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Wprowadzenie
Szanowni Państwo
Polska jest liderem napływu tymczasowej cudzoziemskiej siły roboczej, większym niż
Stany Zjednoczone. Dzisiaj już nikt w Polsce nie ma wątpliwości, że obcokrajowcy,
szczególnie Ukraińcy, ale również coraz częściej pracownicy z krajów azjatyckich,
pełnią niezwykle ważną rolę w budowaniu polskiej gospodarki, wypełniając
nieobsadzone miejsca pracy.
Dla wielu firm obcokrajowcy są jedyną szansą na utrzymanie ciągłości
działalności i dalszy rozwój. 67% firm ocenia, że obcokrajowcy korzystanie
wpływają na polską gospodarkę. 63% pracowników z Ukrainy, pomimo trudności
związanych z formalnymi kwestiami zatrudnienia i pobytu, jest zadowolonych
z pracy w Polsce, a 17% chciałoby pozostać w naszym kraju na stałe.

Ocena wpływu obcokrajowców na polską gospodarkę (opinia pracowników)
63,5% korzystnie
15,9%

47,6%

13,2%

16,2%

67,1% korzystnie

Zdecydowanie
korzystnie

1

50,9%

Raczej
korzystnie

18,4%

Trudno
powiedzieć

Raczej
niekorzystnie

Zainteresowanie pracą w Polsce rośnie wśród obywateli Azji, a pracodawcy coraz
chętniej otwierają się na pracowników z Indonezji, Wietnamu czy Indii, doceniając
przede wszystkim długookresowość zatrudnienia tych osób. Dynamika wzrostu
zatrudnienia jest tak wysoka, że śmiało możemy prognozować, iż kolejny rok
i następne będą należały do pracowników z Azji.

Zapraszam do zapoznania się
z wynikami raportu na temat migracji
pracowników z Ukrainy i Azji do Polski.

7,1%

Ocena wpływu obcokrajowców na polską gospodarkę (opinia pracodawców)
16,3%

Zauważalnie spadło również zainteresowanie pracowników z Ukrainy wyjazdem
do Niemiec, z 60% w 2018 roku, do niecałych 30% w 2019. Barierę stanowi przede
wszystkim słaba znajomość języka niemieckiego.

12,5%

2%

Iwona Szmitkowska
Prezes Zarządu
Work Service S.A.

Zdecydowanie
niekorzystnie

Kantar Milword Brown dla Work Service, lipiec 2019
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Raport w liczbach

Raport w liczbach • pracownicy z Ukrainy
59,2%
pracowników z Ukrainy jest zadowolonych z pracy w Polsce

70,9%
pracuje niezgodnie z posiadanym wykształceniem

27,5%
badanych chce pracować w Polsce przez 2-3 lata

28,7%
respondentów chciałoby wyjechać do Niemiec

71,4%
pracowników z Ukrainy nie zna języka niemieckiego

10,7%
zdecyduje się na wyjazd do Niemiec, pomimo nie otrzymania pozwolenia na pracę

54,7%
badanych przeznacza na życie w Polsce maksymalnie 500 zł miesięcznie
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Raport w liczbach • pracownicy z Azji
60%
zasobów siły roboczej na świecie pochodzi z Azji

37%

pracowników z Azji pracuje w Polsce w charakterze robotników przemysłowych
i rzemieślników*

31,7%
zajmuje stanowiska operatorów i monterów maszyn*

25,2%
pracowników zatrudniana jest w przetwórstwie przemysłowym*

40 tys.

*

wydanych zezwoleń na pracę dla
pracowników z Azji w 2018 roku*

1-3 lat
możliwy okres zatrudnienia
pracowników z Azji w Polsce

* Wietnam, Indonezja, Filipiny, Indie, Bangladesz, Malezja, Sri Lanka, Nepal
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Pracownicy
z Ukrainy

Ukraińcy zgłoszeni do ZUS vs. Oświadczenia vs. Zezwolenia na pracę
1 714 891
1 446 304

1 262 845

764 759

762 700

Oświadczenia
316 474
223 671

153 779

29 713

27 659
18 669

20 295
2011

2012

372 946
80 243
32 989
20 416
2013

49 150
26 315
2014

420 723

Liczba ubezpieczonych

194 418
101 150
50 465
2015

106 223
2016

192 547

2017

238 334

2018

162 421

I półrocze 2019

	Szacunki Narodowego Banku Polskiego z grudnia 2017 roku mówią o ok. 900 tys. Ukraińców przebywających w ciągu roku w Polsce. Raport Obywatele Ukraińscy w Polsce, 2017
Koshulko Koshulko, The role of Ukrainians in the economic growth of Poland, World Scientific News 2016
2
Raport OECD International Migration Outlook 2018

1

Zezwolenia na pracę
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Według różnych szacunków, w Polsce przebywa od 800 tys. do około 1,3 mln Ukraińców.1 Skalę zatrudnienia pracowników z Ukrainy pozwalają w ograniczonym stopniu
określić dokumenty legalizujące zatrudnienie (oświadczenia o powierzeniu pracy, zezwolenia na pracę), a także zgłoszenia w ZUS. Dokładniejszych danych, w przyszłym
roku, dostarczy nam Powszechny Spis Ludności. Ostatni, z 2011 roku wskazywał, że w Polsce, w momencie spisu, czasowo przebywało 56,3 tys. imigrantów, a na stałe 55 tys.
obcokrajowców, z czego 24% stanowili obywatele Ukrainy.
Polska przez bardzo długi czas nie była postrzegana jako atrakcyjne miejsce do emigracji. Z jednej strony polski rynek pracy nie generował silnego popytu na pracę
cudzoziemców. Z drugiej, relatywnie niskie płace, poziom życia, dostęp do usług publicznych czy niski poziom świadczeń społecznych nie przyciągały obcokrajowców.
Sytuacja zmieniła się radykalnie po 2014 roku, od momentu wybuchu konfliktu zbrojnego we wschodniej części Ukrainy. Polska w ciągu kilku lat stała się liderem napływu
cudzoziemskiej siły roboczej (większym niż Stany Zjednoczone).2

PRACOWNICY Z UKRAINY

Zatrudnienie pracowników z Ukrainy w Polsce

8

Czynnikiem sprzyjającym i umożliwiającym wzmożony ruch migracyjny, stał się mechanizm podejmowania pracy dla obywateli Ukrainy (a także Armenii, Białorusi, Gruzji,
Mołdawii, Rosji), a mianowicie obowiązująca od 2008 roku, uproszczona procedura dostępu do rynku pracy. Umożliwia ona zatrudnienie w Polsce bez zezwolenia na pracę
przez 180 dni w ciągu roku. Dodatkowo, od 2018 roku, wszyscy obcokrajowcy mogą otrzymywać zezwolenia na pracę sezonową, które dają prawo do legalnej pracy przez
dziewięć miesięcy w ciągu roku kalendarzowego, w wybranych sektorach – rolnictwie oraz usługach sezonowego wyżywienia i zakwaterowania.

PRACOWNICY Z UKRAINY

Zatrudnienie pracowników z Ukrainy w Polsce

Liczba oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi

1 446 304
2019 I półrocze
2018
2017

764759

32 237
Ukraina

62 805

Białoruś

58 046

20 426

36 742
Mołdawia

31 465

22 295

28 008
Gruzja

11 126

1 297

1 648
Armenia

2 786

4 915

6 718

6 150

Rumunia

W 2018 roku wydano w Polsce 1 446 304 oświadczeń o powierzeniu pracy obywatelom Ukrainy, a tylko w pierwszej połowie 2019 roku 764 759. Należy jednak zwrócić
uwagę na fakt, że liczba oświadczeń nie równa się jednak liczbie migrantów. Powszechną praktyką było rejestrowanie oświadczeń dla większej niż potrzebna liczby
osób czy rejestrację oświadczeń dla jednego cudzoziemca przez różnych pracodawców, z których część ostatecznie nie powierzyła pracy cudzoziemcowi. W styczniu
2018 wprowadzono m.in. obowiązek informowania urzędów o fakcie podjęcia lub niepodjęcia pracy przez cudzoziemca oraz zmodernizowano rejestr cudzoziemców
pracujących w Polsce.
Obcokrajowcy mogą pracować w Polsce również na podstawie zezwolenia na pracę. W 2018 zezwolenia otrzymało 238 334 osób, w I półroczu 2019 – 162 421.
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1 714 891
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PRACOWNICY Z UKRAINY

Profil pracowników z Ukrainy
Wiek i płeć
Niemal wszyscy pracownicy z Ukrainy to osoby w wieku produkcyjnym, 1/5 stanowią młodzi ludzie do 24 roku życia. Analiza informacji dotyczących liczby wydanych zezwoleń
na pracę oraz zgłoszonych pracowników do ubezpieczania społecznego wskazuje, że dominującą grupą imigrantów zarobkowych z Ukrainy są mężczyźni.

Struktura płci pracowników z Ukrainy2

73%

20,8% do 24 lat
32,3% 25-34 lata
25,7% 35-44 lata
16,9% 45-54 lata
3,4% 55-59 lat
0,8% 60-64 lata
0,1%	powyżej 64 lat

Zgłoszenia do ZUS (2018)

35,3%
27%

Kobiety

1
2

na podstawie danych o wydanych oświadczeniach o powierzeniu pracy, MRPIPS, 2018
na podstawie danych o wydanych zezwoleń na pracę MRPIPS oraz zgłoszeń do ubezpieczenia społecznego, ZUS

64,7%

Zezwolenia na pracę (2018)

Mężczyźni
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Struktura wiekowa pracowników z Ukrainy1
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PRACOWNICY Z UKRAINY

Profil pracowników z Ukrainy
Wykształcenie i zawód
Ukraińcy pracują w Polsce głównie w przetwórstwie przemysłowym (38%), budownictwie (20%), w działalności z zakresu administrowania i usług wspierających (16,7%) oraz
w transporcie oraz gospodarce magazynowej (11,5%)2. Niemal połowa zatrudniana jest przy prostych pracach (47,8%). Ponad 1/5 to robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy.
14,7% pracuje jako operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń. Jednocześnie 70% respondentów uważa, że wykonuje pracę poniżej swoich kwalifikacji. Ponad 1/3 pracowników
z Ukrainy ma, według deklaracji, wyższe wykształcenie.

74,1%
NIE

4,3%
70,9%
3,2%
19,7%

Wykształcenie badanych pracowników z Ukrainy1

tak

34,5%

nie, pracuję poniżej swoich kwalifikacji

WYKSZTAŁCENIE
WYŻSZE

nie, pracuję powyżej swoich kwalifikacji
trudno ocenić

0,8% podstawowe
33,2% zawodowe
27,8% średnie
34,5% wyższe

Wykonywane przez pracowników zawody2
Pracownicy przy pracach prostych

47,8%

Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy

23,6%

Operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń

14,8%

Pracownicy biurowi

6,1%

Technicy i inny średni personel

3,4%

Pracownicy usług i sprzedawcy

3,1%

Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy

0,6%

Specjaliści

0,5%

Przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i kierownicy 0,1%
1
2

Dane: Work Service
Na podstawie danych o wydanych oświadczeniach o powierzeniu pracy, MRPIPS, 2018
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Ocena wykonywania obowiązków zgodnie z wykształceniem1
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PRACOWNICY Z UKRAINY

Profil pracowników z Ukrainy
Miejsce pracy
Mazowsze od początku wzmożonego ruchu migracyjnego przyciągało i wciąż przyciąga dominującą grupę imigrantów. W 2014 roku, w województwie mazowieckim
pracowało ponad 50% wszystkich przebywających w Polsce czasowo imigrantów z Ukrainy. Z czasem pracownicy zaczęli się pojawiać również w innych regionach kraju.
Najpopularniejsze obecnie regiony, oprócz mazowieckiego, w którym w 2018 roku pracowało 16,2% osób, to Śląsk (12%), Dolny Śląsk (11,2%) i Wielkopolska (10,6%).

2018
8,1%

1,5%

1,4%

pomorskie

3,7%

1,3%

4,4%

1,5%

warmińsko-mazurskie

zachodniopomorskie

lubuskie

16,2%

6,3%

mazowieckie

wielkopolskie

lubuskie

8,7%
dolnośląskie

2,1%

łódzkie

lubelskie

4,1% 12%
opolskie

1,5%

świętokrzyskie

małopolskie

1,5%

podkarpackie

na podstawie danych o wydanych oświadczeniach o powierzeniu pracy, MRPIPS

52,3%

5,6%

mazowieckie

wielkopolskie

3%

9,7%

dolnośląskie

6,8%

łódzkie

lubelskie

1,6% 2,9%
opolskie

śląskie

6,9%

1

podlaskie

kujawsko-pomorskie

10,6%

11,2%

0,4%

2,4%

podlaskie

kujawsko-pomorskie

6,3%

0,3%

pomorskie

warmińsko-mazurskie

zachodniopomorskie

2014

2%

świętokrzyskie

śląskie

5,2%

małopolskie

2,1%

podkarpackie
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Zatrudnienie pracowników z Ukrainy w regionach1
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Finanse
Transfery i koszty utrzymania w Polsce
93% badanych pracowników przeznacza na miesięczne utrzymanie w Polsce
maksymalnie 1000 zł, w tym ponad połowa pracowników z Ukrainy wydaje na ten
cel maksymalnie 500 zł. Statystycznie gospodarstwa domowe w Polsce ponoszą
stałe zobowiązania w wysokości ok 1572 zł2. Mniejsze koszty życia pracowników
z Ukrainy mogą częściowo wynikać z faktu, że często część wydatków związanych
z ich pobytem w Polsce, w tym zakwaterowanie, pokrywają pracodawcy.

Średnia część wynagrodzenia przekazywana rodzinie w Ukrainie.1

Miesięczna kwota przeznaczana na utrzymanie w Polsce.1

34,5%
NIE PRZEKAZUJE

1,1% do 200 zł
13,7% od 200 do 800 zł
15,1% od 800 do 1500 zł
12,1% ponad 1500 zł
21% trudno powiedzieć
34,5%	nigdy nie przekazywałem

pieniędzy rodzinie przebywającej
w Ukrainie

1
2

Dane: Work Service
Źródło: „Portfel statystycznego Polaka”, Krajowy Rejestr Długów, 2018

54,7%
DO 500 ZŁ

54,7% do 500 zł
38,3% od 500 do 1000 zł
5,4% powyżej 1000 zł
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Dla wielu emigrantów zarobkowych wyjazd do pracy do innego kraju jest
związany z potrzebą zapewnienia lepszego bytu rodzinie. 2/3 respondentów
z Ukrainy przekazuje pieniądze rodzinie przebywającej w Ukrainie. Najczęściej
od 800 do 1500 zł (15,1%) i od 200 do 800 zł (13,7%) miesięcznie. Według
ostatniego raportu NBP, w pierwszych trzech kwartałach 2017 roku obywatele
Ukrainy przekazali ponad 8,6 mld zł, co stanowiło około 90% kwoty przekazanej
przez wszystkich imigrantów w Polsce. Kwota ta była wyższa o ponad 55% niż
w analogicznych trzech kwartałach 2016 roku.
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Powody przyjazdu do Polski

Czynniki wpływające na decyzję o wyjeździe do Polski (2019)3

Wyższe zarobki niż w Ukrainie

34,2%

Wyższy standard życia niż w Ukrainie

21,7%

Lepsze warunki socjalne

10,7%

Niewielka odległość od domu

3

21%

6,4%

Bezpieczniejsze miejsce do życia

2

37%

7,6%

Znajomość języka

1

76%

11,6%

Brak odpowiedniej pracy w Ukrainie

Rodzina/bliscy mieszkają w Polsce

3 najważniejsze powody wyjazdu do Polski w poprzedniej
edycji badania (2018)3

6%
1,9%

 aport Urzędu Statystycznego Ukrainy, Zagraniczna migracja pracownicza społeczeństwa, 2017
R
Informacja o działalności agencji zatrudnienia w 2018 roku, MRPIPS, 2019
Dane: Work Service

Wyższe zarobki
niż w Ukrainie

Wyższy standard życia
niż w Ukrainie

Lepsze warunki
socjalne
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Polska jest najpopularniejszym kierunkiem emigracji zarobkowej dla obywateli Ukrainy. Według raportu Państwowego Urzędu Statystycznego Ukrainy, blisko 40% wszystkich
emigrantów z Ukrainy wyjechało do Polski.1
Najważniejszym powodem do wyjazdu pozostają wyższe niż w Ukrainie wynagrodzenia. Ten powód wskazywany jest przez ponad 1/3 badanych, choć stracił trochę na znaczeniu.
W poprzedniej edycji badania kwestia wyższych płac była najważniejszym powodem do wyjazdu aż dla 76% badanych. Zarobki w Ukrainie systematycznie rosną, jednak nadal
minimalne wynagrodzenie wynosi niemal cztery razy mniej niż w Polsce – 4173 UAH (599,24 PLN), przy miesięcznym koszcie utrzymania rodziny na poziomie 6610 UAH (949,2 PLN).1
Drugim najczęściej podawanym powodem przyjazdu do Polski jest wyższy standard życia (21,7%), trzecim – lepsze warunki socjalne (11,6%).
Popularności Polski wśród ukraińskich migrantów można upatrywać również w bardzo dużej aktywności firm pośrednictwa pracy, które pomagają w znalezieniu zatrudnienia
i jego legalizacji. Pracownicy z Ukrainy stanowili w 2018 roku ponad 30% wszystkich zatrudnionych w Polsce pracowników tymczasowych2. Na tle wydanych w 2018 oświadczeń
o zamiarze powierzenia pracy Ukraińcom, niemal 17% procent pracowników z Ukrainy zostało zatrudnionych w Polsce w charakterze pracownika tymczasowego przez
agencje pracy tymczasowej.

PRACOWNICY Z UKRAINY

Powody przyjazdu do Polski
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Powody przyjazdu do Polski
Powody przyjazdu do Polski a wiek badanych
79,8%
83,8%
83,3%

Wyższe zarobki niż w Ukrainie
33,3%

Wyższy standard życia niż w Ukrainie
33,3%
22,6%
22,2%
30,3%

Brak odpowiedniej pracy w Ukrainie

50%
18,5%
15,2%
13,6%
25%

Niewielka odległość od domu

Maksym Nekh
Dyrektor Work Service East

32,1%
27,3%

Lepsze warunki socjalne

Bezpieczniejsze miejsce do życia

Komentarz eksperta

18,2%
16,7%

Migrant z Ukrainy dziś a kilka lat temu to inny profil kandydata. Otrzymanie wizy i legalne
zatrudnienie w Polsce było skomplikowane zarówno dla cudzoziemca, jak i pracodawców.
Niektóre aspekty były całkowicie niezrozumiałe dla cudzoziemców, którzy dopiero zaczynali
proces migracji zarobkowej do Polski. W tym okresie także część pracodawców nie była tak
otwarta na obcokrajowców, jak w chwili obecnej.

15,5%
11,1%
10,6%
41,7%

Znajomość języka

W latach 2014-2016, wciąż jeszcze obserwowaliśmy zjawisko „rynku pracodawcy”, decyzję o
podjęciu zatrudnienia w Polsce podejmowały najbardziej zmotywowane osoby. Ci kandydaci
obawiali się zwolnienia, a ich główną motywacją było wynagrodzenie. Każdego roku na polskim
rynku pracy następowały zmiany, a „rynek pracodawcy” zmieniał się systematycznie na „rynek
pracownika”. To zjawisko doprowadziło do większej rotacji wśród pracowników cudzoziemskich
i pogorszenia motywacji, w tym sumienności do pracy.

13,7%
15,2%
15,2%
16,7%

3%
6,1%
Rodzina/bliscy mieszkają w Polsce
6,1%
0%

18-34 lata

35-44 lata

45-50 lat

powyżej 50 lat

Nieustannie współpraca i komunikacja pomiędzy Ukrainą a Polską się rozwija. Coraz więcej
osób zaczęło wyjeżdżać do Polski, a najważniejszą motywacją już nie był tylko sam poziom
wynagrodzeń, ale także standard oferowanego zakwaterowania, miejsce pracy, czy inne
zapewniane świadczenia przez pracodawcę. Trend ten się utrzymuje, a oczekiwania migrantów
z Ukrainy będą rosły.
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53,6%
47,5%
48,5%

Powody przyjazdu Ukraińców do Polski okazują się być różne w poszczególnych
grupach wiekowych. Osoby powyżej 50. roku życia, częściej niż pozostałe grupy,
decydują się na przyjazd do Polski ze względu na bezpieczniejsze miejsce do życia.
Młodsze grupy wiekowe decydują się na Polskę głównie ze względu na wyższe zarobki.
W tym kontekście znaczenie ma także poziom wykształcenia badanych. Dla osób
o wykształceniu podstawowym najważniejsze jest bezpieczeństwo miejsca
do życia oraz lepsze warunki socjalne. Osoby z wykształceniem zawodowym,
średnim i wyższym częściej wskazywały takie powody jak wyższe zarobki oraz
wyższy standard życia niż w Ukrainie.
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Zadowolenie z pracy w Polsce

Niemal 60% badanych pracowników z Ukrainy jest zadowolonych z pracy w Polsce, niezadowolonych – 13,5%. W porównaniu do badania z 2018 roku, procent niezadowolonych
osób zmalał ponad dwukrotnie, podobnie o 20% obniżył się poziom zadowolenia. Na zadowolenie z pracy nie ma wpływu podejmowanie pracy poniżej posiadanego
wykształcenia. Wpływa natomiast zadowolenie z zarobków oraz pozytywna ocena miejsca pracy (w tym atmosfera, relacje ze współpracownikami, możliwości rozwoju,
stosunek Polaków do nich, jako cudzoziemców).

Stopień zadowolenia z pracy w Polsce1

Poziom zadowolenia z pracy w Polsce w poprzedniej edycji badania (2018)1

79%

19,4%

zadowolony

13,7%

59,2%
jest zadowolonych
z pracy w Polsce

raczej zadowolony

26,1%

nie wiem

21,8%

8,4%

raczej niezadowolony

2,7%

zdecydowanie niezadowolony

2,4%

13,5%
jest niezadowolonych
z pracy w Polsce

11%

Zadowolonych z pracy w Polsce

4,7
średni poziom zadowolenia
z pracy w Polsce
(w skali od 1 do 7)
1

Dane: Work Service

Niezadowolonych z pracy w Polsce

MIGRACJE ZAROBKOWE CUDZOZIEMCÓW Z UKRAINY I AZJI DO POLSKI | www.workservice.com

zdecydowanie zadolowony

niezadowolony
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Zadowolenie z pracy w Polsce

18

Plany na przyszłość:
Polska czy Niemcy?

Polska jest obecnie najpopularniejszym krajem, który wybierają emigranci z Ukrainy. Oprócz powodów ekonomicznych, możemy wskazywać również te związane z bliskością
kulturową, językową i geograficzną. Przed pracownikami z Ukrainy otwierają się jednak nowe możliwości pracy, w innych krajach Unii Europejskiej, w tym w Czechach
i Niemczech, co stanowi potencjalne zagrożenie odpływu pracowników z Polski.

Czechy uruchomiły w sierpniu 2016 roku program „Režim Ukrajina” dla
wykwalifikowanych migrantów, który wprowadza ograniczenia co do liczby
pracowników z zagranicy. Pracodawcy mogą zatrudniać maksymalnie 20 tys.,
pracowników z Ukrainy rocznie1. Do końca roku 2018 zatrudniono w ramach
programu 11 tys. pracowników. Według danych Czeskiego Urzędu Statystycznego,
w 2018 roku w Czechach przebywało 131 302 obywateli Ukrainy, w tym 46 412
z prawem do pobytu powyżej 3 miesięcy.

Niemcy
Przed wyzwaniem spowodowanym brakiem wykwalifikowanych pracowników
staje również niemiecki rynek pracy, który wprowadza ułatwienia dla pracowników
spoza Unii Europejskiej, jednak obecnie wyłącznie wykwalifikowanych.
Odpowiada tym samym na potrzeby pracodawców, którzy poszukują
specjalistów średniego i wyższego szczebla, w tym m.in.. elektrotechników,
konstruktorów maszyn, pracowników branży sanitarnej, grzewczej, hydraulików,
pracowników do opieki nad chorymi i osobami starszymi.2
Od 2020 roku obywatele, m.in. Ukrainy, wykwalifikowani specjaliści o określonych
kwalifikacjach (3 lata szkoły technicznej), odpowiednim poziomie doświadczenia
zawodowego (2 lata) i poziomie znajomości języka niemieckiego, będą mogli
łatwiej podejmować pracę w Niemczech. Zniesiony zostanie dla nich test ryku
pracy oraz test językowy. Wciąż jednak będą potrzebowali pozwolenia na pracę,
a pracodawcy będą zwracali uwagę na możliwość swobodnej komunikacji
językowej z pracownikami.

1
2
3

Izba Handlowa Republiki Czeskiej www.komora.cz
Pełna lista zawodów arbeitsagentur.de
Źródło: Państwowy Komitet Statystyczny Ukrainy

Najbardziej popularne kraje, w których pracują ukraińscy migranci,
wg wyników badań PKSU z 2008, 2012 i 2017 roku3
88,9%
Polska

14,3%
8%
26,3%

Rosja

43,2%
48,1%

Włochy

11,3%
13,2%
13,4%

Czechy

9,4%
11,9%
12,9%

Węgry

1,3%
2,9%
3,2%

Portugalia

1,6%
1,8%
2,6%

2017

2012

2008
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Jak długo chciałby Pan / chciałaby Pani pozostać w Polsce?1

27,5%

OD 1 ROKU
DO 3 LAT

12,4%
23,2%
18,9%
27,5%
17%

do 3 miesięcy
do 6 miesięcy
od 6 miesięcy do roku
od 1 roku do 3 lat

Ukraińców chciało pozostać w Polsce
2-3 lata (dane z 2018 r.)
Dane: Work Service

70,4%
TAK

70,4% tak
7,3% nie
18,1% trudno powiedzieć

na stałe

74%
1

Czy planuje Pan/Pani ponownie przyjechać do Polski do pracy
w najbliższym czasie?1

Pracownicy z Ukrainy wciąż deklarują, że chcieliby pracować w Polsce. Niemal 1/3
chciałaby pracować od 1 roku do 3 lat, a niemal 1/5 chciałaby zostać w Polsce na stałe.
Zatrudnienie na podstawie oświadczeń o powierzeniu pracy umożliwia pracę przez
okres 180 dni w ciągu roku. Wydłużenie pobytu jest możliwe na podstawie zezwolenia
na pracę, którego uzyskanie jest czasochłonne. Obawy może budzić zmniejszenie
się liczby osób, które chciałyby zostać w Polsce od 1 do 3 lat, aż o ponad 46%
w porównaniu do wyników badania z 2018 roku. Aż 70,4% osób planuje ponownie
przyjechać i pracować.
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Polska staje przed wyzwaniem zmniejszającej się liczby ludności. Według danych GUS do 2050 roku w Polsce będzie o ok. 4 mln mniej Polaków, co oznacza mniej rąk do pracy.
W II kwartale 2019 na rynku pracy było 151,8 tys. wakatów. Najwięcej nieobsadzonych miejsc pracy dotyczyło robotników przemysłowych i rzemieślników.
Do 2050 r., dla utrzymania obecnego poziomu zatrudnienia w polskiej gospodarce, według GUS musiałoby pracować ok. 8 % cudzoziemców. Obecnie mierzymy się jednak z wieloma
wyzwaniami, które nie ułatwiają zatrudniania obcokrajowców, a które mogą zdecydować o tym, czy będą wybierali w przyszłości Polskę jako cel emigracji.
Według raportu Najwyższej Izby Kontroli na temat zatrudnienia cudzoziemców, administracja publiczna nie radzi sobie z obsługą lawinowo rosnącej liczby cudzoziemców
przyjeżdżających do Polski. Czas legalizacji ich pobytu w ciągu czterech lat wydłużył się ponad trzykrotnie – z 64 do 206 dni. W skrajnym przypadku cudzoziemiec na wydanie decyzji
czekał ponad trzy lata. Brakuje sprawnej, rzetelnej i terminowej obsługi, co jest spowodowane m.in. problemami kadrowymi w urzędach i niewystarczającym finansowaniem ich
działalności. Zdaniem NIK, brakuje także strategii dotyczącej dostępu cudzoziemców do rynku pracy z punktu widzenia potrzeb polskiej gospodarki.
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W 2018 roku (w poprzedniej edycji badania) chęć wyjazdu do pracy do Niemiec w przypadku otwarcia niemieckiego rynku pracy deklarowało aż 59% pracowników z Ukrainy, obecnie
już tylko 28,7%. Większa wiedza na temat wymagań, jakie niemiecki rynek pracy stawia przed kandydatami, zweryfikowało na ten moment plany pracowników. Chęć wyjazdu
w badaniu deklarowali częściej mężczyźni niż kobiety.
Brak pozwolenia na pracę nie zniechęci do wyjazdu aż 10,7% badanych, którzy tym samym zdecydują się na nielegalne zatrudnienie. Niemal 1/5 badanych jeszcze nie wie, czy
zdecyduje się na taki krok. Nielegalny wyjazd do Niemiec zdecydowanie odrzuca 52,8% badanych. Mężczyźni częściej niż kobiety zdecydowaliby się na wyjazd do Niemiec mimo braku
pozwolenia na pracę.

42%
NIE WIEM

17,3% zdecydowanie nie
4%
raczej nie
4,3% nie
42% nie wiem
8,4% raczej tak
4,9%	tak
15,4% zdecydowanie tak

Czy pomimo nieuzyskania pozwolenia na pracę w Niemczech
zdecyduje się Pan/Pani na wyjazd do Niemiec?

10,7%

WYJEDZIE
NIELEGALNIE
DO NIEMIEC

52,8%
2,4%
6,2%
18,9%
3,5%
3,2%
4%

zdecydowanie nie
nie

61,4% NIE

raczej nie
nie wiem
raczej tak
tak
zdecydowanie tak

28,7%

2,4

pracowników z Ukrainy
zdecyduje się na wyjazd do Niemiec

średni poziom oceny szansy na wyjazd
do Niemiec pomimo nieuzyskania pozwolenia
(w skali od 1 do 7)

10,7% TAK
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Czy zdecyduje się Pan/Pani na poszukiwanie pracy w Niemczech?
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Z formalnego punktu widzenia, wymagania dotyczące znajomości języka niemieckiego dla obywateli z poza Unii Europejskiej, chcących podjąć pracę na terenie Republiki Federalnych
Niemiec zostaną niebawem zniesione. Językiem niemieckim na poziomie średnio zaawansowanym i wyższym, według badania, posługuje się 4,6% badanych, a 71,4% w ogóle nie zna
języka niemieckiego. Należy mieć na uwadze, że oczekiwania i wymagania niemieckich pracodawców odnośnie znajomości języka są nadal wysokie i pomimo, że wydanie pozwolenia
o pracę na terenie Niemiec wydaje się być znacznie prostsze, to proces ten musi zostać zainicjowany przez pracodawcę.

71,4%
NIE ZNAM

71,4%
19,9%
1,1%
3,5%
1,1%

nie znam niemieckiego
podstawowa
komunikatywna
średnio zaawansowana
zaawansowana

71,4%
pracowników z Ukrainy
nie zna języka niemieckiego

Komentarz eksperta

Kamil Wołczyk
Market Development Manager, Work Service
Niemiecki rynek pracy na tle całej Europy, nieprzerwanie od wielu lat charakteryzuje niska
stopa bezrobocia, jedne z najwyższych płac oraz atrakcyjne warunki socjale. Z tego powodu
rynek ten cieszy się ogromnym zainteresowaniem osób poszukujących pracy z całej Europy,
ale także reszty kontynentów.
Bilans napływu pracowników do Niemiec, w stosunku do odpływu jest nadal dodatni
i w samym 2018 roku wynosił ok. 400 000 osób wszystkich narodowości. Ukraińcy stanowią
niewielki odsetek osób, którym do tej pory udało się na terenie Niemiec podjąć pracę, studia
lub inne czynności umożliwiające legalny pobyt. Według niemieckiego urzędu statystycznego
w Niemczech przebywa ponad 140 tys. obywateli Ukrainy. Niewiele wskazuje na to, aby
w związku ze złagodzeniem przepisów od 2020 roku, liczba Ukraińców w Niemczech miała
w sposób drastyczny wzrosnąć. Prawdą jest, że dla osób mogących udokumentować
posiadanie zawodowego, średniego lub wyższego wykształcenia oraz kilkuletniego
doświadczenia w wyuczonym zawodzie, niemiecki urząd pracy ułatwia procedurę legalizacji
pracy poprzez zniesienie testu rynku pracy oraz obowiązku potwierdzenia znajomości języka
niemieckiego. Cały proces na pewno powinien zostać przyśpieszony, ale liczba dokumentów,
wniosków formalnych, tłumaczeń przysięgłych nie ulegnie zmianie. Osób zainteresowanych
pracą sezonową lub prostą pracą fizyczną niestety uchwała nie obejmuje.
Polskie firmy chcące świadczyć swoje usługi w Niemczech z udziałem swoich pracowników
z Ukrainy, muszą pamiętać, że prawo swobody świadczenia usług na ternie UE nie wystarcza.
Z kolei Pracownicy muszą zadbać o wydanie adekwatnego zezwolenia. Proponuję
pracownikom wnikliwą weryfikację ofert oraz zapoznanie się z obowiązkami, wynikającymi
z obowiązku legalizacji pracy i pobytu w Niemczech, ponieważ w przypadku zlekceważenia
obowiązującego prawa, w konsekwencji dostęp do niemieckiego rynku pracy może zostać
bezpowrotnie utracony.
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Na jakim poziomie ocenia Pan/Pani swoją znajomość
języka niemieckiego?
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Wyjazd do pracy do innego kraju wiąże się z wieloma wyzwaniami. Bliskość kulturowa i językowa Polski i Ukrainy znacznie redukowała stres związany z wyjazdem. W przypadku
wyjazdu do pracy do Niemiec odmienność kulturowa niepokoi niemal 10% pracowników z Ukrainy, dla 1/3 osób zdecydowanie nie jest to powód do obaw. Odmienność kulturowa
to najmniej niepokojący czynnik związany z pracą w Niemczech opisany w niniejszym raporcie. Pracownicy z Ukrainy w umiarkowanym stopniu obawiają się również kosztów życia
w Niemczech. Zaledwie 16,1% badanych odczuwa w związku z tym obawy. Ma to niewątpliwie związek z oczekiwanym wysokim poziomem zarobków, ale może również wynikać
z faktu, że badani pracownicy w Polsce często nie muszą ponosić kosztów związanych z zakwaterowaniem, tym samym mogą mieć podobne oczekiwania w odniesieniu do pracy
w Niemczech.

40,5%

NIE OBAWIA SIĘ

31,3%
4,3%
4,9%
23,5%
3,5%
1,9%
3,5%

zdecydowanie nie budzi obaw
nie budzi obaw

40,5% NIE

32,1%

raczej nie budzi obaw
nie wiem

NIE OBAWIA SIĘ

raczej budzi obawy
budzi obawy

8,9% TAK

zdecydowanie budzi obawy

19,7% zdecydowanie nie budzi obaw
32,1%
6,2% nie budzi obaw
6,2% raczej nie budzi obaw
24,5% nie wiem
5,9% raczej budzi obawy
16,1%
2,7% budzi obawy
7,5% zdecydowanie budzi obawy

2,7

3,4

Średnia ocena poziomu obawy
związanej z odmiennością kulturową
(w skali od 1 do 7)

Średnia ocena poziomu obaw
związanych z kosztami życia w Niemczech
(w skali od 1 do 7)
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Koszty życia w Niemczech

Odmienność kulturowa
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Wymagania pracodawców budzą obawy u 14,8% pracowników z Ukrainy. 30% osób nie ma obaw w tym względzie. Dużo większe obawy wywołuje kwestia znajomości języka
niemieckiego, która niepokoi ponad 1/3 badanych.

31%
NIE OBAWIA SIĘ

Znajomość języka niemieckiego

22,1% zdecydowanie nie budzi obaw
31%
5,1% nie budzi obaw
3,8% raczej nie budzi obaw
24,8% nie wiem
5,9% raczej budzi obawy
14,8%
3,2% budzi obawy
5,7% zdecydowanie budzi obawy

36,9%
OBAWIA SIĘ

13,5%
3,2%
5,9%
21,6%
8,6%
5,4%
22,9%

zdecydowanie nie budzi obaw
nie budzi obaw

22,6%

raczej nie budzi obaw
nie wiem
raczej budzi obawy
budzi obawy
zdecydowanie budzi obawy

3,9

4,4

Średnia ocena poziomu obawy
związanej z wymaganiami
pracodawców
(w skali od 1 do 7)

Średnia ocena poziomu obawy
związanej ze znajomością
języka niemieckiego
(w skali od 1 do 7)

36,9%
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Wymagania pracodawców
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Obawy związane z pracą w Niemczech
Formalności, w tym uzyskanie pozwoleń na pracę

NIE OBAWIA SIĘ

zdecydowanie nie budzi obaw
nie budzi obaw

25,3%

39,6%

raczej nie budzi obaw
nie wiem

NIE OBAWIA SIĘ

raczej budzi obawy
budzi obawy

24,2%

zdecydowanie budzi obawy

28%
7%
4,6%
21%
3,8%
1,6%
5,4%

zdecydowanie nie budzi obaw
nie budzi obaw

39,6%

raczej nie budzi obaw
nie wiem
raczej budzi obawy
budzi obawy

10,8%

zdecydowanie budzi obawy

Formalności związane z podjęciem pracy w Niemczech budzą obawy u 24,8%
pracowników z Ukrainy. Im starsi są pracownicy, tym większe obawy występują u nich
w związku z formalnościami, w tym uzyskaniem pozwolenia na pracę.

Odległość od miejsca zamieszkania budzi obawy u zaledwie 10,8% badanych.
Dla 39,6% badanych pracowników ten aspekt wyjazdu do Niemiec nie jest żadnym
problemem. Tym samym na znaczeniu traci argument za wyborem Polski jako miejsca
do pracy, ze względu na bliskość geograficzną.

3,9

2,9

Średnia ocena poziomu obaw
związanych z formalnościami
(w skali od 1 do 7)

Średnia ocena poziomu obaw związanych
z odległością od miejsca zamieszkania
(w skali od 1 do 7)
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25,3%

16,7%
5,1%
3,5%
25,1%
4,6%
7,5%
12,1%

Odległość od miejsca zamieszkania

26

PRACOWNICY Z UKRAINY

Komentarz eksperta
Zmalały obawy przed wyjazdem pracowników do Niemiec
Dorota Suleja
HR Business Partner – Bielsko-Biała, ZF Steering Systems Poland Sp. z o.o.

Dodatkowo warto zwrócić uwagę na fakt, że spora część ofert pracy z niemieckiego rynku to prace budowlane, magazynowe, przeładunek,
sprzątanie, których niemieccy pracownicy nie chcą wykonywać, a w których znajomość języka nie jest konieczna, i na które niemieccy pracodawcy
znajdą sporo chętnych wśród cudzoziemców.
Ciekawym wątkiem jest to, że obywatele Ukrainy nie obawiają się kosztów życia w Niemczech. Może to wynikać z oczekiwania podobnych zasad
zatrudnienia jak w Polsce oraz z tego, że generalnie pracownicy czują się coraz pewniej na obcych rynkach pracy. Wiedzą jaką ważną rolę odgrywają
i ich oczekiwania rosną. Nie wiemy jednak jakie będzie podejście niemieckich pracodawców.
Kolejnym dowodem na to, że Ukraińcy czują się coraz pewniej na naszym rynku pracy, są ciągle rosnące oczekiwania płacowe oraz zmniejszający się
poziom zadowolenia z pracy w Polsce. Dziwi ten fakt, ponieważ polscy pracodawcy dostosowali się mocno do potrzeb projektów międzynarodowych,
oferując zakwaterowania, dojazdy do pracy czy dopłaty do posiłków, a sytuacja na Ukrainie nie wydaje się lepsza niż 3-4 lata temu, kiedy zaczynaliśmy
przygodę z zatrudnianiem cudzoziemców. Miałam okazję być na Ukrainie prywatnie w tym roku, rozmawiać z ludźmi o obecnej sytuacji i potwierdzili,
że głównym problemem na Ukrainie są koszty życia, dużo wyższe, niż zarobki. Ludzie są w stanie się utrzymać, jedynie pracując na dwa etaty.
Sukcesywnie rośnie liczba ubezpieczonych oraz ilość zezwoleń na pracę. Oznacza to, że długość pobytu w Polsce się wydłuża i część obywateli
Ukrainy rozważa pozostanie w Polsce na stałe, pracodawcy przekonali się do współpracy i wyrabiają zezwolenia.
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Wygląda na to, że niemieckie wymagania ostudziły zapędy wszystkich. Nie dziwię się, ponieważ moje obawy jako pracodawcy, przed masowym
wyjazdem pracowników z Ukrainy do Niemiec, także się zmniejszyły. Niemniej, niemalże 11% ankietowanych już teraz otwarcie przyznaje, że są gotowi
podjąć zatrudnienie nielegalnie, a realnie ta liczba może być wyższa, ponieważ sprawa należy do tych, do których nie należy przyznawać się na głos.
Ponadto zgadzam się, że z czasem wymagania niemieckie mogą ulegać zmianie, szczególnie, jeśli niemieccy pracodawcy przekonają się jak dobrymi
pracownikami są obywatele Ukrainy, bo nasze doświadczenia mówią, że są. Poza tym, że leasingujemy cudzoziemców, którzy są zainteresowani
krótkimi kontraktami w Polsce, od 2017 roku aż 40 osób zasiliło załogę w naszym zakładzie produkcyjnym w Bielsku, decydując się na pozostanie
w Polsce i stałe zatrudnienie. To zaangażowani pracownicy, na których możemy polegać, którzy ułożyli lub planują ułożyć sobie życie w Polsce.
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Komentarz eksperta
Ukraińcy oczekują większej stabilizacji
prof. Paweł Kaczmarczyk
Dyrektor Ośrodka Badań nad Migracjami

Dane zebrane w wyniku omawianego badania potwierdzają w dużej mierze stan wiedzy na temat imigracji z Ukrainy do Polski. Ukraińscy pracownicy
doceniają możliwość pracy w Polsce, która jest motywowana tak względami czysto finansowymi, jak i możliwością znalezienia jakiejkolwiek pracy,
deklarowane plany a także struktura wydatków wskazują na wciąż dominujący sezonowy albo wręcz cyrkulacyjny model migracyjny, pomimo
relatywnie wysokiego przeciętnego poziomu wykształcenia, większość imigrantów pracuje poniżej swoich kwalifikacji (pow. 70%) i wykonuje jedynie
proste, manualne prace. Rzecz jasna należy z rezerwą podchodzić do prezentowanych w raporcie trendów, jako że próby kolejnych badań mogą być
na tyle zróżnicowane strukturalnie, że takie porównania są nieuprawnione, natomiast z badania wynika kilka istotnych wniosków dla polskiej polityki
migracyjnej.
Przede wszystkim, wiele wskazuje (a dotyczy to zwłaszcza informacji na temat zadowolenia z pobytu w Polsce i planów migracyjnych) na to, że Polska
przestaje być traktowana jako bezalternatywna opcja migracyjna. Imigranci z Ukrainy coraz częściej wyrażają swoje niezadowolenie z warunków
oferowanej im pracy, są w coraz mniejszym stopniu usatysfakcjonowani funkcjonowaniem w ramach tzw. procedury uproszczonej narzucającej
sezonowy tryb pracy i migrowania. Oczekują większej stabilizacji, której podstawą jest zalegalizowanie długookresowego zatrudnienia, a przejawem
będzie decyzja o pozostaniu w Polsce na dłużej. Dane prezentowane w raporcie pokazują wyraźnie, że państwo polskie nie radzi sobie organizacyjnie
z tak masowym napływem pracowników a od poziomu ich obsługi zależeć może sytuacja nie tylko ich, ale także wielu polskich przedsiębiorstw.
Uwaga ta dotyczy także szeroko omawianego w raporcie dylematu: Polska czy Niemcy. Dostępne dane sugerują, że Polska nie tylko jest, ale
i pozostanie głównym kierunkiem migracji z Ukrainy. Decyduje o tym bliskość kulturowa (w tym oczywiście język), dobrze rozpoznana już rzeczywistość,
aktywne sieci powiązań migranckich i rozwinięta infrastruktura rekrutacyjna. Dla wielu migrantów atutem będzie bliskość geograficzna i niskie koszty
transportu. Nie ulega jednak wątpliwości, że potencjalny „kierunek niemiecki” jest coraz bardziej obecny w świadomości obywateli Ukrainy. Trudno
przypuszczać, by niedawne zmiany niemieckiego prawa imigracyjnego mogły odwrócić obecne trendy, jako że dotyczą one przede wszystkim
pracowników o (uznanych) kwalifikacjach zawodowych i odpowiednich kompetencjach językowych. Świadomi są tego zresztą respondenci badania,
którzy w większości nie planują poszukiwania pracy w Niemczech i tłumaczą to choćby posiadane przez nich kompetencje (zwłaszcza językowe).
Te same wyniki pokazują jednak, jak ograniczona jest wiedza imigrantów z Ukrainy na temat realiów niemieckiego rynku pracy a to w zderzeniu
z rosnącymi aspiracjami obywateli tego kraju oznacza między innymi, że zorganizowana akcja rekrutacyjna może w krótkim czasie zmienić obecny stan
rzeczy. Kluczowym wyzwaniem dla polskiej polityki migracyjnej staje się więc stworzenie narzędzi zachęcających imigrantów z Ukrainy do pozostania
w Polsce, a docelowo jak najpełniejsze wykorzystanie potencjału imigracji.
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Prezentowany raport to kolejny ważny wkład do coraz bardziej ożywionej dyskusji na temat obecności – i znaczenia – imigrantów z Ukrainy na polskim
rynku pracy. Nie ulega już wątpliwości, że minione 4-5 lat to czas wzmożonego napływu obywateli tego kraju do Polski ale także okres rosnącego
ich znaczenia w wymiarze gospodarczym i społecznym. Raport koncentruje się na ocenie sytuacji pracowników i ich planach migracyjnych, ale
trzeba zaznaczyć, że dostępne dane wskazują na coraz większy udział ukraińskich pracowników w zatrudnieniu ogółem oraz na to, że w przypadku
kilku sektorów – zwłaszcza rolnictwa, budownictwa, sektora usług domowych – polscy pracodawcy są w coraz większym stopniu „uzależnieni”
od cudzoziemskiej siły roboczej. Zmusza to do zadawania pytań o przyszłe strategie polskich przedsiębiorców, ale też uzasadnia tak duże
zainteresowanie aktualnymi zmianami niemieckiego prawa imigracyjnego (o czym jeszcze poniżej).
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Komentarz eksperta
Nie obawiamy się masowego wyjazdu pracowników do Niemiec
Patryk Kłopotek
Manufacturing Manager, Hamelin Polska

W chwili obecnej nie obawiamy się masowego wyjazdu pracowników z Ukrainy do Niemiec. Wciąż istnieje wiele przewag rynku pracy w Polsce: niewielka odległość od Polski,
stosunkowa łatwość w porozumiewaniu się, zwłaszcza dla osób niewykwalifikowanych, dużo niższe niż w Niemczech koszty utrzymania, czy podobieństwo kulturowe. Sądzę,
że są to czynniki, które w dużym stopniu przyczynią się do zatrzymania sporej części Ukraińców na polskim rynku pracy. Z moich obserwacji wynika, że osoby, które wcześniej
pracowały w Polsce, są zainteresowane migracją długoterminową, nawet dłuższą niż 6 miesięcy. Oczywiście liczymy się z ryzykiem spadku dostępności pracowników z Ukrainy
w przyszłości, dlatego jako alternatywę rozważamy zatrudnienie osób z pozostałych krajów Europy Wschodniej lub z krajów azjatyckich.
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Z powodzeniem współpracujemy z osobami z Ukrainy już od 3 lat. Odnoszę wrażenie, że z roku na rok poprawia się jakość zatrudnianych osób w kontekście takich czynników,
jak podejście do pracy, zmniejszenie liczby niespodziewanych absencji, czy szacunek do przełożonych i pozostałych pracowników produkcji. Ponadto zmniejszyło się wśród
Ukraińców zjawisko migracji między zakładami pracy i poprawiła się komunikacja z Polakami. Problemy z porozumiewaniem oczywiście się zdarzają, jednak staramy się wówczas
skorzystać z pomocy innych pracowników z Ukrainy, którzy dobrze mówią po polsku lub po angielsku. Nie ma jednak praktycznie żadnego problemu ze zrozumieniem języka
polskiego przez Ukraińcow. Na niekorzyść zmieniła się natomiast liczba chętnych pracowników do pracy w soboty.

29

PRACOWNICY Z UKRAINY

Komentarz eksperta
Wioletta Stopyra
HR Biznes Partner, Cyfrowa Foto

Jakie są według Pani główne powody przyjazdu cudzoziemców z Ukrainy do Polski?
Z pewnością główną motywacją są lepsze możliwości zarobkowe. Jednak coraz częściej pojawia się temat pozostania w Polsce na dłużej.
Mamy do czynienia najczęściej z młodymi ludźmi, często przyjeżdżającymi „w parach”, którzy planują wspólne życie niekoniecznie na Ukrainie. Coraz
wyraźniej widać, że emigracja zarobkowa jest odważniejsza w podejmowaniu nowych wyzwań.
Czy ma Pani obawy, że od stycznia spora część osób z Ukrainy może wyjechać do Niemiec?
Takie ryzyko widzę w szczególności w grupie wiekowej 18-35, są to ludzie elastycznie reagujący na zmiany, nie mają żadnych zobowiązań w kraju
ojczystym, znają języki, są mobilni i otwarci na zmiany.
Jakie dostrzega Pani pozytywne cechy cudzoziemców z Ukrainy?
Duża dokładność i przykładanie się przyzwoitego wykonania pracy.
Czy doświadczyła Pani problemów bariery językowej? Jak Państwo rozwiązali ten problem?
Taka bariera pojawia się najczęściej przy rozwiązywaniu problemów administracyjnych i formalnych. Najczęściej tłumacz jest zapewniany przez
agencję, która opiekuje się projektem. Jeśli chodzi o porozumiewanie się podczas codziennych obowiązków, stawiamy na instrukcje wizualne oraz
bazujemy na pojedynczych słówkach. Jak na razie, idzie nam całkiem nieźle.
Czego, w Pani ocenie najbardziej od polskiego pracodawcy cudzoziemiec z Ukrainy?
Najistotniejszym elementem jest szczerość przekazu, spójne informacje, szacunek i wywiązywanie się z obietnic. Terminowa wypłata czy legalne
zatrudnienie są bezdyskusyjne. Kluczowe do dobrej współpracy jest traktowanie pracownika godnie bez względu na pochodzenie i rodzaj kontraktu.
Czy według Pani cudzoziemcy wolą pracować więcej godzin przy wyższym wynagrodzeniu, czy mniej przy niższym?
To jest warunkowane różnymi czynnikami – branżą, długością kontraktu, odległością od miejsca zamieszkania, ilością benefitów (stołówka, dojazd,
opieka medyczna), a także przygotowaniem i kompetencjami pracownika. Cudzoziemcy są w stanie wybrać ofertę z niższą stawką, jeśli np. praca jest
lżejsza i mogą pracować dłużej.
Czy Pani firma rozważa już alternatywne rozwiązanie na niedobór kadry w przypadku, gdy dostępność osób z Ukrainy spadnie?
W zależności od branży pewnie pojawi się konieczność sięgnięcia również po inne nacje. Na dzień dzisiejszy skupiamy się przede wszystkim
na optymalizacji i automatyzacji procesów.
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Jakie są Państwa doświadczenia ze współpracy z osobami z Ukrainy?
Projekt współpracy z pracownikami z Ukrainy w tym roku realizujemy po raz drugi. Rok temu pierwszy raz zaprosiliśmy do współpracy 25 – osobową
grupę z zagranicy. Naszym celem było przeanalizowanie jak cała firma jest przygotowana do takiej współpracy, zarówno w zakresie łatwości
wprowadzenia obcokrajowca w zakres obowiązków, jak również otwartości na inną kulturę, a co za tym idzie – inne potrzeby i oczekiwania.
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Praca w Polsce oczami pracowników z Ukrainy
Dlaczego przyjechała Pani do Polski?
Przyjechałam do Polski dwa i pół roku temu z powodu niestabilnej sytuacji politycznej w mojej ojczyźnie. Na razie
planuję swoją przyszłość tutaj.

Najważniejsze przed przyjazdem do Polski było dla mnie znaleźć porządną firmę, która na pierwszy okres zapewni
mi pracę oraz mieszkanie. Bardzo ucieszyło mnie to, że prawie każda z firm pośredniczących miała w swoim zespole
osoby z Ukrainy, więc nie było problemu z komunikacją.
Po przyjeździe pierwszym wyzwaniem była dla mnie aklimatyzacja, następnie bariera językowa i różnice mentalne.

Co mógłby zrobić pracodawca i Państwo Polskie, aby chciała Pani zostać w Polsce na dłużej?
Oczekuję, że z czasem ułatwi się proces legalizacji. Obcokrajowiec musi teraz bardzo długo czekać aż dostanie
kartę czasowego pobytu, kartę stałego pobytu, zezwolenie na pracę i nie ma możliwości przemieszczenia się
między krajami w czasie oczekiwania.

Co myśli Pani o wyjeździe do pracy do Niemiec?

Rymma Lytvynenko

Nie myślałam o pracy w Niemczech na poważnie. Ludzie jadą, ponieważ można tam więcej zarobić. Nie chciałabym
tam jednak jechać ze względu na warunki proponowanej pracy i nieznajomość języka.

Co lubi Pani w Polsce?
Lubię mieszkać w Polsce. Czuję się tutaj spokojnie, stabilnie i bezpiecznie. Polska daje możliwość nie tylko pracy,
ale i pozwala się rozwijać (szkoły policealne, kursy językowe). Oczywiście lubię też ludzi, których tu poznałam.
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Z jakimi wyzwaniami i problemami mierzyła się Pani przed i po przyjeździe?
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Praca w Polsce oczami pracowników z Ukrainy
Dlaczego przyjechała Pani do Polski?

Z jakimi wyzwaniami i problemami mierzyła się Pani przed i po przyjeździe do Polski?
Przed przyjazdem nie miałam żadnych problemów. Zostałam dobrze przyjęta. Nie sądziłam, że Polacy będą
mieli tak dobre podejście w stosunku do Ukraińców. Mam na myśli zarówno przełożonych oraz pracowników. Nie
mam problemów z pracą. Wszystko mi odpowiada. Problemy były bardziej z Ukraińcami, wśród Ukraińców. Jest
takie ukraińskie powiedzenie, że jedna owca psuje całe stado. Gdyby Ukraińcy byliby bardziej lojalni, przyzwoici,
punktualni i pracowici, to może żyłoby nam się łatwiej i bylibyśmy bardziej szanowani.

Co mógłby zrobić pracodawca i Państwo Polskie, aby chciała Pani zostać w Polsce na dłużej?

Halyna Poberezhna

Wszyscy Ukraińcy, którzy przybyli do Polski, przyjechali, aby zarabiać pieniądze. Przychodzi mi właściwie do głowy
tylko jedno pytanie: dlaczego nie możemy zjeść lunchu w naszej firmie za 2 złote, tak jak pracownicy z Polski?
To byłoby dobre. Przed pracą piłabym w domu kawę lub herbatę, a już w pracy zjadłabym obfity obiad. Pieniądze
na ten obiad odciągane byłyby z pensji. Kiedy zabieram do pracy swój obiad, później nie wiem, co zjeść w domu.
To tylko jeden problem.

Co myśli Pani o wyjeździe do pracy do Niemiec?
Gdybym była o 10 lat młodsza, z pewnością zastanowiłabym się nad tym. W szkole uczyłam się niemieckiego.
Chciałabym się jeszcze trochę poduczyć tego języka, przez co mogłabym później więcej zarabiać. Wystarcza mi jednak
to, co mam teraz. Zarabiam tylko na swoje życie. Wszystko mi odpowiada. Gdyby wszyscy pojechali do Niemiec,
również mogłabym pojechać, ale jeśli jest dla mnie miejsce w Polsce, zostaję w Polsce. Jestem już w podeszłym wieku.
Pracuję tu od trzech lat, jeżeli udałoby mi się jeszcze przepracować kolejne trzy, byłabym zadowolona.

Co lubi Pani w Polsce?
System kapitalistyczny. Pracujesz – masz, nie pracujesz – nie masz. Najbardziej jednak podoba mi się czystość
i porządek. Pamiętam pierwsze dni, kiedy podróżowałam i podziwiałam mnóstwo zieleni. Stosunek do zwierząt jest
cudowny. Kiedy jechaliśmy dziś do pracy, lis, sarna i królik przebiegły nam drogę. Nikt ich nie łapie, nikt ich nie zabija.
Żyją na wolności, ozdabiają naszą przyrodę i zadziwiają nasze oczy.

MIGRACJE ZAROBKOWE CUDZOZIEMCÓW Z UKRAINY I AZJI DO POLSKI | www.workservice.com

Pojechałam do Polski, aby zarabiać na życie, ponieważ na Ukrainie mam tylko emeryturę, a nie mam jej
wystarczająco dużo, żeby się utrzymać. Na początku nie sądziłam, że w mojej pracy będzie taka odpowiedzialność,
porządek i dyscyplina, ale mi się to podoba i to mi odpowiada. Spotkałam się z odpowiedzialnością w pracy
i wiem, że za swoją pracę zawsze dostanę wypłatę. Jeśli potrzebuję dzień wolny, to wiem, że przez kolejne dni i tak
zarobię wystarczająco dużo pieniędzy, aby iść do sklepu i kupić sobie to, czego chcę i potrzebne mi leki. Jestem
zadowolona. Chcę zostać tu jak najdłużej, na ile pozwoli na to moje zdrowie.
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Praca w Polsce oczami pracowników z Ukrainy
Dlaczego przyjechał Pan do Polski?
Przyjechałem w celach zarobkowych, nie myślałem początkowo o dłuższym pobycie. Teraz chciałbym tu zostać już
na zawsze. 9 lat temu kiedy pierwszy raz przyjechałem do Polski poznałem moją narzeczoną, niebawem zostanę
także ojcem. Chcę budować naszą przyszłość właśnie w Polsce.

Przed przyjazdem bardzo długo czekałem na możliwość wyjazdu do Polski. Dopiero kiedy wysłałem zgłoszenie
do Work Service wszystko przyspieszyło. W ciągu 15 dni uzyskałem wszystkie dokumenty i wyjechałem do pracy.
Po przyjeździe główną barierą był język. Po polsku znałem tylko kilka słów.

Co mógłby zrobić pracodawca i Państwo Polskie, aby chciał Pan zostać w Polsce na dłużej?
Myślę, że przede wszystkim zniesienie wiz, uproszczenie formalności. Gdy czekałem na kartę pobytu nie mogłem
odwiedzić swoich rodziców na Ukrainie. To było dla mnie bardzo przykre. Poza tym chciałbym, aby pracodawcy
proponowali Ukraińcom umowę na czas nieokreślony, na takich samych warunkach jakie otrzymują pracownicy
z Polski.

Mykola Dzhala

Co myśli Pan o wyjeździe do pracy do Niemiec?
Na razie o tym nie myślę. Uważam, że Polska jest bratem mojego kraju, dlatego ludzie z Ukrainy mogą się tutaj
dobrze czuć. W Niemczech jest inna kultura, zaklimatyzowanie się tam może być problemem.

Co lubi Pan w Polsce?
Lubię jasność polskiego prawa, obowiązywanie przepisów, ustaw. Lubię także Polaków, ich otwartość i gościnność.
Bardzo dobrze mi się z nimi pracuje, lubię moje życie tutaj. Czuję się bardzo swobodnie.
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Z jakimi wyzwaniami i problemami mierzył się Pan przed i po przyjeździe do Polski?
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Praca w Polsce oczami pracowników z Ukrainy
Dlaczego przyjechał Pan do Polski i czy chcieliby zostać tu dłużej?

Z jakimi wyzwaniami i problemami mierzył się Pan po przyjeździe?
Nie miałem problemów. Zostałem dobrze przyjęty. Już w pierwszym dniu po przyjeździe spotkałem się
z koordynatorem. Miejsce zamieszkania też od razu mi się spodobało i szybko rozpocząłem pracę.
Dokumenty były gotowe, nie musiałem długo czekać.

Co mogłoby ułatwić Panu pozostanie w Polsce na dłużej?
Ze względu na słowackie obywatelstwo i Paszport Europejski, mogę zostać w Polsce jak długo zechcę. Na razie nie
chcę też zmieniać pracy.

Co podoba się Panu w Polsce najbardziej?

Gedutis Drąsutis

Ludzie i to, że wysokość wynagrodzenia pozwala na łatwiejsze życie niż na Ukrainie.

Czy zastanawiał się Pan nad wyjazdem i pracą w Niemczech?
Nie, do Niemiec na razie nie chcę wyjeżdżać. Polska jest bliżej Ukrainy i przyjmuje ludzi cieplej niż Niemcy.
W Niemczech trzeba rozmawiać po niemiecku, to problem z jednej strony, a z drugiej, podejście ludzi, tam nie
przyjmują tak miło jak tutaj.
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Przyjechałem do Polski z Ukrainy pracować. To już mój drugi raz i właściwie jestem zadowolony, zarówno z pracy,
jak i z mieszkania. Oczywiście praca bywa ciężka, ale zaangażowanie automatycznie wpływa na moje
wynagrodzenie. Dużo godzin pracy to więcej pieniędzy, których na Ukrainie nie zarobisz. Dobra praca ma także
wpływ na dobrą opinie o nas.
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z Azji

Obecnie ponad połowa światowej siły roboczej znajduje się w Azji i w krajach Pacyfiku. Szacuje się, że pracownicy z tej części świata stanowią 60% siły roboczej
na świecie. Azjaci coraz chętniej emigrują za pracą, przede wszystkim w obszarze własnego kontynentu, bliżej domu, do sąsiednich państw (około 60%), ale również coraz
częściej za ocean (40% imigrantów), w tym do Europy, która ze względu na warunki pracy oraz wynagrodzenia jest bardzo atrakcyjną destynacją.2 Sprzyjają temu: coraz
powszechniejszy dostęp do Internetu i technologii, które z jednej strony ułatwiają poszukiwanie pracy na odległość, z drugiej pozwalają na stały kontakt z bliskimi w kraju,
rozwój mobilności, w tym niższe koszty transportu oraz, co jest szczególnie istotne, zainteresowanie pracodawców zatrudnianiem pracowników z Azji ze względu na niski
przyrost demograficzny i malejące zasoby siły roboczej w krajach wysoko rozwiniętych.

Skąd pochodzą imigranci przebywający w UE?3

60%
17%
13%
10%

1
2
3

źródło: International Labour Organization, 2018
źródło: Komisja Europejska, 10 trends shaping migration,
eurostat, European Political Strategy Centre

Azja i Pacyfik
Europa Środkowa i Azja
Ameryki
Afryka

20 mln Obywatele UE
12 mln Azja, Środkowy Wschód
10 mln Afryka Północna i Subsaharyjska
9 mln Ukraina, Rosja, Turcja
5 mln Ameryka Łacińska, Karaiby
1 mln Ameryka Północna, Ocenia
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Podział siły roboczej na świecie1
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Pracownicy z Azji na świecie
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Liczba pracowników z krajów azjatyckich decydujących się na pracę w Polsce systematycznie rośnie. W porównaniu do zatrudnienia pracowników z Ukrainy, ich obecność
jest jeszcze zauważalna w minimalnym stopniu. Jednak dynamika przyrostu zezwoleń na pracę pokazuje, że zainteresowanie zatrudnieniem pracowników z Azji rośnie
w szybkim tempie. Do Polski przyjeżdżają przed wszystkim obywatele Nepalu, Bangladeszu i Indii, jednak istotnie wzrasta liczba wydanych zezwoleń dla obywateli Indonezji,
Wietnamu i Filipin. Tylko w pierwszym półroczu 2019 roku liczba zezwoleń na pracę w przypadku pracowników z Wietnamu wyniosła 91% zezwoleń z całego 2018 roku,
w przypadku pracowników z Indonezji 76%, co pokazuje z dużym prawdopodobieństwem, że ich liczba na koniec 2019 roku się podwoi. Do Polski przyjeżdżają przede
wszystkim mężczyźni (87%).

100%
90%

6360

80%

1203

70%

4310

492

14

4166

463

2782

60%

2018

50%

I połowa 2019

40%

19912

30%

1313

20%

8362

302

12

8341

352

2057

10%
0%

Wietnam

Sri Lanka

Nepal

Podział płci

Malezja

Indonezja

Indie

Filipiny

Bangladesz

5572
4093

3960

kobiety
1802
974
229

Wietnam

1

35

457

Sri Lanka

4

Nepal

mężczyźni

980

788
10

Malezja

108

355

Indonezja

W pierwszym półroczu 2019 roku, dotyczy: Wietnam, Indonezja, Filipiny, Indie, Bangladesz, Malezja, Sri Lanka, Nepal MRPiPS
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Wydane zezwolenia na pracę dla pracowników z Azji
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Zatrudnienie pracowników z Azji w Polsce
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Pracownicy z Azji zatrudniani są najczęściej w sektorze usług administracyjnych
i wspierających (36,8%), przetwórstwie przemysłowym (25,2%), rzadziej w budownictwie (9,5%) oraz w zakwaterowaniu i usługach gastronomicznych (7,4%).

Stanowiska zajmowane przez pracowników z Azji1

Branże zatrudniające pracowników z Azji2

Zawody nauczycielskie 0,1%

Pozostała działalność usługowa
Dostawa wody; gospodarowanie
ściekami i odpadami, rekultywacja
Działalność profesjonalna, naukowa
i techniczna

Zawody medyczne 0,5%
Przedstawiciele władz publicznych,
wyżsi urzędnicy i kierownicy

0,6%

Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy

0,6%

Technicy i inny średni personel
Pracownicy biurowi
Informatycy
Specjaliści
Pracownicy usług i sprzedawcy
Operatorzy i monterzy maszyn
i urządzeń
Pracownicy wykonujący prace
proste
Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy

1

Informacja i komunikacja

2,2%

6,3%

Handel, naprawa pojazdów
samochodowych
Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo
i rybactwo
Transport i gospodarka
magazynowa
Zakwaterowanie i usługi
gastronomiczne

7,1%

Budownictwo

3%
4,8%
6,1%

Przetwórstwo przemysłowe

31,7%
37%

W pierwszym półroczu 2019 roku, dotyczy: Wietnam, Indonezja, Filipiny, Indie, Bangladesz, Malezja, Sri Lanka, Nepal MRPiPS

Działalność w zakresie usług
administrowania i wspierająca

0,7%
0,8%
1,9%
3,4%
3,8%
4%
6,1%
7,4%
9,5%
25,2%
36,8%
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Pracownicy z Azji zatrudniani są przede wszystkim w charakterze robotników
przemysłowych i rzemieślników (37%), pracowników wykonujących proste prace
(31,7%). Rzadziej jako operatorzy i monterzy maszyn (7,1%), pracownicy usług
i sprzedawcy (6,3%), czy specjaliści (6,1%). Najczęściej w charakterze pracowników
wykonujących proste prace zatrudniani są w Polsce obywatele Nepalu i Filipin.
Jako robotnicy pracują w większej mierze obywatele Nepalu, Bangladeszu i Indii.
Stanowiska specjalistyczne i w IT zajmują głównie pracownicy z Indii.
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Zatrudnienie pracowników z Azji w Polsce
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POLITYKA MIGRACYJNA
W PAŃSTWACH UE

OGRANICZENIE
ROTACJI

AZJATYCKI
ETOS PRACY

Stabilizacja sytuacji
politycznej w Ukrainie,
rosnące zarobki, umacnianie
się hrywny względem złotego
sprawiają, że wymagania
pracowników ukraińskich
rosną.

Niemcy, Węgry
i Czechy otwierają
się na cudzoziemców
z Ukrainy, stanowiąc
realną konkurencję dla
przedsiębiorców w Polsce.

Zezwolenie na pracę dla
jednego pracodawcy,
odległość od kraju, wyższe
koszty podróży i trudniejszy
proces legalizacji
zatrudnienia powodują,
że pracownik z Azji
przyjeżdża na dłużej (1-3 lat),
nie rotuje, a to oznacza
ograniczenie kosztów.

Wysoka lojalność
i odpowiedzialność wobec
pracodawcy, szacunek
dla pracy wynikają
z uwarunkowań kulturowych
kolektywistycznych
społeczeństw azjatyckich
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ZMIANY W UKRAINIE
I ROSNĄCE OCZEKIWANIA
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Powody zainteresowania pracownikami z Azji
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Komentarz eksperta
Lepsze, bezpieczne życie, lepsze zarobki
George Bisay Lekahena
Konsul, Ambasada Indonezji w Warszawie

Polska to możliwość doświadczenia życia w Europie, a dla Indonezyjczyków Europa to lepsze życie, lepsze zarobki, bezpieczne życie, obowiązuje tutaj i jest przestrzegane
prawo. Porównują Europę do Bliskiego Wschodu, do Chin, do Tajwanu, gdzie do pracy wyjeżdża wielu Indonezyjczyków. W tych krajach warunki pracy są o wiele gorsze
niż w Europie, nie jest tak bezpiecznie, a zasady i prawo nie są tak przestrzegane. Indonezyjczycy są bardzo rodzinni, podobnie jak dla Polaków, rodzina jest dla nich
najważniejsza. Identyfikują się ze stylem życia, który obserwują u Polaków. Cenią też to, że nie jest tutaj tak bardzo drogo. Jeśli gotują wspólnie posiłki, wtedy dzielą się
kosztami, mogą zaoszczędzić. Dzięki temu mogą wrócić do Indonezji z pieniędzmi albo wysyłać je rodzinie. Doceniają dobrej jakości warzywa, mięso. Atrakcją jest inna
pogoda, czekają na śnieg, większość z nich nigdy nie widziała śniegu, zimy. Cieszą się, że mogą rozmawiać po angielsku, ich umiejętności językowe się polepszają.
Czy obserwuje Pan wzrost zainteresowania wśród polskich pracodawców cudzoziemcami z Indonezji?
Zdecydowanie rośnie zainteresowanie pracownikami z Indonezji. Obserwuję to po liczbie spraw, które rozpatruję i osób, które się ze mną na co dzień kontaktują.
Jak w Pana ocenie będzie wyglądała migracja osób z Indonezji do Polski za kilka lat, czy jeszcze może wzrosnąć?
Tak, skoro już przyjeżdżają, to na pewno będą opowiadać jak tu jest i zachęcać inne osoby w Indonezji, rozbudzać zainteresowanie, motywację do przyjazdu do Polski. Będą
się coraz bardziej integrować ze społeczeństwem polskim, uczestniczyć we wspólnych zajęciach. Już teraz obserwuję tendencję pozytywnej integracji międzykulturowej.
Dostaję zdjęcia na mediach społecznościowych, obserwuję grupy, ludzi na Facebooku, Instagramie, którzy wstawiają zdjęcia ze wspólnego grillowania, gotowania, łowienia
ryb, uprawiania sportów, zawodów. Indonezyjczycy są ciekawi ludzi, z przyjemnością wchodzą w kontakt z lokalną polską społecznością. Bardzo przywiązują się do miejsca,
do pracodawcy, do firmy, są stabilni i lojalni. Jeśli będzie im dobrze, zostaną, nie będą chcieli wracać, ani szukać innego miejsca, innego kraju pobytu.
Co Polska już teraz oferuje cudzoziemcom z Indonezji i co jeszcze Państwo Polskie, pracodawcy mogą zrobić, aby chcieli zostać jak najdłużej?
Długą wizę, na 12 miesięcy. Ze względu na różnice kulturowe wskazana jest integracja. Firmy organizują spotkania integracyjne, zwłaszcza latem jest dużo wspólnych zajęć,
zapraszają Indonezyjczyków do uczestniczenia w zawodach, na grilla, na festiwale. Ważne są również lepsze płace, jasne warunki pracy, jasne instrukcje w trakcie pracy,
transparentna komunikacja, unikanie niedopowiedzeń, to wszystko co redukuje rozczarowanie, frustracje i zatrzyma pracownika w jednym miejscu. Lekcje angielskiego,
przyuczenie do zawodu, szkolenia, kursy. Indonezyjczycy są lojalni i przywiązują się do miejsca i do pracy. Szanują przełożonych, są sumienni i uczciwi, darzą najwyższym
szacunkiem osoby starsze i wyższe statusem. Najważniejsze, to żeby poczuli się bezpiecznie, byli szanowani, aby nastawienie do nich było dobre, pozytywne, aby nie
obawiano się wchodzić z nimi w relacje. Wtedy zostaną i będą bardzo oddani i lojalni w pracy.
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Dlaczego osoby z Indonezji wybierają do pracy Polskę?
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Komentarz eksperta
Indonezyjczycy identyfikują się z nowym miejscem pracy
Katarzyna Wilkutowska
Manager HR, Amica S.A.

Pokrewieństwo językowe Polaków i Ukraińców, czy wyposażanie przełożonych pracowników z Indonezji w elektroniczne translatory, skutecznie niweluje
bariery jakie mogłyby pojawić się w relacjach z zatrudnianymi w Polsce pracownikami z zagranicy. Nie mniej ważne jednak są cechy wolicjonalne
poszczególnych nacji, a także wsparcie ze strony agencji, która ich do Polski sprowadza. Wnioski nie są proste, a na pewno nie do końca przewidywalne.
Zatrudnienie osób z zagranicy do pracy w Polsce to zawsze swoisty eksperyment.
Nasza firma zdecydowała się na zatrudnienie obcokrajowców w 2017 roku z powodu niedoboru chętnych do pracy na lokalnym rynku. Zaczynaliśmy
od 60 osób, dziś jest ich około 400 na ponad 2700 pracujących. Zdecydowaną większość obcokrajowców wśród naszej załogi stanowią obywatele
Ukrainy. Z ich adaptacją czy komunikacją nie mieliśmy większych problemów, w tym aspekcie plusem jest stosunkowo niewielka bariera kulturowa
i językowa. Jeśli chodzi o pogłębioną ocenę ich efektywności, jest to już kwestia indywidualna. Z jednej strony odbieramy sygnały, że oczekiwania tych
pracowników rosną, a z drugiej – zdarzają się nieoczekiwane porzucenia pracy, czy wyjazdy z Polski nieuzasadnione nadzwyczajnymi okolicznościami.
Ogólnie jesteśmy zadowoleni z pracowników z zagranicy. Dziś ich obecność jest już dla nas zupełnie naturalna. Zatrudniamy bezpośrednio pierwsze
osoby, które zaczynały od pracy za pośrednictwem agencji. Szukamy też dalej odważnie optymalnych rozwiązań jeśli chodzi o pozyskiwanie
pracowników. Przykładem tego jest zaangażowanie obywateli Indonezji. Wstępnie oceniamy, że są to osoby identyfikujące się z nowym miejscem
pracy, stabilne co do podjętej przez siebie decyzji o zatrudnieniu w Polsce. Mają doświadczenie z firm rozwiniętych technologicznie, cechuje ich
pracowitość i zaangażowanie. Pomimo pochodzenia z kraju dla Polaków dość egzotycznego, są w ocenie naszej kadry zarządzającej jak i swoich
koleżanek i kolegów komunikatywni i chętni do współpracy. W porozumiewaniu się pomagają translatory, w jakie wyposażyliśmy ich przełożonych
oraz podstawowa znajomość języka angielskiego po obu stronach.
Nie zauważyliśmy, by obecność pracowników z Indonezji wpłynęła w jakimś stopniu na frekwencję pracowników innych narodowości czy ich rotację.
Nie wykluczamy, że w dłuższej perspektywie będzie to tak oddziaływać, bo jak dotychczas Indonezyjczycy są obowiązkowi i nie notujemy żadnych ich
nieusprawiedliwionych nieobecności.
Chcemy, by skutki dużego zaangażowania naszych kolegów z Azji były obustronne – staramy się, by ich obowiązki były stałe i dobrze zdefiniowane,
nasi liderzy otaczają ich wręcz indywidualną opieką, obserwujemy też nawiązywanie znajomości pomiędzy polskimi i indonezyjskimi pracownikami.
Informowaliśmy wcześniej załogę o różnicach kulturowych, obyczajowych i religijnych. Różnice te nie generują żadnych konfliktów. Pracownicy z Indonezji
spotykają się z polskimi znajomymi na kręgielni, zapraszają ich do degustacji swoich oryginalnych potraw, takich jak np. zupa bananowa.
Pracownicy z Indonezji są z nami od niedawna, nie zgłaszali dotąd zamiaru czy potrzeby sprowadzenia rodzin. Nadal otwarci jesteśmy na pracowników
z innych krajów i liczymy na wsparcie Work Service w rozwiązywaniu pojawiających się w związku z tym wyzwań czy problemów. Dotychczasową
współpracę, także w tak pionierskim projekcie jak zatrudnienie pracowników z Indonezji, oceniamy bardzo wysoko.
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Marta Napierała-Werner
Starszy Specjalista ds. personalnych, Amica S.A.
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Komentarz eksperta
Rok 2020 rokiem pracowników z Azji
Ewa Klimczuk
Country Manager, Work Service

Kusząca w przypadku zatrudnienia pracowników z Azji jest szczególnie przewidywalność ich zatrudnienia. Pracownicy otrzymują zezwolenie
na minimum rok i zgodnie z prawem mogą podejmować się pracy tylko u jednego pracodawcy. Z doświadczeń naszych oraz naszych klientów
wynika, że pracownicy z Azji są niezwykle zmotywowani do pracy. Początkowo pracodawcy odczuwali naturalne obawy związane z odmienności
kulturową, językową czy religijną pracowników. Zostały one jednak szybko zniwelowane dzięki prowadzonym przez nas szkoleniom międzykulturowym,
które zainspirowały firmy do poszukiwania rozwiązań, ułatwiających adaptację i zarządzanie pracownikami. Naszym zadaniem jest nie tylko
sprowadzenie pracowników, ale też dostarczenie wiedzy w obszarze międzykulturowego zarządzania pracownikami z odmiennego kręgu kulturowego.
Obawy rozwiali również sami pracownicy, dla których główną motywacją przyjazdu do Polski jest praca i wsparcie finansowe rodzin, szybko adaptują
się więc do nowych warunków.
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Pracownicy z Ukrainy cenieni są przez pracodawców za zaangażowanie i szybkość adaptacji do pracy w Polsce. Istotną rolę w tym procesie pełni
niewątpliwie bliskość kulturowa i językowa Polski i Ukrainy. Zatrudnienie pracowników z Ukrainy jeszcze przez wiele lat będzie ważnym elementem
funkcjonowania rynku pracy w Polsce. Nie można jednak nie zauważyć, że dostępność pracowników z Ukrainy maleje. Uciążliwe ograniczenia związane
ze stosunkowo krótkim okresem zatrudnienia w oparciu o system oświadczeń, długotrwały proces przedłużania legalności pracy i pobytu, rotacja
pracowników i rosnące z ich strony oczekiwania płacowe sprawiają, że pracodawcy są coraz częściej otwierają się na zatrudnienie pracowników
również z innych zagranicznych kierunków, w tym z Azji. Na dynamiczny wzrost zatrudnienia pracowników, szczególnie z Wietnamu i z Indonezji, skąd
Work Service pozyskuje pracowników, wskazują prezentowane w Raporcie dane Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.
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Komentarz eksperta
Indonezyjczycy otwierają się na polski rynek pracy
Karnaka
Certyfikowany Partner Rekrutacyjny z Indonezji

Indonezyjczycy nadal przyglądają się temu co może im zaoferować Polska. Polska jest dla nich obecnie wschodzącym rynkiem pośrednictwa pracy. W porównaniu z innymi
krajami Europy Wschodniej, takimi jak Węgry, Słowacja, Czechy i Rumunia, Polska deklaruje potrzebę zagranicznych pracowników, podczas gdy inne, ww. kraje, wciąż nie chcą
przyznać się do niedoboru siły roboczej w swoim kraju i nadal nie są otwarte dla pracowników z Indonezji w takim stopniu jak Polska. Polska ma również najłatwiejszą procedurę
uzyskania wizy, w porównaniu z innymi krajami Europy Środkowo-Wschodniej.
Trudno powiedzieć czy Indonezyjczycy mają długoterminowe plany związane z Polską. Będzie można to stwierdzić dopiero po kilku latach, obserwując realne zachowania
i tendencje pracowników z Indonezji w stosunku do Polski. Na tę chwilę, brak stałych możliwości zatrudnienia w Polsce sprawia, że nie będą mieli planów pozostania w Polsce
na dłużej. Być może to się zmieni w przyszłości, wtedy ich nastawienie także się zmieni. W związku z tym, Indonezyjczycy będą woleli przyjechać na okres np. roku, zarobić
pieniądze i wrócić do Indonezji po zakończeniu umowy. Wrócą ponownie, jeśli będą nadal potrzebowali pieniędzy, na kolejny projekt, kolejny kontrakt. Zamiast przedłużać
na miejscu umowę, będą raczej woleli wrócić do kraju po zakończeniu umowy. Indonezyjczycy w Polsce nie stworzyli na razie tak dużej wspólnoty jak np. Hindusi czy Wietnamczycy.
Wielką diasporę stworzyli w krajach, które są położone niedaleko, tj. w Malezji (z powodu sąsiedztwa) oraz w Arabii Saudyjskiej (z powodu religii).
Na razie najłatwiej rekrutuje się pracowników niewykwalifikowanych. Pracownicy wykwalifikowani wybierają kraje takie jak Niemcy, Nowa Zelandia, z powodu wyższych stawek
płacowych. Ważne elementy, które wpływają na decyzje o przyjeździe do Polski to kwestia opłat za bilet lotniczy, zapewnienie posiłków przez pracownika, a także długość
procesu rekrutacyjnego oraz samego zatrudnienia. Oferty pracy z Bliskiego Wschodu spełniają wyżej wymienione warunki (bilet lotniczy pokrywa pracodawca, zapewnia posiłki,
a proces rekrutacyjny jest krótki), stąd jest to destynacja, którą Indonezyjczycy będą wybierali w pierwszej kolejności.
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Polska stanowi obecnie alternatywny rynek pracy dla Indonezyjczyków, w porównaniu z takimi popularnymi kierunkami migracji jak Kuwejt, Oman, Nowa Zelandia, Arabia
Saudyjska, Malezja, Tajwan, Katar czy Bahrajn. Indonezyjczycy cenią sobie warunki pracy w Europie oraz samą możliwość przyjazdu, przebywania w Europie. W Polsce są lepsze
stawki płacowe i ogólne warunki pracy oraz kultura pracy, w porównaniu z Bliskim Wschodem lub z Malezją, dlatego Indonezyjczycy zaczynają się otwierać na oferty z Polski.
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Komentarz eksperta
Indonezyjczycy szybko adaptują się do polskich warunków pracy
Monika Żukiewicz
Specjalista ds. Rekrutacji Cudzoziemców, Work Service

Dominującą religią w Indonezji jest islam (87% wyznawców), kolejny jest protestantyzm, katolicyzm i dopiero na czwartym miejscu pod względem
liczby wyznawców hinduizm. Kluczowym elementem życia wierzącego i praktykującego muzułmanina jest modlitwa rytualna wykonywana 5 razy
w ciągu doby w określonych porach, czas trwania modlitwy to około 5 minut. Jednak według Koranu pracownik znajdujący się poza swoim krajem,
w kraju nie-muzułmańskim, jest zwolniony z modlitwy 5 razy dziennie. Wskazana jest modlitwa 3 razy dziennie: rano, w południe i wieczorem, w zgodzie
z własnym sumieniem. Może być to kilka słów wypowiedzianych w trakcie pracy.
Warto wcześniej zapytać pracowników, czy mają jakieś potrzeby w tym względzie. Nie każdy muzułmanin będzie wierzący i wymagał od pracodawcy
dodatkowych przerw na modlitwę.
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Indonezyjczycy są z natury bardzo pogodnym narodem, często się uśmiechają. Są przyjaźni, życzliwi, gościnni. Samotnie przyjeżdżający do pracy
za granicę, zarobione pieniądze wysyłają rodzinie. Potrafią bardzo ciężko pracować, ale cenią sobie również chwile odpoczynku i relaksu. Indonezyjczycy
unikają konfliktów, generalnie są pokojowo nastawieni do życia zarówno w sferze prywatnej, jak i zawodowej. Pomimo odmienności kulturowej, bardzo
łatwo adaptują się do nowych warunków, szanują pracę, doskonale odnajdują się w pracy zespołowej.
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Praca w Polsce w opinii pracowników z Indonezji
Dlaczego przyjechał Pan do Polski?
Chcę pracować w Polsce i tu szukać nowych doświadczeń.

Z jakimi wyzwaniami i problemami mierzył się Pan przed i po przyjeździe?

Czy miał Pan obawy związane z różnicami kulturowymi pomiędzy Polską a Indonezją?
Czy obawiał się Pan o sposób przyjęcia Pana przez lokalnych mieszkańców i pracowników?
Kultura nie stwarzała dla nas obaw, to dla nas oczywiste, że każdy kraj ma swoją kulturę i specyfikę.
Nie odczuwam problemów związanych z różnicami kulturowymi. Koledzy witają nas dobrze i naprawdę doceniają,
uwielbiamy to tutaj.

Wronki są ciekawym pod względem wielokulturowości miastem, mieszkają tam osoby z Polski,
Ukrainy, Korei, Wietnamu, a teraz z Indonezji. Jak ocenia Pan życie w mieście?

Lis Sugianto

Szanujemy się nawzajem i wymieniamy historie o Indonezji i Polsce.

Co lubi Pan w Polsce?
Polacy są bardzo przyjaźni, lubią pomagać. Czujemy sympatię do nas. To co zwróciło moją uwagę, to to, że Polacy
bardzo przestrzegają przepisów ruchu drogowego.
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Zanim przyjechaliśmy, musieliśmy uczyć się angielskiego i czekać na długi proces wyjazdu.
Po przyjeździe do Polski głównym problemem okazał się być język polski, ponieważ nie wszyscy mówią po angielsku.
Kolejnym wyzwaniem są dla nas niewątpliwie pory roku oraz niższe temperatury.
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Praca w Polsce w opinii pracowników z Indonezji
Dlaczego przyjechał Pan do Polski?
Chcę pracować i zmienić sytuację finansową mojej rodziny.

Z jakimi wyzwaniami i problemami mierzył się Pan przed i po przyjeździe?

Co mógłby zrobić pracodawca i Państwo Polskie, aby chciał Pan zostać w Polsce na dłużej?
Jeśli nasze pensje wzrosną, zostanę dłużej w Polsce.

Czy miał Pan obawy związane z różnicami kulturowymi pomiędzy Polską a Indonezją?
Czy obawiał się Pan o sposób przyjęcia Pana przez lokalnych mieszkańców i pracowników?
Nie miałem obaw. Największy problem stanowi dla mnie język polski i inne języki, których używają pracownicy.

Co lubi Pan w Polsce?
Ludzie są przyjaźni, dzięki czemu czuję się w Polsce jak w domu.

Hardimin
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Musieliśmy nauczyć się angielskiego przed przyjazdem Polski. Teraz przede wszystkim muszę zmagać się z niskimi
temperaturami.
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Praca w Polsce w opinii pracowników z Indonezji
Dlaczego przyjechał Pan do Polski?
Przyjechałem pracować, aby polepszyć swoją sytuację finansową. Zależy mi na wsparciu finansowym także mojej
rodziny w Indonezji.

Pierwszym wyzwaniem, które nas spotkało, była ekstremalnie niska temperatura oraz mały dostęp do azjatyckich
sklepów i restauracji. Zauważamy też różnice w dziennym spożywaniu żywności. Zaskoczyło nas zamykanie sklepów
w niedziele.

Co mógłby zrobić pracodawca i Państwo Polskie, aby chciał Pan zostać w Polsce na dłużej?
Wzrost wynagrodzeń i nadzieja na wygodne życie. Bezpłatne mieszkania, blisko pracy i bezpłatne bilety powrotne
do Indonezji.

Czy miał Pan obawy związane z różnicami kulturowymi pomiędzy Polską a Indonezją?
Czy obawiał się Pan o sposób przyjęcia Pana przez lokalnych mieszkańców i pracowników?
Nie. Wszystko jest w porządku. To oczywiste, że każdy kraj ma inną kulturę.

Samsul Hadi

Co lubi Pan w Polsce?
Polacy są bardzo mili i łatwo jest nawiązać z nimi znajomość, doceniają różnice.
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Z jakimi wyzwaniami i problemami mierzył się Pan przed i po przyjeździe?
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Badanie pracowników z Ukrainy zostało przeprowadzone przez firmę Work Service na celowej próbie 371 osób.
Próbę dobrano z ogólnopolskiej bazy obywateli Ukrainy, którzy świadczą pracę w ramach spółek z Grupy Work Service. Badanie zostało przeprowadzone metodą
wspomaganych komputerowo bezpośrednich wywiadów z respondentami (CAPI).
Analizy statystyczne wykonano przy użyciu pakietu IBM SPSS Statistics w wersji 25.
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