
 

1 

INFORMACJE SYGNALNE 
30.03.2018 r. 

 

Cudzoziemcy na mazowieckim rynku pracy w 2018 r. 
 

Liczba zezwoleń na pracę cudzoziemców w województwie 
mazowieckim systematycznie rośnie. W 2018 r. wydano 
ich 79,7 tys., czyli o 5,8% więcej niż w 2017 r. Zezwolenia 
na pracę wydawane były najczęściej obywatelom 
Ukrainy. 

 

 

W 2018 r. wojewoda mazowiecki wydał 79,7 tys. zezwoleń na pracę cudzoziemców, co stano-
wiło 24,2% wszystkich zezwoleń wydanych w kraju (31,9% w 2017 r.). Liczba wydanych zezwo-
leń była o 5,8% wyższa niż przed rokiem i o 65,5% niż w 2016 r. Najwięcej zezwoleń na pracę 
cudzoziemców wydanych było w województwie mazowieckim, a następnie wielkopolskim 
(36,5 tys.), łódzkim (32,4 tys.) i małopolskim (27,5 tys.). Przewaga województwa mazowieckiego 
jest wyraźna, jednak udział tego województwa w ogólnej liczbie wydawanych zezwoleń syste-
matycznie maleje (z 37,8% w 2016 r. do 24,2% w 2018 r.). 

 

Wykres 1. Zezwolenia na pracę cudzoziemców 

  

W województwie mazowieckim zdecydowaną większość (97,7%) stanowiły zezwolenia na 
pracę wydane po raz pierwszy. Przedłużeń zezwoleń w 2018 r. wydanych zostało tylko 1808, tj. 
2,3% ogólnej liczby wydanych zezwoleń na pracę cudzoziemców. Z powodu systematycznego 
wzrostu liczby zezwoleń na pracę wydawanych po raz pierwszy udział zgód na kontynuację 
pracy cudzoziemców był mniejszy niż w 2017 r. (o 22,6%) i w 2016 r. (o 27,6%). 

Większość (59,7%) zezwoleń na pracę cudzoziemców przyznana była obywatelom Ukrainy. 
Jednak w porównaniu z 2017 r. udział tych zezwoleń zmalał o 12,7 p. proc., a w stosunku do 
2016 r. aż o 18,1 p. proc. Dla obywateli Nepalu wystawiono 8,2% zezwoleń (5,7% w 2017 r. i 1,7% 
w 2016 r.). Zezwolenia wydane Białorusinom stanowiły 7,4% (odpowiednio 6,2% i 5,1%), a 
udzielone zgody na pracę obywatelom Indii – 4,8% (3,0% i 2,3%). 

 

 

 

 

 

 

Liczba wydanych w 2018 r. ze-
zwoleń na pracę cudzoziem-
ców była 3,5-krotnie wyższa 
niż w 2011 r.   59,7% 

wydanych zezwoleń doty-
czyło obywateli Ukrainy 

 15.03.2019 r. 

Najwięcej (24%) zezwoleń na 
pracę cudzoziemców wyda-
nych było w województwie 
mazowieckim  

98% stanowiły zezwolenia na 
pracę wydane po raz pierwszy 

Większość (60%) zezwoleń 
przyznana była obywatelom 
Ukrainy  
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Wykres 2. Struktura zezwoleń na pracę cudzoziemców według obywatelstwa w 2018 r. 

 

Zdecydowana większość wydanych zezwoleń na pracę dotyczyła mężczyzn. Ich udział w ogól-
nej liczbie wszystkich wydanych zezwoleń w województwie mazowieckim w 2018 r. wyniósł 
75,8%, ale był mniejszy niż w 2017 r. (71,3%) i 2016 r. (68,6%). Przewaga mężczyzn pod wzglę-
dem wydanych zezwoleń występowała we wszystkich województwach. W kraju udział ten wy-
niósł średnio 77,2% (od 70,6% w województwie łódzkim do 92,1% w lubelskim). 

 

Tablica 1. Zezwolenia na pracę cudzoziemców 

 

 

Zezwolenia na pracę cudzoziemców wydawane są na coraz dłuższe okresy ważności. W 2018 r. 
67,8% zezwoleń na pracę wystawionych było na okres ważności od 3 miesięcy do 1 roku.  
W 2017 r. udział tych zezwoleń wyniósł 72,3%, a w 2016 r. 77,1%. Zezwolenia z okresem ważno-
ści powyżej 2 lat stanowiły 26,1%, w 2017 r. 20,1% i 2-krotnie więcej niż w 2016 r. (13,7%). Krót-
kookresowe zezwolenia na pracę z okresem ważności do 3 miesięcy stanowiły jedynie 0,3% 
ogólnej ich liczby (wobec 0,3% w 2017 r. i 0,4% w 2016 r.).  

 

Wykres 3. Struktura zezwoleń na pracę cudzoziemców według okresu ich ważności w 2018 r. 

 

W 2018 r. najwięcej zezwoleń wydano dla pracodawców z sekcji budownictwo (22,6 tys.), które 
stanowiły 28,4% ogółu zezwoleń. Udział tej sekcji systematycznie rośnie – w 2017 r.  wyniósł 
24,7%, a w 2016 r. 24,6%. Stosunkowo duży odsetek stanowili cudzoziemcy pracujący  w zakre-
sie usług administrowania i działalności wspierającej (23,5%) oraz transporcie i gospodarce 
magazynowej (14,6%).  

 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
2016 2017 2018 

w liczbach bezwzględnych 2017=100 

OGÓŁEM 48126 75271 79670 105,8 

      w tym przedłużenia 2498 2337 1808 77,4 

Mężczyźni 33009 53688 60398 112,5 

Kobiety 15117 21583 19272 89,3 

3 na 4 zezwolenia na pracę zo-
stały wydane mężczyznom 

Ponad 2/3 zezwoleń na pracę 
wystawionych było na okres 
ważności od 3 miesięcy do 1 
roku  

Najwięcej (28%) przyznanych 
zezwoleń na pracę było w bu-
downictwie 
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Wykres 4. Struktura zezwoleń na pracę cudzoziemców według wybranych sekcji PKD w 2018 r. 

 

Według klasyfikacji zawodów i specjalności cudzoziemcy, którzy otrzymali zgodę na pracę w 
województwie mazowieckim w 2018 r. pracowali najczęściej jako robotnicy przemysłowi i rze-
mieślnicy (34,9%), pracownicy wykonujący prace proste (30,2%) oraz operatorzy i monterzy 
maszyn i urządzeń (15,5%). 

 

Tablica 2. Zezwolenia na pracę cudzoziemców według wybranych grup wielkich Klasyfikacji  
                   Zawodów i Specjalności 
 

 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
2017 2018 

w liczbach bezwzględnych w odsetkach 

OGÓŁEM 75271 79670 100,0 

      w tym    

Robotnicy przemysłowi  i rzemieślnicy 21296 27798 34,9 

Pracownicy wykonujący prace proste 22968 24061 30,2 

Operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń 10623 12365 15,5 

Specjaliści 5341 3967 5,0 

Technicy i inny średni personel 5008 3817 4,8 

Pracownicy usług i sprzedawcy 4467 3192 4,0 

Pracownicy biurowi 3593 2963 3,7 

Przedstawiciele władz publicznych, wyżsi 
urzędnicy i kierownicy 

1040 940 1,2 
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Obsługa mediów 

tel.: 22 464 20 91 

e-mail: m.kaluski@stat. gov.pl 

 warszawa.stat.gov.pl 

 @Warszawa_STAT 

  

 

Opracowanie merytoryczne: 
Mazowiecki Ośrodek Badań Regionalnych 
Urząd Statystyczny w Warszawie 
Aneta Czyżkowska 
Tel: 22 464 20 30 
e-mail: a.czyzkowska@stat.gov.pl 

Rozpowszechnianie: 
Centrum Informacji Statystycznej  
Marcin Kałuski 
Tel: 22 464 20 91 
e-mail: m.kaluski@stat.gov.pl 

Powiązane opracowania 

Zezwolenia na pracę cudzoziemców w Polsce w 2017 roku 

 

Ważniejsze pojęcia dostępne w słowniku 

Zezwolenia na pracę dla cudzoziemca 

Cudzoziemcy 
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