
Badanie z uchodźcami z Ukrainy, którzy przyjechali do Polski po 24 lutego 2022 roku i obecnie przebywają w naszym 

kraju, zostało przeprowadzone za pomocą ankiet online CAWI oraz wywiadów telefonicznych CATI.
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Badanie zostało zrealizowane w dniach 10-16 lutego 2023 roku na próbie liczącej n=400 osób, dorosłych (18+) uchodźców z Ukrainy. 

Wywiady zostały przeprowadzone w różnych miastach i regionach Polski, m.in. w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Gdańsku, 

Zielonej Górze, Tarnowie, Przemyślu, Andrychowie, Janowcu Lubelskim, Sulejowie, Wiśle i Ustroniu Morskim.

Raport z badania sondażowego „Uchodźcy wojenni z Ukrainy. Rok w Polsce”, przeprowadzonego przez Platformę Migracyjną EWL, 
Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego i Fundację Na Rzecz Wspierania Migrantów Na Rynku Pracy „EWL”  

na zlecenie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów RP
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Liczba uchodźców z Ukrainy objętych ochroną tymczasową w Polsce (PESEL UKR)

Liczba uchodźców z Ukrainy, którzy podjęli pracę w Polsce

Dane: UNHCR. Stan na 17 lutego 2023 

Dane: MRiPS. Stan na 17 lutego 2023

Z danych Straży Granicznej RP wynika, że od 24 lutego 

2022 roku polsko-ukraińską granicę przekroczyło ok. 10 mln 

uchodźców. Warto podkreślić, że 1,5 mln z nich zatrzymało 

się w Polsce otrzymując ochronę tymczasową. To blisko 

1/3 wszystkich osób uciekających przed rosyjską agresją 

do krajów Europy (bez uwzględnienia Rosji i Białorusi). 

Zdecydowana większość ukraińskich uchodźców podjęła 

pracę w Polsce – ok. 900 tys. Dla porównania w Niemczech, 

Czechach i Rumunii, liczba ta na początku lutego br.  

wyniosła odpowiednio 140 tys., 100 tys. oraz 5 tys. osób.

Większość uchodźców z Ukrainy (83%) przebywa w Polsce 

już ponad pół roku. Ponad połowa respondentów (51%) przyjechała 

w  ciągu  pierwszych trzech  miesięcy od wybuchu wojny.  

Z  kolei  1/3 uchodźców przybyła w okresie od maja do lipca 

ub.r. Tylko 5% osób zdecydowało się przyjechać do Polski 

na przełomie 2022 i 2023 roku w czasie intensyfikacji ataków 

rosyjskich na infrastrukturę krytyczną i obiekty cywilne. 

Niemal połowa obecnych w Polsce uchodźców z Ukrainy (45%)  

odwiedzała nasz kraj przed wybuchem wojny. Głównym 

powodem przyjazdów nie były jednak cele ekonomiczne (8%), 

a turystyczne (18%). Potwierdzają to również wyniki naszych 

wcześniejszych badań, według których zdecydowana większość 

zatrudnionych w Polsce uchodźców nie pracowała w naszym 

kraju przed wybuchem wojny. Niemal co dziesiąty uchodźca 

odwiedzał w Polsce rodzinę lub przyjaciół. Natomiast 9% było 

w naszym kraju przejazdem. 
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Jak szybko Pan/Pani podjął/podjęła zatrudnienie
w Polsce po 24 lutego 2022 roku?

Czy w trakcie pobytu w Polsce po 24 lutego 2022 roku 
zdarzyło się Panu/Pani zmienić pracę?
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82% dorosłych uchodźców w Polsce podjęło zatrudnienie. 

Warto dodać, że wskaźnik zatrudnienia wśród uchodźców 

w wieku produkcyjnym wynosi 84%. Niemal 1/4 

respondentów (27% od liczby zatrudnionych)  znalazła 

pracę w ciągu pierwszego miesiąca pobytu w naszym kraju, 

a 34% ankietowanych (41% od liczby zatrudnionych) w okresie 

od 1 do 3 miesięcy po przyjeździe do Polski. Świadczy to 

o wysokiej skuteczności wdrażanych rozwiązań systemowych 

(np. uproszczona procedura zatrudnienia) oraz gotowości 

polskich pracodawców do zatrudniania uchodźców. 

Spośród uchodźców, którzy podjęli pracę w Polsce,  

co trzeci (38%) deklaruje, że zmienił miejsce zatrudnienia 

w ciągu pobytu w naszym kraju po 24 lutego 2022 roku. Fakt 

ten wskazuje na coraz większe poczucie pewności oraz chęć 

rozwoju uchodźców na polskim rynku pracy, któremu towarzyszy 

poszukiwanie bardziej dopasowanych ofert pracy. Dzięki nauce 

języka oraz szkoleniom zawodowym, mają oni możliwość 

rozwoju swojego potencjału w Polsce.
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Badanie pokazało, że niemal połowa uchodźców (45%) 

zamierza pozostać w Polsce na dłużej – przynajmniej rok po 

zakończeniu wojny. W marcu 2022 roku taką chęć wykazywało 

31% uchodźców wojennych. Wynik ten jest efektem 

zaangażowania polskiego społeczeństwa, pracodawców 

oraz władz centralnych i lokalnych, które poradziły sobie 

z przyjęciem, zapewnieniem podstawowych potrzeb, adaptacją 

przepisów legislacyjnych oraz aktywizacją zawodową 

uchodźców z Ukrainy. Odsetek uchodźców chcących pozostać 

na stałe, zmalał o 1 pkt. proc. od początku wojny i wynosi  

obecnie 6%. Blisko 1/3 respondentów zamierza wrócić do  

Ukrainy jak najszybciej. Niemal 90% uchodźców nie ma 

wątpliwości, że po zakończeniu wojny relacje polsko-ukraińskie 

będą lepsze, niż przed jej wybuchem. Wynika to przede wszystkim 

z postawy braterstwa oraz solidarności całego polskiego 

społeczeństwa z Ukrainą już w pierwszych dniach wojny, w tym 

konkretnych działań pomocowych ze strony władz centralnych, 

samorządów, przedsiębiorców oraz organizacji pozarządowych. 

Jedynie 6% respondentów uważa, iż relacje między Polską 

a Ukrainą nie zmienią się.
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OPINIE EKSPERTÓW

Ścisła współpraca całego polskiego społeczeństwa pozwoliła 

zagwarantować pomoc wszystkim uciekającym przed wojną 

obywatelom Ukrainy, którzy szukali w naszym kraju nie tylko 

dachu nad głową, ale także możliwości zarobkowych, dających 

poczucie stabilizacji i bezpieczeństwa. Od początku wojny 

zaoferowaliśmy zatrudnienie niemal każdemu uchodźcy, który 

wyrażał chęć znalezienia pracy. To duży sukces. Kluczową 

kwestię stanowi obecnie rozwój potencjału obywateli Ukrainy 

i dopasowanie ich wysokich kompetencji do potrzeb polskich 

pracodawców. Aby to osiągnąć, niezbędna jest dalsza deregulacja, 

mająca na celu uproszczenie procesu nostryfikacji dyplomów, 

digitalizacja procedur legalizacyjnych oraz decentralizacja, która 

pozwoli na szersze wsparcie organizacji pozarządowych, firm 

i instytucji, specjalizujących się w działaniach na rzecz integracji 

czy aktywizacji zawodowej migrantów.

Rocznica  rosyjskiej  inwazji  na  Ukrainę  jest  również 

rocznicą  początku  wyjątkowego,  nawet  zaskakującego 

zjednoczenia  demokratycznego  świata  w  obronie  wspólnych 

wartości,  przeciwko  wojnie  rozpętanej  przez  Kreml.   

Jest to  także  moment,  aby  dać  ocenę  historycznej  mobilizacji 

polskiego  społeczeństwa:  rządu,  samorządów,  organizacji 

pozarządowych,  przedsiębiorców,  a  zwłaszcza  milionów 

obywateli.  Z  najnowszego  sondażu,  przeprowadzonego 

po  roku  od  rozpoczęcia  rosyjskiej  inwazji,  wynika  jasno,  że 

kolosalna  większość  uchodźców  uważa,  że  pomoc  wojenna 

i  wspólne  działania  zaowocują  głębszą  integracją  polskiego 
i  ukraińskiego  społeczeństwa.  Będą  to,  jak  uważają  badani, 

a  i  my  mamy  taką  nadzieję,  stosunki  oparte  na  wzajemnym 

zaufaniu  i  pogłębionej  współpracy  dwóch  państw  i  narodów 

broniących swojej wolności i wolność miłujących.
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