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СТАТИСТИЧНІ ДАНІ ПРО УКРАЇНЦІВ У ПОЛЬЩІ 

У 2015 р. Польща видала громадянам України 922 240 віз (включно 456 085 
віз типу Шенген та 466 155 національних віз), і це на 11% більше порівняно з 
попереднім роком. 

Станом на 1.07.2016 р. 83 тис. українців мали дозвіл на перебування у Польщі 
і 66% з приводу праці. На другому місці навчання. Це 1/3 всіх іноземців.  
Джерело: udsc.gov.pl 

47% становлять жінки; 

Вік 18-30 років – тимчасовий статус, 31-45 – постійний 
Дозволів на працю видано 50 465 – MRPiPS 
Найбільше мігрантів проживає у Мазовєцькому воєводстві. 
У 2015 р. вдвічі збільшились показники у всіх категоріях дозволів порівняно з 2014 р. 
Станом на вересень у Польщі було 172 тис. застрахованих українців (тобто 

працюючих) і це 64% від усіх іноземців застрахованих у ZUS. У 2015 р. було 101 тис. 
українців. 



УКРАЇНЦІ НА РИНКУ ПРАЦІ 

У 2015 р. громадянам 
України видали бл. 350 

тис. віз на основі 
декларації про намір 
працевлаштувати 
іноземця. Решту 
декларацій видано 
українцям у Польщі. 

  



ГАЛУЗІ, У ЯКИХ ПРАЦЮЮТЬ 
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ПРОХАННЯ ПРО СТАТУС БІЖЕНЦЯ 

 2013 – 46 осіб 

 2014 – 2318 осіб 

  2015 – 2305 осіб 

  2016 – 1229 осіб (стан на 4.12.2016р.) 

  

 Позитивне рішення – 5 осіб з України в 2016 р. 



ФІНАНСИ, АБО НА КОМУ УКРАЇНА 
ЗАРОБЛЯЄ 

Середній місячний заробіток українців, які працюють у Польщі 2,1 тис злотих 
нетто  

Середній час праці – 54 години на тиждень (дані NBP 12.12.2016) 

У 2015 р. українці заробили приблизно 8 млрд злотих, а передали в Україну 
бл. 5 мільярдів злотих 

Пересічний мігрант з України був у Польщі в середньому 9 разів, а середня 
тривалість перебування 5 місяців 

 

 Дані з Дослідження „Obywatele Ukrainy pracujący w Polsce w 2015 r.” 



ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ У 2014-16 
Постійно присутня сезонна міграція, а також праця у домашніх господарствах і 
в будівництві 

Збільшення кількості молодих мігрантів з України 

Збільшення пропорції жінок і молодих жінок і порівнянні з попередніми 
роками 

Поява нового типу мігрантів – біженців з окупованих територій (статус і без) 

Збільшення стратифікації серед самих мігрантів 

Збільшення міграції висококваліфікованих спеціалістів 

Міграція цілими родинами 

Збільшення кількості дітей 

Вихід на польський ринок українських фірм часом з українськими 
працівниками. Різні галузі, зокрема ІТ. 

Збільшення кількості українських студентів 



СТУДЕНТИ ІНОЗЕМЦІ У ПОЛЬЩІ 

  



СТУДЕНТИ УКРАЇНЦІ У ПОЛЬЩІ 



ПРОБЛЕМИ ТА ВИКЛИКИ 



СТУДЕНТИ 

 Велика кількість студентів у малих університетах приводить до 
творення закритих груп, що як наслідок веде до обмеження в інтеграції 
з польським суспільством 

 Негативне ставлення місцевих студентів до іноземців, в університетах, 
де останні починають кількісно домінувати 

 Далеко не всі університети готові на прийом такої кількості іноземців 

 Знання польської мови не на відповідному рівні для входження на 
ринок праці 

 Студенти після закінчення навчання в більшості своїй хочуть 
залишитись у Польщі 

 Половина з них працює під час навчання (Дослідження NBP) 



ТРУДОВІ МІГРАНТИ 
Праця «на чорно» 

Небажання працедавців підписувати договори з працівниками, але теж і 
працівники часто хочуть більше заробляти, тому працюють «на чорно». 

Брак страхівок і праця у важких умовах. У випадку нещасних випадків 
працедавці не покривають кошти лікування. 

Праця по кільканадцять годин на добу за низькі ставки 

Нечесні працедавці. Часто не платять зарплатні за останній місяць або 
звільняють без платні; не підписують контрактів або не дають контрактів 
працівникам 

Працедавці самі часто не знають як легально працевлаштувати українців, 
бо правила доволі важкі і процедура вимагає часу. Не всі хочуть тим 
займатись. 



ТРУДОВІ МІГРАНТИ 

Практика заниження платні, але іноземці погоджуються, бо 
це і так більше, ніж в Україні, або їм залежить на легалізації 
перебування 

Українці мало знають про користь від легалізації праці 
(медичне страхування, захищеність у справі зловживань з 
боку працедавця 

Цілодобова і цілотижнева доступність працівників іноземців 



ПОСЕРЕДНИКИ 
Українці платять посередникам за працю, хоч брати оплати в людей які шукають праці 
заборонене законом в ЄС; 

Платять за підготовку легалізаційних документів (віра, що як заплатиш, тоді отримаєш); 

Існує галузь посередників праці, легалізації проживання, віз, посередників у справах 
навчання; 

Брак знань, що оплата посередникам за працю заборонена законом ЄС і знань як 
самому/самій шукати працю; 

Декларації стали джерелом заробітку для багатьох посередників як у Польщі так і в 
Україні (реєстрація великої кількості декларацій без реальної праці) 

Понад 30% українців не працюють у тих працедавців, які виставили декларацію (PIP) 

  

  

  



  





ЗАХИСТ ПРАВ ПРАЦІВНИКІВ 

Мінімальний захист трудових прав мігрантів з боку державних 
установ: 

Державна інспекція праці є радше контролюючим органом, який 
перевіряє легальність працевлаштування 

Вона може захистити права іноземців, які мають трудовий контракт 

Мале зацікавлення правами трудових мігрантів з боку польських 
профспілок 

У 2016 р появились спроби зорганізувати профспілку українських 
трудових мігрантів 

Допомагають у захисті прав громадські організації, але мають 
обмежені можливості (фінансові і територіальні) 



ВАЖКІ УМОВИ ПЕРЕТИНУ 
КОРДОНУ 

Черги по 6-8 годин незалежно від пори року (автомобілі і автобуси); 

Польські прикордонники і митники дозволяють собі зверхньо ставитись 
до українців (говорять «на ти») 

Мала кількість піших пунктів перетину 

Бракує поділу на категорії подорожуючих, наприклад окремо для малого 
прикордонного руху та інших категорій  

Існує багато свідчень про корупцію на кордоні (продавання черги, ітд) 

  



ПРОЯВИ КСЕНОФОБІЇ 
Дослідження ІОМ показує, що росте позитивний візерунок 
українців серед поляків, але із міграційною кризою та дискусіями 
про Волинь зростає агресія стосовно українців серед ультраправих 
(Перемишль) 
Трапляються випадки нападів, побиття, погроз. Випадки у 
Перемишлі, де місцева влада підтримує ультраправих. 10.12.2016 у 
Перемишлі на марші орлят були антиукраїнські гасла 
Збільшилась кількість ксенофобських коментарів та закликів до 
фізичного насильства в інтернеті 
Серія нищення українських пам`ятників без наслідків для 
винуватців 
Сучасна влада не реагує на ці випадки належним чином 



ВИСНОВКИ ДЛЯ УКРАЇНИ 

Збільшення кількості молоді, які виїжджає за кордон на 
навчання  

Україна стає інтелектуальним і демографічним ресурсом для 
інших країн 

Це може привести до: 
Зменшення кількості студентів в українських вишах і проблеми 
з утриманням цих вишів 

Відплив працездатного населення країни і проблеми із зміною 
поколінь на ринку праці 



ВИСНОВКИ ДЛЯ УКРАЇНИ 

Потрібно випрацювати механізм заохочення до повернення 
випускників: 
Спрощення системи визнання закордонних дипломів 
(Міністерство освіти) 

Створення програм підтримки по входженню молоді на 
ринок праці (програми стажувань, стартапів, інкубаторів 
підприємництва ітд.) 

Створити систему заохочення до повернення та реінтеграції 
іммігрантів. 



ВИСНОВКИ ДЛЯ УКРАЇНИ 

Українська держава повинна включитись у захист прав трудових мігрантів 

Ратифікувати необхідні документи, які потрібні для захисту їх прав за кордоном 

Міграція українців все ж носить тимчасовий характер і корелює із економічною 
ситуацією в Україні (складніша ситуація веде до збільшення міграції) 

 На даний момент трудова міграція до Польщі не зменшиться, а скасування 
візового режиму полегшить доступ до Польщі, і теж до ринку праці 

Це приведе теж до збільшення працевлаштування «на чорно» 

Потрібні заходи по інформуванню українців про загрози такого 
працевлаштування та превенції зловживань (нечесні посередники та 
працедавці) 



ДЯКУЮ ЗА УВАГУ! 
  



СТУДЕНТИ 

  



ДОСЛІДЖЕННЯ «ІММІГРАНТИ З 
ВИСОКИМИ КВАЛІФІКАЦІЯМИ НА 
ПОЛЬСЬКОМУ РИНКУ ПРАЦІ У ПОЛЬЩІ»  

Проект здійснили Фонд «Наш вибір» та Фонд «Інститут суспільно-
економічних експертиз» 

Період – 2014-15 р. 

Основні напрямки дослідження: аналіз державних даних; дослідження 
іноземців – студентів та випускників; дослідження установ ринку праці; 
аналіз законодавства; дискримінаційний тест ринку праці. 

Проект здійснено завдяки фінансуванню Європейського фонду 
інтеграції громадян третіх країн та з бюджету польської держави. 



РАПОРТ ІЗ 
ДОСЛІДЖЕННЯ МОЖНА 
ПРОЧИТАТИ ТУТ:  

naszwybir.pl у закладці  

- БІБЛІОТЕКА 

http://naszwybir.pl/


ЧИННИКИ, ЯКІ ВРАХОВУВАЛИ, КОЛИ ПРИЙМАЛИ РІШЕННЯ 
ПРО НАВЧАННЯ У ПОЛЬЩІ (РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ)  
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НАВЧАННЯ У ПОЛЬЩІ - МОТИВИ 

Варто зазначити, що значна кількість студентів, яка взяла 
участь у дослідженні (38%) зазначила, що вибір Польщі був 
випадковий. Основний мотив вибору Польщі було бажання 
навчатись за кордоном. 

У дослідженні CAWI не появились мотиви пов'язані із війною 
в Україні, тобто бажання батьків, щоб їх діти уникнули 
мобілізації, але можна припустити такий мотив. 

Теж студенти не вказували на високі кошти навчання у своїй 
країні, формальні і неформальні, але вони появляються у 
неформальних розмовах. 



ПЛАНИ СТУДЕНТІВ ІНОЗЕМЦІВ ПІСЛЯ 
ЗАКІНЧЕННЯ НАВЧАННЯ У ПОЛЬЩІ 

  

5% 

10% 

10% 

14% 

24% 

13% 

21% 

6% 

21% 

21% 

39% 

37% 

53% 

51% 

44% 

48% 

48% 

34% 

29% 

29% 

22% 

45% 

22% 

22% 

13% 

11% 

6% 

7% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Kontynuacja nauki w kraju macierzystym

Podjęcie pracy w kraju macierzystym

Powrót do kraju macierzystego

Kontynuacja nauki w Polsce

Kontynuacja nauki w innych krajach

Pozostanie w Polsce

Podjęcie pracy w Polsce

Zdecydowanie tak Raczej tak Raczej nie Zdecydowanie nie



12% 

16% 

42% 

56% 

0% 20% 40% 60%

Białoruś

Ukraina

Rosja

Inny

Планую повернутись 

на батьківщину 

Планую почати 

працювати на 

батьківщині 

12% 

19% 

42% 

51% 

0% 20% 40% 60%

Białoruś

Ukraina

Rosja

Inny

  


