Ukraińcy wyjadą pracować w sklepach do Niemiec?
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Do Niemiec może wyjechać nawet połowa zatrudnionych w Polsce Ukraińców. Nie
zatrzymują ich nawet podwyżki płac.
Tylko w I półroczu 2019 roku zarobki Ukraińców w Polsce wzrosły o 10 proc. W ciągu 5 lat wzrost
ten sięgnął już 70 proc. Wyższe zarobki mogą jednak nie wystarczyć, by zatrzymać Ukraińców na
krajowym rynku pracy. Decyzja niemieckiego rządu o obniżeniu barier dla wykwalifikowanych
pracowników spoza Unii Europejskiej może oznaczać, że w efekcie z Polski wyjedzie 250 000, a
nawet 500 000 Ukraińców. – Tylko jeśli stworzymy dla nich warunki do pracy i do życia, mamy
szansę zatrzymać pracowników – mówi agencji informacyjnej Newseria Krzysztof Inglot, prezes
Personnel Service. Z danych Personnel Service wynika, że jeszcze w 2014 roku średnie zarobki
pracowników z Ukrainy utrzymywały się w okolicach 7,3 zł netto za godzinę.
Nawet wyższe zarobki mogą jednak nie wystarczyć, by zatrzymać Ukraińców w Polsce. To przede
wszystkim efekt decyzji Niemiec o obniżeniu barier dla wykwalifikowanych pracowników spoza Unii
Europejskiej. – Już teraz widać, że Niemcy robią to bardzo profesjonalnie. Wynajmują hotele na

granicy polsko-niemieckiej, gdzie szkolą pracowników z Ukrainy z języka i prawa niemieckiego, z
tego, w jaki sposób odnaleźć się w społeczeństwie niemieckim, jak ubiegać się o dłuższe pobyty.
Druga istotna kwestia to wynagrodzenia. Na rynku niemieckim są 3–4 razy wyższe niż w Polsce –
podkreśla Krzysztof Inglot.
– Jeżeli granica zostanie otwarta od stycznia, to liczba Ukraińców, którzy opuszczą Polskę, może
dojść do pół miliona. To jest prawie 50 proc. wszystkich obecnych w polskich firmach pracowników z
Ukrainy. To może być duży problem dla dalszego szybkiego wzrostu polskiej gospodarki – ocenia
prezes Personnel Service. Ekspert ocenia, że aby zatrzymać Ukraińców w Polsce, potrzebny jest
system dodatkowych zachęt i stworzenie odpowiednich warunków do życia i ściągania tu rodzin. To
np. pakiet ubezpieczeń społecznych, dostęp do służby zdrowia i umożliwienie edukacji ich dzieciom.
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