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Obecne zasady zatrudniania 
cudzoziemców

• Ogólne zasady polityki migracyjnej Polski – m.in. prymat 
potrzeb rynku pracy, komplementarność zatrudniania 
cudzoziemców, preferencje geograficzne, dążenie do 
samowystarczalności migrantów 

• Co do zasady wymóg zezwolenia na pracę (ale liczne wyjątki)

• Procedura testu rynku pracy w ramach procedury 
zezwolenia na pracę

• Elastyczność dla pracodawcy



Liczba zezwoleń na pracę cudzoziemca wydawanych od stycznia 
2004 r. do października 2017 r. (lata, w tys.)
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Główne 10 państw pochodzenia cudzoziemców według 
zezwoleń na pracę w latach 2014 – 2017 (w %)

2014 2015 2016 I półrocze 2017

Ukraina 60,27% Ukraina 76,71% Ukraina 83,38% Ukraina                            84,52%

Wietnam 5,43% Białoruś 3,10% Białoruś 3,82% Białoruś                           4,12%

Chiny (bez
Tajwanu)

4,89% Mołdowa 2,26% Mołdowa 2,23% Mołdawia                           1,85%

Białoruś 4,20% Uzbekistan 2,18% Indie 1,39% Nepal                              1,46%

Indie 2,84% Indie 2,17% Nepal 0,95% Indie                              1,08%

Uzbekistan

2,43%
Chiny (bez 
Tajwanu) 1,96%

Chiny (bez 
Tajwanu) 0,95% Bangladesz                         0,71%

Mołdowa 2,35% Wietnam 1,11% Rosja 0,79% Rosja                              0,67%

Turcja 1,58% Serbia 0,99% Uzbekistan 0,66% Chiny                              0,58%

Rosja 1,50% Nepal 0,91% Serbia 0,63% Turcja                             0,57%

Serbia 1,40% Rosja 0,88% Bangladesz 0,57% Uzbekistan                         0,57%

razem 86,88% razem 92,26% razem 95,37% razem 96,13%



Liczba oświadczeń zarejestrowanych od stycznia 2008 
do września 2017 (lata, w mln)
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Liczba oświadczeń zarejestrowanych od sierpnia 2007do 
września 2017 (miesiące, w tys.)
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Liczba zezwoleń i oświadczeń ≠ liczba cudzoziemców

wyszczególnienie

liczba dokumentów przypadająca 
na jednego cudzoziemca

2014 2015 2016

zezwolenia na pracę 1,05 1,05 1,06

oświadczenia 1,32* 1,45* 1,57

* System CeSAR w 2014 r. obejmował 84% oświadczeń zarejestrowanych w PUP, natomiast w 2015 – 92%. 

Źródło: system CeSAR



Zróżnicowanie przestrzenne zatrudniania cudzoziemców
(na podstawie oświadczeń w %)

Województwo 2014 2015 2016 I-IX 2017

Dolnośląskie 9,50% 9,34% 10,26% 11,74%

Lubelskie 6,78% 7,16% 5,72% 5,18%

Lubuskie 2,84% 4,36% 5,15% 4,05%

Łódzkie 2,94% 4,82% 7,56% 7,79%

Małopolskie 5,17% 5,92% 7,72% 7,51%

Mazowieckie 52,38% 40,41% 28,11% 23,59%

Pomorskie 1,50% 3,23% 5,13% 6,96%

Śląskie 2,91% 4,39% 6,52% 8,20%

Wielkopolskie 5,68% 7,50% 9,66% 9,96%

pozostałe 10,30% 12,87% 14,17% 15,02%



Zróżnicowanie przestrzenne zatrudniania cudzoziemców
(na podstawie zezwoleń na pracę w %)

Województwo 2014 2015 2016 I półrocze 2017

Dolnośląskie 4,58% 5,15% 8,54% 4,76%

Kujawsko-pomorskie 3,08% 5,09% 3,92% 3,72%

Łódzkie 2,06% 1,98% 2,81% 6,43%

Małopolskie 6,11% 9,56% 11,88% 9,32%

Mazowieckie 55,77% 49,41% 37,78% 34,05%

Pomorskie 4,77% 6,28% 6,19% 5,43%

Śląskie 2,96% 3,04% 5,63% 9,09%

Wielkopolskie 6,20% 5,48% 8,03% 9,78%

pozostałe 14,47% 14,00% 15,21% 17,42%



Rodzaj umowy o pracę deklarowanej 
przez podmiot w oświadczeniu (w%)

Rodzaj umowy 2014 2015 2016 I -IX 2017

Umowa o pracę 14,06% 15,21% 20,01% 24,54%

Umowa zlecenia 34,94% 40,41% 48,18% 53,50%

Umowa o dzieło 50,74% 44,13% 31,59% 21,62%

Inne 0,26% 0,25% 0,23% 0,34%



W jakich branżach pracują cudzoziemcy?

Sekcja PKD podmiotu

Liczba 
cudzoziemców

(zezwolenia, 
2016 r.)

Budownictwo 20,12%
Działalność w zakresie usług administrowania i 
działalność wspierająca

18,53%

Przetwórstwo przemysłowe 16,68%

Transport i gospodarka magazynowa 12,50%

Gospodarstwa domowe zatrudniające 
pracowników; gospodarstwa domowe 
produkujące wyroby i świadczące usługi na 
własne potrzeby

9,30%

Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów 
samochodowych, włączając motocykle

6,61%

Działalność związana z zakwaterowaniem i 
usługami gastronomicznymi

3,70%

Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo 3,30%

Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 2,55%

Informacja i komunikacja 2,54% Źródło: system CeSAR

Rodzaje działalności: 
• Transport drogowy towarów;
• Działalność agencji pracy 

tymczasowej;
• Roboty budowlane związane ze 

wznoszeniem budynków; 
mieszkalnych i niemieszkalnych

• Działalność związana z 
wyszukiwaniem miejsc pracy;

• Produkcja wyrobów z mięsa, 
włączając wyroby z mięsa 
drobiowego;

• Realizacja projektów budowlanych 
związanych ze wznoszeniem 
budynków;

• Restauracje i inne stałe placówki 
gastronomiczne;

• Tynkowanie;
• Wykonywanie pozostałych robót 

budowlanych wykończeniowych.



W jakich zawodach opracują cudzoziemcy?
top 10 grup elementarnych zawodów w oświadczeniach w 2017 r.

• Robotnicy wykonujący proste prace polowe

• Robotnicy wykonujący prace proste w przemyśle gdzie indziej 
niesklasyfikowani

• Robotnicy wykonujący prace proste w budownictwie ogólnym

• Pracownicy wykonujący prace proste gdzie indziej 
niesklasyfikowani

• Ręczni pakowacze i znakowacze

• Magazynierzy i pokrewni

• Robotnicy wykonujący prace proste w ogrodnictwie i 
sadownictwie

• Kierowcy samochodów ciężarowych

• Masarze, robotnicy w przetwórstwie ryb i pokrewni

• Pracownicy wykonujący dorywcze prace proste



W jakich zawodach opracują cudzoziemcy?
top 10 grup elementarnych zawodów w zezwoleniach w 2017 r.

• Kierowcy samochodów ciężarowych

• Robotnicy wykonujący prace proste w przemyśle gdzie indziej 
niesklasyfikowani

• Robotnicy wykonujący prace proste w budownictwie ogólnym

• Masarze, robotnicy w przetwórstwie ryb i pokrewni

• Betoniarze, betoniarze zbrojarze i pokrewni

• Ręczni pakowacze i znakowacze

• Magazynierzy i pokrewni

• Pracownicy wykonujący prace proste gdzie indziej 
niesklasyfikowani

• Pomoce domowe i sprzątaczki

• Murarze i pokrewni



• Wydaje wojewoda po zasięgnięciu opinii marszałka województwa 
oraz wojewódzkiej rady rynku pracy

• Możliwość zwolnienia z testu rynku pracy lub skrócenia okresu, na 
który wydaje się zezwolenie na pracę

• Najczęściej stosowane zwolnienia z testu rynku pracy.

1) KIEROWCA SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH I CIĄGNIKÓW
SIODŁOWYCH (12)

2) SPAWACZ, DEKARZ (7)

3) CIEŚLA (6)

4) KUCHARZ (5)

5) LEKTOR J. OBCYCH (4)

6) Pielęgniarka (3)

Kryteria wojewódzkie dot. wydawania zezwoleń na pracę 
art. 10 ust. 3 ustawy o promocji …



Bezrobotni cudzoziemcy 
zarejestrowani w PUP

• Na koniec września 2017 r. 3,5 tys. 
bezrobotnych cudzoziemców (0,31% ogółu 
bezrobotnych) – Ukraina: 1276, Rosja: 538, 
Białoruś: 293, Armenia: 179, Rumunia: 132, 
Bułgaria: 120.

• Z prawem do zasiłku: 229 osób (6,5%)



Liczba ubezpieczonych (osób fizycznych), którzy w zgłoszeniu do 
ubezpieczeń: emerytalnego i rentowych podali obywatelstwo inne niż 

polskie w latach 2008 – 2017 (stan na koniec roku, w tys.)
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Wpływ cudzoziemców na lokalny rynek pracy 
na podstawie ankiety wśród PUP z października br.

• 44% PUP uznało wpływ cudzoziemców na rynek pracy za neutralny. Raczej 
pozytywny wskazało 35,1% PUP a pozytywny 8,3%. 
Raczej negatywny wpływ dostrzega 11,4% PUP a negatywny 1,2%;

• 66% PUP przewiduje, że w następnym roku zapotrzebowanie na pracę 
cudzoziemców wzrośnie. Zdaniem 16% pozostanie na tym samym 
poziomie, wg 0,6% spadnie (17% PUP – trudno powiedzieć);

• Za najważniejsze ryzyko związane z zatrudnianiem cudzoziemców uznano 
obniżanie wynagrodzeń (połowa PUP), 21% urzędów wskazało na 
zwiększanie się udziału umów cywilnoprawnych, 10% - wypychanie z rynku 
polskich pracowników. 15% PUP nie dostrzega zagrożeń związanych z 
zatrudnianiem cudzoziemców.



Trendy w napływie migrantów zarobkowych - podsumowanie

• Zapotrzebowanie na pracę cudzoziemców w Polsce rośnie;

• W dalszym ciągu rośnie udział obywateli Ukrainy w liczbie wydanych zezwoleń i utrzymuje się 
ich udział w liczbie rejestrowanych oświadczeń; 

• Zapotrzebowanie na pracę rośnie w większości branż, szczególnie silny wzrost odnotowywany 
jest w budownictwie, transporcie i przetwórstwie przemysłowym. Rośnie znaczenie agencji 
pracy tymczasowej jako podmiotów powierzających pracę cudzoziemcom;

• Największe zapotrzebowanie na pracę cudzoziemców nadal występuje w województwie 
mazowieckim. Znaczenie tego województwa jednak stopniowo się zmniejsza;

• Wzrasta liczba cudzoziemców zgłoszonych do systemu ubezpieczeń społecznych;

• Rośnie udział umów o pracę i zlecenia wśród umów podpisywanych z cudzoziemcami, maleje 
natomiast odsetek umów o dzieło;

• Cudzoziemcy stanowią marginalną liczbę wśród zarejestrowanych bezrobotnych i tylko 
nieliczni z nich posiadają prawo do zasiłku.



Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy 
o promocji zatrudniania i instytucjach rynku pracy 
oraz niektórych innych ustaw 
(Dz. U. poz. 1543)

Główny cel: wdrożenie dyrektywy PE i Rady  nr 2014/36/UE z dnia  26 
lutego 2014 r. w sprawie warunków wjazdu i pobytu obywateli państw 
trzecich w celu zatrudnienia w charakterze pracownika sezonowego; 
Ale również: poprawa zarządzania migracjami zarobkowymi, 
przeciwdziałanie nadużyciom, lepsza ochrona krajowego rynku pracy

+ projekty rozporządzeń wykonawczych - w końcowej fazie procesu legislacyjnego

wejście w życie - 1 stycznia 2018 r., z wyjątkami  
tzw. „okres przejściowy” – do końca 2018 r.  



Wybrane zmiany od 1 stycznia 2018 r.
 Stare oświadczenia zastąpione nowymi oświadczeniami 

oraz zezwoleniami na pracę sezonową 
 Nowe wpłaty – oświadczenia i zezwolenia na pracę 

sezonową
 Nowe przesłanki odmowy
 Lepsza wymiana danych pomiędzy instytucjami
 Utrzymanie obecnych preferencji geograficznych i dodanie 

preferencji dla rzetelnych pracodawców czy w przypadku 
umów o pracę.



Dziękuję za uwagę


