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INFORMACJE SYGNALNE 

Cudzoziemcy na mazowieckim rynku pracy w 2022 r.1 
Rok 2022 w województwie mazowieckim był drugim 
z kolei, w którym liczba zezwoleń na pracę 
cudzoziemców zmniejszyła się w skali roku 
i wyniosła prawie 67 tys. Zezwolenia na pracę 
wydawane były najczęściej obywatelom Ukrainy 
(ponad 13 tys.), ale liczba ta zmalała aż o ponad 
75% w skali roku. 

W 2022 r. wydano 66,8 tys. zezwoleń na pracę cudzoziemców w województwie mazowieckim, 
tj., o 26,6% mniej niż przed rokiem. Mazowieckie było pierwsze pod względem liczby wyda-
nych zezwoleń wśród województw (przed wielkopolskim – 53,2 tys., śląskim – 37,2 tys. i po-
morskim – 32,1 tys.). 

Najwięcej – 13,4 tys., tj. 20,1% zezwoleń na pracę cudzoziemców przyznanych było obywate-
lom Ukrainy (w 2021 r. – 54,2 tys., tj. 59,5%). W porównaniu z 2021 r. liczba ta zmalała aż 
o 75,2%, a udział o 39,4 p. proc. W dalszej kolejności zezwolenia na pracę wydane były oby-
watelom Turcji (8,5 tys. wobec 3,0 tys. w 2021 r.; wzrost o 182,8%), Indii (8,1 tys. wobec 3,8 tys.;
wzrost o 115,4%) i Białorusi (4,3 tys. wobec 8,4 tys.; spadek o 48,3%).

Wykres 1. Struktura zezwoleń na pracę cudzoziemców według obywatelstwa w 2022 r. 

Zdecydowana większość wydanych zezwoleń na pracę dotyczyła mężczyzn. Ich udział w ogólnej 
liczbie wszystkich wydanych zezwoleń w województwie mazowieckim w 2022 r. wyniósł 83,3% 
(w 2021 r. – 75,3%). Przewaga mężczyzn pod względem wydanych zezwoleń występowała we 
wszystkich województwach. W kraju udział ten wyniósł średnio 82,8% (od 79,1% w wojewódz-
twie pomorskim do 90,5% w świętokrzyskim). Liczba wydanych zezwoleń w województwie ma-
zowieckim w porównaniu z 2021 r. była niższa dla kobiet o 50,5%, a dla mężczyzn o 18,7%. 

Wykres 2. Struktura zezwoleń na pracę cudzoziemców według płci 

1 Informację opracowano na podstawie danych Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej do-
tyczących zezwoleń na pracę cudzoziemców. 
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Najwięcej (ponad 18%) zezwo-
leń na pracę cudzoziemców 
wydanych było w wojewódz-
twie mazowieckim  

Ponad 83% zezwoleń na pracę 
wydano mężczyznom 

26,6%
spadek liczby wydanych zezwo-
leń na pracę cudzoziemców r/r 

Liczba zezwoleń na pracę wy-
danych obywatelom Ukrainy 
zmalała aż o ponad 3/4 w skali 
roku 
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Tablica 1. Zezwolenia na pracę cudzoziemców według płci 

Największą grupę cudzoziemców, którzy dostali zezwolenia na pracę stanowiły osoby 
w wieku 25–34 lata (40,0%) oraz 35–44 lata (29,0%). Odsetek ten był podobny wśród obu płci 
(odpowiednio: mężczyźni – 40,4% i 29,4%; kobiety – 37,9% i 26,9%). 

Wykres 3. Struktura zezwoleń na pracę cudzoziemców według wieku w 2022 r. 

Zezwolenia na pracę cudzoziemców w województwie mazowieckim, podobnie jak w 2021 r., 
wydawane były na dłuższe okresy ważności. W 2022 r. najwięcej (49,1% wobec 43,0% 
w 2021 r.) zezwoleń na pracę wystawionych było na okres powyżej 24 miesięcy, w drugiej
kolejności na okres od 6–12 miesięcy (40,7% wobec 43,3%). Natomiast zezwolenia z najkrót-
szym okresem ważności, tj. do 6 miesięcy stanowiły jedynie 0,2% ogólnej ich liczby.  Najwięcej (58,1%) zezwoleń na pracę dotyczyło umów o pracę, a w dalszej kolejności umów 
zleceń (37,9%). 

Wykres 4. Struktura zezwoleń na pracę cudzoziemców według okresu ważności zezwolenia 
w 2022 r. 

W 2022 r., podobnie jak rok wcześniej, najwięcej zezwoleń wydano dla pracodawców z sekcji 
budownictwo (19,4 tys.), które stanowiły 29,1% ogółu zezwoleń (wobec 29,2% w 2021 r.), 
a w następnej kolejności z sekcji transport i gospodarka magazynowa (19,9% wobec 23,0%) 
oraz administrowanie i działalność wspierająca (14,9% wobec 16,4%). 

 

 

Wyszczególnienie 
2021 2022 

w liczbach bezwzględnych w odsetkach 2021=100 

Ogółem 90962 66795 100,0 73,4 

Mężczyźni 68490 55668 83,3 81,3 

Kobiety 22472 11127 16,7 49,5 

2/5 zezwoleń na pracę wydano 
osobom w wieku 25–34 lata, 
a prawie 1/3 osobom w wieku 
35–44 lata 

Najwięcej (ponad 29%) przy-
znanych zezwoleń na pracę 
było w budownictwie 

Prawie 90% zezwoleń na pracę 
wystawionych było na okres 
ważności od 6 miesięcy do 
1 roku oraz powyżej 2 lat 
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Wykres 5. Struktura zezwoleń na pracę cudzoziemców według sekcji PKD w 2022 r. 

W 2022 r. cudzoziemcy, którzy otrzymali zgodę na pracę w województwie mazowieckim, po-
dobnie jak w 2021 r., pracowali najczęściej jako robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy – 37,6%, 
pracownicy wykonujący prace proste – 20,5% oraz operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń – 
16,2%. 

Tablica 2. Zezwolenia na pracę cudzoziemców według wielkich grup zawodów 

W przypadku cytowania danych Głównego Urzędu Statystycznego prosimy o zamieszczenie 
informacji: „Źródło: dane GUS”, a w przypadku publikowania obliczeń dokonanych na danych 
opublikowanych przez Urząd Statystyczny w Warszawie prosimy o zamieszczenie informacji: 
„Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS”.

Wyszczególnienie 
2021 2022 

w liczbach bezwzględnych w odsetkach 

Ogółem 90962 66795 100,0 

Robotnicy przemysłowi 
i rzemieślnicy 32247 25102 37,6 

Pracownicy wykonujący 
prace proste 20530 13717 20,5 

Operatorzy i monterzy ma-
szyn i urządzeń 20162 10803 16,2 

Specjaliści 4836 5224 7,8 

Pracownicy biurowi 3941 4931 7,4 

Pracownicy usług i sprze-
dawcy 3416 3053 4,6 

Technicy i inny średni per-
sonel 3285 2031 3,0 

Przedstawiciele władz pu-
blicznych, wyżsi urzęd-
nicy i kierownicy 

1395 1228 1,8 

Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy 
i rybacy 1150 706 1,1 

Najwięcej (prawie 38%) cudzo-
ziemców pracowało jako ro-
botnicy przemysłowi i rze-
mieślnicy 
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Opracowanie merytoryczne: 
Urząd Statystyczny w Warszawie 

p.o. Dyrektor Agnieszka Ajdyn 
Tel.: 22 464 23 15 

Rozpowszechnianie: 
Centrum Informacji Statystycznej 

Marcin Kałuski 
Tel.: 22 464 20 91 

Obsługa mediów 

Tel.: 22 464 20 91 

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

warszawa.stat.gov.pl 

@WARSZAWA_STAT 

@UrzadStatystycznywWarszawie 
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