
Status prawny migrantów na rynku 
pracy w Polsce – obecna sytuacja i 
perspektywa zmiany 

Na sytuację migrantów w Polsce wpływa wiele czynników. Jednym z najważniejszych 

jest ich status prawny. Aktualnie obowiązujące przepisy i procedury dotyczące migrantów na 

rynku pracy w Polsce dotyczą bezpośrednio osób już zatrudnionych jak i tych, którzy znajdują 

się na etapie poszukiwania pracy. Co niezwykle ważne, nie da się rozpatrywać tematu 

aktualizacji przepisów i dostosowania ich do potrzeb migrantów bez wzięcia pod uwagę ich 

wyjątkowej perspektywy. Przyszłe stanowienie prawa i dopracowywanie funkcjonujących 

przepisów musi odbywać się z uwzględnieniem doświadczeń migrantów. Wydaje się to 

szczególnie ważne w obecnej sytuacji, gdy za sprawą agresji Rosji na Ukrainę napływ 

migrantów szukających schronienia oraz podejmujących w Polsce pracę znacznie się 

zwiększył. 

Przepisy i procedury dotyczące migrantów na 
rynku pracy 
 

Migrant to osoba, która przebywa w obcym kraju, niezależnie od tego czy migracja jest 

dobrowolna czy przymusowa i niezależnie od przyczyny tej migracji np. ekonomiczna a także 

czasu przebywania w obcym kraju. Migrant zgodnie z taką stosowaną w praktyce definicją 

musi posiadać chęć i zdolność, a także możliwość formalno-prawną do podjęcia legalnej pracy. 

Warto w tym miejscu wprowadzić inne, wynikające z nomenklatury prawnej sformułowanie - 

“cudzoziemiec”. Tak właśnie sformułowany zapis został zawarty w najważniejszym 

dokumencie regulującym omawianą w tym artykule tematykę - Ustawy z dnia 12 grudnia 2013 

roku o cudzoziemcach (Dz.U.2021.2354 t.j.). W przypadku nieposiadania pracy cudzoziemiec 

(zamiennie w tym miejscu, migrant) zostanie zarejestrowany jako  osoba bezrobotna, natomiast 

w przypadku posiadania pracy i chęci jej zmiany lub podjęcia dodatkowej pracy jako osoba 

poszukująca pracy1. Status prawny osób znajdujących się w sytuacji opisanej wyżej regulują 
 

1 Szerzej prawach i obowiązkach w tym zakresie Zob. Godlewska J., Migracje i imigranci w Polsce – 
skala, podstawy prawne, polityka, raport dla „EAPN Polska – razem na rzecz Europy Socjalnej”, s.1-
3.  
 



przepisy zawarte w krajowym prawodawstwie. Na tej podstawie 29 stycznia 2022 r. weszła w 

życie ustawa z 17 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych 

ustaw (Dz. U. z 2022 r. poz. 91). Dokonała ona szeregu istotnych zmian w zasadach 

dotyczących legalizacji pobytu  

 

 

cudzoziemców na terytorium Polski, ze szczególnym uwzględnieniem osób wykonujących 

pracę. Zlikwidowano szereg wymogów dotyczących zezwolenia wykonywania pracy jak na 

przykład posiadanie przez cudzoziemca źródła stabilnego i regularnego dochodu 

wystarczającego na pokrycie kosztów utrzymania siebie i członków rodziny . Zdecydowanie 

największą grupą migrantów w Polsce są obywatele pojawiający się na naszym rynku pracy 

spoza Unii Europejskiej (UE), Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) lub Szwajcarii. 

Kiedy taka osoba może legalnie podejmować się pracy? Konieczne jest spełnienie szeregu 

warunków:  

 posiada tytuł pobytowy uprawniający go do wykonywania pracy na przykład wiza 

Schengen, wiza krajowa z kodem „06”, zezwolenie na pobyt czasowy 

 posiada zezwolenie na pracę lub pracę sezonową lub zaświadczenie o ww. wpisie lub 

też pozwolenie jednolite 

 posiada oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi wpisane do 

ewidencji oświadczeń 

W związku z obecną, wyjątkową sytuacją związaną z agresją Rosji na terytorium Ukrainy, a w 

konsekwencji napływu dodatkowej liczby osób z tego obszaru przepisy określające warunki 

pobytu, podejmowania pracy oraz wjazdu na terytorium RP zostały czasowo dodatkowo 

ograniczone, w celu rozładowania i usprawnienia procedur. Ogólna tendencja i najszersze ramy 

regulujące status prawny migrantów w stosunku do pracy w Polsce wymienione zostały 

powyżej. Dodatkowo warto zwrócić uwagę na ustawy regulujące aspekt funkcjonowania 

Urzędów Pracy i kształtowanie się polityki promocji zatrudnienia. Najważniejsze dokumenty 

regulujące ten element funkcjonowania rynku pracy to: 

  Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, 

(Dz. U. z 2021 r. poz. 1100 ze zm.) 

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie 

szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku 

pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 667) 

 



 Perspektywa migranta  
 

Patrząc na persepektywę statusu migranta nieco szerzej - zgodnie z przepisami 

obowiązującymi w Polsce, przyjezdni posiadający status uchodźcy mają dokładnie takie same 

prawa jak nasi rodacy (z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego). Mogą mieszkać 

i pracować w Polsce legalnie, ale też m.in. podróżować, uczyć się, korzystać z publicznej 

służby zdrowia, otrzymać wsparcie opieki społecznej. W tym miejscu należy zadać sobie 

jednak pytanie o to, jak wygląda odbiór obecnego status quo z perspektywy  

 

osób znajdujących się obecnie w Polsce lub zmierzających (lub rozważających wyjazd) do 

Polski w najbliższej perspektywie2. Jak wygląda perspektywa migrantów i odbiór otoczenia, 

na które składają się opisane wyżej realia? 

Warto zacząć od tego, że zdecydowana większość osób wybierających się do Polski 

dobrowolnie poszukuje tu poprawy swoich warunków życiowych i bytowych rozumianych 

także jako poprawa sytuacji ekonomicznej swojej i rodziny. Z perspektywy osób pracujących 

z migrantami, próbującymi pomóc tym osobom, warto zdawać sobie sprawę z tak 

sformułowanych wymagań i bardzo konkretnych oczekiwań3. Warto też zdać sobie sprawę z 

drugiego wniosku, który bardzo wyraźnie wybrzmiewa w raporcie realizowanym w ramach 

projektu “Trzy wyzwania”. W wypowiedziach respondentów badanych w ankietach, 

wielokrotnie pojawia się szereg obaw oraz identyfikowanych barier zarówno w zakresie 

własnego potencjału jak i okoliczności związanych z procesem rozpoczęcia pracy w Polsce. 

Podstawowym i najczęściej spotykanym są bariery językowa i kulturowa, a także bariera 

wynikająca z obawami o dyskryminację4. O ile ta pierwsza, sygnalizowana przez najbardziej 

liczną grupę respondentów nie ma bezpośredniego związku ze statusem prawnym, ta druga jak 

najbardziej jest związana z tym zagadnieniem.  

 

2 Takie “rozważania” stają się coraz częściej koniecznością dla naszych wschodnich sąsiadów. Od 
lutego w Polsce pojawiło się ponad 3 miliony uchodźców z Ukrainy. Zob. 
https://300gospodarka.pl/news/uchodzcy-z-ukrainy-w-polsce-liczba za raportami Straży Granicznej  
3 Na przykładzie bliskim nam kulturowo migrantom ze wschodu prezentuje to M. Deutschmann. Zob. 
Deutschmann M., Główne problemy integracji imigrantów z Ukrainy i propozycje rozwiązań 
w oczach przedstawicieli instytucji województwa opolskiego, „Zeszyty Pracy Socjalnej” 2020m 
25, z.3 
4 Więcej na temat dyskryminacji względem uchodźców na krajowym rynku pracy Zob. Łotocki Ł, 
Integracja i dyskryminacja – od zagadnień teoretycznych do wyników badań w: Witold Klaus 
(red.) Sąsiedzi, czy intruzi. O dyskryminacji cudzoziemców w Polsce, Stowarzyszenie 
Interwencji Prawnej 2010. 

https://300gospodarka.pl/news/uchodzcy-z-ukrainy-w-polsce-liczba


Osobnym elementem bardzo często akcentowanym z perspektywy migranta są także 

obawy związane z procesami legislacyjnymi. Mówiąc najprościej - przed przybyciem na teren 

naszego kraju często osobę wzbrania fakt, że do pozyskania odpowiedniego statusu lub odbioru 

dokumentów minie zbyt wiele czasu, a procedury są zbyt skomplikowane. Warto w tym 

miejscu wyraźnie zaznaczyć, że odbiór rzeczywistości i postrzeganie swojej sytuacji prawnej 

przez migrantów nie jest równy faktycznej sytuacji prawnej zarysowanej wyżej. 

Uzupełnieniem tej wyjątkowej perspektywy jest szereg obaw związanych z funkcjonującymi 

na rynku agencjami pracy obsługującymi z jednej strony przedsiębiorców, z drugiej 

kontaktującymi się z migrantami. Źródło sygnalizowanych przez migrantów obaw (podobnie 

z resztą jak w przypadku pozostałych elementów sygnalizowanych w tej części artykułu) to z 

reguły negatywne doświadczenia osób z najbliższego otoczenia - rodziny i znajomych.  

 

 

 

Warto też zaznaczyć, że takich nadużyć po prostu nie brakuje5i jest to osobne pole, na którym 

działalność regulacyjna powinna czynić w kolejnych latach postępy w celu minimalizacji 

negatywnych zjawisk na rynku pracy.   

 

Taki obraz składa się więc na podstawowe problemy będące bezpośrednio związane z 

sytuacją prawną migrantów. Związek polega na tym, że ochrona prawna, przywileje i zakres 

swobód oferowanych dla migrantów niknie w przekazie i staje się zagłuszony przez elementy 

takie jak wymienione powyżej przykład. Obawy te dotyczą więc zdarzeń i zjawisk 

krzywdzących migranta jak dyskryminacja, nadużycia ze strony pracodawcy/pośredników czy 

też osób postronnych - niezależnie od funkcjonowania systemu praw i regulacji gwarantującej 

migrantowi stabilną, bezpieczną i legalną podstawę funkcjonowania w przestrzeni zawodowej. 

Obawy dotyczą także drugiej grupy zjawisk związanych bezpośrednio z systemem zarządzania 

obowiązującym prawem - dotyczą procedur i poziomu skomplikowania prawa. 

 

 

5 Tekst krytyczny dot. tego problemu w skali systemowej zob. Wojtyło M. Patologie agencji 
pośrednictwa pracy, "Pressje" Klub Jagielloński 2020. 



Świadoma komunikacja i sprawne działanie 
pomocy migrantom  
 

Obserwowany od kilku lat znaczący napływ pracowników zagranicznych uzupełnia 

luki zatrudnieniowe, które przez lata tworzyły się na krajowym rynku. Jak pokazuje raport 

opracowany w ramach projektu  “Trzy kluczowe wyzwania dla publicznych służba zatrudnienia 

i instytucji rynku pracy” brak jest systemowych rozwiązań dotyczących włączenia migrantów 

w zasoby klientów publicznych służb zatrudnienia i realizacji wobec tych klientów aktywnej 

polityki na lokalnych rynkach pracy. Zdaniem autorów raportu w ramach projektu “Trzy 

wyzwania na rynku pracy” priorytetem w realiach rynkowych stają się  stały się działania 

wspierające zatrudnienie cudzoziemców, gdyż tylko one zniwelować mogą braki  kadrowe na 

rynku pracy.  

Jak widzimy, potrzebne są zmiany i potrzebne jest mocne zaangażowanie się 

pośredników pracy w ten proces. Z jednej strony migranci przybywający do Polski jasno 

mówią o pewnych problemach, z którymi muszą się mierzyć, z drugiej nie mają jasnej 

perspektywy pomocy: wsparcie znajomych nie zawsze jest wystarczające, a do prywatnych  

agencji nie zawsze mają zaufanie. Z drugiej strony pracodawcy chcą zatrudniać  

 

obcokrajowców, ale nie zawsze wiedzą jak się z nimi kontaktować, jakie warunki stworzyć i 

jaki status prawny posiada potencjalny pracownik. Te wszystkie elementy to realne wyzwanie 

na płaszczyźnie komunikacji i zarządzania pracą Urzędów Pracy. Perspektywa zmiany i 

poprawy tych warunków sprowadza się do działań opartych o procedury i digitalizację 

realizowanych obecnie inicjatyw i procesów. Celem podstawowym tego pierwszego działania, 

a więc wdrażania specjalnych procedur i modelu obsługi migrantów ma być wzięcie pod uwagę 

potencjalnych obaw i przeszkód we wzajemnym kontakcie (na linii pracownik UP lub tożsamej 

jednostki - migrant) iz zaprojektowanie sprawnej drogi odpowiadania na konkretne potrzeby. 

Szczegółowa propozycja modelu obsługi zawarta została w licznych modelach standardów 

usługi i obsługi migrantów  dla publicznych służb zatrudnienia organizacji pozarządowych 

oraz ochotniczych hufców pracy. Analogiczny model można wypracować także na potrzeby 

kontaktu z przedsiębiorcami. Drugi element tego rozwiązania to odwołanie się do rozwiązań 

opartych o IT - ogólnodostępne oraz dzielone wewnątrz organizacji działających na rzecz 

promocji i poprawy warunków na rynku pracy bazy danych to doskonały przykład 



optymalizującego pracę rozwiązania. Mobilne aplikacje i widoczność instytucji takich jak UP 

w przestrzeni wirtualnej przekładają się na wyjątkową wartość dodaną i uniwersalne zalety 

takie jak łatwość w dotarciu z komunikatami do osób w przestrzeni wirtualnej.  

 

„ 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"." 
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