.	badanych5	uchodźców	chciałoby	
wrócić	do	Ukrainy,	a	30	proc.	pozostać	w	Pol-
sce.	Wiąże	się	to	również	z	faktem,	że	ponad	
94	proc.	badanych	pozostawiło	swoje	rodziny	
w	Ukrainie	(osoby	starsze,	rodziców).	Jest	to	
prawdopodobnie	jeden	z	ważniejszych	powo-
dów,	dla	których	liczba	powrotów	wzrasta.	Ko-
lejnym	argumentem	jest	przekonanie,	że	wraz	
ze	zmieniającą	się	strategią	wojsk	rosyjskich	
(polegającą	na	ich	koncentracji	na	południo-
wym	wschodzie	kraju)	oraz	z	odzyskiwaniem	

4	 Raport	specjalny	EWL	„Uchodźcy	z	Ukrainy	w	Polsce”.
5	 Próba	doboru	respondentów	jest	uznawana	za	reprezentatywną,	według	autorów	sondażu.

przez	 wojska	 ukraińskie	 kontroli	 nad	coraz	
większą	liczbą	miejscowości,	sytuacja	uległa	
poprawie	i	powrót	jest	stosunkowo	bezpieczny,	
w	porównaniu	z	pierwszymi	dniami	rosyjskiej	
inwazji.	Kolejna	grupa	osób,	która	wraca	do	
Ukrainy	to	osoby,	które	po	przekroczeniu	gra-
nicy	po	24.02.2022	r.	nie	odnalazły	się	w	nowej	
sytuacji	w	Polsce	(lub	innym	europejskim	kraju).	 
12	proc.	badanych	zamierza	wyjechać	do	in-
nego	kraju	niż	Ukraina,	w	tym	m.in.	do	Niemiec,	
USA,	Wielkiej	Brytanii	i	Szwecji.	Tylko	w	niewiel-
kim	stopniu	deklaracje	te	znajdują	odzwiercie-
dlenie	w	faktycznych	działaniach,	podjętych	 
w	celu	 ich	realizacji.	O	 ile	Niemcy	cieszą	się	
sporą	popularnością	jako	kraj,	w	którym	zatrzy-
mują	się	uchodźcy,	to	podróż	do	USA	jest	zde-
cydowanie	trudniejsza	w	realizacji.	Podobnie	 
w	przypadku	Wielkiej	Brytanii	i	Szwecji	–	pomimo	
ułatwień	prawnych	i	deklaracji	chęci	przyjęcia,	
kraje	te	podjęły	stosunkowo	mniej	uchodźców	 
w	 porównaniu	 z	 krajami	 sąsiadującymi	
z	Ukrainą.
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Obywatele Ukrainy na polskim rynku pracy

Nagła	zmiana	profilu	migracji	niesie	ze	sobą	
konsekwencje,	przede	wszystkim	na	rynku	pra-
cy.	Sytuacja	ta,	ze	względu	na	przekrój	demo-
graficzny	migrantów,	niewątpliwie	najbardziej	
będzie	widoczna	w	sfeminizowanych	segmen-
tach	rynku	pracy.

Kluczowe	jest	to,	że	profil	osób,	które	wkracza-
ją	na	polski	rynek	pracy,	nie	 jest	adekwatny	
do	jego	potrzeb.	W	związku	z	tym	mamy	do	
czynienia	z	niedopasowaniem	demograficz-
nym	–	wcześniej	ukraińscy	migranci	(głównie	
młodzi	mężczyźni,	którzy	przyjeżdżali	do	Pol-
ski	sami,	bez	rodziny,	swobodnie	posługując	
się	 językiem	polskim)	byli	 zatrudniani	m.in.	 
w	gospodarstwach	rolnych,	sektorze	budowla-
nym	czy	w	innych,	głównie	fizycznych	pracach.	
Obecnie	sytuacja	uległa	 znacznej	 zmianie.	
Profil	dzisiejszego	migranta	z	Ukrainy	to	nie	
tylko	kobieta	z	dzieckiem	(lub	dziećmi),	która	
często	nie	zastąpi	mężczyzny	w	tego	rodzaju	
pracach.	Do	Polski	przybywają	również	wy-
kwalifikowani	pracownicy	(nauczyciele,	lekarze,	
dentyści,	 ratownicy,	pielęgniarki),	od	których,	
aby	podjąć	pracę	w	swoim	zawodzie,	wymaga	
się	nostryfikacji	kwalifikacji.	Choć	rośnie	liczba	
ukraińskich	uchodźców,	którzy	chcą	potwierdzić	
posiadane	doświadczenie,	by	móc	pracować	
w	swoim	zawodzie,	to	jednak	cena	nostryfikacji	
jest	wysoka6,	a	czas	oczekiwania	długi.

Według	danych	sondażowych,	do	Polski	przy-
jechały	osoby	relatywnie	dobrze	wykształcone,	 
o	zróżnicowanym	profilu	zawodowym:	od	wyso-
ko	wykwalifikowanych	specjalistów,	po	nauczy-
cieli	i	pracowników	medycznych	oraz	ci,	którzy	
do	tej	pory	wykonywali	pracę	na	stanowiskach	
menadżerskich	i	kierowniczych.	Tylko	niewielki	
odsetek	(7	proc.)	to	pracownicy	fizyczni.	Co-
raz	częściej	mamy	do	czynienia	z	sytuacjami,	
gdzie	napływ	kadry	z	Ukrainy	wykorzystywany	
jest	do	wypełnienia	wakatów	dla	pracowników	

6	 „Dziennik	Gazeta	Prawna”	podaje	kwotę	do	około	3205	zł	za	nostryfikację.
7	 Dostęp:	https://pie.net.pl/co-trzeci-przedsiebiorca-w-polsce-chce-zatrudniac-ukraincow-2.

wykwalifikowanych,	w	tym	np.	zatrudniania	
lekarzy	czy	pielęgniarek.	Ponadto,	w	przypadku	
zawodów	regulowanych	specustawą,	zwalnia	
się	obywateli	Ukrainy	z	konieczności	nostryfi-
kowania	dyplomów,	a	w	wielu	przypadkach	

–	niewymagana	jest	nawet	znajomość	języka	
polskiego.

Problem	niedopasowania	demograficznego	
pogłębia	się,	kiedy	spojrzymy	choćby	na	sektor	
rolny.	Część	mężczyzn,	którzy	do	tej	pory	wy-
konywali	tego	rodzaju	pracę,	zdecydowała	się	
na	powrót	do	kraju,	aby	wziąć	udział	w	obronie	
Ukrainy.	Kobiety	z	małymi	dziećmi	nie	zawsze	są	
w	stanie	ich	zastąpić	–	nie	tylko	ze	względu	na	
warunki	i	specyfikę	pracy,	ale	przede	wszystkim	
ze	względu	na	brak	opieki	nad	dziećmi.	Ponadto	
rolnicy,	którzy	do	tej	pory	zatrudniali	ukraiń-
skich	pracowników,	niechętnie	sprowadzają	
do	swoich	gospodarstw	kobiety	z	dziećmi.	Ich	
zatrudnienie	i	zakwaterowanie	stwarza	większe	
wyzwania,	związane	przede	wszystkim	z	orga-
nizacją	pracy	i	opieką	nad	dziećmi,	a	co	się	 
z	 tym	 wiąże	 –	 dodatkowymi	 kosztami,	 niż	 
w	przypadku	zatrudnienia	młodego	mężczy-
zny.	Jest	to	o	tyle	problematyczne,	że	moment	
odpływu	dotychczasowej	(dopasowanej)	siły	
roboczej	i	napływu	(niedopasowanych	demo-
graficznie)	nowych	pracowników	przypada	na	
czas,	kiedy	rozpoczynają	się	prace	przygoto-
wawcze	do	sezonu	w	gospodarstwach	rolnych,	
a	wkrótce	zaczną	się	pierwsze	zbiory.

Niemniej	jednak	ukraińscy	uchodźcy	są	chętni	
do	podjęcia	pracy	w	Polsce.	Z	kolei	badania	
przeprowadzone	przez	Polski	 Instytut	Ekono-
miczny	(PIE)7	przedstawiają	interesującą	per-
spektywę	pracodawców.	31	proc.	przedsiębior-
ców	wyraziło	chęć	zatrudnienia	ukraińskich	
obywateli,	z	czego	40	proc.	stanowiły	duże	 
i	 średnie	firmy.	Branże,	które	wykazują	naj-
większe	zapotrzebowanie	na	pracowników,	to	
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branża	budowlana,	przemysłowa	oraz	usługo-
wa.	O	ile	kobiety	mogą	napotykać	trudności	 
w	podjęciu	pracy	w	branży	budowlanej,	to	wy-
daje	się,	że	sektor	produkcji	stanowi	już	bardziej	
dostępny	rynek	pracy.	Migranci	mogą	również	
znaleźć	pracę	w	sektorze	hotelarsko-gastro-
nomicznym	(coraz	częściej	takie	oferty	pracy	
pojawiają	się	wraz	z	opcją	zakwaterowania),	
działalności	usługowej	(kosmetyczki,	 fryzjerki,	
masażystki,	 osoby	sprzątające,	opieka	do-
mowa),	 logistyce	czy	przetwórstwie	żywno-
ści.	Z	badań	PIE	wynika,	że	tylko	16	proc.	firm	
handlowych	bierze	pod	uwagę	zatrudnienie	
migrantów	z	Ukrainy	(częściej	są	to	np.	sklepy	
niż	hurtownie).

Obserwując	lokalne	fora	oraz	portale	interne-
towe	skupiające	oferty	pracy,	łatwo	zauważyć,	
że	w	trybie	natychmiastowym	polscy	przed-
siębiorcy	rozpoczęli	wyławianie	siły	roboczej.	
W	ciągu	kilku	dni	po	rozpoczęciu	rosyjskiej	
agresji,	wraz	z	falą	osób	uciekających	z	Ukrainy,	
rozpoczęła	się	fala	poszukiwań	pracowników.	
Ogłoszenia	zamieszczane	w	mediach	społecz-
nościowych	były	dość	precyzyjne,	w	stylu:	Dam 
pracę paniom z Ukrainy. Znajomość języka 
polskiego nie jest wymagana.

Dla	polskich	przedsiębiorców	była	to	idealna	
okazja	do	tego,	aby	uzupełnić	braki	kadrowe	

8	 Przykład	ten	został	przedstawiony	przez	dr.	Ignacego	Jóźwiaka,	podczas	wywiadu	dla	Oko.press	 
	 z	dnia	9.04.2022	r.

niskim	kosztem.	Tak	nieformalne	 formy	 re-
krutacji	sprzyjają	rozwojowi	tzw.	szarej	strefy	
na	rynku	pracy.	Ponadto,	w	ramach	zdobycia	
niezbędnych	funduszy,	migrantki	podejmują	
małe	indywidualne	prace	usługowe	(np.	goto-
wanie	ukraińskich	dań	narodowych,	usługi	ko-
smetyczne,	prace	porządkowe),	które	w	żaden	
sposób	nie	są	regulowane,	poza	ustaleniami	
między	kobietą	(często	nieposługującą	się	
językiem	polskim)	a	zleceniodawcą.

Coraz	częściej	obserwuje	się	także	zachowania	
preferencyjne	ze	strony	pracodawców	w	kwestii	
zatrudniania	migrantów	z	Ukrainy.	Dominuje	
percepcja,	że	tania,	zdeterminowana	i	znaj-
dująca	się	w	trudnej	sytuacji	siła	robocza,	nie	
tylko	będzie	bardziej	wydajna,	ale	również,	ze	
względu	na	uwarunkowania	społeczno-eko-
nomiczne,	zgodzi	się	na	niższą	stawkę,	dłuższe	
godziny	pracy	oraz	gorsze	warunki	niż	miałoby	
to	miejsce	w	przypadku	pracownika	z	Polski,	
tym	samym	pogłębiając	problem	segmen-
tacji	 rynku	pracy.	Ponadto,	napływ	nowych	
pracowników	wykorzystywany	jest	też	przez	
pracodawców	do	„mobilizacji	produktywności”	
obecnych	migrantów,	którzy	już	pracują	w	da-
nej	firmie8,	wyzyskując	pracowników.
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Scenariusze rozwoju sytuacji

Do	tej	pory	niewielu	naukowców	pokusiło	się	 
o	nakreślenie	możliwych	scenariuszy	powojen-
nych9.	Możliwe	są	dwa	scenariusze,	wiążące	
się	z	kontynuacją	konfliktu	zbrojnego	w	Ukra-
inie.	Najmniej	prawdopodobnym	wydaje	się	
zyskanie	przewagi	po	stronie	rosyjskiej.	Wtedy	
należy	się	spodziewać	dalszego	napływu	ok. 
	10	mln	uchodźców	uciekających	z	Ukrainy.	Dru-
gi,	dość	prawdopodobny	scenariusz	przewiduje	
kontynuację	wojny	na	dość	stabilnym	poziomie	
przez	dłuższy	czas.	Wiązałoby	się	to	z	ciągłym,	
stabilnym	napływem	uchodźców,	ale	również	
z	falami	powrotów	do	Ukrainy.	Te	przepływy	

9	 Jednym	z	odniesień	są	możliwe	rozwiązania	zaproponowane	przez	prof.	Pawła	Kaczmarczyka		
	 oraz	Macieja	Duszczyka	podczas	debaty	zorganizowanej	przez	German	Marshall	Fund,	 
	 pt.:	„One		Country,	Two	Nations:	The	Refugee	Crisis	in	Poland”.

migracyjne,	wraz	ze	wsparciem	uproszczonych	
procedur	zatrudniania	cudzoziemców,	z	cza-
sem	przerodziłyby	się	w	migracje	zarobkowe.

Z	kolei	w	przypadku	zakończenia	wojny,	pierw-
szy	(bardziej	optymistyczny)	scenariusz	za-
kłada	gwałtowną	falę	powrotów	oraz	szybką	
odbudowę	zniszczonej	gospodarki.	Mniej	opty-
mistyczna	wizja	generuje	obawy	co	do	tempa	
odbudowy	kraju	i	ukraińskiej	gospodarki.	Zakła-
da	więc,	że	migracja	z	Ukrainy	przekształci	się	
z	czasem	w	migrację	zarobkową,	a	migranci	
zdecydują	o	osiedleniu	się	w	Polsce.
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Rekomendacje

Przede	wszystkim	działania	i	polityka	społecz-
na	powinny	skupić	się	na	integracji	czasowej	 
(a	w	zasadzie	 jak	najszybszych	działaniach),	
z	uwzględnieniem	potrzeb	dotyczących	inte-
gracji	długoczasowej.

• Kluczowa	kwestia,	zarówno	dla	polskiej	
gospodarki,	jak	i	dla	samych	uchodźców	
to	jak	najszybsze	umożliwienie	migrantom	 
wejście na polski rynek pracy	 i	podję-
cie	godnie	płatnej	pracy	przez	obywateli	
Ukrainy.	Po	części	zostało	to	zainicjowane	
poprzez	nowelizację	tzw.	specustawy	o	za-
trudnianiu	cudzoziemców,	jednak	niepoko-
jący	jest	zarówno	wzrost	szarej	strefy,	ryzyko	
wyzysku,	jak	i	coraz	więcej	przypadków	pra-
cy	na czarno	lub	niewypłacanie	wynagro-
dzeń.	Niezbędna	jest	odpowiednia	pomoc	
i	działania	 interwencyjne,	aby	wspierać	
ukraińskich	obywateli	w	tym	zakresie.

• Dostosowanie infrastruktury mieszka-
niowej –	obecnie	rynek	nieruchomości	
jest	przeciążony,	a	problem	z	wynajęciem	
lokalu	ogromny.	Spowodowane	jest	to	fak-
tem,	że	nigdy	wcześniej	mieszkania	i	domy	
przeznaczone	na	wynajem	nie	cieszyły	się	
aż	tak	dużym	zainteresowaniem.	Dostępne	
mieszkania	są	ekstremalnie	szybko	wy-
najmowane.	Z	drugiej	strony	jednak	coraz	
częściej	mamy	do	czynienia	z	dyskrymina-
cją	i	preferencjami	wynajmujących	doty-
czącymi	narodowości	najemców.	Ponadto,	
zbliżające	się	okresy	wypoczynkowe	coraz	
częściej	będą	zmuszać	właścicieli	hoteli 
i	pensjonatów,	którzy	do	tej	pory	oferowa-
li	 lokum	do	tego,	aby	zwolnić	te	miejsca	 
i	przygotować	je	dla	turystów,	którzy	są	
często	ich	głównym	źródłem	dochodu.

• Dalsza relokacja uchodźców	do	innych	
części	Polski	i	krajów	Unii	Europejskiej,	aby	
odciążyć	polską	infrastrukturę.

• Dostęp do edukacji dla dzieci i młodzieży 
(nie	tylko	stworzenie	miejsc	w	szkołach,	ale	
również	stworzenie	miejsc,	gdzie	potrzeby	

ukraińskich	uczniów	zostaną	rozpoznane	 
i	zaspokojone	–	odpowiednia	świadomość	
nauczycieli	 i	środowiska	przyjmującego,	 
w	tym	edukacja	polskich	dzieci	promująca	
inkluzyjne	postawy,	a	także	pomoc	w	nauce	
języka	polskiego	lub	edukacja	w	języku	
ukraińskim).	W	dużych	miastach	szkoły	
są	przepełnione.	Jednym	z	możliwych	roz-
wiązań	jest	nauczanie	hybrydowe.	Swoją	
działalność	 rozpoczęła	pierwsza	szkoła	
ukraińska	w	Warszawie.	Zapotrzebowanie	
w	tym	zakresie	jest	ogromne.

• Poza	 dostępem	 do	 edukacji	 dla	 dzieci	 
w	wieku	szkolnym,	niezbędny	jest	dostęp 
do edukacji wczesnoszkolnej	(przedszkola,	
żłobki),	aby	kobiety,	które	przybyły	do	Polski	
mogły	swobodnie	podjąć	pracę.

• Szeroki dostęp do nauki języka pol-
skiego	również	dla	dorosłych	migrantów	
(migrantek).

• Usprawnienie procedury nadawania nu-
merów PESEL.

• Usystematyzowanie i ustrukturyzowanie 
pomocy uchodźcom na poziomie cen-
tralnym,	które	będzie	wykraczało	poza	
pomoc	dostarczaną	przez	osoby	prywatne	
i	pojedyncze	organizacje	NGO.	Konieczne	
jest	 uruchomienie	 procedury	 pozyska-
nia emergency assistance fund	Komisji	
Europejskiej,	aby	właśnie	z	tych	środków	
finansować	dalsze	koszty	związane	z	za-
kwaterowaniem	i	wyżywieniem	uchodźców,	
a	także	wspomóc	opiekę	zdrowotną,	edu-
kację	i	pozostałą	infrastrukturę	niezbędną	
do	tego,	aby	zapewnić	uchodźcom	odpo-
wiednie	warunki	bez	nadmiernego	obcią-
żania	budżetów	samorządów	lokalnych.	
Ponadto,	działania	organizacji	włączonych	
w	pomoc	uchodźcom	powinny	być	lepiej	
skoordynowane.

• Usprawnienie dostępu do służby zdro-
wia,	zwłaszcza	dotyczącego	wizyt	u	lekarza	
pierwszego	kontaktu	oraz	w	oddziałach	
SOR,	gdzie	średni	czas	oczekiwania	wydłu-
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żył	się	o	kolejne	godziny.	Dotyczy	to	również	
(w	perspektywie	długoczasowej)	rozwoju	
kompetencji	socjo-kulturalnych	pracow-
ników	medycznych.

• Szeroki dostęp do pomocy psychologicz-
nej dla	uchodźców.

• Wraz	 z	 upływem	 czasu,	 coraz	 częściej	
mamy	do	czynienia	z	postawami	anty-
imigranckimi	i	ksenofobicznymi	wśród	pol-

skiego	społeczeństwa.	Po	nagłej	fali	pomo-
cy,	wśród	Polaków	coraz	częściej	można	
zaobserwować	postawy	dyskryminacyjne,	
związane	z	(w	ich	opinii)	preferencyjnym	
traktowaniem	uchodźców.	Niezbędne	za-
tem	są	również	działania	mające	na	celu	
przeciwstawianie	się	takim	postawom	oraz	
promocję integracji i inkluzyjności wśród	
różnych	grup	społecznych.



Szymon Witkowski

Magister	prawa,	magister	administracji	 i	absolwent	studiów	doktoranckich	w	Szko-
le	Głównej	Handlowej	z	zakresu	ekonomii.	W	2021	r.	ukończył	aplikację	radcowską	 
w	OIRP	w	Warszawie.	Obecnie	współpracuje	jako	analityk	prawny	ze	Związkiem	Przed-
siębiorców	i	Pracodawców.	W	przeszłości	wieloletni	pracownik	instytucji	kultury	oraz	
wielu	organizacji	społecznych.	Specjalizuje	się	w	zagadnieniach	na	pograniczu	prawa	 
i	ekonomii,	w	prawie	podatkowym,	cywilnym,	gospodarczym	oraz	pracy.	Autor	licznych	
publikacji	i	raportów.

Zapotrzebowanie na pracę na 
polskim rynku
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Synteza

Bezrobocie	w	Polsce	według	GUS	wynosi	5,5	
proc.,	zaś	według	Eurostatu	3	proc.	i	jest	to	dru-
gi	najniższy	wskaźnik	w	całej	Unii	Europejskiej.	
Polska	gospodarka	rozwija	się	dynamicznie	 
i	w	2021	 r.	mimo	wciąż	 trwającego	kryzysu	
pandemicznego	wzrosła	o	5,7	proc.	Badania	
wskazują,	że	nawet	8	na	10	pracodawców	ma	
problemy	ze	znalezieniem	pracowników,	zde-
cydowana	większość	przedsiębiorstw	deklaruje	
chęć	zatrudniania	pracowników	niż	zwalniania,	
a	rozwój	niektórych	branż	może	być	spowal-
niany	przez	nieobsadzone	etaty.

Tylko	na	samym	portalu	pracuj.pl	w	2021	r.	po-
jawiło	się	974	294	ofert	pracy.	Jak	wskazuje	
badanie	„Barometr	zawodów”	najbardziej	po-
szukiwani	na	rynku	są:	cieśle	i	stolarze	budow-
lani,	dekarze	i	blacharze	budowlani,	kierowcy	

autobusów,	kierowcy	samochodów	ciężaro-
wych	i	ciągników	siodłowych,	operatorzy	ob-
rabiarek	skrawających,	pielęgniarki	i	położne,	
samodzielni	księgowi	oraz	spawacze.

Największe	problemy	 ze	 znalezieniem	pra-
cowników	występują	w	branżach:	budowla-
nej,	opiekuńczo-medycznej,	produkcyjnej,	TSL	
(transport,	spedycja,	 logistyka),	edukacyjnej,	
spożywczo-gastronomicznej	i	księgowej.	Naj-
większa	nadwyżka	popytu	nad	podażą	pracy	
występuje	w	Warszawie,	regionalnie	natomiast	

–	na	Dolnym	Śląsku.	Z	kolei	najtrudniejszy	rynek	
dla	pracowników	występuje	w	województwach	
kujawsko-pomorskim	 oraz	 podkarpackim,	
w	których	ilość	ofert	pracy	na	osobę	jest	jed-
ną	z	najniższych	w	kraju,	zaś	bezrobocie	jest	
bardzo	wysokie.
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Sytuacja polskiego rynku pracy 
– perspektywa makroekonomiczna

Polski	rynek	pracy	 jest	 jednym	z	najbardziej	
stabilnych	i	chłonnych	w	całej	Europie.	W	lutym	
2022	r.	w	urzędach	pracy	jako	osoby	bezrobot-
ne	zarejestrowanych	było	921,8	tysięcy	osób1,	
zaś	stopa	bezrobocia	według	GUS-u	wyniosła	
5,5	proc.2.	Natomiast	zgodnie	z	danymi	Eurosta-
tu	w	Polsce	wyniosła	ona	w	lutym	2022	r.	3	proc.	
(różnice	między	danymi	GUS-u	oraz	Eurostat-u	
wynikają	z	odmiennej	metody	badania	–	Euro-
stat	posługuje	się	tak	zwaną	„zharmonizowaną	
stopą	bezrobocia”).	Dane	te	wskazują,	że	Pol-
ska	jest	krajem	o	drugim	najniższym	poziomie	
bezrobocia	w	całej	Unii	Europejskiej	po	Cze-
chach,	które	mogą	się	pochwalić	wskaźnikiem	
wynoszącym	2,4	proc.	Warto	podkreślić,	że	
wskaźnik	ten	dla	Unii	Europejskiej	wyniósł	6,2	
proc.,	zaś	dla	strefy	euro	–	6,8	proc.	Najgorsza	

1	 GUS,	https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/bezrobocie-rejestrowane/liczba-bez	
	 robotnych-zarejestrowanych-w-latach-1990-2022,6,1.html	(dostęp	na	dzień	06.04.2022	r.).
2	 https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/bezrobocie-rejestrowane/stopa-
	 bezrobocia-rejestrowanego-w-latach-1990-2022,4,1.html	(dostęp	na	dzień	06.04.2022	r.).
3	 Eurostat,	https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/14358254/3-31032022-AP-EN.	
	 pdf/56d0f0a6-de1f-9099-63e2-a2cbf543e4c2?t=1648654477051	(dostęp	na	dzień	06.04.2022	r.).
4	 https://mfiles.pl/pl/index.php/Bezrobocie_naturalne	(dostęp	na	dzień	06.04.2022	r.).
5	 GUS,	Aktywność	ekonomiczna	ludności	Polski	–	III	kwartał	2021	r.
6	 GUS,	Informacja	sygnalna, Popyt na pracę w czwartym kwartale 2021 r.

sytuacja	jest	w	Grecji	(11,9	proc.)	i	Hiszpanii	(12,6	
proc.)3.	Na	tym	tle	Polska	wypada	bardzo	do-
brze,	tym	bardziej,	że	jesteśmy	blisko	tak	zwanej	

„naturalnej	stopy	bezrobocia”,	czyli	sytuacji,	 
w	której	rynek	znajduje	się	w	stanie	równowagi	
(około	3–4	proc.)4.	Warto	również	zauważyć,	że	
w	Polsce	w	III	kwartale	2021	r.	osoby	pracujące	
stanowiły	56,4	proc.	 ludności	w	wieku	15–89	
lat5.	Pozytywne	są	także	dane	dotyczące	nowo	
utworzonych	miejsc	pracy.	Na	koniec	IV	kwarta-
łu	2021	r.	na	każde	zlikwidowane	miejsce	pracy	
przypadało	1,7	nowych	etatów.	W	tym	okresie	
utworzono	112,5	tysiąca	nowych	miejsc	pracy	
(zlikwidowano	64,9	tysiąca),	a	w	całym	2021	r. 

–	582,6	tysiąca	(zlikwidowano	251,4	tysiąca).	 
W	całym	2021	r.	utworzono	zatem	aż	2,3-krotnie	
więcej	miejsc	pracy,	niż	zlikwidowano6.
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Polski	rynek	pracy	jest	zatem	stabilny,	a	per-
spektywy	są	dobre.	Jest	to	tym	bardziej	istotne,	
że	ostatnie	lata	wiązały	się	z	licznymi	trudno-
ściami	–	pandemią,	znaczącą	inflacją,	skoko-
wymi	wzrostami	cen	gazu	i	energii	elektrycznej,	
zmianami	podatkowymi	istotnie	wpływającymi	
na	pozycję	polskich	przedsiębiorców,	a	obecnie	
również	napaścią	Rosji	na	terytorium	Ukrainy	 
i	łączącym	się	z	tym	faktem	kryzysem	migracyj-
nym.	Należy	wskazać,	że	mimo	niekorzystnych	
zjawisk	zewnętrznych	badania	wskazują	na	
pozytywne	nastroje	rynku.	W	badaniu	„buso-
metr”	przeprowadzonym	na	początku	2022	r.	
przez	Związek	Przedsiębiorców	i	Pracodawców	
13	proc.	ankietowanych	firm	planuje	zwiększyć	
zatrudnienie,	podczas	gdy	redukcję	etatów	
przewiduje	7	proc.	z	nich.	Podkreślić	należy,	
że	wskazane	perspektywy	na	rynku	pracy	są	
korzystne	mimo	negatywnych	nastrojów	do-
tyczących	koniunktury	gospodarczej	i	poziomu	
inwestycji7.	Polski	rynek	pracy	przeszedł	długą	
drogę	w	ciągu	ostatnich	kilkunastu	lat.	Jeszcze	
przed	akcesją	do	UE,	na	początku	2004	r.,	sto-
pa	bezrobocia	przekraczała	20	proc.8,	zaś	dziś	
problemem	staje	się	deficyt	siły	roboczej.

W	kontekście	rynku	pracy	warto	również	pod-
kreślić,	że	w	2021	r.	gospodarka	przeżywała	
wyraźne	ożywienie	po	trudnym	z	uwagi	na	
sytuację	pandemiczną	roku	2020.	Nasza	go-
spodarka	zgodnie	ze	wstępnym	szacunkiem	
GUS-u	w	2021	r.	wzrosła	o	5,7	proc.,	podczas	gdy	

7	 https://zpp.net.pl/busometr-zpp-tak-zlych-nastrojow-dawno-nie-bylo-pozytywne-wiadomosci
	 -jedynie-z-rynku-pracy/	(dostęp	na	dzień	06.04.2022	r.).
8	 https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/bezrobocie-rejestrowane/stopa-
	 bezrobocia-rejestrowanego-w-latach-1990-2022,4,1.html	(dostęp	na	dzień	06.04.2022	r.).
9	 GUS,	Produkt	krajowy	brutto	w	2021r.	–	szacunek	wstępny.

w	2020	r.	odnotowała	spadek	o	2,5	proc.	Pozy-
tywną	informacją	jest	również	bardzo	wysoki	
wzrost	w	przemyśle.	Wartość	dodana	brutto	 
w	tym	przypadku	w	2021	r.	wzrosła	aż	o	14,1	proc.9.

Wszelkie	wskazane	powyżej	dane	makroeko-
nomiczne	są	bardzo	dobre	 i	mają	znaczący	
wpływ	na	kształtowanie	się	sytuacji	na	rynku	
pracy.	W	praktyce	okazuje	się	jednak,	że	istnie-
je	znacząca	nadwyżka	popytu	na	pracę	nad	
podażą.	Jest	to	bardzo	dobra	wiadomość	dla	
pracowników,	o	których	pracodawcy	muszą	
coraz	bardziej	zabiegać,	oferując	im	lepsze	
warunki.	W	ostatnich	latach	można	zauważyć,	
że	mamy	do	czynienia	z	rynkiem	pracownika,	
a	nie	pracodawcy.	Oczywiście	sytuacja	nie	
jest	taka	sama	w	każdej	 istniejącej	na	ryn-
ku	branży,	bowiem	w	wielu	z	nich	mamy	do	
czynienia	 z	 równowagą	 rynkową,	 w	 części	 
z	nadwyżką	pracowników.	Istnieją	jednak	bran-
że	odczuwające	bardzo	duży	deficyt	pracow-
ników.	Wskazać	należy,	że	nie	jest	to	sytuacja	
dobra	dla	gospodarki.	Brak	osób	chętnych	do	
podjęcia	pracy	stanowi	bardzo	istotne	ogra-
niczenie	dla	dalszego	rozwoju	gospodarczego	
naszego	kraju,	a	to	oznacza,	że	 jako	naród	
bogacimy	się	wolniej,	niż	powinniśmy.	Aby	
zapewnić	optymalny	rozwój,	konieczne	jest	
zwiększenie	zasobów	ludzkich,	które	obok	ka-
pitału	stanowią	podstawowy	czynnik	produkcji.	
Im	dalej	odbiegamy	od	równowagi	na	rynku	
pracy,	tym	więcej	tracimy.
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Popyt na pracę – jakie branże poszukują 
pracowników

Najbardziej poszukiwani pracownicy

Zgodnie	 z	 danymi	 GUS-u	na	 koniec	2021	 r.	 
w	Polsce	wolnych	było	137,4	tysiąca	miejsc	
pracy,	czyli	aż	o	62	proc.	więcej	niż	w	2020	r.10. 
Sytuacja	na	rynku	w	poszczególnych	bran-
żach,	dotycząca	konkretnych	grup	zawodo-
wych,	jest	jednak	bardzo	różna.	Przedstawiciele	
niektórych	zawodów	są	bardzo	poszukiwani,	
inni	natomiast	spotykając	się	z	problemem	
bezrobocia,	stoją	przed	wyzwaniem	dotyczą-
cym	przekwalifikowania	się	bądź	takiego	do-
stosowania	swoich	umiejętności	 i	doświad-
czenia,	by	móc	być	konkurencyjnym	nawet	
na	trudnym	rynku.

W	2021	r.	w	okresie	od	stycznia	do	październi-
ka	zgłoszono	prawie	1,2	miliona	miejsc	pracy	
i	miejsc	aktywizacji	zawodowej	do	urzędów	
pracy.	Jest	to	niemal	21	proc.	więcej	niż	w	ana-
logicznym	okresie	2020	r.	 i	 tylko	o	2,3	proc.	
mniej	niż	przed	pandemią,	czyli	w	2019	r.	Stan	
i	perspektywy	rynku	pracy	są	przedmiotem	
licznych	badań,	między	innymi	dokonywanych	
przez	Ministerstwo	Rodziny	i	Polityki	Społecznej.	
Jak	wskazuje	VII	edycja	„Barometru	zawodów”	 
w	2022	r.	zapotrzebowanie	na	pracowników	
będzie	większe	niż	w	ubiegłym	roku.	W	licznych	
branżach	odczuwalne	będą	braki	kadrowe.	
Choć	regionalnie	niektóre	zawody	mogą	oka-
zać	się	nadwyżkowe,	 jednak	zjawisko	to	nie	
będzie	na	tyle	powszechne,	by	mogło	przełożyć	
się	na	wyniki	ogólnopolskie.	Badanie	wskazuje	
na	występowanie	aż	30	zawodów	deficytowych,	 
w	których	liczba	ofert	pracy	wyraźnie	przekra-
cza	ilość	kandydatów.	Zawodów	zrównoważo-
nych	występuje	138,	natomiast	w	skali	krajowej	
żaden	nie	został	uznany	za	nadwyżkowy.	Jed-
nocześnie	w	przypadku	aż	8	zawodów	może-

10	 GUS, Informacja sygnalna, Popyt na pracę w czwartym kwartale 2021 r.
11	 Ministerstwo	Rodziny	i	Polityki	Społecznej,	Instytucja Województwa Małopolskiego. Wojewódzki  
 Urząd Pracy w Krakowie, Barometr zawodów 2022.

my	mówić	o	trwałym	deficycie,	czyli	sytuacji,	 
w	której	braki	kandydatów	do	pracy	obserwo-
wane	są	od	początku	badania,	czyli	od	2016	r.	
Do	tych	zawodów	zaliczają	się:	cieśle	 i	stola-
rze	budowlani,	dekarze	i	blacharze	budowlani,	
kierowcy	autobusów,	kierowcy	samochodów	
ciężarowych	i	ciągników	siodłowych,	operatorzy	
obrabiarek	skrawających,	pielęgniarki	i	położne,	
samodzielni	księgowi,	spawacze11.

Barometr	zawodów	wskazuje	na	kilka	branż	
dotkniętych	największym	deficytem	pracow-
ników.	Należą	do	nich:

• Branża	budowlana	–	w	której	znalazło	się	
aż	9	zawodów	deficytowych:	betoniarze	
i	zbrojarze,	brukarze,	cieśle	 i	stolarze	bu-
dowlani,	dekarze	 i	blacharze	budowlani,	
monterzy	instalacji	budowlanych,	murarze	
i	tynkarze,	operatorzy	i	mechanicy	sprzętu	
do	robót	ziemnych,	pracownicy	robót	wy-
kończeniowych	w	budownictwie,	robotnicy	
budowlani;

• Branża	opiekuńczo-medyczna	–	w	której	
znalazło	się	6	zawodów	deficytowych:	fi-
zjoterapeuci	i	masażyści,	lekarze,	opieku-
nowie	osoby	starszej	lub	niepełnosprawnej,	
pielęgniarki	i	położne,	ratownicy	medyczni,	
psycholodzy	i	psychoterapeuci;

• Branża	produkcyjna	–	w	której	znalazło	się	
5	zawodów	deficytowych:	elektrycy,	elek-
tromechanicy	i	elektromonterzy,	operatorzy	
obrabiarek	skrawających,	robotnicy	ob-
róbki	drewna	i	stolarze,	spawacze,	ślusarze

• Branża	TSL	(transport,	spedycja,	logistyka)	
oraz	samochodowa	–	w	której	znalazły	się	
4	zawody	deficytowe:	kierowcy	autobusów,	
kierowcy	samochodów	ciężarowych	i	cią-
gników	siodłowych,	magazynierzy,	mecha-
nicy	pojazdów	samochodowych.
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• Branża	edukacyjna	–	w	której	znalazły	się	
2	zawody	deficytowe:	nauczyciele	prak-
tycznej	nauki	zawodu,	nauczyciele	przed-
miotów	zawodowych;

• Branża	 spożywczo-gastronomiczna	 –	 
w	której	znalazły	się	2	zawody	deficytowe:	
kucharze	i	piekarze;

• Branża	księgowa	–	w	której	znalazły	się	 
2	zawody	deficytowe:	samodzielni	księ-
gowi,	 pracownicy	 ds.	 rachunkowości	 
i	księgowości12.

Mimo	że	w	skali	kraju	żaden	z	zawodów	nie	
został	uznany	za	nadwyżkowy,	to	wskazać	na-
leży,	że	największe	trudności	ze	znalezieniem	
pracy	będą	mieli	przede	wszystkim	ekonomiści,	 
a	także	przedstawiciele	takich	zawodów	jak:	
filozofowie,	historycy,	politolodzy,	kulturoznawcy,	
socjolodzy	 i	 specjaliści	ds.	badań	społecz-
no-ekonomicznych,	specjaliści	administracji	
publicznej,	specjaliści	technologii	żywności	 
i	żywienia,	pracownicy	biur	podróży	i	obsługi	tu-
rystycznej,	pedagodzy	oraz	rolnicy	i	hodowcy13. 
Rynek	pracy	 jest	także	przedmiotem	badań	
wielu	firm	i	organizacji	pozarządowych.	War-
tościowe	dane	dostarcza	między	innymi	portal	
pracuj.pl,	który	jest	największą	bazą	ofert	pracy	
w	Polsce.	W	2021	r.	na	portalu	pracodawcy	
umieścili	aż	974	294	ofert,	co	było	najwyższym	
wynikiem	w	historii	serwisu.	Dane	te	wskazują	
na	znaczący	wzrost	zainteresowania	rekrutacją	
pracowników.	W	ubiegłym	roku	najczęściej	
poszukiwano	pracowników	w	handlu	 i	sprze-
daży.	Aż	27	proc.	wszystkich	ofert	dotyczyło	
tych	zawodów.	Na	dalszych	miejscach	znaleźli	
się	specjaliści	z	branży	IT	(22	proc.	ogłoszeń),	
obsługi	klienta	(15	proc.	ogłoszeń),	pracy	fizycz-
nej	(12	proc.	ogłoszeń)	oraz	inżynierii	(10	proc.	
ogłoszeń).	Bardzo	ważnym	trendem	był	zna-
czący	wzrost	zainteresowania	zatrudnianiem	
pracowników	w	branżach	istotnie	dotkniętych	
pierwszą	falą	COVID-19.	W	II	półroczu	2021	r.	
poszukiwano	w	nich	czasem	dwukrotnie	więcej	
pracowników	niż	w	analogicznych	okresie	2020	r.	 

12	 MRiPS,	UP w Krakowie, Barometr zawodów 2022.
13	 MRiPS,	UP w Krakowie, Barometr zawodów 2022.
14	 Pracuj.pl,	Rynek Pracy Specjalistów 2021. Wyjątkowy rok rekrutacji.
15	 Pracuj.pl,	Rynek Pracy Specjalistów 2021. Wyjątkowy rok rekrutacji.

Warto	wskazać	np.	na	branże:
• HORECA/turystyka	–	wzrost	z	1719	do	3692	

nowych	ofert	pracy;
• HR	 –	 wzrost	 z	 9336	 do	 23005	 nowych	

ofert	pracy;
• Marketing	–	wzrost	z	 10954	do	22675	no-

wych	ofert	pracy;
• Budownictwo	–	wzrost	z	 14836	do	25911	

nowych	ofert	pracy;
• Produkcję	–	wzrost	z	22411	do	28962	nowych	

ofert	pracy;
• Pracę	fizyczną	–	wzrost	z	36382	do	69560	

nowych	ofert	pracy14.

Raport	pracuj.pl	wskazuje	także	na	bardzo	istot-
ny	trend.	Aż	o	34	proc.	wzrosło	zainteresowanie	
zatrudnieniem	pracowników	posiadających	
odpowiednio	wysokie	kompetencje	cyfrowe	

–	nie	tylko	w	obszarze	IT.	Pracodawcy	oczeki-
wali	tego	rodzaju	kwalifikacji	między	 innymi	
od	osób	zajmujących	się	marketingiem,	gra-
fiką,	obszarami	internetu	i	e-commerce	oraz	
badaniami	 i	 rozwojem15.	Rozwój	tego	trendu	
wiąże	się	ze	wzrostem	znaczenia	technologii	
w	niemal	każdej	dziedzinie	życia	prywatnego	
i	zawodowego.	Współcześnie	nawet	proste	
prace	wymagają	obcowania	z	nowymi	tech-
nologiami	i	oprogramowaniem.	Z	pewnością	
wpływ	na	to	zjawisko	miała	także	pandemia,	
która	spopularyzowała	między	innymi	pracę	
zdalną,	a	tym	samym	np.	narzędzia	do	pracy	
zdalnej	i	„w	chmurze”.

Liczne	badania	rynku	pracy	prowadzi	także	
ManpowerGroup.	Wskazują	one	na	bardzo	duże	
zapotrzebowanie	na	pracowników	w	sektorze	
bankowości,	finansów,	ubezpieczeń	 i	nieru-
chomości.	Pod	koniec	2021	r.	co	druga	tego	
rodzaju	firma	deklarowała,	że	chce	w	pierw-
szym	kwartale	2022	roku	zatrudniać	nowych	
pracowników.	Najbardziej	poszukiwani	w	tym	
obszarze	są	samodzielni	księgowi,	specjaliści	
ds.	wynagrodzeń	i	podatków	oraz	(z	uwagi	
na	dynamiczny	rozwój	nowych	technologii)	
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eksperci	 od	 fintechu.	 Bardzo	 pożądanymi	
pracownikami	są	również	analitycy	finansowi	 
i	biznesowi	oraz	kontrolerzy	finansów16.	Badania	
dotyczące	całości	rynku	pracy	wskazują	także,	
że	w	Polsce	mamy	do	czynienia	z	największym	
od	15	lat	deficytem	talentów.	O	ile	w	skali	glo-
balnej	niedobór	pracowników	odczuwa	69	proc.	
firm,	to	w	naszym	kraju	problem	ten	zgłasza	
aż	81	proc.	pracodawców.	ManpowerGroup	
podaje,	że	w	skali	całego	rynku	poszukuje	się	 
w	szczególności	pracowników	z	obszaru	 lo-

16	 http://biuroprasowe.manpowergroup.pl/171316-rekordowe-zapotrzebowanie-na-pracownikow
	 -w-sektorze-bankowosci-finansow-ubezpieczen-i-nieruchomosci	(dostęp	na	dzień		 	
	 06.04.2022	r.).
17	 ManpowerGroup,	Niedobór talentów – raport 2021, Wyniki dla Polski.

gistyki,	operatorów	produkcji	 i	maszyn,	pra-
cowników	działu	IT,	pracowników	administracji	 
i	obsługi	biura	oraz	pracowników	bezpośred-
niej	obsługi	klienta.	Pracodawcy	z	uwagi	na	
trwającą	na	naszych	oczach	rewolucję	tech-
nologiczną	chcą	pozyskiwać	pracowników	po-
siadających	rozwinięte	umiejętności	cyfrowe,	
ale	także	kompetencje	miękkie,	takie	jak	odpo-
wiedzialność,	umiejętność	logicznego	myślenia	
i	rozwiązywania	problemów	oraz	odporność17.
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Analiza aktualnych danych

Informacje	wskazane	w	wymienionych	wcze-
śniej	badaniach	potwierdzają	aktualne	dane	 
z	rynku	pracy.	Korzystając	z	jednego	z	najpopu-
larniejszych	portali	z	ofertami	pracy	–	pracuj.pl 

–	6	kwietnia	2022	r.	w	całym	kraju	dostępne	
były	 123	362	oferty	pracy.	Najwięcej	 z	nich	
znajdowało	się	w	kategoriach:	praca	fizyczna,	
sprzedaż,	IT	–	rozwój	oprogramowania,	obsłu-
ga	klienta,	 inżynieria	oraz	finanse/ekonomia.	
Najmniej	popularne	kategorie	to:	public	re-
lations,	energetyka,	media/sztuka/rozrywka,	
BHP/ochrona	środowiska,	 reklama/grafika/
kreacja/fotografia.

Dane	z	portalu	pozwalają	także	ustalić	ilość	ofert	 
w	 poszczególnych	 województwach.	 Najwię-
cej	z	nich	skierowanych	jest	do	pracowników	
w	 województwie	 mazowieckim	 (22098),	 ślą-
skim	(12859)	i	dolnośląskim	(12294).	Najmniej	 
z	kolei	pracowników	poszukiwanych	jest	w	wo-
jewództwie	podlaskim	(3334),	świętokrzyskim	
(3432),	opolskim	(3492).	Poszczególne	regiony	
różnią	się	jednak	znacząco	pod	względem	licz-
by	ludności	i	bezrobocia,	co	oznacza,	że	praw-
dziwy	 obraz	 sytuacji	 można	 uzyskać,	 zesta-
wiając	dane	dotyczące	ofert	pracy	z	danymi	
dotyczącymi	populacji	danego	regionu.	Dane	 
z	portalu	pracuj.pl	oraz	dane	GUS-u	zestawiliśmy	
w	poniższej	tabeli.

  Stopa 
bezrobocia

liczba 
ludności

ilość ofert na 
mieszkańcailość ofert pracyWojewództwo

22098	(W-wa	14499) 5425028 0,00407 4,7%	(W-wa	2,5%)mazowieckie

śląskie 12859 4492330 0,00286 4,3%

dolnośląskie 12294 2891321 0,00425 4,8%

małopolskie 10862 3410441 0,00318 4,6%

wielkopolskie 10481 3496450 0,00300 3,2%

9349 2346671 0,00398 5,2%pomorskie

łódzkie 7284 2437970 0,00299 5,7%

zachodniopomorskie 5714 1688047 0,00338 7,3%

kujawsko-pomorskie 5549 2061942 0,00269 7,8%

podkarpackie 4670 2121229 0,00220 8,3%

lubelskie 4219 2095258 0,00201 7,4%

warmińsko-mazurskie 4090 1416495 0,00289 9%

3635 1007145 0,00361 5%lubuskie

opolskie 3492 976774 0,00358 6,1%

świętokrzyskie 3432 1224626 0,00280 7,5%

podlaskie 3334 1173286 0,00284 7,1%

Tabela 1. Zestawienie	danych	dotyczących	ofert	pracy	z	danymi	dotyczącymi	populacji	danego	regionu

Źródło:	Opracowanie	własne	na	podstawie	danych	pracuj.pl	oraz	GUS-u	(jttps://stat.gov.pl/obszary-te-
matyczne/rynek-pracy/bezrobocie-rejestrowane/bezrobotni-zarejestrowani-i-stopa-bezrobocia-stan-
-w-koncu-lutego-2022-r-,2,115.html;	https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/ludnosc/powierzch-
nia-i-ludnosc-w-przekroju-terytorialnym-w-2021-roku,7,18.html.	(dostęp	na	dzień	06.04.2022	r.).
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Analizując	dane	zebrane	w	ten	sposób,	można	
wywnioskować,	że	największa	ilość	ofert	pracy	
w	przeliczeniu	na	jednego	mieszkańca	regionu	
występuje	w	województwach	dolnośląskim	
(0,00425),	mazowieckim	(0,00407)	 i	pomor-
skim	(0,00398).	Najmniej	ofert	na	mieszkańca	
występuje	z	kolei	w	województwach	lubelskim	
(0,00201),	podkarpackim	(0,00220)	 i	kujaw-
sko-pomorskim	(0,00269).	Aby	uzyskać	do-
kładniejszy	obraz	rynku	pracy,	powyższe	dane	
warto	porównać	do	stopy	bezrobocia.	W	tym	
kontekście	zdecydowanie	największe	zapo-
trzebowanie	na	pracowników	jest	w	Warszawie,	
która	ma	 jednocześnie	bardzo	niską	stopę	

bezrobocia	(2,5	proc.),	bardzo	dużą	ilość	ofert	
pracy	(14499)	oraz	drugą	największą	ilość	ofert	
pracy	w	przeliczeniu	na	mieszkańca	(0,00407).	
Biorąc	pod	uwagę	całe	regiony,	to	największe	
zapotrzebowanie	na	pracowników	występuje	
na	Dolnym	Śląsku,	w	którym	przypada	naj-
większa	ilość	ofert	na	mieszkańca	oraz	jeden	
z	najniższych	wskaźników	bezrobocia.	Z	drugiej	
strony	najtrudniejszy	dla	pracownika	rynek	jest	
w	województwach:	kujawsko-pomorskim	oraz	
podkarpackim,	gdzie	występuje	bardzo	wyso-
kie	bezrobocie,	a	 ilość	ofert	pracy	jest	 jedną	 
z	najniższych	w	kraju.
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Podsumowanie

Polski	rynek	pracy	przeszedł	bardzo	długą	dro-
gę	od	czasów	akcesji	do	UE.	Jeszcze	na	począt-
ku	2004	r.	bezrobocie	w	naszym	kraju	wynosiło	
ponad	20	proc.18,	 jednak	dynamiczny	rozwój	
pozwolił	nam	zbudować	silną	gospodarkę	wy-
magającą	zatrudnienia	znacznej	liczby	osób.	 
W	ten	sposób	w	ciągu	kilkunastu	lat	przeszli-
śmy	od	rynku	pracodawcy,	do	rynku	pracow-
nika,	a	bezrobocie	w	Polsce	stało	się	jednym	
z	najniższych	w	całej	Unii	Europejskiej.	Doszli-
śmy	do	etapu,	w	którym	deficyt	pracowników,	
szczególnie	w	branżach	takich	jak:	IT,	handel,	
obsługa	klienta,	budownictwo,	transport	i	wie-
lu	 innych	prowadzić	może	do	spowolnienia	
wzrostu	gospodarczego.	W	każdej	gospodar-
ce	zasoby	ludzkie	obok	kapitału	są	głównymi	
czynnikami	produkcji.	Jeśli	występuje	niedo-
statek	któregokolwiek	z	nich,	rozwój	nie	 jest	
optymalny.	Dlatego	nasz	rynek	pilnie	potrze-

18	 https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/bezrobocie-rejestrowane/stopa-
	 bezrobocia-rejestrowanego-w-latach-1990-2022,4,1.html	(dostęp	na	dzień	06.04.2022	r.).

buje	napływu	pracowników	np.	z	zagranicy. 
Wskazać	należy,	że	obecna	sytuacja	geopoli-
tyczna	(przede	wszystkim	wojna	trwająca	na	
Ukrainie	i	migracja	uchodźców	do	naszego	kra-
ju)	jest	dużym	wyzwaniem,	ale	też	niezaprzeczal-
ną	szansą	dla	rynku	pracy.	Napływ	tak	znacznej	
liczby	osób	w	krótkim	czasie,	głównie	kobiet	 
i	dzieci,	w	początkowym	okresie	może	rodzić	
problemy	z	aktywizacją	zawodową,	głównie	
z	uwagi	na	barierę	 językową.	Ponadto	wielu	
mężczyzn,	pracujących	głównie	w	branżach	
takich	jak	transport	i	budownictwo,	wyjechało	
z	Polski	bronić	swojej	ojczyzny,	co	powoduje	
pogłębienie	problemów	ze	znalezieniem	pra-
cowników	w	tych	obszarach.	W	dłuższej	per-
spektywie	migranci	z	Ukrainy	mogą	się	jednak	
przyczynić	do	umocnienia	naszej	gospodarki	 
i	są	szansą	na	rozwój	wielu	branż	borykających	
się	obecnie	z	deficytem	pracowników.



Cezary Bachański

Przedsiębiorca	 zajmujący	 się	 szeroko	 rozumianym	 human	 resources	
(HR).	Jego	główną	specjalizacją	jest	zatrudnianie	cudzoziemców.	Prezes	
zarządu	oraz	współtwórca	firmy	outsourcingowej	i	agencji	zatrudnienia.	
Absolwent	Wydziału	Nauk	Politycznych	oraz	Finansów	i	Rachunkowości	
na	Uniwersytecie	Warszawskim.	Prywatnie	zwolennik	austriackiej	szkoły	
ekonomii	oraz	członek	organizacji	pozarządowych	promujących	biznes	
i	wolny	rynek.

Kamil Rybak

Wiceprezes	 Zarządu	 i	 współzałożyciel	 INTER-FACTOR	 POLSKA.	 Analityk	
gospodarczy,	 zawodowo	 zajmuje	 się	 migracją	 i	 realizacją	 procesów	
biznesowych.	Absolwent	finansów	i	rachunkowości	Szkoły	Głównej	Han-
dlowej,	a	także	ekonomii	na	Uniwersytecie	Kardynała	Stefana	Wyszyń-
skiego.	Działacz	w	organizacji	na	rzecz	wolności	w	biznesie	i	życiu	spo-
łecznym.

Sytuacja uchodźczyń z Ukrainy na 
polskim rynku pracy: szanse 
i zagrożenia dla gospodarki
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• Nie jest znana dokładna liczba uchodź-
ców, którzy chcą podjąć pracę i pozostać 
 w Polsce po wojnie.

• Korporacje i firmy międzynarodowe ma-
jące swoje oddziały na Ukrainie przeniosły 
część pracowników wykwalifikowanych 
do wykonywania zadań w Polsce.

• W zawodach niewymagających wysokich 
kwalifikacji w sektorze małych i średnich 
przedsiębiorstw, tam, gdzie to możliwe – 
tworzy się miejsca pracy dla kobiet.

• W zakładach pracy, gdzie nie jest możli-
we sprawne przystosowanie charakteru 
pracy pod kątem kobiet, raczej nie do-
stosowuje się procesów produkcyjnych 
i nie zatrudnia uchodźczyń.

• Firmy, które były uzależnione od handlu  
z Rosją oraz Ukrainą mają obecnie proble-
my z bieżącym funkcjonowaniem i nie za-
trudniają żadnych nowych pracowników

• W Polsce stworzyła się szansa dla firm 
zajmujących się opieką nad dziećmi oraz 
osobami starszymi.

• Mikro-firmy w dużych miastach, które 
świadczyły usługi w branży beauty zma-
gają się z konkurencją stosującą ceny 
poniżej rynkowych.

• Uchodźcy wybierają głównie duże mia-
sta (Warszawa, Wrocław, Poznań, Łódź), 
czego efektem są rosnące ceny najmu 
nieruchomości oraz brak ich dostępności

W	poniższej	analizie	celowo	posłużyliśmy	się	
słowem	„uchodźczynie”,	bowiem	decyzje	ukra-
ińskich	władz	oraz	pierwsze	pojawiające	się	
statystyki	jasno	pokazują,	że	gros	pełnoletnich	
osób,	które	przyjechały	do	Polski	na	skutek	
wybuchu	wojny	na	Ukrainie,	to	kobiety.	To	wła-
śnie	one,	tuż	przed	tragicznymi	wydarzeniami,	
pracowały	w	różnorodnych	branżach,	miały	
różne	doświadczenie	zawodowe,	znajomość	
języków	oraz	wykształcenie.

Polacy	jako	społeczeństwo	wykazali	się	ogrom-
nym	 humanitaryzmem	 w	 przyjmowaniu	
uchodźców,	aktualnie	(na	dzień	pisania	tego	
tekstu)	trwa	już	ósmy	tydzień	wojny	 i	stają	
się	oni	w	coraz	większym	stopniu	uczestni-
kami	życia	gospodarczo-społecznego	w	Pol-
sce.	Jakie	szanse	i	zagrożenia	stwarza	aktu-
alna	sytuacja?	Czy	uchodźczynie	starają	się	
o	bycie	aktywnymi	na	rynku	pracy,	czy	nasz	
rynek	pracy	rzeczywiście	 jest	 im	przychylny	 
i	w	jaki	sposób	może	to	wpłynąć	na	gospodarkę?

Wprowadzenie
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Na	skutek	wojny	na	Ukrainie	oraz	napływu	jej	
obywateli	do	naszego	kraju,	polski	rynek	pracy	
stanął	przed	wyzwaniem	dostosowania	się	
do	tej	sytuacji.	W	tym	momencie1	trudno	jest	
odszukać	jakiekolwiek	bardziej	szczegółowe	
statystyki,	które	dałyby	potrzebny	podgląd	na	
pracę	uchodźczyń	w	Polsce.	Na	dzień	5	kwiet-
nia	2022	roku	odnotowano	650	000	zgłoszeń	 
w	celu	wyrobienia	nr	PESEL2,	gdzie	około	po-
łowę	stanowiły	dzieci,	a	40	proc.	–	kobiety.	 
W	przestrzeni	publicznej	funkcjonują	także	dwie	
wypowiedzi	Minister	Rodziny	i	Polityki	Społecznej	
Marleny	Maląg.	Pierwsza	z	30	marca	2022	roku:	

„Pracę	podjęło	ponad	21	tys.	osób.	Ponad	900	
osób	zarejestrowało	się	jako	poszukujące	pracy,	 
a	 około	 8	 tys.	 Ukraińców	 chce	 skorzystać	 
z	aktywizacji	zawodowej,	aby	podjąć	pracę	[…]	
najwięcej	w	Warszawie,	Wrocławiu,	Poznaniu	 
i	Łodzi”.	W	drugiej,	która	miała	miejsce	4	kwiet-

1	 Na	dzień	pisania	tego	tekstu,	tj.	11.04.2022	r.
2	 https://serwisy.gazetaprawna.pl/samorzad/artykuly/8394774,pesel-dziecko-z-ukrainy-ukraincy
	 -specustawa-szefernaker.html,	dostęp	z	dnia,	10.04.2022.
3	 https://forsal.pl/swiat/aktualnosci/artykuly/8366607,ukraina-liczba-uchodzcow-w-polsce-
	 najnowsze-dane.html,	dostęp	z	dnia,	10.04.2022.
4	 https://inicjatywa.eu/16354/zgoda-na-prace-w-calej-ue-dla-obywateli-ukrainy-ktorzy-
	 wjechali-do-unii-po-wybuchu-wojny/,	dostęp	z	dnia,	10.04.2022.

nia	2022	roku,	stwierdziła,	że	aktualnie	pracuje	
w	Polsce	ok.	30	000	uchodźczyń.	Należałoby	
zaznaczyć,	że	wg	różnych	szacunków	w	Polsce	
może	przebywać	nawet	do	2,6	mln	uchodźców	
z	Ukrainy3.	Mimo	wszystko	są	w	nich	założone	
jedynie	wjazdy	do	Polski,	bowiem	na	mocy	
dyrektywy	Unii	Europejskiej	nr	2001/55/UE4,	od	
marca	2022	roku	umożliwia	się	Ukraińcom	
pracę	na	terytorium	Unii	Europejskiej	bez	ze-
zwolenia	na	pracę,	co	umożliwia	 imigrację	
Ukrainek	do	innych	krajów	członkowskich	m.in.	
Niemiec,	Belgii,	Włoch	czy	Danii,	z	czego	wiele	
osób	korzysta.	Pomimo	braku	oficjalnych	da-
nych,	informacje	można	uzyskać	z	wywiadów	
środowiskowych	oraz	od	uczestników	życia	
gospodarczego,	stali	się	oni	bowiem	jednym	 
z	głównych	źródeł	na	podstawie,	których	zo-
stała	sporządzona	niniejsza	analiza.

Czy wiadomo, ilu uchodźców 
jest w Polsce?
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Duże firmy i korporacje

Wśród	dużych	firm	(w	tym	międzynarodowych	
korporacji),	pojawiła	się	tendencja	do	tworze-
nia	miejsc	pracy	dla	uchodźców	o	wysokich	
kwalifikacjach	oraz	z	biegłą	znajomością	języ-
ka	angielskiego.	Miało	to	miejsce	szczególnie	 
w	przypadkach,	gdy	duże	firmy	posiadały	swoje	
filie	na	Ukrainie,	bądź	istniały	przedsiębiorstwa	
o	podobnym	profilu	czy	branży,	z	którymi	wcze-
śniej	miały	kontakty.	To	właśnie	wiele	z	nich	
zdecydowało	się	na	zatrudnienie	uchodźczyń.	
Dotyczy	to	zarówno	firm,	które	poszukiwały	
pracowników	 przed	 wybuchem	 wojny,	 jak	 
i	przedsiębiorstw,	które	decydowały	się	na	
tworzenie	nowych,	niezaplanowanych	etatów	 
w	ramach	powszechnie	organizowanych	akcji	
pomocowych.	Ciężko	odgadnąć	motywy	po-
szczególnych	przedsiębiorstw,	ale	zdaje	się,	że	
część	z	nich	nie	kierowała	się	jedynie	pogonią	
za	zyskiem	oraz	chęcią	zagospodarowania	
brakujących	etatów,	 lecz	prawdopodobnie	
wynikało	to	głównie	z	chęci	niesienia	pomo-
cy.	Oczywiście	duże	przedsiębiorstwa	mogą	
uzyskać	wymierne	korzyści,	takie	jak:	pozytyw-
ny	wizerunek,	czy	pozyskanie	wartościowych	
pracowników	gotowych	podjąć	zatrudnienie	
na	dowolnych	warunkach	zaproponowanych	
przez	pracodawcę.	Ponadto	firmy	posiadające	
swoje	filie	na	Ukrainie	zapewne	będą	chcia-
ły	wrócić	na	tamtejszy	rynek	po	zakończeniu	
wojny,	co	może	być	sprawnie	przeprowadzone	

jedynie	przy	zachowaniu	przynajmniej	części	
dotychczasowego	personelu	z	tamtejszych	filii.

„Po	wybuchu	wojny	na	Ukrainie	nasza	firma	
zaproponowała	pracownikom	tamtejszego	
oddziału	pracę	i	mieszkanie	w	Polsce.	Nie	wiem,	
ilu	dokładnie	osób	to	dotyczy,	ale	może	to	być	
kilkadziesiąt	lub	więcej,	nawet	ponad	stu.	Zo-
stały	pokryte	wszystkie	koszty	zakwaterowa-
nia,	a	także	zorganizowana	praca	na	miejscu	 
w	Polsce.	Nie	 jest	mi	znany	dokładny	zakres	
obowiązków,	a	także	potencjalna	ich	przyszłość	
w	przypadku	końca	wojny	na	Ukrainie.	Nie	wiem	
czy	zostaną	tutaj,	czy	wrócą”	–	mówi	Michał,	
32-letni	pracownik	międzynarodowej	firmy	 
z	branży	public	relations.

Podobna	sytuacja	ma	miejsce	m.in.	w	przypad-
ku	kancelarii	prawnych.	Nie	jest	to	regułą,	ale	
coraz	częściej	stosowaną	praktyką.	Kancelarie	
zaczęły	bowiem	zatrudniać	prawniczki	z	Ukrainy,	
które	swoje	doświadczenie	zawodowe	oraz	
wykształcenie	zdobyły	w	kraju	macierzystym.	
Zazwyczaj	przydzielane	są	im	role	podobne	do	
praktykantów,	czyli	w	zasadzie	od	najniższe-
go	możliwego	szczebla.	Powodem	jest	przede	
wszystkim	brak	znajomości	polskiego	prawa,	
na	drugim	miejscu	 jest	nieznajomość	 języ-
ka.	Kluczowym	wymogiem	przy	zatrudnieniu	
poza	wykształceniem	jest	znajomość	języka	
angielskiego.



Warsaw Enterprise Institute 32

Przyszłość uchodźców z Ukrainy na polskim rynku pracy

Zawody wymagające niewielkich 
kwalifikacji

W	zawodach,	które	nie	wymagają	wysokich	
kwalifikacji,	a	także	głównie	w	przemyśle	oraz	
logistyce,	które	dotychczas	były	zdominowane	 
w	znacznej	mierze	przez	mężczyzn,	widać	pew-
ną	różnicę	w	kontekście	zatrudnienia	kobiet	 
z	Ukrainy.	Nastąpiło	częściowe	otwarcie	się	na	
zatrudnienie	kobiet	na	stanowiska,	na	których	
do	tej	pory	byli	zatrudnieni	mężczyźni.	Doty-
czy	to	szczególnie	przedsiębiorstw,	w	których	
istniała	 infrastruktura	 pracowniczo-socjal-
na	dostosowana	do	zatrudniania	kobiet,	na	
przykład	firmy	posiadające	damską	szatnię,	
czy	stanowiska	pracy	dostosowane	do	fizycz-
nych	predyspozycji	kobiet.	Kluczowy	jest	tutaj	
choćby	minimalny	udział	kobiet	w	zakładzie	
pracy	przed	rozpoczęciem	wojny,	w	tej	sytu-
acji	przedsiębiorcy	są	zdecydowanie	bardziej	
otwarci	na	zatrudnienie	uchodźczyń,	nawet	
jeżeli	do	tej	pory	większość	prac	wykonywa-
li	mężczyźni.	Warto	zaznaczyć,	że	statystyki	
mówią	o	odpływie	znacznej	ilości	ukraińskich	
mężczyzn	z	polskiego	rynku.	Na	dzień	5	marca	
2022	roku	nawet	66,6	tys.	mężczyzn	z	Ukra-
iny	wróciło	do	swojego	kraju,	by	bronić	ojczy-
zny5,	znaczna	część	z	nich	przyjechała	z	Polski.	 
W	tej	sytuacji	przedsiębiorstwa	przemysłowe	 
i	logistyczne	nie	tylko	wykazują	dobrą	wolę,	by	
przyjąć	do	pracy	uchodźczynie,	ale	czasami	są	
po	prostu	zmuszeni	do	zrewidowania	swojej	
polityki	zatrudnienia	wobec	kobiet.

Nie	wszystkie	przedsiębiorstwa	z	tego	sektora	
mogą	lub	chcą	dostosować	się	do	nowych	re-
aliów.	„Praca	na	naszym	magazynie	jest	skiero-
wana	do	mężczyzn,	często	paczki	ważą	po	25	kg, 
a	zdarza	się,	że	nawet	powyżej	40	kg.	Nie	za	
bardzo	wyobrażam	sobie	w	takiej	roli	kobiety,	
zresztą	nie	 jest	to	zgodne	z	prawem.	Nawet	
jeżeli	przydzielilibyśmy	im	mniej	wymagające	

5	 https://twitter.com/oleksiireznikov/status/1500016473594605571?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctw	
	 camp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1500016473594605571%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_
	 url=https%3A%2F%2F,	dostęp	z	dnia,	10.04.2022.

zadania,	musielibyśmy	stworzyć	od	podstaw	
dla	nich	zaplecze	sanitarne,	także	pozostanie-
my	przy	tym,	co	mamy	aktualnie”	–	stwierdził	
dyrektor	 jednego	z	magazynów	zlokalizowa-
nych	w	województwie	mazowieckim.

Miejsca,	które	nie	posiadają	odpowiedniego	
zaplecza	lub	stanowisk	pracy	dostosowanych	
do	fizjonomii	kobiet,	raczej	nie	inwestują	swoich	
środków	w	zmianę	 infrastruktury	 i	pozosta-
ją	przy	modelu	zatrudnienia	wyłącznie	męż-
czyzn.	Nawet	 jeśli	przed	rozpoczęciem	kon-
fliktu	zbrojnego	mieli	problem	ze	znalezieniem	
odpowiednich	pracowników.	Z	drugiej	strony	
niektórzy	pracodawcy	starają	się	dostosować	
do	obecnych	warunków	i	wykorzystać	moment	
w	celu	pozyskania	taniego,	niewykwalifikowa-
nego	pracownika.	Dostosowywanie	polega	
m.in.	na	przystosowaniu	swojej	aktualnej	załogi	
do	innych	zadań,	aby	te	lżejsze	lub	wymaga-
jące	mniejszej	siły	fizycznej	mogły	wykony-
wać	kobiety.

W	rozmowach	z	właścicielami	szwalni,	którzy	
przed	wybuchem	wojny	na	Ukrainie	zmaga-
li	się	z	ogromnymi	problemami	związanymi	 
z	zatrudnieniem	odpowiedniego	pracownika,	
można	odczuć	zauważalną	zmianę	oraz	czę-
ściowe	uzupełnienie	wakatów.

Niektóre	branże	nie	mają	w	planach	zwięk-
szania	zatrudnienia	o	pracowników	z	Ukrainy.	
Zazwyczaj	jest	to	spowodowane	aktualną	sy-
tuacją	gospodarczą	oraz	niepewnością	funk-
cjonowania	ich	przedsiębiorstw	w	warunkach	
globalnej	niepewności	 i	wysokiej	 inflacji.	Wa-
runki	te	są	szczególnie	dotkliwe	dla	firm,	które	
importowały	m.in.	stal	z	Rosji,	a	w	szczegól-
ności	z	Ukrainy,	która	jest	 jej	 14.	największym	
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producentem	na	świecie6,	a	poprzez	bliskość	
geograficzną,	jednym	z	głównych	odbiorców	
tego	produktu	była	Polska.

„Obecnie,	w	czasach	dużej	niepewności,	ogra-
niczonego	dostępu	do	surowców,	czy	ich	cen,	
które	niekiedy	potrafią	wzrosnąć	o	20	proc.	 
w	ciągu	tygodnia,	trudno	jest	coś	zaplanować,	
przewidzieć.	Na	ten	moment,	robimy,	to	co	
mamy,	ale	nie	mamy	w	planach	zwiększenia	
zatrudnienia”	–	mówił	Andrzej,	właściciel	firmy	
zajmującej	się	produkcją	wyrobów	metalowych	
w	województwie	lubuskim.

Oprócz	branży	przetwórstwa	metalu,	szok	po-
dażowy	dotknie	przedsiębiorstwa	produkujące	
żywność.	Zarówno	agresor,	jak	i	Ukraina	są	jed-
nymi	z	największych	producentów	produktów	
rolno-spożywczych	na	świecie.	Eksperci	mają	

6	 https://businessinsider.com.pl/biznes/wojna-w-ukrainie-zatrzesla-rynkiem-stali-oto-co-nas
	 -czeka/nzpj97t,	dostęp	z	dnia,	10.04.2022.

problemy	ze	wskazaniem	jakichkolwiek	prognoz	
dotyczących	wzrostu	cen	żywności,	jednakże	są	
oni	zgodni,	że	ceny	będą	wzrastać.	Niepewność	
powoduje,	że	polskie	firmy	przetwórcze	wstrzy-
mują	się	z	decyzjami	odnośnie	do	zatrudnienia	
nowych	pracowników.	Z	drugiej	strony,	 jeśli	
uda	się	zapewnić	dostawy	płodów	rolnych	do	
polskich	przetwórców,	rosnące	ceny	mogą	
być	szansą	na	rozwój	 i	ekspansję	tej	branży,	
skutkiem	czego	będzie	wzrost	zatrudnienia.

Pomimo	wielu	znaków	zapytania	panuje	umiar-
kowany	optymizm	związany	z	możliwością	za-
gospodarowania	kilkuset	tysięcy	nowych	osób	
na	polskim	rynku	pracy.	Należy	mieć	nadzieję,	
że	sytuacja	nie	będzie	się	pogarszać,	co	nie	
powinno	nastąpić,	jeżeli	warunki	ekonomiczne	
i	geopolityczne	będą	się	stabilizować.
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Uchodźczynie	zazwyczaj	wybierają	duże	pol-
skie	miasta,	rzadziej	miasta	powiatowe.	Te	
drugie	wybierane	są	raczej	z	uwagi	na	obec-
ność	członków	ich	rodzin	bądź	bliskich	znajo-
mych.	Koncentracja	Ukrainek	w	dużych	aglo-
meracjach	może	negatywnie	oddziaływać	
na	niektóre	zawody,	takie	 jak	np.	 fryzjer	 lub	
kosmetyczka,	które	w	większości	są	wykony-
wane	przez	kobiety.	Zauważyła	to	w	rozmowie	
właścicielka	salonu	kosmetycznego:	„W	moim	
zawodzie	panuje	bardzo	duża	niepewność	 
i	stres	o	przyszłość.	Boję	się,	czy	mój	salon	się	
utrzyma.	Do	niedawna	zainwestowałam	sporo	
czasu	i	pieniędzy,	aby	rozszerzyć	działalność	 
o	zabiegi	pielęgnacyjne	 i	 regeneracyjne	na	
włosy,	żeby	jeszcze	lepiej	zadbać	o	moje	klientki.	
Przy	tak	czasochłonnych	zabiegach	jako	jed-
noosobowy	salon,	musiałam	liczyć	się	z	tym,	że	 
w	ciągu	dnia	nie	przyjmę	już	żadnej	innej	klientki	
na	drobniejsze	prace	kosmetyczne.	Ceny	ta-
kich	zabiegów	na	rynku	nie	są	najniższe.	Poza	
kosztownymi	materiałami	do	pracy	muszę	
też	utrzymać	salon	i	siebie	jak	każdy.	Niestety	
z	części	(tych	czasochłonnych,	które	trwały	
po	6–8	godzin)	musiałam	zrezygnować.	Dla-
czego?	Napływ	kobiet	z	Ukrainy	spowodował,	
że	wykonują	one	te	same	zabiegi	dużo	taniej	
w	podnajętych	stanowiskach,	w	większych	
salonach.	Nie	mam	z	nimi	żadnych	szans,	jeśli	
nie	obniżę	znacząco	ceny.	Jeżeli	bym	ją	ob-
niżyła,	w	najlepszym	wypadku	zarobię	tylko	
na	utrzymanie	salonu.	Dla	mnie	nie	zostanie	
nic.	Przyszłość	będą	miały	tylko	większe	salo-
ny	i	sieci,	bo	one	zarobią	na	tych	kobietach.	
Zarobią	na	wynajętym	stanowisku	do	pracy	
oraz	otrzymają	jakiś	procent	za	wykonywane	
zabiegi”	–	mówi	właścicielka	małego	salonu	
kosmetycznego	w	Warszawie.

W	dużych	miastach,	gdzie	uchodźczyń	jest	naj-
więcej	(w	przypadku	mikro	działalności	gospo-
darczych),	stanowią	one	realną	konkurencję.	Tu	
głównym	czynnikiem	tworzącym	konkurencję	
jest	niska	cena.	Podobnie	 jest	w	przypadku	
mikro-firm	sprzątających	mieszkania	i	domy	
prywatne,	co	spowodowane	jest	w	większości	
chęcią	pomocy	Ukrainkom	i	zapewniania	im	

środków	do	życia.	W	świadomości	człowieka	
bardziej	humanitarne	jest	przeznaczenie	fun-
duszy	na	uprzątnięcie	mieszkania	potrzebują-
cej	kobiecie,	która	uciekła	przed	wojną,	aniżeli	
prywatnemu	polskiemu	przedsiębiorcy.

Oprócz	branży	beauty	 i	sprzątającej,	dzięki	
napływowi	uchodźców,	z	problemami	z	nie-
doborem	pracowników	uporały	się	 inne	sfe-
minizowane	branże.	Dotyczy	to	szczególnie	
handlu	 detalicznego,	 opiekunek	 do	 dzieci,	
czy	opiekunek	osób	starszych.	 „W	ostatnim	
czasie	odnaleźliśmy	niesamowitą	niszę,	którą	
jest	opieka	nad	dziećmi	i	osobami	starszymi	 
w	Polsce,	wcześniej	robiliśmy	to	samo	na	rynku	
niemieckim,	teraz	skupiamy	się	na	polskim”	–	
tłumaczy	Jakub,	prawnik	zajmujący	się	legali-
zacją	pobytu	i	pracy	cudzoziemców	w	agencji	
zatrudnienia.

Dzięki	temu,	że	polscy	pracodawcy	od	lat	za-
trudniają	osoby	z	Ukrainy,	nawet	brak	znajomo-
ści	języka	polskiego	nie	utrudnia	im	wdrożenia	
takich	pracowników.	Pracodawcy	mają	już	go-
towe	i	sprawdzone	procesy,	które	umożliwiają	
wykonywanie	niektórych	zadań	w	taki	sposób,	
by	minimalizować	problemy	komunikacyjne	
bądź	dysponują	już	przeszkolonymi	osobami	 
z	Ukrainy,	które	są	w	stanie	edukować	nowo-
przybyłe	osoby	w	zakresie	języka	ukraińskiego.

9	kwietnia	2022	roku	została	przez	nas	podjęta	
próba	przeprowadzenia	badania	w	kontekście	
zatrudnienia	uchodźczyń	w	branży	gastrono-
micznej	w	Warszawie.	Głównymi	ankietowa-
nymi	byli	menedżerowie	restauracji,	w	których	
działa	obsługa	kelnerska	i	może	występować	
zapotrzebowanie	na	tego	typu	pracowników.	
Pomimo	starań,	jedynie	1	z	12	osób	zgodziła	się	
na	jakąkolwiek	rozmowę	w	tej	sprawie,	także	
uznaliśmy	prowadzenie	dalszej	ankiety	za	bez-
celowe.	Pomimo	tego,	że	w	lokalach	wyraźnie	
było	widać,	że	pracują	osoby	z	Ukrainy.	Trudno	
natomiast	stwierdzić,	czy	były	to	uchodźczy-
nie,	czy	pracownicy	zatrudnieni	przed	wojną	
na	Ukrainie.
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„Szara strefa”, 
pozostałe 
zawody i szanse

Należy	zaznaczyć,	że	statystyki	przedstawia-
jące	zatrudnienie	uchodźczyń	w	Polsce	mogą	
być	mocno	zaniżone	z	powodu	wykonywania	
pracy	w	tzw.	„szarej	strefie”,	co	było	popular-
ną	i	częstą	praktyką	nawet	przed	wojną	na	
Ukrainie.	W	związku	z	tym,	że	osobom	z	Ukra-
iny	przybyłym	po	24	lutego	2022	roku	zostało	
przyznane	prawo	do	pobytu	na	18	miesięcy	 
w	Polsce,	legalność	zatrudnienia	nie	musi	być	
dla	nich	priorytetem.	Do	tej	pory	obcokrajowcy,	
którzy	planowali	przedłużyć	swój	pobyt,	mu-
sieli	przedstawić	udokumentowane	legalne	
zatrudnienie.	Na	chwilę	obecną	legalizacja	
pracy	(poza	jednym	krótkim	formularzem	zgło-
szeniowym)	nie	jest	wymagana	od	osób,	które	
przyjechały	po	rozpoczęciu	konfliktu,	a	biorąc	
pod	uwagę,	że	mają	oni	prawo	do	opieki	zdro-
wotnej	 i	większość	z	nich	nie	planuje	zostać	 
w	 Polsce	 na	 stałe	 (nie	 będą	 ich	 dotyczyły	
świadczenia	emerytalne),	to	 legalne	zatrud-
nienie	z	oskładkowaniem	ZUS	jest	mniej	atrak-
cyjne,	niż	wyższe	wynagrodzenie	w	szarej	strefie. 
 
Faktem	 jest,	 że	 większość	 z	 kobiet	 przyby-
ła	do	Polski	ze	swoimi	dziećmi.	Opieka	nad	
nimi	powoduje,	że	nie	są	one	zdolne	do	pracy	 
w	pełnym	wymiarze	czasu,	a	nawet	wcale.	Na-
leży	zauważyć,	że	jeśli	konflikt	będzie	ciągnął	
się	miesiącami,	a	nawet	 latami,	spowoduje	
to	napływ	nowych	kobiet,	a	także	wchodze-
nie	na	rynek	pracy	tych,	które	już	są	w	Polsce,	 
a	dorastające	dzieci	i	lepsze	zaznajomienie	się	
z	rynkiem	oraz	nauka	języka	w	końcu	pozwo-
li	 im	na	podjęcie	pracy.	W	takim	przypadku	
stosunkowo	dobra	absorbcja	uchodźczyń	do	
tej	pory	może	zostać	zachwiana.	Nie	bez	zna-
czenia	będzie	sytuacja	gospodarcza	w	Polsce	 
i	na	świecie,	a	także	sytuacja	epidemiologicz-
na,	która	ponownie	może	spowodować	zanik	
pewnych	branż. Analizując	sytuację	na	rynku	nieruchomości,	

pod	uwagę	zostały	wzięte	cztery	duże	miasta:	
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Sytuacja na rynku nieruchomości 
w kontekście uchodźców 

Wrocław,	Warszawa,	Łódź	oraz	Poznań,	któ-
re	zostały	wymienione	przez	Minister	Rodziny	 
i	Polityki	Społecznej	Marlenę	Maląg	jako	główne	
kierunki	imigracji.	Wskazane	miasta	porówna-
my	z	trzema	przykładowymi	średniej	wielkości	
miastami:	Grudziądz,	Słupsk	i	Wałbrzych.	Ana-
lizie	poddano	mieszkania	2-pokojowe,	które	
są	najczęściej	wybierane	przez	uchodźczynie	

–	matki,	które	uciekły	do	Polski	wraz	ze	swo-
imi	dziećmi.

Warszawa, Wrocław, Łódź i Poznań

Po	rozpoczęciu	wojny	na	Ukrainie,	średnia	cena	
wynajmu	mieszkania	dwupokojowego	w	ciągu	
miesiąca	(na	przełomie	lutego	i	marca)	wzrosła	
w	Warszawie	o	ok.	721	złotych,	we	Wrocławiu	–	
975	zł,	Łodzi	–	209,48	zł,	natomiast	w	Poznaniu	

–	303,99	zł.

Wykres 1. Średnia	cena	wynajmu	mieszkania	dwupokojowego	w	Warszawie,	Wrocławiu,	Łodzi,	Poznaniu

Źródło:	Opracowanie	własne	na	podstawie	otodom.pl

Powyższy	wykres	pokazuje,	że	największy	wzrost	
miał	miejsce	w	początkowej	fazie	konfliktu	na	
Ukrainie,	wtedy	był	też	najbardziej	zauważalny.	
Wykres	pokazuje,	że	aktualnie	sytuacja	zaczyna	
się	stabilizować.	W	kwietniu	następuje	wyha-
mowanie	trendu	wzrostowego.	Mimo	wszystko,	
porównując	ze	sobą	styczeń	i	kwiecień,	sama	
podwyżka	czynszów	najmu	kształtuje	się	na-

stępująco:	Warszawa	–	22	proc,	Wrocław	–	
34	proc.,	Łódź	–	30	proc.,	Poznań	–	21	proc.. 

Średnie miasta

Wybrane	trzy	średnie	miasta	powiatowe,	zlo-
kalizowane	w	trzech	różnych	miejscach	Polski	
są	takimi,	w	których	występuje	zapotrzebo-
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wanie	na	pracowników	i	mogłyby	stanowić	
potencjalny	dom	dla	uchodźczyń	z	dziećmi.	
Po	rozpoczęciu	się	wojny	na	Ukrainie,	średnia	
cena	wynajmu	mieszkania	dwupokojowego	 

w	ciągu	miesiąca	(na	przełomie	lutego	i	mar-
ca)	wzrosła	w	Grudziądzu	o	ok.	10	złotych,	Słup-
sku	–	ok.	290	złotych,	a	w	Wałbrzychu	–	ok.	
46	złotych.

Wykres 2. Średnia	cena	wynajmu	mieszkania	dwupokojowego	w	Grudziądzu,	Słupsku,	Wałbrzychu

Źródło:	Opracowanie	własne	na	podstawie	otodom.pl

W	tych	przypadkach	(poza	Słupskiem)	nie	ma	
wyraźnego	wzrostu	cen,	zresztą	w	samym	Słup-
sku	nie	jest	on	tak	duży,	jak	w	Warszawie,	czy	
Wrocławiu.	Patrząc	pod	względem	procento-

wym	w	ujęciu	styczeń-kwiecień,	w	Grudziądzu	
otrzymamy	wzrost	o	0,08	proc.,	Słupsku	–	13	proc., 
a	w	Wałbrzychu	–	2,5	proc.
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Dlaczego duże miasta?

Pomimo	zdecydowanie	mniejszych	kosztów	
wynajmu	nieruchomości	w	średnich	miastach,	
uchodźcy	wybierają	raczej	duże,	a	w	szcze-
gólności	Warszawę.	Szacuje	się,	że	aktualnie	
może	w	niej	przebywać	ok.	330	000	uchodźców7,	
prawdopodobnie	wynika	to	z	przekonania,	że	
stolica	kraju	może	mieć	dużo	większe	możliwo-
ści,	aniżeli	mniejsze	miasta.	Ponadto	zapewnia	
dostęp	do	wykwalifikowanej	służby	zdrowia,	
organizacji	 pozarządowych,	 pomocowych	 
i	innych	form	wsparcia	oraz	bezpośrednich	po-
łączeń	komunikacyjnych	z	Ukrainą.	W	ostatnim	
czasie	jednak	tendencja	zaczyna	ulegać	zmia-
nie,	czego	powodem	są	rosnące	ceny	najmu	
oraz	brak	dostępności	lokali	mieszkaniowych. 

7	 Stan	na	7.04.2022:	https://warszawa.wyborcza.pl/warszawa/7,54420,28310619,do-warszawy-
	 przyjechalo-tylu-uchodzcow-ze-miasto-osiagnelo.html,	dostęp	z	dnia	10.04.2022.
8	 Stan	na	7.04.2022.

„Wiele	Ukrainek	zaczyna	decydować	się	na	
schronienie	w	mniejszych	miastach,	co	głów-
nie	wynika	z	wysokich	cen	najmu	nieruchomo-
ści	oraz	brak	ich	dostępności”	–	mówi	Olena,	
właścicielka	szkoły	 językowej	w	Warszawie.	
Paradoksalnie	skupienie	tak	ogromnej	 liczby	
uchodźców	w	jednym	mieście	(pomimo	jego	
możliwości)	prowadzi	do	zwiększonej	konku-
rencji	w	zakresie	pozyskania	przez	nich	pracy,	 
a	nie	 jest	realną	szansą	na	jej	odnalezienie.	
Rząd	na	ten	moment8	jest	przeciwko	przymu-
sowej	relokacji	uchodźców	i	daje	im	wolność	
wyboru	miejsca,	w	którym	chcą	przebywać.

Podsumowanie

W	aktualnej	fazie	konfliktu	na	Ukrainie	trudno	
jest	jednoznacznie	przewidzieć	jego	przyszłość	
i	z	dokładnością	określić	jego	potencjalne	dłu-
goterminowe	konsekwencje.	Do	tej	pory	nie	
przeprowadzono	szerokiego	badania	 foku-
sowego	oraz	 ilościowego	w	zakresie	plano-
wanej	długości	pobytu	uchodźców	w	Polsce,	
co	 powoduje	 opieranie	 się	 na	 domysłach	 
i	 przypuszczeniach.	 Skorzystają	 na	 pewno	
przedsiębiorcy	prowadzący	działalność	go-
spodarczą	opartą	na	niedrogim	pracowniku,	
którego	już	od	dwóch	lat	brakuje.	Dotyczy	to	
zawodów,	które	mogą	wykonywać	kobiety.	Być	
może	uda	się	rozwiązać	problem	niedoboru	
pracowników	takich	 jak	opiekunki	do	dzieci	

oraz	osób	starszych,	co	w	kontekście	prognoz	
dotyczących	starzejącego	się	społeczeństwa	
jest	niezwykle	 istotne.	Niewątpliwymi	proble-
mami	są	ceny	i	dostępność	nieruchomości	na	
wynajem,	które	po	rozpoczęciu	wojny	zaczęły	
osiągać	anormalne	wzrosty,	sięgające	nawet	
ok.	20–30%	w	niektórych	miastach	(w	ciągu	
jednego	miesiąca!).	Na	uwagę	zasługuje	też	
niebezpieczeństwo	rozszerzenia	się	szarej	strefy.	
O	 ile	zatrudnienie	Polaka	bez	umowy	lub	nie	
wykazując	mu	pełnego	wynagrodzenia,	staje	
się	coraz	trudniejsze,	tak	uchodźczynie	z	Ukrainy	
w	obawie	o	utratę	zatrudnienia,	bądź	w	celu	
uzyskania	wyższego	uposażenia	mogą	w	ten	
sposób	chcieć	wykonywać	swoją	pracę.



Zadania nadzwyczajne, chęci 
ograniczone – usługi publiczne 
w czasie kryzysu uchodźczego

Aleksandra Fandrejewska-Tomczyk

Dziennikarka	 ekonomiczna.	 Najdłużej	 związana	 z	 Rzeczpospolitą. Kie-
dyś	reporterka.	Obecnie	redaktor	biuletynu	Prawo i Legislacja ZPP,	wol-
ny	strzelec	–	współpracuje	z	różnymi	mediami.	Zajmuje	się	makroeko-
nomią	 i	 przedsiębiorczością.	 Lubi	 opisywać	 dzieje	 i	 energię	 tkwiącą	 
w	społecznościach	 lokalnych	oraz	tropić	meandry	politycznych	decy-
zji	ekonomicznych.	Laureatka	nagrody	im.	Władysława	Grabskiego	dla	
najlepszego	dziennikarza	ekonomicznego	roku.	Politolog	z	wykształce-
nia	(UAM)	i	zamiłowania.	Autorka	kilku	książek,	nie	tylko	ekonomicznych.
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Przekroczyliśmy	niebezpieczny	moment:	wielka	
energia,	z	którą	dotąd	pomagały	uchodźcom	
z	Ukrainy	osoby	prywatne,	organizacje	poza-
rządowe	czy	poszczególne	samorządy	lokalne	
wyczerpała	się	ze	względu	na	zmęczenie	i	moż-
liwości	finansowe.	Coraz	większym	problemem	
jest	to,	 iż	nie	ma	profesjonalnie	przygotowa-
nych	planów	integracji	społecznej	i	zawodowej	
uchodźców	na	poziomie	lokalnym	i	krajowym.	
Brakuje	również	spójnego	i	przejrzystego	po-
działu	działań	dla	poszczególnych	instytucji:	
rządu,	samorządów,	organizacji	pozarządowych. 
 
Nadzwyczajna	i	kryzysowa	sytuacja,	jaką	jest	
kryzys	humanitarny,	dla	obecnej	władzy	 jest	

szczególnie	trudna.	Rząd	przyzwyczajony	jest	
do	sprawowania	władzy	hierarchicznie.	Skon-
centrowany	jest	na	tworzeniu	szczegółowych	
przepisów	opisujących	istniejące	i	potencjalne	
sytuacje	z	rygorystycznym	systemem	nakazów	
i	zakazów.	Kryzys	uchodźczy	uwolnił	potencjał	
społeczeństwa	obywatelskiego	i	koordynacja	
takich	samorządowych	działań	wymaga	in-
nego	zarządzania	niż	to,	z	którym	mamy	do	
czynienia	w	Polsce	w	ostatnich	latach.	Jest	to	
trudne	nie	tylko	ze	względu	na	dotychczasową	
konstrukcję	administracji,	prawa	i	podziału	
kompetencji	pomiędzy	centrum	z	samorzą-
du,	ale	także	ze	względu	na	sposób	myślenia 
o	władzy	i	o	społeczeństwie.

Wstęp
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Władza choruje na brak zaufania

Te	wydawałoby	się	teoretyczne	rozważania	 
o	polityce,	mają	już	praktyczne	implikacje	do-
tyczące	polityki	społecznej,	ochrony	zdrowia,	
edukacji	czy	rynku	pracy.	Już	w	drugiej	po-
łowie	marca	eksperci	zwracali	uwagę	na	to,	
iż	Polsce	grozi	załamanie	usług	publicznych	
lub	katastrofa	humanitarna	bez	skutecznych,	
systemowych	działań	wspomagających	mi-
grację	z	Ukrainy1.

Działania	te	wymagają	partnerskiej	współpracy	
administracji	centralnej,	samorządów	lokal-
nych,	organizacji	pozarządowych	(NGO).	Nie	
powinno	być	tak	jak	w	pierwszych	tygodniach	
po	agresji	Rosji	na	Ukrainę,	że	trud	pomocy	
wzięły	na	siebie	osoby	prywatne,	NGO	i	czę-
ściowo	samorządy	lokalne,	a	rząd	przypisywał	
swojej	działalności	skuteczność	pomocy.

Brak	zaufania	w	polityce	społecznej	jest	jedną	 
z	podstawowych	barier	przeszkadzających,	jeśli	
nie	uniemożliwiających	stworzenie	systemu	
asymilacji	uchodźców.	Innymi	są:	słabość	usług	
publicznych	(w	tym	ochrony	zdrowia,	eduka-

1	 Fundacja	ekonomistów	„Dobrobyt	na	Pokolenia”	przedstawiła	stanowisko	w	sprawie	
	 wsparcia	Ukraińców:	https://napokolenia.pl/stanowisko-2-2022-systemowe-wsparcie-ukrainek
	 -i-ukraincow-w-polsce.
2	 D.	Szpeciło,	Jaka polityka wsparcia i integracji uchodźców z Ukrainy? Wyzwanie na dziś i na lata,		
	 oprac.	Fundacja	Batorego:	https://www.batory.org.pl/wp-content/uploads/2022/03/Analiza_	
	 ustawa-o-pomocy-UA.pdf.
3	 https://glos24.pl/samorzadowcy-zapraszaja-do-rozmow-przy-okraglym-stole-w-sprawie	
	 -uchodzcow.

cji	 i	dostępnego	finansowo	mieszkalnictwa)	
oraz	nieprzejrzyste	finanse	publiczne	(w	tym	
osłabiona	pozycja	samorządów	lokalnych)2. 
 
Próbą	skonstruowania	strategii	współpracy	
pomiędzy	różnymi	instytucjami	publicznymi	ma	
być	spotkanie	9	maja	we	Wrocławiu	określane	
jako	„samorządowy	okrągły	stół”.	Inicjatorem	
spotkania	 jest	Ruch	Samorządowy	Tak!.	Nie	
wiadomo	jednak	czy	spotkanie	zostanie	po-
traktowane	przez	samorządy,	rząd	i	polityków	
jako	sposób	na	wymyślenie	i	wdrożenie	strate-
gii	pomagania	uchodźcom,	czy	też	jako	jedno	
z	politycznych	spotkań3.	Druga	możliwość	jest	
niestety	bardziej	realistyczna	choćby	dlatego,	
że	organizatorzy	chcą	rozmawiać	o	kwestiach	
związanych	z	migracją	nie	tylko	z	Ukrainy,	ale	
także	z	Białorusi.	To	spotkanie	jest	ważne	także	
dlatego,	że	organizacje	zrzeszające	samorzą-
dy	lokalne	(Związek	Miast	Polskich	 i	Związek	
Powiatów	 Polskich)	 przygotowują	 zbiorcze	
informacje	o	 liczbie	uchodźców	i	o	zakresie	
pomocy	dla	nich.
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Wielu	ekspertów	zwraca	uwagę	na	to,	 iż	nie	
istnieje	system	zbierania	danych	na	temat	
planów	i	potrzeb	uchodźców	w	krótkim,	średnim	
i	długim	czasie.	Sama	dramaturgia	wojny	po-
woduje,	że	niemożliwe	jest	oszacowanie	liczby	
emigrantów,	zaś	dodatkowy	brak	 informacji	
na	temat	ich	struktury	wiekowej,	kompetencji	
zawodowych,	stanu	zdrowia	i	planów	osiedleń-
czych	dodatkowo	utrudnia	opracowanie	planu	
działania	oraz	oszacowanie	kosztów	pomocy.

Pokazuje	 to	 już	 pierwszy	 miesiąc	 wojny	 
w	Ukrainie.	Gdy	na	początku	marca	uchwala-
no	przepisy	zawierające	niektóre	rozwiązania	
pomocowe4	rząd	przewidywał	roczny	koszt	
rozwiązań	zawartych	w	projekcie	na	od	ok.	1,8	
mld	zł	do	3,5	mld	zł.	Wyliczenia	skutków	finan-
sowych	zostały	przyjęte	dla	liczby	uchodźców	
wahającej	się	od	486	tys.	do	972	tys.,	z	czego	
dzieci	od	95	tys.	do	190	tys.

4	 Ustawa	o	pomocy	obywatelom	Ukrainy	w	związku	z	konfliktem	zbrojnym	na	terytorium	tego		
	 państwa	oraz	niektórych	innych	ustaw;	stan	na	21	kwietnia	2022	r.:	https://isap.sejm.gov.pl/isap.	
	 nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220000830.
5	 Dane	Straży	Granicznej	z	21	kwietnia,	informacja	o	liczbie	odpraw	od	24	lutego	2022	r.,		 	
	 od	rozpoczęcia	agresji	Rosji	na	Ukrainę.
6	 https://www.rp.pl/konflikty-zbrojne/art36011801-na-utrzymanie-uchodzcow-z-ukrainy-potrzeba
	 -minimum-miliarda-zlotych-miesiecznie.
7	 Dane	Straży	Granicznej	z	21	kwietnia,	informacja	o	liczbie	odpraw	od	24	lutego	2022	r.,		 	
	 od	rozpoczęcia	agresji	Rosji	na	Ukrainę.

Tymczasem	do	Polski	przyjechało	lub	przyszło	
z	Ukrainy	prawie	2,9	mln	osób5.

Na	przełomie	marca	i	kwietnia	Ministerstwo	
Spraw	Wewnętrznych	i	Administracji	w	 liście	
do	Komisji	Europejskiej	podało,	że	koszt	roczny	
pomocy	dla	uchodźców	z	Ukrainy	wyniesie	
2,2	mld	euro,	czyli	10,2	mld	zł	i	to	bez	edukacji	
i	świadczeń	medycznych6.

Nie	wiadomo,	ilu	Ukraińców	opuściło	Polskę	po	
24	lutego.	Na	granicy	polsko-niemieckiej	nie	
są	zbierane	dane,	ponieważ	jesteśmy	w	strefie	
Schengen.	W	publicznej	przestrzeni	pojawiły	
się	szacunki,	że	mogło	być	to	od	30	do	50	proc.	
uciekinierów	z	Ukrainy.	Wiadomo	natomiast,	że	
od	24	 lutego	odprawiono	677	tys.	obywateli	
ukraińskich,	którzy	z	Polski	wrócili	na	Ukrainę7.

Nie mamy rzeczywistych danych
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Zostanie co trzeci uchodźca?

Nie	wiemy	więc	ilu	Ukraińców	i	na	jak	długo	
pozostanie	w	Polsce.	Pewnym	wyznacznikiem	
może	być	 liczba	osób,	które	wystąpiły	o	nr	
PESEL.	Jest	to	ok.	918	tys.	osób8.		Od	początku	
działania	systemu	wydawania	nr	PESEL	utrzy-
muje	się	równy	podział:	50	proc.	dorośli	 i	50	
proc.	dzieci	i	młodzież.

Pewien	obraz	uchodźców	z	Ukrainy	pokazują	
badania	opinii	społecznej.	Wynika	z	nich,	że	43	
proc.	(są	to	głównie	kobiety)	ma	35	lub	mniej	
lat.	Tylko	co	trzecia	kobieta	przybyła	bez	dzieci.	
Ponad	połowa	dorosłych	ma	wykształcenie	
wyższe.	Niespełna	niewiele	mniej	nie	zna	języka	
polskiego.	Pobyt	na	stałe	w	Polsce	planuje	ok.	

8	 Dane	z	21	kwietnia	2022	r.	Nr	PESEL	dostało	ponad	305	tys.	dzieci	do	lat,	prawie	148	tys.	młodzieży		
	 12–18	lat	oraz	ponad	465	tys.	dorosłych.
9	 Raport	specjalny	„Uchodźcy	z	Ukrainy	w	Polsce”:	https://ewl.com.pl/raport-specjalny-uchodzcy	
	 -z-ukrainy-w-polsce.

30	proc.	pytanych,	ale	nawet	w	tej	grupie	część	
chce	pomieszkać	do	roku,	a	potem	wrócić	
na	Ukrainę9.

Z	 informacji	 z	granicy	oraz	 z	badań	ankie-
towych	wynika,	że	wojna	zmieniła	strukturę	
mieszkających	w	Polsce	Ukraińców.	Do	tej	pory	
przyjeżdżali	tu	głównie	mężczyźni,	pracowali	 
w	budownictwie,	przemyśle,	transporcie.	Teraz	
są	to	przede	wszystkim	kobiety	 i	większość	 
z	nich	opiekuje	się	dziećmi.	Ta	zmiana	ma	
znaczenie	nie	tylko	dla	rynku	pracy,	ale	także	
dla	edukacji,	systemu	ochrony	zdrowia	oraz	
instytucjonalnego	systemu	opieki	nad	dziećmi.
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Sytuacja w ochronie zdrowia: więcej
wyzwań, a pieniędzy mniej

Uchodźcy	mają	zagwarantowaną	możliwość	
korzystania	z	placówek	ochrony	zdrowia	na	za-
sadach	takich	samych	jak	ubezpieczeni	w	Na-
rodowym	Funduszu	Zdrowia	mieszkańcy	Polski.	
Z	jednym	ważnym	wyjątkiem	–	nie	otrzymują	
refundacji	za	leki10.	Nie	są	jednak	traktowani	jak	
ubezpieczeni	(musieliby	zacząć	płacić	skład-
kę	zdrowotną).	Nie	mogą	składać	deklaracji	
do	 lekarzy	POZ.	Podstawą	rozliczenia	będzie	
porada	dla	pacjenta	spoza	listy	aktywnej.	Tak	
rozliczani	są	pacjenci	w	trakcie	podróży	czy	
poza	miejscem	zamieszkania.

Nie	ma	jeszcze	informacji	o	tym,	ilu	uchodźców	
skorzystało	z	pomocy	publicznej	służby	zdrowia	
w	Polsce.	Pierwsze	dane	będą	na	początku	
maja.	Do	tego	czasu	zamiast	danych	mamy	
szacunki.	Ale	już	teraz	można	postawić	tezę,	że	
kryzys	uchodźczy	spotęgował	dotychczasowe	
problemy	i	wyzwania	systemu	ochrony	zdrowia.

Na	początku	marca	rząd	szacował	koszty	po-
mocy	medycznej	dla	miliona	uchodźców	na	
200	mln	zł	miesięcznie.	Miesiąc	później	mini-
ster	Adam	Niedzielski	powiedział,	że	jest	to	ok.	
300	mln	zł	miesięcznie11.	Oznacza	to,	że	 jeśli 
w	Polsce	zostanie	1,5	mln	uchodźców	ukraiń-
skich,	to	potrzebnych	będzie	dodatkowo	ok.	3,1	
mld	zł	w	tym	roku	na	publiczną	ochronę	zdrowia	
(2,1	mld	zł	–	jeśli	będzie	to	milion	osób).

Należy	także	dodać,	że	zwiększyła	się	 liczba	
osób	 potrzebujących	 pomocy	 medycznej.	
Część	uchodźców	to	osoby	z	poważnymi	pro-
blemami	medycznymi:	pacjenci	onkologiczni,	
zakwalifikowani	w	Ukrainie	do	przeszczepów	
wątroby,	nerek	bądź	koniecznych	operacji	or-

10	 Organizacje	pozarządowe	i	firmy	farmaceutyczne	opracowały	system	wsparcia:	
	 https://pulsmedycyny.pl/100-tys-uchodzcow-z-ukrainy-otrzyma-dofinansowanie-na-zakup
	 -lekow-1147840.
11	 https://dorzeczy.pl/ekonomia/288943/niedzielski-300-mln-zl-miesiecznie-za-kazdy-milion
	 -uchodzcow.html.
12	 Informacja	z	15	kwietnia	br.

topedycznych	czy	okulistycznych.	Bez	syste-
mowych	zmian	w	publicznej	ochronie	zdrowia,	
poprawie	efektywności	działania,	większa	liczba	
pacjentów	oznacza	wydłużenie	czasu	oczeki-
wania	na	wizyty	specjalistyczne	czy	zabiegi	
lub	operacje.	Dodatkowo	są	to	osoby,	które	
często	nie	znają	 języka	polskiego,	trudno	się	 
z	nimi	porozumieć.	Choć	należy	zaznaczyć,	że	
na	początku	kwietnia	Ministerstwo	Zdrowia	
uruchomiło	aplikację	LikarPL,	która	ma	poma-
gać	w	porozumieniu	się	pomiędzy	lekarzami	 
a	pacjentami	z	Ukrainy.

Ochrona	zdrowia	od	lat	boryka	się	z	problemem	
braku	kadr	i	ich	starzeniem	się.	Na	te	kłopoty	
złożyło	się	zwiększenie	 liczby	potencjalnych	
pacjentów,	na	porozumienie	się,	z	którymi	po-
trzeba	więcej	czasu.	Kłopotem	jest	nie	tylko	
język	 i	kwestia	porozumienia,	ale	także	brak	
dokumentacji	medycznej.

Wśród	uchodźców	są	lekarze,	ale	ich	liczba	na	
pewno	nie	jest	adekwatna	do	liczby	uciekinie-
rów.	Od	24	lutego	pracę	w	Polsce	zaczęło	70	
lekarzy	Ukraińców12.

Niestety	stan	zdrowia	Polaków	wyraźnie	po-
gorszył	się	ze	względu	na	pandemię	i	sposób	
organizacji	ochrony	zdrowia	w	ostatnich	dwóch	
latach.	Specjaliści	zwracają	uwagę	na	rosną-
cy	dług	zdrowotny,	czyli	rosnące	zaniedbania	
dotyczące	zdrowia.	Przez	dwa	lata	wiele	osób	
z	poważnymi	schorzeniami	miało	utrudnio-
ny	dostęp	do	leczenia	specjalistycznego	czy	
szpitalnego.	 Ich	stan	zdrowia	pogorszył	się	 
i	wymagają	oni	intensywnej	pomocy.
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Warto	przypomnieć,	że	stan	zdrowia	Ukraińców	
jest	przeciętnie	gorszy	niż	mieszkańców	Polski,	
także	ich	dostęp	do	służby	zdrowia	jest	słabszy.	
W	2019	r.	wydatki	na	zdrowie	w	Ukrainie	wyno-
siły	248	dolarów	na	obywatela	–	niemal	cztery	
razy	mniej	niż	w	Polsce.	Oznacza	to,	że	będą	to	
wymagający	pacjenci	dla	systemu.	Dodatkowo	

już	teraz	wielu	osobom	przydałoby	się	wsparcie	
psychologiczne	czy	psychiczne	pomagające	
pokonać	lęki	wywołane	wojną.	Bieżącym	pro-
blemem	jest	zapewnienie	–	szczególnie	dzie-
ciom	–	szczepień	ochronnych,	wynikających	 
z	polskiego	systemu	szczepień	obowiązkowych.

Inflacja pogłębia finansowe załamanie

Wciąż	w	 umowach	 między	 przychodniami	
specjalistycznymi,	 szpitalami	 publicznymi	 
i	Narodowym	Funduszem	Zdrowia	istnieją	limity,	
czyli	określenie	liczby	wizyt	czy	zabiegów,	które	
w	danym	roku	są	finansowane.	Zwiększenie	
liczby	pacjentów	o	1–1,5	mln	osób	oznacza	
potrzebę	podwyższenia	lub	zniesienia	limitów,	
lub	opłacania	ich	tak	jak	usługi	„w	limicie”,	choć	
będą	dodatkowe.

Czwarte	wyzwanie	dotyczy	finansów	i	jest	nie-
rozerwalnie	związane	z	trzema	poprzednimi	
problemami.	System	ochrony	zdrowia	boryka	
się	z	niedofinansowaniem	od	wielu	lat.	Pod	ko-
niec	zeszłego	roku	placówki	publiczne	(głównie	
szpitale)	zadłużone	były	na	ponad	17	mld	zł,	 
w	tym	1,67	mld	zł	były	to	długi	wymagalne,	
czyli	takie,	których	termin	spłaty	minął13.	Choć	
istnieje	program	zwiększenia	publicznego	fi-
nansowania	ochrony	zdrowia	do	7	proc.	PKB	 
w	najbliższych	latach,	to	równoczesne	zwięk-
szenie	finansowania	i	liczby	pacjentów	może	
spowodować,	iż	nie	poprawi	się	jakość	i	dostęp-
ność	usług	medycznych.	W	tym	roku	co	prawda	
Narodowy	Fundusz	Zdrowia	otrzymał	dodatko-
we	9	mld	zł	z	budżetu	państwa.	Na	7	mld	zł	rząd	
oszacował	wyższe	wpływy	ze	składki	zdrowotnej	
zapewnionej	przez	zmiany	podatkowe	zawarte	

13	 Dane	Ministerstwa	Zdrowia	za	IV	kwartał	2021	r.
14 Z	danych	GUS-u	za	marzec	wynika,	że	ceny	usług	zdrowotnych	wzrosły	o	6	proc.	w	skali	roku.	
	 W	samej	kategorii	„zdrowie”	różnice	wzrostu	cen	są	znaczące	od	2,2	proc.	za	leki,	przez	5,9	proc.	
	 za	urządzenia	i	sprzęt	terapeutyczny,	po:	usługi	szpitalne	i	sanatoryjne	–	11,3	proc.,	usługi	lekarskie
	 –	12,5	proc.	oraz	usługi	stomatologiczne	–	13,5	proc.
15	 https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/ponad-2-miliardy-zlotych-dla-
	 szpitali,8168.html.

w	Polskim	Ładzie	i	2	mld	zł	wynikające	z	inflacji	
(choć	rząd	tego	tak	nie	nazwał,	mowa	była	 
o	„efekcie”	osiągniętych	w	2021	roku	wskaźników	
makroekonomicznych,	na	podstawie	których	
opracowywany	jest	plan	finansowy	NFZ,	głów-
nie	związanych	z	wynagrodzeniami).

Jednak	system	ochrony	zdrowia	potrzebuje	
przynajmniej	7	mld	zł	na	zmianę	minimalne-
go	wynagrodzenia	dla	pracowników	ochrony	
zdrowia,	co	ma	nastąpić	w	lipcu.	Na	razie	rząd	
przedstawił	propozycję	rozwiązań	prawnych,	
ale	nie	wskazał	źródła	finansowania.

Realną	wartość	planu	finansowego	NFZ	obniża	
wysoka	inflacja14.	NFZ	zapowiedział	podniesie-
nie	wartości	umów	ze	szpitalami	o	4,5	proc.	
wstecznie	od	stycznia	2022	r.15,	ale	taka	zmiana	
co	najwyżej	może	zmniejszyć	koszty	wzrostu	
kosztów	energii	elektrycznej	 i	cieplnej,	a	nie	
je	wyrównać.

Wszystko	to	oznacza,	że	w	tym	roku	pogłębią	
się	problemy	w	ochronie	zdrowia.	Dodatko-
wo,	oprócz	ogólnych	„systemowych”	braków	
w	ochronie	zdrowia,	pojawiły	się	szczególne,	
dotyczące	uchodźców.	Kłopotliwy	jest	system	
rejestracji	do	publicznych	placówek	zdrowia.	
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Pomimo	nr	PESEL	uchodźcy	muszą	wypełniać	
specjalne	oświadczenia,	że	mają	prawo	do	
leczenia	w	ramach	umów	z	NFZ	(nie	działa	
system	oznaczania	 ich	 jako	uprawnionych	
pacjentów).

Nie	 istnieją	przepisy	umożliwiające	 im	korzy-
stanie	z	refundacji	na	leki	podobnie	jak	innym	
ubezpieczonym	w	NFZ.	To	oznacza,	że	albo	
muszą	płacić	wysoką	cenę	za	leki	powstrzymu-
jące	choroby	przewlekłe,	albo	z	nich	rezygnują.	 
W	niektórych	sytuacjach	otrzymują	je	w	przy-

16	 https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/problemy-opieki-zdrowotnej-uchodzcow-z-ukrainy-rpo-
	 pisze-do-ministra-zdrowia.

chodniach.	 Brak	 dostępu	 do	 tanich	 leków	 
w	Polsce	jest	dla	niektórych	osób	przyczynkiem	
do	powrotu	na	Ukrainę.

Na	problemy	ochrony	zdrowia	i	pomocy	me-
dycznej	dla	uchodźców	zwrócił	uwagę	Rzecznik	
Praw	Obywatelskich.	Napisał	w	tej	sprawie	list	
do	Ministra	Zdrowia.	Wymienił	w	nim	podsta-
wowe	problemy	oraz	zaapelował	o	stworzenie	
systemu	pomocy16.
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„Edukacja to najpoważniejszy problem” 
– powtarzają w mediach samorządowcy

Samorządy wydają dwa razy więcej  
niż chce zapewnić rząd

Połowa	z	uchodźców	to	dzieci	i	młodzież.	Kłopo-
ty	w	tym	zakresie	dotyczą	zarówno	organizacji	
ich	zdalnej	nauki	w	dotychczasowych	szkołach	
lub	w	innych,	ale	w	systemie	nauki	w	Ukrainie,	
jak	i	stworzenia	zasad	nauki	w	polskich	szkołach.

Z	informacji	Ministerstwa	Edukacji	i	Nauki	wy-
nika,	że	prawie	185	tys.	ukraińskich	dzieci	i	mło-
dzieży	korzysta	z	polskiego	systemu	oświaty17. 
Do	przedszkoli	uczęszcza	34	280	dzieci,	do	szkół	
podstawowych	–	134	849,	do	liceów	–	11	684	
uczniów	z	Ukrainy,	do	techników	–	2781.	Liczba	
uczniów	rośnie	(jest	to	niemalże	tysiąc	dzieci	
dziennie	w	skali	kraju).	Najwięcej	uczniów	jest	
w	dużych	miastach	w	województwach:	ma-
zowieckim	–	34	905,	śląskim	–	20	220,	wielko-
polskim	–	18	285,	zaś	na	Podkarpaciu	jest	już	
4	728	uczniów	z	Ukrainy18.

Polskie	władze	oświatowe	nie	zbierają	danych	
dotyczących	nauki	zdalnej	w	systemie	ukraiń-

17	 Dane	z	14	kwietnia	br.
18	 Dane	z	14	kwietnia	br.
19	 https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/8400565,uczniowie-z-ukrainy-nauka-
	 zdalna-stacjonarna-statystyki.html.

skim.	Co	prawda	zgodnie	z	rozporządzeniem	
MEiN	z	21	marca	2022	r.	osoba	sprawująca	
opiekę	nad	uczniem	może	złożyć	w	gminie	
właściwej	ze	względu	na	miejsce	pobytu	dziec-
ka	oświadczenie	o	kontynuacji	kształcenia	 
w	ukraińskim	systemie	oświaty,	w	tym	w	syste-
mie	zdalnym,	ale	z	informacji	prasowych	wyni-
ka,	że	robi	tak	niewiele	osób19.	Za	to	ukraińskie	
władze	oświatowe	przekazały	informację,	iż	540	
tys.	dzieci	ukraińskich	przebywających	w	Polsce	
uczy	się	zdalnie	w	ukraińskim	systemie	oświaty.

Gdy	uchwalano	specustawę,	to	rząd	przed-
stawił	szacunki	związane	z	kształceniem	i	wy-
chowaniem	ukraińskich	dzieci.	Miesięczny	koszt	
przy	200	tys.	dzieci	oszacowano	na	336,6	mln	zł.	
Przy	150	tys.	miało	to	być	252	mln	zł.	W	tych	su-
mach	zawarta	była	też	nauka	języka	polskiego.

Dla	samorządów,	które	nadzorują	oświatę,	brak	
rozwiązań	systemowych	(w	tym	finansowych)	
dotyczących	przyjmowania	dzieci	ukraińskich	
jest	coraz	poważniejszym	problemem	logi-
stycznym	i	finansowym.	Samorządy	od	lat	po-
stulują	zmianę	obliczania	dotacji	oświatowej.	
Teraz	policzyli,	 iż	rządowa	dotacja	nie	pokry-
wa	nawet	połowy	kosztów	utrzymania	dzieci	

ukraińskich	w	szkołach	i	w	przedszkolach.	Rząd	
zaproponował	5	tys.	zł	 jako	dotację	roczną	
dla	dziecka	w	przedszkolu.	Samorządowcy	zaś	
podają,	że	realne	koszty	to	ok.	10	tys.	zł.	rocz-
nie	(800–900	zł	miesięcznie).	To	oznacza,	że	
samorządy	potrzebują	obecnie	ok.	28	mln	zł	
miesięcznie	za	ok.	35	tys.	dzieci	ukraińskich	 
w	przedszkolach.
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O	tym,	 jak	poważny	 jest	to	problem,	mówią	
także	przedstawiciele	administracji	publicz-
nej.	 „Zaadaptowanie	dzieci	z	Ukrainy	do	pol-
skiego	systemu	edukacji	–	zarówno	żłobkowej	
i	przedszkolnej,	 jak	 i	szkolnej	–	 jest	obecnie	
największym	wyzwaniem	dla	polskiej	admini-
stracji	samorządowej	oraz	rządowej”	–	ocenił	
wiceminister	MSWiA	Paweł	Szefernaker20.

Problemy	związane	z	edukacją	dotyczą	wie-
lu	elementów.	Potrzebne	są	lokale,	pieniądze,	 
a	także	nauczyciele.	Część	dzieci	nie	zna	języka	
polskiego.	Być	może	rozwiązaniem	byłoby	stwo-
rzenie	dla	nich	najpierw	możliwości	nauki	języka	
polskiego,	poprowadzenie	kursów	przygoto-
wawczych	z	polskiej	podstawy	programowej,	 
a	dopiero	potem	włączanie	ich	w	polski	system	
edukacji.	Niestety	na	taką	możliwość	nie	chce	
się	zgodzić	administracja	rządowa.

20	 https://www.wnp.pl/parlamentarny/wydarzenia/szefernaker-najwiekszym-wyzwaniem-
	 zaadoptowanie-dzieci-z-ukrainy-do-polskiego-systemu-edukacji,567745.html.

Ważne	jest,	by	przy	włączaniu	dzieci	i	młodzieży	
ukraińskiej	do	polskiego	systemu	opieki	i	edu-
kacji	stworzyć	miejsca	(placówki,	klasy,	grupy),	
w	których	mogłyby	przebywać	zarówno	dzieci	
polskie,	 jak	i	ukraińskie.	W	Polsce	brakuje	do-
stępnych	(także	finansowo)	przedszkoli,	klubów	
opieki	dla	dzieci	dotychczasowych	mieszkań-
ców.	Stworzenie	nadzwyczajnych	uprawnień	
dla	uchodźców	może	antagonizować	lokalne	
społeczności	–	to	po	pierwsze.	Po	drugie	zaś:	
wspólna	zabawa	oraz	nauka	dzieci	polskich	
i	ukraińskich	to	dobry	sposób	na	asymilację.

W	organizację	czasu	dla	dzieci,	w	tym	organi-
zację	placówek	zaangażowały	się	polskie	i	za-
graniczne	organizacje	pozarządowe.	Te	drugie	
zaproponowały	granty,	dzięki	którym	możliwe	
jest	organizowanie	klubów	dziecięcych,	a	także	
wypłacenie	wynagrodzenia	opiekunkom.

Polityka społeczna to nie tylko 
świadczenia pieniężne

Dotychczasowe	działania	rządu	skoncentro-
wały	się	na	przyznaniu	uchodźcom	i	osobom	
indywidualnym	im	pomagającym	świadczeń	
finansowych	oraz	przyznanie	 im	dostępu	do	
wielu	usług	publicznych	na	zasadach	analo-
gicznych	do	tych,	które	dotyczą	mieszkańców	
Polski.	Ze	względu	na	słabość	niektórych	sek-
torów	(ochrony	zdrowia	czy	edukacji)	są	to	
jednak	przedsięwzięcia	wstępne.

Przy	procedowaniu	specustawy	rząd	przedsta-
wił	szacunki	niektórych	form	pomocy.	Roczne	
skutki	dla	świadczeń	rodzinnych,	świadczenia	
wychowawczego,	świadczenia	„Dobry	Start”,	
rodzinnego	kapitału	opiekuńczego,	dofinanso-
wania	obniżenia	opłaty	rodzica	za	pobyt	dziec-

ka	w	żłobku,	klubie	dziecięcym	lub	u	dziennego	
opiekuna	przy	maksymalnej	prognozowanej	
liczbie	uchodźców	miały	wynieść	2	mld	280	
mln	zł.	Roczne	skutki	dla	pomocy	społecznej	
oszacowano	na	726	mln	zł,	a	wypłatę	jedno-
razowych	świadczeń	(w	wysokości	300	zł)	na	
291,6	mln	zł.

Projektodawcy	wyliczyli	ponadto,	że	24,8	mln	zł 
mogłoby	trafić	na	pomoc	psychologiczną.	Sza-
cowany	koszt	 realizacji	 zadań	na	rzecz	cu-
dzoziemców	z	niepełnosprawnością	z	Ukrainy	
finansowanych	przez	PFRON	zaplanowano	na	
kwotę	130	mln	zł.	Wszystko	to	przy	założeniu,	że	
ze	świadczeń	skorzysta	mniej	niż	milion	osób	
i	do	190	tys.	dzieci.
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Tymczasem	 Zakład	 Ubezpieczeń	 Społecz-
nych	poinformował,	że	przyjął	 już	prawie	318	
tys.	wniosków	o	świadczenie	wychowawcze	
(500+)	od	obywateli	Ukrainy,	czyli	o	40	proc.	

niż	szacował	rząd.	Jeśli	świadczenia	będą	wy-
płacane	w	tym	roku	tylko	na	dzieci,	w	których	
sprawie	złożono	wnioski,	 to	potrzebnych	jest	
ponad	1,43	mld	zł.

W oczekiwaniu na unijne pieniądze

To	czy	podołamy	finansowo	z	pomocą	dla	
uchodźców,	w	przeważającej	części	zależy	od	
zewnętrznego	wsparcia.	Na	razie	nie	ma	pienię-
dzy	na	zaspokojenie	różnych	świadczeń	i	usług	
dla	uchodźców	z	Ukrainy.	Czy	się	one	znajdą,	
w	sporej	części	zależy	od	tego,	jakie	fundusze	
otrzyma	Polska	z	Unii	Europejskiej.

14	kwietnia	br.	zaczęło	obowiązywać	unijne	
rozporządzenie,	które	upraszcza	korzystanie	 
z	funduszy	na	sfinansowanie	pobytu	uchodź-
ców	z	Ukrainy.	Nowe	przepisy	zakładają,	że	40	
euro	tygodniowo	na	uchodźcę	(niezależnie	od	
tego,	czy	przebywa	w	kraju	pełen	tydzień,	czy	
tylko	kilka	dni)	może	być	wypłacane	jako	za-
liczka.	Te	pieniądze	mogą	być	wypłacane	przez	
okres	maksimum	13	tygodni.	Przy	założeniu,	
że	w	Polsce	przez	te	13	tygodni	będzie	milion	
ukraińskich	uchodźców,	to	 jest	to	kwota	do	
520	mln	euro,	jeśli	byłyby	to	dwa	miliony	–	do	
1	mld	40	mln	euro.

Uproszczone	zasady	dotyczą	niewykorzysta-
nych	środków	z	polityki	spójności	z	budżetu	UE	
na	lata	2014–2020.	Polska	jest	jej	największym	
beneficjentem	(ponad	80	mld	euro).	Gdyby	
okazało	się,	że	Polska	nie	wykorzysta	więcej,	
niż	wynika	to	z	otrzymania	tygodniowej	stawki,	
to	mogłaby	te	pieniądze	także	przeznaczyć	na	
pomoc	dla	uchodźców.	Jak	dotąd	KE	nie	stwo-
rzyła	nowych	funduszy	na	pomoc	uchodźcom,	
umożliwiła	zaś	zmianę	celów	już	istniejących.	
Polska	będzie	mogła	wykorzystać	na	pomoc	
pieniądze	z	unijnego	funduszu	odbudowy	go-
spodarki	po	pandemii.	Transza	dla	Polski,	jak	

21	 https://www.rp.pl/polityka/art36087541-mamy-miliardy-z-unii-europejskiej-na-pomoc	 	
	 -uchodzcom.

podała	„Rzeczpospolita”21	wynosiła	na	2021	r.	1,6	
mld	euro,	w	tym	1,2	mld	euro	nie	zostało	zapro-
gramowane,	czyli	można	je	wydać	na	uchodź-
ców.	Z	transzy	na	2022	r.	nie	zaprogramowano	
jeszcze	183	mln	euro	i	ta	kwota	też	może	być	
przeznaczona	na	pomoc	dla	uchodźców.

To,	że	do	Polski	trafiły	z	Ukrainy	głównie	ko-
biety	z	dziećmi,	wymaga	rozbudowy	żłobków,	
przedszkoli	czy	klubów	dziecięcych.	Jest	to	 
o	tyle	trudne,	że	kiepsko	działa	system	dostęp-
nych	finansowo	i	logistycznie	miejsc	opieki	nad	
dziećmi	w	różnym	wieku.

W	dotychczasowej	debacie	na	temat	pomocy	
dla	Ukraińców	koncentrowano	się	na	podsta-
wowych	potrzebach.	Konieczne	 jest	 jednak	
stworzenie	strategii	działania	na	kolejnych	
kilka	lat.

Nie	wiadomo,	z	jakim	natężeniem	pojawią	się	
w	Polsce	kolejni	uchodźcy,	ważne	jednak,	by	
powstał	ogólnopolski	dobrowolny	(dla	uchodź-
ców)	 system	 relokacji.	 Taki	 plan	 powinien	
powstać	niezależnie	od	europejskiego	planu	
relokacji.	Ważne	jest,	by	tak	podzielić	między	
samorządy	 i	 społeczności	 lokalne	 zadania	
dotyczące	pomocy	dla	uchodźców,	by	odpo-
wiadały	ich	możliwościom	finansowym,	orga-
nizacyjnym,	logistycznym,	mieszkaniowym	czy	
możliwościom	na	rynku	pracy.	Przy	tworzeniu	
takiego	planu	powinny	być	zaangażowane	na	
poziomie	regionalnym:	wojewoda	i	samorządy	
lokalne.	Zaangażowanie	władz	centralnych	
powinno	się	skupić	na	stworzeniu	ogólnych	
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ram	i	zasad	relokacji,	a	nie	na	wprowadzeniu	
szczegółowych	rozwiązań.	Częścią	takiego	pla-
nu	(lub	działaniem	równoległym)	powinno	być	
opracowanie	programu	działań	 integracyj-
nych	na	poziomie	 lokalnym	lub	co	najwyżej	
regionalnym.	Jeśli	chcemy	stworzyć	warunki	
do	integracji	dla	uchodźców,	to	konieczna	jest	
współpraca	samorządów,	organizacji	społecz-
nych	(pozarządowych,	ale	także	pracodawców,	
związków	zawodowych,	czy	wyznaniowych)	
oraz	przedstawicieli	administracji	centralnej.

Słabość	 usług	 publicznych	 nie	 jest	 winą	
uchodźców	z	Ukrainy.	Nie	oni	są	najpoważniej-

szym	problemem	ochrony	zdrowia,	edukacji	czy	
polityki	społecznej.	Ich	obecność	spowodowała,	
że	bardziej	widoczne	stały	się	zaniedbania	 
i	brak	spójnej	polityki.	Przez	lata	nie	udało	się	 
w	Polsce	wymyślić	i	prowadzić	polityki	migra-
cyjnej.	Agresja	Rosji	 i	wojna	w	Ukrainie	poka-
zują,	jak	projekty	i	strategie,	które	wydają	się	
mało	ważne	i	poboczne	dla	polityki	publicznej,	
nagle	stają	się	pierwszoplanowe	i	pochłania-
ją	najwięcej	energii	 i	pieniędzy.	Nie	uda	się	 
w	krótkim	czasie	naprawić	wielu	słabości	usług	
publicznych,	ale	wspólne	działanie	może	spra-
wić,	że	problemy	nie	będą	się	pogłębiać.
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