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Wstęp 

OTTO Work Force Polska zatrudnia pracowników z Ukrainy już od 2013 roku, a od 2015 
regularnie prowadzimy badania ich opinii na temat zatrudnienia w Polsce. Pracownicy  
z Ukrainy z roku na rok stają się coraz istotniejszym ogniwem w budowaniu rozwoju 
przedsiębiorstw w Polsce. Zapełniają nie tylko wolne wakaty, ale także wnoszą potrzebne 
kompetencje i doświadczenie.  
Zapraszamy Państwa do zapoznania się z wynikami IV edycji badania opinii pracowników 
tymczasowych z Ukrainy na temat zatrudnienia w Polsce oraz zadowolenia z pracy.  Wyniki 
badań z 2019 roku zostały zestawione z danymi uzyskanymi podczas poprzednich edycji raportu 
(2015, 2017, 2018). Dzięki temu mamy możliwość zaobserwowania nie tylko aktualnego stanu 
postrzegania przez Ukraińców pracy w Polsce, ale także pewnych tendencji w tej sferze.  
 

Obecnie bezrobocie w Polsce jest rekordowo niskie, a braki kadrowe systematycznie się 
pogłębiają. Od kilku lat obserwujemy pogłębiający się deficyt pracowników, który dotyczy 
niemal wszystkich wiodących branż. Poprawa sytuacji z pewnością nie nastąpi szybko, wobec 
kryzysu demograficznego, związanego z niskim wskaźnikiem urodzeń osób, które przyszły na 
świat po 1990 roku. W ostatnich latach przedsiębiorcy skutecznie zapełniali luki kadrowe 
pracownikami z Ukrainy, ale potrzeby gospodarki, jak i wymagania samych pracowników stale 
rosną. W jakim kierunku będzie się rozwijał polski rynek pracy, jak postrzegają go pracownicy 
z Ukrainy i czy nadal pozostaną jego ważną częścią? Odpowiedzi na te pytania znajdą Państwo 
w prezentowanym raporcie. 
 
Informacje pozyskane w badaniu pochodzą od 500 pracowników tymczasowych z Ukrainy, 
zatrudnionych przez OTTO Work Force Polska sp. z o.o. Wywiady zostały zrealizowane  
w listopadzie 2019 roku. Przekazane w nich opinie przeanalizowała i opracowała agencja 
badawcza PBS Sp. z o.o. 

 

Tematyka badania obejmowała następujące kwestie: 

 Określenie poziomu zadowolenia z pracy w Polsce. 
 Określenie poziomu zadowolenia z poszczególnych aspektów obecnie wykonywanej 

pracy. 
 Poznanie czy rodzaj zawartej umowy ma dla respondentów znaczenie oraz wskazanie 

najkorzystniejszej formy umowy. 
 Poznanie planów dotyczących wyjazdu z Polski do innych krajów w poszukiwaniu pracy.  
 Określenie powodów wyjazdu oraz krajów, do których wyjazd może nastąpić. 
 Określenie przybliżonego terminu wyjazdu. 
 Określenie, które argumenty zachęciłyby badanych do pozostania w Polsce. 
 Poznanie wykształcenia badanych oraz typów stanowisk, na których są zatrudnieni. 
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1. Stan zadowolenia pracowników tymczasowych z Ukrainy z pracy w Polsce 

 

Średni poziom zadowolenia pracowników tymczasowych z Ukrainy z pracy w Polsce kształtuje 

się na poziomie 4,0 i w ciągu roku spadł o 0,3. W ujęciu procentowym grupa osób, która  

na pytanie „Czy jest Pan(i) zadowolony(a) ze swojej pracy w Polsce?” udzieliła odpowiedzi „Tak” 

lub „Raczej Tak” stanowi 72% wszystkich badanych i jest o 11 punktów procentowych mniejsza 

niż przed rokiem. Z danych archiwalnych wynika, że tendencja spadkowa poziomu satysfakcji 

trwa nieprzerwanie od 2017 roku, kiedy to wskaźnik ten osiągnął swoje maksimum (94%). 

Pozytywnym elementem jest fakt, że osób, które w trakcie ostatniego pomiaru zadeklarowały 

niezadowolenie ze swojej pracy (wskazały odpowiedź „Raczej nie” bądź „Nie”) jest niecałe 10%.  

Zadowolenie z pracy w Polsce rośnie wraz z wiekiem badanych. W grupie osób najmłodszych,  

w wieku do 35 lat, opinię taką wyraża 65% badanych, natomiast w grupie najstarszej  

(ponad 50 lat) już 89%. 

 

Wykres 1. Zmiana w czasie poziomu zadowolenia pracowników tymczasowych z Ukrainy z pracy 
w Polsce.  
 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań. 
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W ujęciu szczegółowym badani w największym stopniu są zadowoleni z relacji ze 

współpracownikami (4,4) oraz relacji z pracodawcą (4,3). Najmniejsze zadowolenie dotyczy 

poziomu wynagrodzeń (3,5) oraz możliwości rozwoju zawodowego (3,0). Odniesienie się do 

danych zeszłorocznych wskazuje, że zarówno kolejność ocenianych elementów, jak i średni 

poziom zadowolenia z nich zmieniły się jedynie w niewielkim stopniu. 

 

Wykres 2. Zmiana średniego poziomu zadowolenia pracowników tymczasowych z Ukrainy 
pracujących w Polsce z poszczególnych elementów obecnej pracy. 

 

Źródło : opracowanie własne na podstawie wyników badań. 

 

Analiza rozkładów ocen satysfakcji cząstkowych wskazuje, że w przypadku pięciu z ośmiu 

badanych aspektów odsetek osób deklarujących niezadowolenie (wskazujących odpowiedź  

„2 - Raczej niezadowolony” bądź „1 - Niezadowolony”) nie przekracza 7%, a dla kolejnych 

dwóch wynosi 12-13%. Jednocześnie w zależności od ocenianego elementu od 8% do 36% 

badanych wskazało ocenę średnią. Tym samym można uznać, że grupa pracowników 

rzeczywiście niezadowolonych z poszczególnych badanych elementów jest stosunkowo 

niewielka, a wyraźnie większą frakcję, w przypadku każdego z aspektów stanowią osoby, które 

podają ocenę neutralną. 
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Jedynie w przypadku oceny możliwości rozwoju zawodowego sytuacja jest nieco inna. W tym 

przypadku odsetek niezadowolonych (35%) jest niemal taki sam jak odsetek zadowolonych 

(39%) co oznacza, że jest to obszar, w którym potrzeby pracodawców i oczekiwania 

respondentów rozmijają się w największym stopniu. 

 

Wykres 3. Struktura satysfakcji badanych z poszczególnych elementów obecnej pracy. 

 

Źródło : opracowanie własne na podstawie wyników badania. 

 

 

2. Wykształcenie pracowników tymczasowych a rodzaj wykonywanej pracy 

 

Największa grupa osób (54%), które wzięły udział w badaniu, posiada wykształcenie średnie. 

Osób z wykształceniem wyższym wśród odpowiadających było 41%, a podstawowym 5%. Mimo 

tego, że zdecydowana większość badanych posiada minimum średnie wykształcenie, to są oni 

zwykle zatrudniani na stanowiskach niższych, niewymagających szczególnych kompetencji, jak  

i dobrej znajomości języka.  
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51% badanych wykonuje prace na stanowiskach w zakładach produkcyjnych, a 40% wskazało, 

że wykonuje inne prace fizyczne. Zatrudnienie na stanowisku kierowniczym zadeklarowało 

jedynie 2% badanych, a w charakterze pracownika administracyjnego 4%. 

Taką dysproporcję pomiędzy wykształceniem, a wykonywaną pracą potwierdzają sami 

respondenci. Na pytanie dotyczące wykonywania pracy zgodnej ze zdobytym wykształceniem 

odpowiedź twierdzącą podało niecałe 12% respondentów. 88% było zdania przeciwnego. 

Pomimo pewnych wahań dostrzegalnym w wynikach kolejnych badań można stwierdzić, że 

pracownicy z Ukrainy zwykle są zatrudniani na najniższych stanowiskach i przeważnie wykonują 

prace fizyczne. 

 
Wykres 4. Zmiana w czasie odsetka respondentów, którzy nie pracują zgodnie ze swoim 
wykształceniem. 
 

 

Źródło : opracowanie własne na podstawie wyników badań. 

 

 

3. Forma zatrudnienia pracowników tymczasowych z Ukrainy 

 

Forma zatrudnienia to aspekt pracy, do którego nastawienie badanych w odniesieniu do 

poprzedniego pomiaru uległo dużym zmianom. Na pytanie o to, czy rodzaj umowy ma 

znaczenie, 64% badanych pracowników tymczasowych z Ukrainy wskazało odpowiedź 

twierdzącą, przy czym odpowiedź „Tak” podało 54% badanych, a „Raczej tak” 10%. Odmiennego 
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zdania było 18% respondentów. W stosunku do poprzedniego pomiaru oznacza to wyraźny 

przyrost wielkości grupy, dla której forma zatrudnienia jest mniej istotna kosztem grupy 

uznającej ten aspekt za ważny. 

 

Wykres 5. Struktura odpowiedzi na pytanie ”Czy rodzaj umowy (umowa o pracę, umowa 
zlecenie, umowa o pracę tymczasową) ma dla Pana(i) znaczenie” uzyskana w badaniach z lat  
2018-2019. 
 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań. 

 

Zmiany zaobserwowano również w kontekście form umowy, które badani uznają za 

najkorzystniejsze. Pomimo tego, że podobnie jak w 2018 roku także i w ostatnim pomiarze 

najczęściej wskazywano na umowę o pracę – 79%, to w stosunku do poprzedniego pomiaru 

grupa ta zmniejszyła się o 8 p.p. Wyraźny wzrost odnotowano natomiast w przypadku umowy  

o pracę tymczasową. Tą formę umowy za atrakcyjną uznało 15% badanych wobec 5% rok temu. 

W przypadku umowy zlecenia odsetek wskazań nie zmienił się i nadal wynosi 4%. 

 

 

4. Plany wyjazdowe pracowników tymczasowych z Ukrainy do krajów innych niż Polska 

 

Polska gospodarka w dalszym ciągu cierpi na deficyt siły roboczej. Napływ pracowników 

tymczasowych z zagranicy, jedynie częściowo pokrył to zapotrzebowanie. Dlatego ważną 

kwestią jest posiadanie wiedzy dotyczącej tego, czy pracownicy z Ukrainy traktują Polskę jako 
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kraj docelowy, w którym zamierzają nadal pracować, czy też jedynie jako etap pośredni w drodze 

do innych krajów. Na podstawie zebranych w badaniu informacji ustalono, że co drugi badany 

rozważa opuszczenie Polski i wyjazd do pracy do innego kraju (odpowiedź „Tak” wskazało 42% 

badanych, a „Raczej tak” 10%). Tym samym w ciągu roku odsetek osób otwartych na takie 

zmiany wzrósł o 15 p.p. Istotny jest fakt, że przepływ osób rozważających wyjazd dokonał się 

zarówno z grupy osób wcześniej deklarujących chęć pozostania (spadek z 28% do 23%) w Polsce 

jak i osób niezdecydowanych (spadek z 34% do 25%). 

 

Wykres 6. Struktura odpowiedzi na pytanie ”Czy rozważa Pan(i) wyjazd do pracy do innego 
kraju niż Polska?” uzyskana w badaniach z lat 2018-2019. 
 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań. 

 

Badani deklarujący chęć wyjazdu najczęściej wskazywali, że krajem, do którego on nastąpi będą 

Niemcy (70%), Czechy (34%), Holandia (23%) oraz Norwegia (17%). Zauważalny jest przy tym 

wyraźny wzrost częstości wskazań Niemiec – w zeszłym roku kraj ten wymieniło 40% 

respondentów. Jeden procent badanych wskazał, że powróci na Ukrainę. Szczegółowe 

zestawienie częstości wskazań poszczególnych krajów znajduje się na poniższym wykresie. 
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Wykres 7. Struktura odpowiedzi na pytanie ”Jeśli rozważa Pan(i) wyjazd do innego kraju niż 
Polska, proszę podać do jakiego” (tylko osoby, które zadeklarowały chęć wyjazdu). 

 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badania. 

 

Ważnym elementem oceny nastrojów i planów badanych jest także czas, w którym ewentualny 

wyjazd miałby mieć miejsce. W grupie osób deklarujących chęć wyjazdu do pracy do innego 

kraju 17% wskazało, że odbędzie się on w ciągu najbliższych kilku miesięcy, a 20%, że w okresie 

do jednego roku. Chęć wyjazdu maleje wraz z wydłużeniem horyzontu czasowego. Perspektywę 

2 lat wskazało 8% przedstawicieli tej grupy, a 3 lat – 3%. 52% odpowiadających nie potrafiło zająć 

stanowiska w tej kwestii.  

Na podstawie powyższych danych można wysnuć wniosek, że o ile duża część osób z Ukrainy 

podejmujących pracę w Polsce myśli o przeniesieniu się w poszukiwaniu pracy do innego kraju, 



          
 

 

 10 

to jednak w przypadku większości osób plany te nie są sprecyzowane i wydają się być raczej 

możliwą do podjęcia alternatywą na bliżej nieokreśloną przyszłość. 

Głównym powodem chęci wyjazdu do pracy do innego kraju są niezmiennie względy finansowe. 

Na chęć uzyskiwania wyższych zarobków wskazało 96% badanych deklarujących chęć wyjazdu 

 i jest to wynik wyraźnie wyższy niż w 2018 roku (62%). Częstości wskazań pozostałych aspektów 

nie przekraczają 11%. Porównanie wyników pomiarów z lat 2018-2019 zostały zaprezentowane 

na poniższym wykresie. 

 

Wykres 8. Powody planowania wyjazdów pracowników tymczasowych z Ukrainy z Polski do 
pracy do innych krajów (respondent miał możliwość podania wielu odpowiedzi). 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań. 

 

 

5. Argumenty, które zachęciłyby pracowników tymczasowych z Ukrainy do 

pozostania w Polsce. 

 

Oprócz powodów, dla których pracownicy tymczasowi z Ukrainy pracujący w Polsce planują 

wyjazd do pracy do innego kraju, w badaniu zbierano także informacje o warunkach, których 

spełnienie zachęciłoby te osoby do pozostania w naszym kraju. Badanym przedstawiono listę 
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siedmiu takich aspektów, a następnie poproszono ich o podanie oceny każdego z nich przy 

wykorzystaniu skali 1–5, gdzie 1 oznaczało „Zdecydowanie niezachęcające”, a 5 „Zdecydowanie 

zachęcające”. Wyniki zostały przedstawione w ujęciu dla całej badanej próby oraz tylko dla tych 

osób, które zadeklarowały chęć wyjazdu (z danych wynika, że opinie tych tylko częściowo 

rozłącznych zbiorowości różnicują się jedynie w niewielkim stopniu). 

Z przekazanych odpowiedzi wynika, że elementem kluczowym w tym zakresie są wyższe zarobki. 

Średnia ocena tego aspektu wynosi 4,7, a odpowiedź „Zdecydowanie zachęcające” wskazało 

84% badanych. Co więcej, element ten także w zeszłym roku uzyskał najwyższą średnią ocenę. 

W dalszej kolejności najwyższe oceny uzyskały gwarancja długotrwałego zatrudnienia oraz 

opieka medyczna. 

 

Wykres 9. Średnie z częstości wskazań elementów, których spełnienie zachęciłoby 
respondentów do pozostania w Polsce. Wyniki z pomiarów w latach 2018-2019. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań 

 

Zaobserwować można, że o ile średnie oceny większości elementów w ujęciu rok do roku uległy 

jedynie niewielkim zmianom, to w przypadku dwóch nastąpił wyraźny spadek. Są nimi 

„możliwość pozyskania pracy pozwalającej wykorzystać posiadane kompetencje, 

wykształcenie” oraz „pozyskanie pracy w Polsce dla członków rodziny”. W przypadku tych 

dwóch aspektów dostrzegalny jest wyraźnie większy (ponad dwukrotnie) udział badanych, 

którzy uznali te aspekty za niezachęcające, niż w przypadku pozostałych ocenianych elementów. 
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Sytuacja taka ma miejsce niezależnie od tego, czy rozpatrywana jest grupa osób planujących 

wyjazd, czy też ogół badanych. 

 

Wykres 10. Zagregowane rozkłady odpowiedzi na pytanie „W jakim stopniu poniższe 
argumenty zachęciłyby Pana(ią) do pozostania w Polsce?”. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badania 
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6. Wybrane wnioski z badań 

 

Zebrany w trakcie badania materiał pozwolił na wyciągnięcie następujących wniosków: 

 

1. Poziom zadowolenia pracowników tymczasowych z Ukrainy z pracy w Polsce drugi rok 

z rzędu obniżył się. 

2. Zadowolenie z pracy w Polsce rośnie wraz z wiekiem badanych. 

3. Respondenci są w największym stopniu zadowoleni z relacji ze współpracownikami  

i z relacji z pracodawcą, a w najmniejszym z możliwości rozwoju zawodowego  

i z wynagrodzeń. 

4. Zdecydowana większość badanych wykonuje prace wymagające wykształcenia 

niższego niż posiadane. Oznacza to, że istnieje luka pomiędzy potencjalnymi 

umiejętnościami, jakie może zaoferować dany pracownik, a rzeczywiście 

wykorzystywanymi. 

5. Badani przywiązują mniejszą niż rok temu wagę do rodzaju podpisywanej umowy. 

6. Co drugi badany pracownik tymczasowy pochodzący z Ukrainy deklaruje chęć wyjazdu 

z Polski do pracy do innego kraju. Osoby te najczęściej wskazywały, że wyjazd nastąpi 

w okresie do jednego roku, a krajem do którego się udadzą będą Niemcy, a rzadziej 

Czechy, Holandia lub Norwegia. 

7. Głównym powodem chęci wyjazdu do pracy do innego kraju są względy finansowe.  

8. Warunkami, których spełnienie w największym stopniu zachęciłoby badanych do 

pozostania i dalszej pracy w Polsce są wyższe zarobki oraz gwarancja długotrwałego 

zatrudnienia. 
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