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Ukraiľska mâodzieů w Polsce
– pragnienie osobistego rozwoju
czy przyszâoœý polskiej gospodarki?
Olena Silchuk
Wspóâczesny œwiat dyktuje nam warunki ůycia i zachowania. Granice paľstw
oraz kultur zacierajĊ się. Przeciętny mâody czâowiek nie przywiĊzuje się do jednego miejsca, szuka lepszych warunków ůycia i samorealizacji. Powszechnie mówi się
o migracji zewnętrznej oraz wewnętrznej. Kwestia imigrantów powoduje konßikty;
wœród obywateli paľstw docelowych powstajĊ stereotypy dotyczĊce tej grupy spoâecznej. Na przykâadzie mâodych ukraiľskich imigrantów w Polsce spróbuję okreœliý
przyczyny i skutki procesów migracyjnych.
Statystyka mówi sama za siebie
W okresie 25 stycznia – 29 listopada 2015 roku Departament Legalizacji Pobytu Urzędu do spraw Cudzoziemców wydaâ obywatelom Ukrainy: 32 310 decyzji
o udzieleniu zezwolenia na pobyt czasowy, 565 decyzji o udzieleniu zezwolenia na
pobyt rezydenta dâugoterminowego UE i 6 066 decyzji o udzieleniu zezwolenia na
pobyt staây1. Wœród decyzji o udzieleniu zezwolenia na pobyt czasowy 4 953 dotyczyâo edukacji, a zatem wydano je prawdopodobnie osobom mâodym. Oprócz tego
ukraiľscy studenci przebywajĊ w Polsce na podstawie wizy narodowej. Ogólna ich
liczba wynosi obecnie 23 3292.
W ostatnich latach do Polski na studia przyjeůdůa coraz więcej Ukraiľców. WybierajĊ oni bardzo często uczelnie w pobliůu granicy – dla przykâadu na studia do
Lublina w 2014 roku dostaâo się okoâo 1 500 studentów ukraiľskiego pochodzenia3.
Kolejnym docelowym oœrodkiem akademickim jest Warszawa (w 2013 roku studia
w tym mieœcie rozpoczęâo 1 760 mâodych Ukraiľców4). Tendencja ta corocznie
1 Urząd do spraw Cudzoziemców, Raport na temat obywateli Ukrainy [PDF], 31.01.2016. Dostępny
w internecie: http://udsc.gov.pl/statystyki/raporty-specjalne/biezaca-sytuacja-dotyczaca-ukrainy [dostęp: 3.02.2016].
2 Główny Urząd Statystyczny – Departament Badań Społecznych i Warunków Życia [dalej: GUS], Szkoły
wyższe i ich finanse [PDF], Warszawa 2015, s. 139. Dostępny w internecie: http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/edukacja/edukacja/szkoly-wyzsze-i-ich-finanse-w-2014-r-,2,11.html [dostęp: 3.02.2016].
3 A. Pucułek, Studenci o kolegach z Ukrainy: Zajmują miejsca Polakom, „Wyborcza.pl” [online], 28.11.2014.
Dostępny w internecie: http://lublin.wyborcza.pl/lublin/1,48724,17036981,Studenci_o_kolegach_z_
Ukrainy__Zajmuja_miejsca_Polakom.html [dostęp: 3.02.2016].
4 Urząd Miasta Stołecznego Warszawy – Centrum Komunikacji Społecznej, Studenci zagraniczni w Polsce
i Warszawie [PDF], 7.03.2013. Dostępny w internecie: https://www.um.warszawa.pl/sites/default/files/
attach/aktualnosci/study_in_warsaw.pdf [dostęp: 3.02.2016].
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wzrasta. Warto zaznaczyý, ůe prywatne uczelnie (na przykâad Akademia Leona Koŭmiľskiego lub Uczelnia áazarskiego) funkcjonujĊ m.in. wâaœnie dzięki obecnoœci
studentów z Ukrainy.
Wœród uczelni cieszĊcych się szczególnym zainteresowaniem tej grupy studentów naleůy ponadto wymieniý: Collegium Civitas, Politechnikę OpolskĊ, Politechnikę PoznaľskĊ, Polsko-JapoľskĊ Akademię Technik Komputerowych, Szkoâę GâównĊ Gospodarstwa Wiejskiego, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach,
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Jagielloľski, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocâawiu, Uniwersytet w Biaâymstoku, WyůszĊ Szkoâę BankowĊ w Chorzowie, WyůszĊ Szkoâę BankowĊ w Gdaľsku i WyůszĊ Szkoâę
BankowĊ w Poznaniu5.
Dlaczego mâodzi Ukraiľcy decydujĊ się na studia w Polsce? Naleůy przedstawiý
trzy gâówne przyczyny. PierwszĊ z nich sĊ ceny studiów. Niekiedy studia w Polsce
kosztujĊ tyle samo lub czasem nawet mniej w porównaniu do cenników ukraiľskich
uczelni (chodzi o tak popularne kierunki jak: ekonomia, Þlologie obce, prawo etc.). Dla
porównania w 2015 roku czesne za rok studiów na Wydziale Prawa i Administracji na
Uniwersytecie Warszawskim wynosiâo 7 tys. zâotych rocznie6, a za studia prawnicze
na Uniwersytecie Narodowym „Akademia Kijowsko-Mohylaľska” – 32 tys. hrywien,
a więc niemal tyle samo7. Ponadto panuje przekonanie, ůe uczelnie polskie majĊ wyůszy poziom nauczania, poniewaů kierujĊ się standardami Unii Europejskiej.
Kolejna przyczyna to podejmowanie lub przedâuůanie studiów w Polsce ze
względu na otrzymanie stypendium od rzĊdu polskiego lub z funduszy unijnych.
W 2015 roku takiego rodzaju stypendia otrzymaâo okoâo 1 620 osób8. Wœród stypendiów wyróůniamy m.in.: ofertę Biura Uznawalnoœci Wyksztaâcenia i Wymiany
Międzynarodowej9, która obejmuje w większoœci stypendia dla doktorantów; Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego10, które oferuje stypendia
na roczne staůe dla mâodych naukowców oraz na magisterskie „Studia Wschodnie”;
5 Ukraina – na fali wznoszącej, „Study in Poland” [online] [ 2012]. Dostępny w internecie: http://studyinpoland.pl/konsorcjum/index.php?option=com_content&view=article&id=6139:ukraina-na-fali-wzn
oszcej&catid=211:110-newsletter-2015&Itemid=100143 [dostęp: 3.02.2016].
6 Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Wydział Prawa i Administracji, kierunek
studiów: prawo – opłaty za studia w roku akademickim 2015/2016 [PDF]. Dostępny w internecie: http://
www.wpia.uw.edu.pl/studia/prawo-finansowe-i-skarbowosc/oplaty [dostęp: 3.02.2016].
7 Національний університет «Києво-Могилянська Академія», Про зміни до Правил прийому до
Націоналного університету «Києво-Могилянська академія» у 2015 році [PDF], 23.06.2015. Dostępny w internecie: http://www.ukma.edu.ua/images/docs/admission/pravyla2015/247.pdf [dostęp:
3.02.2016].
8 GUS, Szkoły wyższe i ich finanse…, dz. cyt., s. 166–168.
9 Źródło informacji: Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej (http://buwiwm.
edu.pl).
10 Źródło informacji: Studium Europy Wschodniej UW (http://www.studium.uw.edu.pl).
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czy teů Program Stypendialny Ministra Kultury „Gaude Polonia” przeznaczony dla
mâodych twórców kultury oraz tâumaczy literatury polskiej z krajów Europy Œrodkowo-Wschodniej, w pierwszej kolejnoœci z Biaâorusi i Ukrainy11. Oprócz stypendiów Þnansowanych przez stronę polskĊ istnieje jeszcze szereg innych – m.in. Erasmus oraz program stypendialny imienia Lane’a Kirklanda.
Ostatnim powodem podejmowania przez mâodych Ukraiľców decyzji
o przyjeŭdzie do Polski jest równolegâe ze studiami rozpoczynanie pracy. Osoby z tej grupy zazwyczaj przybywajĊ do Polski juů z podpisanĊ umowĊ o pracę (przewaůnie w branůy IT lub w międzynarodowych korporacjach: Deloitte,
Ernst and Young czy teů w przedsiębiorstwach ukraiľsko-polskich). W czasie
studiów większoœý mâodych Ukraiľców równolegle pracuje lub odbywa róůnego
rodzaju praktyki i staůe.
Emigracja Polaków
Aby móc w drugiej częœci artykuâu zmierzyý się z panujĊcymi na temat Ukraiľców w Polsce stereotypami, przedstawię dane statystyczne dotyczĊce zjawiska emigracji z Polski. Liczba imigrantów (z Polski) z zezwoleniem na pobyt staây w 2014
roku utrzymaâa się na podobnym poziomie jak w roku poprzednim (okoâo 12 tys.)12
Gâównymi krajami emigracji, tak jak w latach poprzednich, pozostajĊ Niemcy i Wielka Brytania. Wœród imigrantów dominujĊ Ci, którzy po zamieszkiwaniu na staâe za
granicĊ decydujĊ się na powrót do kraju. Najwięcej Polaków powróciâo zatem z krajów, które byây w ostatnich latach ich gâównymi kierunkami emigracji (Wielka Brytania, Niemcy). W porównaniu z zeszâorocznym badaniem liczba tych, którzy chcĊ
emigrowaý, wzrosâa o 250 tys. osób (obecnie wynosi ona 1,2 mln osób). Najbardziej zainteresowani wyjazdem sĊ ludzie mâodzi – poniůej 35. roku ůycia. DecydujĊ
się na wyjazd z kraju nie tylko ze względu na większe szanse na znalezienie pracy,
ale przede wszystkim ze względu na warunki zatrudnienia, wysokoœý pensji, a takůe
traktowanie przez zwierzchników.
Gâówne powody emigracji z Polski to praca i studia. W tej chwili w Wielkiej Brytanii studiuje okoâo 5-6 tys. Polaków. Zgodnie z oÞcjalnymi danymi studia w Anglii
kosztujĊ 9 tys. funtów rocznie. Kaůdy obywatel Unii Europejskiej, podobnie jak
kaůdy Brytyjczyk, moůe jednak ubiegaý się o poůyczkę rzĊdowĊ na pokrycie czesnego. Spâatę zaczyna się dopiero wtedy, gdy zarobki studenta lub juů absolwenta
przekroczĊ próg 21 tys. funtów rocznie w Wielkiej Brytanii lub okoâo 11 tys. funtów
11 Źródło informacji: Narodowe Centrum Kultury (http://www.nck.pl/gaude-polonia/298232-o-programie-gaude-polonia).
12 GUS Notatka informacyjna. Informacja o rozmiarach i kierunkach czasowej emigracji z Polski
w latach 2004 – 2014, Warszawa [online], 5.10.2015 r. Dostępny w internecie: http:// stat.gov.pl/
files/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5471/11/1/1/szacunek_emigracji_z_polski_w_latach_2004-2014. [PDF]
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w Polsce13. Kiedy zarobki spadnĊ poniůej tej kwoty, spâata moůe zostaý przerwana,
po 30 latach niespâacona częœý poůyczki zostaje umorzona, a jeœli przez 30 lat zarobki nie przekroczĊ wyznaczonej minimalnej kwoty, poůyczka jest caâkowicie anulowana. Za darmo moůna studiowaý w Szkocji i Danii. Najwięcej nauka kosztuje
w Stanach Zjednoczonych, ale na amerykaľskich uniwersytetach bardzo rozwinięte sĊ programy stypendialne, moůna więc i tam studiowaý bez opâat. Polacy chętnie
korzystajĊ z tej moůliwoœci.
Szacuje się, ůe do 2050 roku liczba osób w wieku 15-64 lat w Polsce zmniejszy się
o 8,3 mln, z czego o 6,3 mln – w miastach. Znajdzie to odzwierciedlenie w systematycznym zwiększaniu się liczby oraz odsetka ludnoœci starszej14. Wedâug danych statystycznych GUS do 2035 roku przewiduje się powrót Polaków, którzy emigrowali
masowo w latach 80. oraz w latach 2006-201015. Warto zaznaczyý, ůe większoœý Polaków z emigracji lat 80. po przejœciu na emeryturę zamierza wróciý do kraju. Ludzie
mâodzi natomiast (poniůej 35. roku ůycia), czyli szacunkowo 75 proc. emigrantów,
w większoœci nie majĊ takich planów.
Praca Ukraiľców w Polsce
W ostatnich latach Rzeczpospolita zaczęâa otwieraý się na ukraiľskich studentów, dajĊc im moůliwoœý podjęcia pracy w czasie studiów oraz po ich zakoľczeniu bez koniecznoœci posiadania specjalnego zezwolenia. 1 maja 2014 roku weszâa
w ůycie Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 roku o cudzoziemcach. Zawiera ona uâatwienia dla
obcokrajowców pracujĊcych i studiujĊcych w Polsce. Jednym z nich jest zezwolenie na
pobyt czasowy dla studentów, przyznawane na 15 miesięcy. Gdy cudzoziemiec przebywa w Polsce krócej niů rok, zezwolenie jest przyznawane na rok akademicki lub na
czas studiów oraz dodatkowo na kolejne 3 miesiĊce. Cudzoziemcy kontynuujĊcy studia
otrzymujĊ obecnie zezwolenia na pobyt czasowy wydâuůone z 1 roku do 3 lat. Zmiany
objęây równieů cudzoziemców będĊcych absolwentami polskich uczelni, którzy szukajĊ pracy na terenie RP. MogĊ oni ubiegaý się o zezwolenie na roczny pobyt czasowy.
Ma im to umoůliwiý pozostanie w Polsce, a wręcz zachęciý do niego16.
13 O. Siczek, Młodzi chcą studiować za granicą, rozm. D. Czerwińska, „Puls Biznesu” [online], 25.08.2015.
Dostępny w internecie: http://kariera.pb.pl/4266348,33399,mlodzi-chca-studiowac-za-granica [dostęp:
3.02.2016].
14 GUS, Podstawowe informacje o rozwoju demograficznym Polski do 2014 roku [PDF], 27.01.2015. Dostępny w internecie: http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/ludnosc/podstawowe-informacje-orozwoju-demograficznym-polski-do-2014-roku,12,5.html [dostęp: 3.02.2016].
15 GUS – Departament Badań Demograficznych, Prognoza ludności na lata 2008-2035 [PDF], Warszawa
2009. Dostępny w internecie: http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/prognoza-ludnosci/prognoza-ludnosci-na-lata-2008-2035-publikacja,1,4.html [dostęp: 3.02.2016].
16 Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, „Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej”
Nr 2013 poz. 1650 [online], 12.12.2013. Dostępny w internecie: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130001650 [dostęp: 3.02.2016].
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Ustawa, która powinna byâa uâatwiý pracę cudzoziemcom, w praktyce nie funkcjonuje idealnie. PierwszĊ przeszkodĊ w podjęciu pracy jest potrzeba uzyskania informacji od wâaœciwego starosty województwa, w którym zamierza pracowaý mâody Ukrainiec. Nie potrzebuje on zezwolenia na pracę podczas studiów, aby jednak
móc jĊ wykonywaý legalnie, musi otrzymaý potwierdzenie od starosty, ůe pracodawca moůe zatrudniý cudzoziemca, przy czym ten ostatni nie będzie zajmowaý miejsca
pracy obywatelowi Polski. Procedura otrzymania takiego zaœwiadczenia (tak zwany
test rynku pracy) zajmuje od 2 tygodni do 1,5 miesiĊca. W czasie oczekiwania na informację od starosty cudzoziemiec nie moůe zostaý zatrudniony, a większoœý pracodawców nie chce czekaý ponad miesiĊc na pracownika. Nierzadko prowadzi to do
zjawiska pracy „na czarno”.
Wedâug danych statystycznych za I póârocze 2015 roku zebranych przez Ministerstwo Pracy (por. tabelę poniůej) Ukraiľcy sĊ najczęœciej zatrudniani jako robotnicy wykwaliÞkowani (8 194), wykonawcy prac prostych (4 987), pracownicy budowlani (3 920), pracownicy w gospodarstwach domowych (3 244), pracownicy transportu
i gospodarki magazynowej (2 290). Liczba Ukraiľców zatrudnionych w pozostaâych
branůach wynosi mniej niů 1000 osób. Wœród pracowników w branůach: informatyka, handel oraz informacja i komunikacja, praca biurowa zdecydowanie dominujĊ
osoby mâode (do 35. roku ůycia).

z ogóáem (z rubr. 1)
w/g grup zawodów

Ukraina 20.092 519

46 8.194 4.987 263 2 59 136 6

Typ E

Typ D

Typ C

Typ B

Typ A

zawody nauczycielskie

w/g typu zezwolenia
w tym nauczanie jĊzyków obcych

pielĊgniarki i poáoĪne

lekarze

zawody medyczne

zawody artystyczne

prawnicy

w tym
informatycy

pracownicy przy pracach prostych6

robotnicy wykwaliÞkowani

razem

w/g grup pracowniczych
kadra kierownicza,
eksperci
w tym funkcje w zarządach
osób prawnych

ogóáĊm wydanych
zezwoleĔ na pracĊ

Obywaetelstwo

Tabela 1. Zezwolenia na pracę dla cudzoziemców wedâug obywatelstwa, wybranych grup
pracowniczych oraz grup zawodów i typu zezwolenia, w ukâadzie wojewódzkim (I póârocze
2015 roku)17

4 36 0 19.079 49 813 110 41

17 Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Zezwolenia na pracę dla cudzoziemców według obywatelstwa,
wybranych grup pracowniczych oraz grup zawodów i typu zezwolenia, w układzie wojewódzkim. (1I półrocze
2015 roku.) [XLS]. Dostępne w internecie: http://www.mpips.gov.pl/analizy-i-raporty/cudzoziemcy-pracujacy-w-polsce-statystyki [dostęp: 3.02.2016].

41

OLENA SILCHUK

62

941 28

opieka zdrowotna
i pomoc spoáeczna
gospodarstwa domowe
zatrudniające
pracownikóów

329

edukacja

dziaáalnoĞü Þnansowa i
ubezpieczeniowa

403

dziaáalnoĞü profesjonalna,
naukowa i techniczna

informacja i komunikacja

Ukraina 20.092 1.348 1.364 3.920 1.456 2.290

dziaáalnoĞü związana
z zakwaterowaniem
i usáugami
gastronomicznymi

transport i gospoarka
magazynowa

handel hurtowy
i detaliczny

budownictwo

przetwórsywo
przemysáowe

rolnictwo, leĞnictwo,
áowiectwo i rybactwo

Ogóáem wydane
zezwolenia na pracĊ

Obywatelstwo

w/g grup pracowniczych

69

3.244

Tabele sporzĊdzone na podstawie danych Ministerstwa Pracy wskazujĊ na zainteresowanie pracowników z Ukrainy pracĊ w Polsce. Z jednej strony rzĊd RP zachęca pracowników z Ukrainy do przyjazdu i podjęcia pracy w Polsce, z drugiej jednak
pojawia się problem utrzymania zatrudnienia i obniůonej stawki wynagrodzenia.
Wedâug raportów Ministerstwa Pracy w pierwszym póâroczu 2015 roku w Polsce
pojawiâ się deÞcyt pracowników w branůach: analitycy systemów komputerowych i pracownicy centrów obsâugi telefonicznej (pracownicy call center). Na ten temat wypowiada się Michaâ Mâynarczyk, dyrektor zarzĊdzajĊcy Hays Poland: „Brak dostępnoœci
odpowiednich pracowników najczęœciej dotyczy sektora IT. Dynamiczny rozwój Þrm
w kierunku teleinformatycznym sprawia, ůe zapotrzebowanie na wysoko wykwaliÞkowanych specjalistów przerasta dostępnoœý odpowiednich kandydatów na rynku pracy. Tymczasem Ukraina na przykâad dysponuje doœwiadczonymi programistami, którzy
chcieliby pracowaý w Polsce. ObserwujĊc sytuację w branůy IT, juů teraz moůna zauwaůyý skâonnoœý Þrm do zatrudniania specjalistów ze Wschodu i przewidujemy, ůe w 2016
roku ta tendencja tylko się pogâębi. Obecnie ograniczenie Ukraiľcom moůliwoœci podjęcia pracy w sektorze IT skutkowaâoby jedynie stratĊ dla polskiej gospodarki”18.
W niektórych branůach istnieje natomiast nadwyůka pracowników. SĊ wœród
nich operatorzy urzĊdzeľ energetycznych, dyůurni ruchu, manewrowi i wykonawcy zawodów pokrewnych, kierownicy w instytucjach usâug wyspecjalizowanych
gdzie indziej niesklasyÞkowani, pracownicy do spraw transportu, klasyÞkatorzy
ůywnoœci i wykonawcy zawodów pokrewnych, maszyniœci kolejowi i metra, pracownicy zakâadów pogrzebowych, planiœci produkcyjni, opiekunowie dziecięcy19.
18 J. Koc, J. Miśków, Imigranci w Polsce mogą „wpłynąć na obniżenie wynagrodzeń”. Zyskiwać będą wyspecjalizowane agencje pracy, „Puls HR” [online], 29.12.2015. Dostępny w internecie: http://www.pulshr.pl/
praca-tymczasowa/imigranci-w-polsce-moga-wplynac-na-obnizenie-wynagrodzen-zyskiwac-beda-wyspec
jalizowane-agencje-pracy,30619,0,29554.html [dostęp: 3.02.2016].
19 Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej – Departament Rynku Pracy, Zawody deficytowe i nadwyżkowe. Informacja sygnalna za I półrocze 2015 roku [PDF], Warszawa 2015. Dostępny w internecie: http://
www.mpips.gov.pl/analizy-i-raporty/raporty-sprawozdania/rynek-pracy/zawody-deficytowe-i-nadwyzkowe/ok2015 [dostęp: 3.02.2016].
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Wskaŭniki nadwyůki ustalono, dzielĊc liczbę osób zarejestrowanych jako wykonujĊce dany zawód przez liczbę ofert przedstawionych na rynku pracy.
„W obecnej sytuacji demograÞcznej faktem jest, ůe Polska do 2050 roku powinna przyjĊý od 5 do 7 mln imigrantów i uwaůam, ůe powinni byý to imigranci
z Ukrainy, Biaâorusi i Wietnamu, bo oni juů sprawdzili się na polskim rynku pracy” – mówi Cezary Kaŭmierczak, prezes ZwiĊzku Przedsiębiorców i Pracodawców20. Zaufanie ze strony przedsiębiorców polskich do Ukraiľców potwierdzajĊ
takůe wywiady z kierownikami dziaâów HR oraz innymi fachowcami. Bartosz
Kaczmarczyk, prezes grupy Loyd, mówi: „Zatrudnianie Ukraiľców, którzy sĊ
coraz aktywniejsi na polskim rynku pracy nie stanowi jednak zagroůenia dla Polaków poszukujĊcych pracy, lecz wypeânia lukę zatrudnienia w waůnych dla nas
obszarach gospodarki, takich jak m.in. rolnictwo”21. „Juů dzisiaj w Polsce pracuje ponad 400 tys. Ukraiľców, a liczba ta będzie się zwiększaý. Jednoczeœnie warto pamiętaý, ůe Polacy nie powinni obawiaý się cudzoziemców wchodzĊcych na
rynek pracy. Pracodawcy szukajĊ wœród obcokrajowców osób do prac, których
Polacy nie chcĊ wykonywaý, albo szukajĊ wysoko wykwaliÞkowanych pracowników, których brakuje wœród Polaków”22 – wyjaœnia Krzysztof Inglot, peânomocnik ZarzĊdu Work Service.
Wœród analityków rynku pracy moůna teů zauwaůyý pewne obawy. „W 2015
roku nastĊpiâ gwaâtowny wzrost [liczby] skâadanych oœwiadczeľ o zamiarze zatrudnienia cudzoziemca. Tylko w pierwszym póâroczu 2015 roku wydano ich
więcej niů w caâym 2014 roku, tj. dla 410 tys. osób. Jeůeli ten trend utrzymaâby
się do koľca roku (a nie mamy jeszcze danych), to mamy w Polsce okoâo 800
tys. legalnie pracujĊcych obywateli Ukrainy. Ile cudzoziemców pracuje w Polsce
nielegalnie – tego nie wie nikt. Szacuje się, ůe od 50 tys. do 800 tys. I to sĊ juů
powaůne zagroůenia dla polskiego rynku pracy” – wyjaœnia Jan Guz, szef Ogólnopolskiego Porozumienia ZwiĊzków Zawodowych23.
PodsumowujĊc, trzeba stwierdziý, ůe z punktu widzenia polskiego rynku
pracy zatrudnianie Ukraiľców jest korzystne, zwâaszcza na stanowiskach maâo
opâacalnych. Oczywiœcie dochodzi do nieprawidâowoœci. Niektórzy pracodawcy
wykorzystujĊ obecnĊ trudnĊ sytuację na Ukrainie i podczas rozmów kwaliÞkacyjnych doœý często oferujĊ wynagrodzenie zaniůone, uzasadniajĊc, ůe i tak na
Ukrainie nie ma lepszych warunków zatrudnienia. OczekujĊ, ůe osoba ubiegajĊca się o pracę podejmie jĊ nawet za niskĊ kwotę.

20 J. Koc, J. Miśków, Imigranci w Polsce mogą „wpłynąć na obniżenie wynagrodzeń”, dz. cyt.
21 Tamże.
22 Tamże.
23 Tamże.
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Stereotypy
W odniesieniu do zjawiska studiowania i pracy Ukraiľców w Polsce istnieje bardzo duůo stereotypów, które dotyczĊ obu stron. Najpowaůniejsze
i najczęœciej powtarzane dotyczĊ rzekomego zajmowania przez Ukraiľców miejsc
pracy Polakom oraz rzekomo ogromnych kwot stypendiów otrzymywanych na
polskich uczelniach przez Ukraiľców. Z drugim z tych stereotypów warto skonfrontowaý dane Gâównego Urzędu Statystycznego z lat 2014-2015. Wynika z nich,
ůe stypendia socjalne otrzymaâo w tych latach 196 890 studentów, w tym 149 121
Polaków. Stypendia rektora przyznano 109 408 studentom, w tym 76 695 Polakom. Liczba cudzoziemców otrzymujĊcych stypendia ze strony polskiej wynosiâa
zaœ 1 62024.
Naleůy równieů pochyliý się nad stereotypowym stwierdzeniem, ůe Ukraiľcy zajmujĊ miejsca pracy Polakom. Z danych przytoczonych wczeœniej jasno wynika, ůe
Ukraiľcy pracujĊ w branůach mniej opâacalnych i mniej popularnych wœród Polaków. Jest to zjawisko normalne dla caâego œwiata. Obserwacje te warto porównaý z
sytuacjĊ polskich imigrantów w Wielkiej Brytanii. WyjeůdůajĊ oni zazwyczaj w poszukiwaniu większych zarobków. Najwięcej Polaków, 20 proc., pracuje w gastronomii, cateringu i hotelarstwie. Często znajdujĊ oni pracę takůe w przemyœle (13 proc.)
i na budowach (8 proc.). Okoâo 6 proc. pracuje w handlu detalicznym25. Statystyczny
Polak pracujĊcy na Wyspach zarabia mniej niů 16 tys. funtów rocznie (ok. 1300 funtów miesięcznie). To prawie dwukrotna wartoœý œredniego wynagrodzenia w Polsce,
jednak znacznie poniůej œredniej w Wielkiej Brytanii. Dla porównania statystyczny
Brytyjczyk zarabia rocznie 27 tys. funtów. Powyůsze dane jasno wskazujĊ, ůe Polacy
nie pracujĊ na najlepiej opâacanych stanowiskach, wręcz przeciwnie – często poniůej
wâasnych kwaliÞkacji. Nie odbierajĊ teů miejsc pracy Brytyjczykom26.
Polscy imigranci w Wielkiej Brytanii pracujĊ w cięůkich zawodach, ale równieů
korzystajĊ z zasiâków. Pobiera je 14,5 tys. Polaków, czyli więcej niů Pakistaľczycy
i Somalijczycy âĊcznie. Ponadto szacuje się, ůe kaůdego roku na dzieci polskich pracowników pozostajĊce w Polsce wypâaca się âĊcznie 14 mln funtów zasiâków27.
Ukraiľcy zatrudnieni w Polsce na takich samych warunkach jak Polacy w Wielkiej
Brytanii nie otrzymujĊ natomiast ůadnych zasiâków od paľstwa. Nawet uzyskanie zezwolenia na pracę i pobyt Ukraiľca w Polsce trwa przeciętnie 6-10 miesięcy, nie tyl24 GUS, Szkoły wyższe i ich finanse…, dz. cyt., s. 166–168.
25 J. Owen, Thousands of Polish workers to take part in the first ever migrant workers strike in Britain,

„The Independent” [online], 8.08.2015. Dostępny w internecie: http://www.independent.co.uk/news/
uk/home-news/thousands-of-polish-workers-to-take-part-in-the-first-ever-migrant-workers-strike-inbritain-10445970.html [dostęp: 3.02.2016].
26 M. Gawęda, Taka jest prawda o pracy Polaków na Wyspach. Twarde dane, „Biznes.pl” [online], 20.08.2015.
Dostępny w internecie: http://biznes.pl/kraj/taka-jest-prawda-o-pracy-polakow-na-wyspach-twardedane/cb3dx4 [dostęp: 3.02.2016].
27 Tamże.
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ko w przypadku pracowników tymczasowych i sezonowych, lecz takůe w przypadku
osób zatrudnionych na podstawie bezterminowych umów o pracę.
ReasumujĊc, warto zaznaczyý, ůe zarówno emigracja Ukraiľców do Polski, jak
i Polaków do krajów zachodnich ma przede wszystkim podâoůe ekonomiczne.
Przedstawiciele obu narodowoœci poszukujĊ większych zarobków oraz moůliwoœci
osobistego rozwoju. Ukraiľcy w Polsce i Polacy w krajach zachodnich studiujĊ i pracujĊ w podobnych warunkach i jest to proces nieunikniony. Z danych statystycznych
wnioskujemy, ůe zarówno imigranci ukraiľscy w Polsce, jak i imigranci polscy w
Wielkiej Brytanii pracujĊ w branůach, w których pojawia się deÞcyt i w których miejscowi obywatele nie chcĊ pracowaý ze względu na zbyt niskie wynagrodzenie. Praca
Ukraiľców w Polsce pomaga więc rozwijaý polskĊ gospodarkę, zaczynajĊc od branůy rolniczej, a koľczĊc na pracy w biurach oraz IT. Oprócz tego waůne jest, ůe podatek i wszystkie skâadki pozostajĊ w Polsce, zamiast traÞaý na Ukrainę, podczas gdy
podatki Polaków pracujĊcych w Wielkiej Brytanii wpâywajĊ do polskiego budůetu.
Ze względu na dâugĊ procedurę otrzymywania zezwoleľ na pracę, mâodzieůy
ukraiľskiej nie tak âatwo jest legalnie podjĊý pracę w Polsce, co prowadzi do występowania zjawiska pracy „na czarno”, na czym z caâĊ pewnoœciĊ traci wâaœnie strona
polska. Stosunki polsko-ukraiľskie moůna uâatwiý, jeœli obie strony przestanĊ się
kierowaý stereotypami i zaakceptujĊ realia wspóâczesnego œwiata – starzenie się spoâeczeľstw, globalizację i powszechne zjawisko emigracji zarobkowej.
Olena Silchuk – doktorantka na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmuje
się badaniami dotyczĊcymi ůycia spoâeczno-kulturalnego Ukraiľców w Polsce w latach 1990-2004.
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Ukrainian Youth
ǠǷǽǭǵǺǾǷǭȌ
in Poland
ǹǻǸǻǱǲǳȉ ǯ ǜǻǸȉȅǲ
– Desire for
- ǾǿǽǲǹǸǲǺǵǲ
Personal Growth
Ƿ ǸǵȄǺǻǹȀ ǽǭǴǯǵǿǵȋ
or the Future
ǵǸǵ ǮȀǱȀȆǲǲ
of Poland’s Economy? ǼǻǸȉǾǷǻǶ ȊǷǻǺǻǹǵǷǵ?
Olena Silchuk

ǛǸǲǺǭ ǞǵǸȉȄȀǷ

The question of immigration causes
various conßicts and reactions in today’s world. Among citizens of targeted
countries, stereotypes arise concerning
given social groups. The author uses
the example of young Ukrainian immigrants to Poland to determine the causes
and effects of migration processes. An
increasing number of young Ukrainians
are currently deciding to study in Poland.
The main reasons for this phenomenon
include the price of studying in Poland –
which is little higher and often close to,
or even lower than the price of studying
in Ukraine – while simultaneously, the
prestige and signiÞcance of a completed
diploma is ostensibly higher in Poland.
Another reason for Ukrainians choosing
to study (or continue their studies) in Poland are scholarships received from the
Polish government or drawn from EU
funds. In 2015, around 1620 individuals
received such scholarships. Another factor which attracts young Ukrainians to
Poland is the ability to work while studying.
For comparison, the author presents
the characteristics of the phenomenon

ǜǽǻǮǸǲǹǭ ǵǹǹǵǰǽǭǺǿǻǯ Ǻǭ ǾǲǰǻǱǺȌ ȌǯǸȌǲǿǾȌ ǵǾǿǻȄǺǵǷǻǹ ǽǭǴǸǵȄǺȈȂ
ǷǻǺȁǸǵǷǿǻǯ. ǞǽǲǱǵ ǷǻǽǲǺǺǻǰǻ ǺǭǾǲǸǲǺǵȌ ǻǼǽǲǱǲǸǲǺǺȈȂ ǾǿǽǭǺ ȁǻǽǹǵǽȀȋǿǾȌ ǾǿǲǽǲǻǿǵǼȈ Ǻǲ ǿǻǸȉǷǻ ǻ ǵǺǻǾǿǽǭǺȃǭȂ ǯ ȃǲǸǻǹ, Ǻǻ ǵ ǻ ǻǿǱǲǸȉǺȈȂ
ǾǻȃǵǭǸȉǺȈȂ ǰǽȀǼǼǭȂ ǼǲǽǲǾǲǸǲǺȃǲǯ
ǷǻǺǷǽǲǿǺǻ ǯǴȌǿǻǶ ǺǭȃǵǻǺǭǸȉǺǻǾǿǵ.
ǚǭ Ǽǽǵǹǲǽǲ ǹǻǸǻǱȈȂ ȀǷǽǭǵǺǾǷǵȂ ǵǹǹǵǰǽǭǺǿǻǯ ǼǽǻǳǵǯǭȋȆǵȂ ǯ ǜǻǸȉȅǲ,
ǭǯǿǻǽ ǼȈǿǭǲǿǾȌ ǻǼǽǲǱǲǸǵǿȉ ǼǽǵȄǵǺȈ
ǵ ǼǻǾǸǲǱǾǿǯǵȌ ǹǵǰǽǭȃǵǻǺǺȈȂ ǼǽǻȃǲǾǾǻǯ. ǏǾǲ ǮǻǸȉȅǲ ǹǻǸǻǱȈȂ ȀǷǽǭǵǺȃǲǯ ǼǽǲǱǼǻȄǵǿǭǲǿ ȀȄǵǿȉǾȌ ǯ ǜǻǸȉȅǲ.
ǛǱǺǻǶ ǵǴ ǻǾǺǻǯǺȈȂ ǼǽǵȄǵǺ Ȋǿǻǰǻ ȌǯǸǲǺǵȌ ȌǯǸȌǲǿǾȌ ǾǿǻǵǹǻǾǿȉ ǻǮȀȄǲǺǵȌ,
ǷǻǿǻǽǭȌ ȄǭǾǿǻ ǽǭǯǺǭ ǵǸǵ Ǳǭǳǲ Ǻǵǳǲ
ǭǺǭǸǻǰǻǯ Ǻǭ ǠǷǽǭǵǺǲ, Ǻǲ ǰǻǯǻǽȌ Ȁǳǲ
ǻ ǼǽǲǾǿǵǳǺǻǾǿǵ ǻǮǽǭǴǻǯǭǺǵȌ ǯ ǼǻǸȉǾǷǵȂ ǯȀǴǭȂ. ǒȆǲ ǻǱǺǭ ǼǽǵȄǵǺǭ ǼǽǵǲǴǱǭ ȀǷǽǭǵǺǾǷǻǶ ǹǻǸǻǱǲǳǵ ǯ ǜǻǸȉȅȀ
– Ȋǿǻ ǯǻǴǹǻǳǺǻǾǿȉ ǼǻǸȀȄǲǺǵȌ ǾǿǵǼǲǺǱǵǵ Ǻǭ ǯǽǲǹȌ ȀȄǲǮȈ ǻǿ ǼǻǸȉǾǷǻǰǻ
ǼǽǭǯǵǿǲǸȉǾǿǯǭ ǵǸǵ ȁǻǺǱǻǯ ǒǯǽǻǼǲǶǾǷǻǰǻ ǞǻȋǴǭ. Ǐ 2015 ǰǻǱȀ ǿǭǷǻǰǻ ǯǵǱǭ
ǾǿǵǼǲǺǱǵǵ ǼǻǸȀȄǵǸǵ ǻǷǻǸǻ 1 620
ȄǲǸǻǯǲǷ. ǒȆǲ ǻǱǺǵǹ ȁǭǷǿǻǽǻǹ, ǷǻǿǻǽȈǶ ǼǽǵǯǸǲǷǭǲǿ ǹǻǸǻǱȈȂ ȀǷǽǭǵǺȃǲǯ ǯ
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of Polish immigration to Western
European countries. The main goal
of the article is the recognition and
critical analysis of the most important
stereotypes concerning the presence of
Ukrainians in Poland. The most serious
and most oft-repeated is that Ukrainians allegedly “steal” Polish jobs, as
well as the reputed huge scholarship
sums obtained by Ukrainians at Polish
universities.

ǜǻǸȉȅȀ, ȌǯǸȌǲǿǾȌ ǯǻǴǹǻǳǺǻǾǿȉ ǺǭǶǿǵ
ǽǭǮǻǿȀ ǻǱǺǻǯǽǲǹǲǺǺǻ Ǿ ǻǮȀȄǲǺǵǲǹ.
ǑǸȌ ǾǽǭǯǺǲǺǵȌ ǭǯǿǻǽ ǿǭǷǳǲ ǼǽǲǱǾǿǭǯǸȌǲǿ ȂǭǽǭǷǿǲǽǵǾǿǵǷȀ ȁǲǺǻǹǲǺǭ
Ȋǹǵǰǽǭȃǵǵ ǼǻǸȌǷǻǯ ǯ ǔǭǼǭǱǺȀȋ ǒǯǽǻǼȀ. ǛǾǺǻǯǺǭȌ ȃǲǸȉ ȊǿǻǶ Ǿǿǭǿȉǵ ǻǼǽǲǱǲǸǲǺǵǲ ǵ ǷǽǵǿǵȄǲǾǷǵǶ ǭǺǭǸǵǴ
ǰǸǭǯǺȈȂ ǾǿǲǽǲǻǿǵǼǻǯ, ǷǭǾǭȋȆǵȂǾȌ
ȀǷǽǭǵǺȃǲǯ ǯ ǜǻǸȉȅǲ. ǛǱǺǵǹǵ ǵǴ ǺǭǵǮǻǸǲǲ ȄǭǾǿǻ ǯǾǿǽǲȄǭǲǹȈȂ ǾǿǲǽǲǻǿǵǼǻǯ
ȌǯǸȌǲǿǾȌ ǴǭǺȌǿǵǲ ȀǷǽǭǵǺȃǭǹǵ ǽǭǮǻȄǵȂ
ǹǲǾǿ ǼǻǸȌǷǻǯ, ǭ ǿǭǷǳǲ ǿǻ, Ȅǿǻ ǹǻǸǻǱȈǲ
ȀǷǽǭǵǺȃȈ ǼǻǸȀȄǭȋǿ ǻǰǽǻǹǺǻǲ ǷǻǸǵȄǲǾǿǯǻ ǾǿǵǼǲǺǱǵǶ ǯ ǼǻǸȉǾǷǵȂ ȀȄǲǮǺȈȂ
ǴǭǯǲǱǲǺǵȌȂ.
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