
 

 

Migranci na rynku pracy – integracja się opłaca 
 

Chociaż w pierwszych latach po wstąpieniu do Unii Europejskiej bardzo wiele osób 

opuściło krajowy rynek pracy licząc na lepsze warunki na zachodzie, obecnie tendencja ta 

odwraca się i nasz kraj jest jednym z państw, w którym przybywa osób innych narodowości 

skłonnych podjąć pracę. W roku 2022 i w kolejnych latach krajowa gospodarka będzie 

miejscem, w którym zatrudnienie znajdą osoby z wielu kultur i narodowości. Warto w tym 

miejscu przyjrzeć się wybranym procesom, które łączą się z coraz bardziej zróżnicowaną pod 

względem kulturowym i narodowościowym gospodarką. Świadomość na temat faktów i 

mitów dotyczących migracji, dobrych praktyk realizowanych w trakcie projektowania 

procesu zatrudniania i benefitów płynących ze zintegrowanego środowiska pracy przyda się 

zarówno pracodawcom, przedstawicielom urzędów jak i poszukującym pracy migrantom!  

 

 

Integracja na rynku pracy –  fakty i mity  

 

Zjawisko migracji ma bardzo bezpośredni wpływ na rynek pracy i każdego z nas. Z 

tego względu, sam proces i późniejsza integracja napływającej siły roboczej obrosły w wiele 

mitów, z którymi warto się rozprawić. Dlaczego to  istotne? Aby skutecznie działać na rzecz 

rozwoju rynku pracy, należy bazować na faktach i badaniach odzwierciedlających 

zachodzące w naszym kraju zmiany.  

 

● Mit pierwszy – większość migrantów przybywających do Polski ma podobne 

perspektywy rozwoju zawodowego w swoim kraju 

 

 Jak pokazują badania prowadzone przez Urzędy Pracy, instytucje unijne czy 

organizacje pozarządowe sytuacja migrantów zdecydowanie różni się od sytuacji obywatela 

Polski. Dowodzą temu m.in. badania realizowane przez doktora Marcina Pierzchałę w ramach 



 

 

projektu “Trzy kluczowe wyzwania dla publicznych służba zatrudnienia i instytucji rynku 

pracy”1. 

.  Wśród osób, które deklarują, że opuszczą swój rodzinny kraj (badano osoby z Ukrainy) i 

„wyjadę za pracą” do Polski wymieniane są dwa zasadnicze powody. Pierwszym z nich jest 

przede wszystkim gorsza sytuacja ekonomiczna w kraju aktualnego zamieszkania niż w Polsce 

i zdecydowanie gorsza perspektywa rozwoju w ramach danego zawodu.  Taki stan rzeczy na 

przykładzie Ukrainy dodatkowo potwierdza także artykuł Ł. Błaszczaka Dlaczego Ukraina jest 

biedniejsza od Polski?.  Wyjazd do Polski ma więc pozwolić głównie  na polepszenie pozycji 

ekonomicznej respondentów. Drugim, bezpośrednio powiązanym oraz istotnym czynnikiem 

jest niepewna sytuacja polityczna panująca w kraju. Najbardziej znamienny jest przykład 

Ukrainy, która od lutego 2022 roku jest w stanie otwartej wojny, całkowicie redefiniującej 

perspektywy gospodarcze i polityczne.  

 

● Mit drugi – migranci przybywający do Polski w większości nie mają zbyt wiele 

wspólnego z naszą kulturą i nie chcą się integrować 

 

 Ten mit wydaje się wynikać bezpośrednio z samej definicji zjawiska migracji oraz 

naszych naturalnych, psychologicznych reakcji. Nie podlega dyskusji, że proces migracji 

zmienia strukturę zatrudnienia w Polsce, a pojawiający się na rynku pracy ludzie prezentują 

szereg cech niespotykanych wśród obywateli naszego kraju, na czele z coraz częściej 

spotykanymi różnicami językowymi (obok nich warto wymienić różniący się od naszego 

system wartości, przekonań czy charakterystycznych dla każdej grupy narodowościowej 

tradycji. Elementów wspólnych mogących być bezpośrednim przyczynkiem do integracji jest 

jednak więcej. Wskazują na to badania drą Marcina Pierzchały, wg których powody pojawiania 

się mniejszości narodowych w Polsce są  bezpośrednio związane z bliskością kulturową 

narodów. Okazuje się, że bardzo ważnym argumentem dla respondentów  są  pozytywne 

doświadczenia z pobytu/pracy w Polsce osób z najbliższego otoczenia. Dotyczy to zarówno 

rodziny, ale także znajomych oraz przyjaciół. Dodatkowo osoby te (tzw. sieci kontaktów) są 

dostarczycielami zweryfikowanych informacji, które pozwalają zmniejszyć obawy związane z 

decyzją o emigracji do Polski oraz lepiej przygotować się do całego przedsięwzięcia. Istotnym 

 

1  M. Pierzchała,  Raport z ilościowych i jakościowych  badań terenowych w ramach projektu “Trzy kluczowe 
wyzwania dla publicznych służba zatrudnienia i instytucji rynku pracy”, 2022 



 

 

argumentem wskazywanym w badaniu przez migrantów przy podejmowaniu decyzji o 

pojawieniu się w Polsce jest  właśnie „bliskość geograficzna oraz kulturowa Polski, w 

kontekście realiów panujących w społeczeństwie migranta”.  

Prawdą jest, że w Polsce pracują osoby pochodzące z krajów odległych kulturowo. W 

tym miejscu wymienić można na przykład obywateli Wietnamu, Indii czy też bliższej 

geograficznie, ale również odrębnej kulturowo Gruzji. W zestawieniu ze zdecydowaną 

większością  migrantów jest to jednak zdecydowana mniejszość. Fałszywe w obu przypadkach 

pozostaje jednak założenie, że narodowości przybywające do polski nie chcą integrować się z 

Polakami.  

 

Zintegrowany zespół – najważniejsze obawy 

 

 Migranci na rynku pracy w Polsce to w zdecydowanej większości osoby pochodzące z 

krajów bliskich kulturowo oraz językowo, o wspólnej historii i dzielących bardzo dużą część 

kodu kulturowego z obywatelami naszego kraju. Dla tej licznej, chętnej do podjęcia pracy 

grupy da się wskazać kilka największych obaw i trudności mogących być barierą w wejściu na 

obcy dla nich rynek pracy.  

 Pierwszą obawą wskazywaną przez osoby przybywające do pracy w Polsce jest brak 

znajomości języka polskiego lub tylko podstawowa jego znajomość. Rozwiązaniem takiego 

problemu mogą być organizowane w wielu miejscach intensywne kursy językowe, które coraz 

częściej oferowane są nieodpłatnie. Oferta kursów doszkalających oferowana przez zakład 

pracy chcący zwiększyć swój zespół o kolejne osoby to doskonałe rozwiązanie pozwalające z 

jednej strony spotęgować atrakcyjność oferty pracy, a z drugiej przeciwdziałać jednej z 

największych obaw migrantów.   

 Druga obawa to brak znajomości polskich przepisów regulujących kwestię 

zatrudnienia i warunków pracy. Odpowiedzią na ten problem i dobrą praktyką wdrażaną coraz 

częściej jest kompleksowe prezentowanie i omawianie specyfiki krajowego rynku pracy – od 

filmików instruktażowych aż po tłumaczenia dokumentów regulujących krajowe warunki 

pracy wraz z omówieniem ich przez ekspertów.  

 Trzeci element, który należy wziąć pod uwagę to brak akceptacji wcześniejszego 

doświadczenia zawodowego migrantów przez pracodawców, co przekłada się na brak 



 

 

możliwości awansu zawodowego w pracy lub też obawę dotyczącą zdyskredytowania części 

posiadanej wiedzy i kompetencji. W tym miejscu bardzo dużą rolę w procesie ubiegania się o 

pracę odgrywa podejście kandydata, który powinien wielokrotnie i na każdym etapie 

rekrutacji (składanie CV lub innego odpowiedniego dokumentu aplikacyjnego, rozmowa 

wstępna, rozmowa o pracę) podkreślać zalety swojego doświadczenia i kompetencji razem z 

szerokim kontekstem ich nabywania. 

 

 

 

Różnorodny i zintegrowany zespół – to się opłaca 

 

 Okazuje się, że organizacja, która chce tworzyć zintegrowany zespół składający się z 

przedstawicieli wielu narodów oraz kultur może wynieść z takiej decyzji bardzo wymierne 

korzyści. Różnorodność w miejscu pracy obejmuje oczywiście nie tylko narodowość, ale 

także rasę, płeć, grupy etniczne, wiek, religię, orientację seksualną, status obywatelski oraz 

warunki psychiczne i fizyczne, a także wiele innych czynników wpływających na różnice 

między ludźmi.  Najczęściej w badaniach wskazuje się na korzyści związane z tym, iż 

pracownicy z różnych środowisk dostarczają organizacjom nowych, kreatywnych pomysłów i 

perspektyw na podstawie własnych doświadczeń kulturowych.  

 Dodatkowo, zróżnicowane miejsce pracy pomaga organizacjom lepiej zrozumieć 

grupy docelowe i to, czym się kierują, Ten atut wydaje się szczególnie istotny w sytuacji, gdy 

przedstawiciele narodów migrantów ekonomicznych z Ukrainy czy Białorusi coraz częściej 

stają się także klientami – z drugiej strony rynku. Zróżnicowane miejsce pracy może więc w 

takiej sytuacji znacznie lepiej dostosować kulturę organizacji do demograficznego składu 

danego kraju, a także oferowane przez usługi i produkty.  

  

 Integracja migrantów na rynku pracy to proces, który niesie ze sobą bardzo wiele 

realnych i wymiernych korzyści. Na obraz tego zjawiska składa się też fakt, że wynika on z 

różnic pomiędzy gospodarkami i relatywną atrakcyjnością krajowego rynku pracy. Na koniec 

tego artykułu warto jeszcze raz podkreślić, że zdecydowana większość migrantów 

pojawiających się w Polsce to osoby, które przybywają tutaj w obliczu zagrożenia konfliktem 

i wyraźnego pogorszenia się warunków gospodarczych i politycznych. Proces ten w obliczu 



 

 

wydarzeń na Ukrainie i niepokojów związanych z agresywną polityką prowadzoną przez 

Rosję prawdopodobnie będzie w dalszym ciągu trwał i kształtował krajowy rynek pracy.   

 

„ Projekt pilotażowy pn. "Trzy kluczowe wyzwania dla publicznych służb zatrudnienia i 

instytucji rynku pracy", realizowany na podstawie art. 9,  
ust. 1, pkt. 24 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 

pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 690). 
Dofinansowano ze środków Rezerwy Funduszu Pracy przeznaczonych na realizację 

projektów pilotażowych pn. "Nowe spojrzenie - nowe  
możliwości"." 
 

  
  

 

 


