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КОРОТКИЙ ОПИС ОПИТУВАННЯ

Географія і генеральна сукупність:
Чоловіки і жінки, які працюють в Польщі.

Метод проведення:
Самостійне заповнення респондентами стандартизованої
анкети на папері. Респонденти заповнювали анкети в
хостелі (59% від усіх анкет), місці праці (29%), місці
проживання (10%) і офісі агенції (2%)

Вибірка:
Всього опитано 1034 респонденти у 25 населених пунктах:
Варшава – 214, Гданськ – 181, Слупськ – 132, Лодзь – 99,
Бидгощ – 89, Вроцлав – 86, Катовиці – 61, Млава – 39, Румія –
33, Рацибуж – 20, Домброва Хелмінська – 17, Хойніце – 17,
Оструда – 12, Гдиня – 7, Яніково – 6, Страшин – 4, Староград
– 4, Гневське поле – 3, Большево – 2, Ястарня – 2,
Прондочин – 2, Злавесь–Велика – 1, Пщулкі – 1, Прущ
Гданський – 1, Картузи – 1.

Дати польового етапу:
Січень-лютий 2020 року

Статистична похибка:
Максимум 3.1% (при довірчій імовірності 95% і без
врахування дизайн-ефекту).
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ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ ОПИТУВАННЯ

СОЦІАЛЬНО-ДЕМОГРАФІЧНИЙ ПРОФІЛЬ РЕСПОНДЕНТІВ
Серед опитаних респондентів 52% складають чоловіки, 48% – жінки (водночас, серед
загалом дорослого населення України співвідношення 45% до 55%). Середній вік
опитаних респондентів становить 34.5 років. Третина респондентів (39%) у віці до 30
років, ще 29.5% у віці 30-39 років. У віці 40 років і більше 32% респондентів. Водночас,
загалом населення України старіше: 17% у віці до 30 років, 20% у віці 30-39 років, 43% у
віці 40-65 років, а ще 20% у віці понад 65 років (серед опитаних респондентів не було
жодного у віці старше 65 років).
22.5% респондентів до приїзду в Польщу проживали на Заході України (серед
дорослого населення України на Захід припадає 27%), 32% – в Центрі (крім Києва)
(проти 27%), 1% – у Києві (найбільш помітна відмінність, оскільки на Київ припадає 8%
населення країни), 17% – на Півдні (проти 12%), 27% – на Сході (проти 27%).
Більшість респондентів мають або вищу (36%), або професійно-технічну чи середню
спеціальну освіту (41%). Нижчу освіту мають 21% респондентів. За освітнім профілем
респонденти практично збігаються з профілем дорослого населення України загалом.
Більшість респондентів (59.5%) до приїзду в Польщу працювали або на фізичній роботі
(36%), або у сфері послуг (24%). Розумовою діяльністю або на керівних посадах були
23%. Ще по 7% навчалися або вели домашнє господарство.
Польською мовою хоча б із словником володіють 71% респондентів, з них 51.5% можуть
розмовляти принаймні на побутовому рівні. У випадку німецької мови лише 12%
можуть розмовляти хоча б із словником, а як мінімум на побутовому рівні спілкуватися
можуть 4%.
Серед опитаних респондентів 14% мали досвід роботи в інших країнах ЄС.

РОБОТА В ПОЛЬЩІ
У середньому, респонденти 2.4 разу приїздили в Польщу на роботу за останні 5
років. Майже половина респондентів (45%) повідомили про 2-3 рази, для 35%
поточний візит є першим. 4 або більше разів були в Польщі 17% респондентів.
Найбільше респондентів мали досвід роботи у сфері виробництва (50%). По 17-18%
мали досвід у сфері послуг та будівництва, у сільському господарстві працювали 10%.
У ремонтних роботах були задіяні 6% опитаних респондентів.
Для переважної більшості респондентів (71%) основною перевагою Польщі є вищий
рівень заробітної плати. Ще 44% говорять про територіальну близькість. Для кожного
третього респондента (31%) перевагою є можливість легше знайти роботу, ніж у інших
країнах ЄС. Інші переваги рідше називалися респондентами.
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Більшість респондентів скоріше або цілком задоволені усіма аспектами роботи в
Польщі, в т.ч. 75.5% у цілому задоволені теперішньою роботою. Відносно найменше
респонденти задоволені перспективами кар’єрного зростання – 52% задоволені проти
40% тих, хто не задоволений цим аспектом. В умовному «рейтингу» далі за
незадоволеністю йдуть можливості перевезення рідних / близьких у Польщу (66.5%
задоволені проти 25.5% тих, хто не задоволений) і зарплатня (68% проти 27%). Усіма
іншими аспектами задоволені не менше 75% респондентів, не задоволені – не більше
20%.
Були виявлені 3 виміри оцінок респондентами аспектів роботи в Польщі:
задоволеність теперішньою роботою, задоволеність загалом умовами роботи в
Польщі, задоволеність довгостроковим перебуванням у Польщі. Для кожного виміру
був розрахований індекс, що змінюється від -100 (дуже низьке значення індексу, що
відповідає цілковитій незадоволеності) до +100 (дуже високе значення індексу, що
відповідає повній задоволеності). Абсолютна меншість респондентів отримали бали,
що відповідають низькій або дуже низькій задоволеності усіма вимірами: лише 14%
мають низьке або дуже низьке значення для задоволеності теперішньою роботою,
лише 4% – для задоволеності умовами в Польщі в цілому, лише 10% – для задоволеності
можливостями довгострокового перебування в Польщі.
Найкраще респонденти оцінюють загалом умови в Польщі (середня значення індексу
– 50, отримали високий або дуже високий бал – 82%). Дещо гірше оцінюються
можливості довгострокового перебування в Польщі (середня значення індексу – 39,
отримали високий або дуже високий бал – 67%). Водночас відносно найгірше
респонденти оцінюють задоволеність теперішньою роботою (середня значення
індексу – 28, отримали високий або дуже високий бал – 64.5%).
Абсолютна більшість опитаних респондентів задоволені як відносинам з
колегами-поляками (83% задоволені), так і задоволені відносинами з місцевими
жителями на побутовому рівні (80%). Водночас, 27% респондентів зрідка або часто
відчували упереджене або негативне ставлення до себе (в т.ч. часто – 3.5%). При
цьому, дещо частіше такий досвід мали чоловіки – 31% проти 23% серед жінок. Разом з
цим, серед тих, хто часто відчував упереджене ставлення 61% задоволені відносинами
з колегами-поляками (не задоволені – 25%), 53% – відносинами з місцевими жителями
(проти 33%). А серед тих, хто зрідка відчував упереджене ставлення, рівень
задоволеності ще вищий: 78% задоволені відносинами з колегами-поляками (проти
19%); 75% задоволені відносинами з колегами-поляками (проти 22.5%).

ПРОГНОЗ ДІЙ НА НАЙБЛИЖЧИЙ РІК
Відносно найбільше респондентів збираються (дуже ймовірно або фактично)
повертатися в Україну (33%) та/або шукати кращої роботи в Польщі (28%). Дещо менше
респондентів збираються отримувати дозвіл на проживання (23%) чи/або шукатимуть
роботу в іншій країні (22%). Ще 15% говорять про перевезення родини, 12.5% – про
придбання нерухомості. Відносно найменше респондентів дуже ймовірно чи
фактично планують відкриття свого бізнесу (8%).
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Серед переліку сценаріїв-планів 4 стосуються безпосередньо вкорінення проживання
в Польщі: отримання дозволу на постійне проживання / громадянства, перевезення
родини, придбання нерухомості чи відкриття бізнесу (пошук іншої роботи скоріше
доцільно розглядати як збереження «статус-кво», а не вкорінення). 69% респондентів
не вважають для себе дуже ймовірним чи фактичним жоден з планів з вкорінення
у Польщі в найближчий рік (хоча більшість категорично не відкидає такі плани).
Кожен третій (31%) має щонайменше 1 такий план.

ІНТЕРЕС ДО РОБОТИ В ІНШИХ КРАЇНАХ
84% респондентів мають інтерес до інших іноземних країни в плані роботи. Найбільше
респондентів – 51% – приваблює Німеччина. По 22% говорили про скандинавські
країни та Чехію. Інші країни рідше називалися.
Абсолютна більшість респондентів (82%) знають, що з наступного року Німеччина
планує залучати більше працівників з України. 2 з 3 респонденти відповіли (63%), що їх
цікавить пропозиція працевлаштування в Німеччині. Утім, з них «дуже зацікавилися»
24% (тобто кожен четвертий респондент).
Загалом, 40% респондентів потрапляють у категорію тих, хто потенційно з
високою ймовірністю цікавитиметься працевлаштуванням у Німеччині (вони не
планують на найближчий рік жодних сценаріїв-планів з укорінення в Польщі, мають
дуже низький, низький, середній або високий бал задоволеності теперішньою
роботою в Польщі і їх скоріше або дуже цікавить працевлаштування в Німеччині).
З них 15% потрапляють у категорію, хто особливо істотно цікавитиметься таким
працевлаштуванням (ті самі характеристики, але водночас це ті, хто дуже цікавиться
роботою в Німеччині).
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РОЗДІЛ І. СОЦІАЛЬНО-ДЕМОГРАФІЧНИЙ ПРОФІЛЬ РЕСПОНДЕНТІВ

1.1 Статевовікова структура
Серед опитаних респондентів 52% складають чоловіки, 48% – жінки (водночас, серед
загалом дорослого населення України співвідношення 45% до 55%) (Діаграма 1.1.1).

Діаграма 1.1.1

Стать респондентів
(% серед респондентів, які відповіли на запитання)
Україна в цілому (18+)*

51,6
45,3

Чоловіки

Респонденти

54,7
48,4

Жінки

* За даними Державної служби статистики на 1 січня 2019 року.
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Середній вік опитаних респондентів становить 34.5 років. Третина респондентів (39%)
у віці до 30 років, ще 29.5% у віці 30-39 років (Діаграма 1.1.2). У віці 40 років і більше 32%
респондентів. Водночас, загалом населення України старіше: 17% у віці до 30 років, 20% у
віці 30-39 років, 43% у віці 40-65 років, а ще 20% у віці понад 65 років (серед опитаних
респондентів не було жодного у віці старше 65 років).

Діаграма 1.1.2

Вік респондентів
(% серед респондентів, які відповіли на запитання)
Україна в цілому (18+)*

Респонденти

29,5
25,1
20,0

18,8

20,8

20,2

20,0

17,5

10,9
8,8

8,5

0,0

18-24

25-29

30-39

40-49

50-65

66+

* За даними Державної служби статистики на 1 січня 2019 року.
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1.2 Регіон походження
Регіональна представленість респондентів дуже близька до регіональної структури
населення України в цілому. Так, 22.5% респондентів до приїзду в Польщу проживали на
Заході України, 32% – в Центрі (крім Києва), 1% – у Києві (найбільш помітна відмінність,
оскільки на Київ припадає 8% населення країни), 17% – на Півдні, 27% – на Сході.

Діаграма 1.2.1

В якій області України Ви постійно проживали до того,
як виїхали на роботу в Польщу?
(% серед респондентів, які відповіли на запитання)
Україна в цілому (18+)*

Респонденти

32,3
26,8

26,9

26,9

26,9

22,5
17,2
11,8
7,6
1,1
Захід (Волинська,
Закарпатська,
Івано-Франківська,
Львівська, Рівненська,
Тернопільська,
Хмельницька,
Чернівецька)

Центр (Київська,
Вінницька,
Житомирська,
Кіровоградська,
Полтавська,
Сумська,
Черкаська,
Чернігівська)

м.Київ

Південь
(Миколаївська,
Одеська,
Херсонська)

Схід
(Дніпропетровська,
Донецька,
Запорізька,
Луганська,
Харківська)

* За даними Державної служби статистики на 1 січня 2019 року.
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1.3 Освіта і основний рід занять до роботи в Польщі
Більшість респондентів мають або вищу (36%), або професійно-технічну чи середню
спеціальну освіту (41%) (Діаграма 1.3.1). Нижчу освіту мають 21% респондентів. За освітнім
профілем респонденти практично збігаються з профілем дорослого населення України
загалом.

Діаграма 1.3.1

Який найвищий рівень освіти Ви одержали?
(% серед усіх респондентів)
Україна в цілому (18+)*

39,6

Респонденти

41,4
36,2

36,1

24,1
20,7

0,0
Повна середня або
нижче

Професійно-технічна,
середня спеціальна

Вища

1,8

Важко сказати

* За даними опитування КМІС, проведеного у вересні 2019 року.
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Більшість респондентів (59.5%) до приїзду в Польщу працювали або на фізичній роботі
(36%), або у сфері послуг (24%) (Діаграма 1.3.2). Розумовою діяльністю або на керівних
посадах були 23%. Ще по 7% навчалися або вели домашнє господарство.

Діаграма 1.3.2

Яким був Ваш основний рід занять в Україні,
до того як Ви почали працювати в Польщі?
(% серед усіх респондентів)

Фізична робота (включаючи будівництво,
сільське господарство)

35,8

Робота в сфері послуг
(включаючи готелі, ресторани)

23,7

Розумова робота (включаючи освіту,
ІТ, інженерію, медицину)

16,1

Управлінський персонал

6,7

Навчався в університеті або школі

7,3

Ведення домашнього господарства

7,4

Пенсіонер(ка)

Важко сказати / не знаю

0,2

2,9
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1.4 Володіння іноземними мовами
Польською мовою хоча б із словником володіють 71% респондентів, з них 51.5% можуть
розмовляти принаймні на побутовому рівні (Діаграма 1.4.1). У випадку німецької мови
лише 12% можуть розмовляти хоча б із словником, а як мінімум на побутовому рівні
спілкуватися можуть 4%.

Діаграма 1.4.1

Скажіть, будь ласка, чи володієте Ви мовами наведеними у таблиці?
Якщо так, то на якому рівні?
(% серед усіх респондентів)
Вільно володію
Так, володію професійною лексикою
Так, на побутовому рівні
Так, зі словником
Ні / Важко сказати

Польська

Німецька

Інша мова
(окрім української
або російської)

2,8

5,7

0,4
0,7

3,1

1,8
2,6

7,8

10,7 7,0

42,9

19,5

29,0

88,0

77,9
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1.5 Досвід роботи в інших країнах ЄС
Серед опитаних респондентів 14% мали досвід роботи в інших країнах ЄС (Діаграма 1.5.1).

Діаграма 1.5.1

Чи працювали Ви коли-небудь в іншій країні
Європейського Союзу?
(% серед усіх респондентів)

Так
Ні
14,4

Відмова

82,7
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РОЗДІЛ ІІ. ДОСВІД РОБОТИ В ПОЛЬЩІ

2.1 Частота відвідування і переваги роботи в Польщі
В середньому, респонденти 2.4 разу приїздили в Польщу на роботу за останні 5
років. Майже половина респондентів (45%) повідомили про 2-3 рази, для 35% поточний
візит є першим (Діаграма 2.1.1). 4 або більше разів були в Польщі 17% респондентів.

Діаграма 2.1.1

Скільки разів (включаючи Вашу теперішню роботу) Ви приїздили
на роботу до Польщі протягом останніх п’яти років?
(% серед усіх респондентів)

1
2-3

4,3

4-5
6+

12,5
34,7

Важко сказати

45,2
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Найбільше респондентів мали досвід роботи у сфері виробництва (50%) (Діаграма 2.1.2).
По 17-18% мали досвід у сфері послуг та будівництва, у сільському господарстві
працювали 10%. У ремонтних роботах були задіяні 6% опитаних респондентів.
Сфера виробництва домінує і серед чоловіків (47% серед усіх чоловіків працювали в цій
сфері), і серед жінок (52%). Також приблизно однакова частка чоловіків і жінок
працювали в с/г (9% чоловіків і 12% жінок). Водночас, більше чоловіків працювали на
будівництві (32% проти 1% серед жінок) і ремонтних роботах (10% проти 1%). Натомість
серед жінок більше тих, хто працював у сфері послуг (25% проти 12% серед чоловіків).

Діаграма 2.1.2

У яких сферах Вам доводилося працювати в Польщі?
(% серед усіх респондентів)

49,7

Виробництво

47,3
52,2
18,4

Сфера послуг

12,4
25,1
17,2

Будівництво

32,1
1,4
10,1

Сільське господарство

8,6
11,7
5,7

Ремонтні роботи

9,9
1,0
9,1

Інша

8,6
9,7
10,0

Важко сказати

11,0
8,7

Всього
Чоловіки
Жінки
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Для переважної більшості респондентів (71%) основною перевагою Польщі є вищий
рівень заробітної плати (Діаграма 2.1.3). Ще 44% говорять про територіальну близькість.
Для кожного третього респондента (31%) перевагою є можливість легше знайти роботу,
ніж у інших країнах ЄС. Інші переваги рідше називалися респондентами.

Діаграма 2.1.3

Відмітьте 3 головні переваги роботи в Польщі особисто для Вас?
Оберіть не більше 3-х варіантів.
(% серед усіх респондентів)

Вищий рівень заробітної плати

70,7

44,4

Територіальна близькість

30,8

Легше знайти роботу ніж в інших країнах ЄС

28,2

Відсутність мовного бар'єру
В Польщі знаходяться члени моєї родині, друзі, знайомі

22,8

Хороша економічна ситуація в Польщі

22,8
18,8

Можливість отримати дозвіл на постійне проживання

15,9

Кращі перспективи особистого і професійного розвитку

14,9

Стабільна політична ситуація

8,5

Соціокультурна близькість
Можливість розпочати навчання
Інша
Жодна з перелічених
Важко сказати

4,5
0,8
2,3
1,0
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2.2 Задоволеність різними аспектами роботи і побуту в Польщі
Під час заповнення анкети респондентів просили відповісти на запитання, наскільки
вони задоволені чи не задоволені різними аспектами, пов’язаними з побутом і роботою
в Польщі. Всього респондентів просили оцінили 11 окремих аспектів (з яких 5
стосувалися безпосередньо теперішньої роботи), а також «у цілому» оцінити їхню
теперішню роботу в Польщі.
Нижче на Діаграмі 2.2.1 наводяться загалом результати відповідей респондентів.
Більшість респондентів скоріше або цілком задоволені усіма аспектами, в т.ч. 75.5%
у цілому задоволені теперішньою роботою. Відносно найменше респонденти
задоволені перспективами кар’єрного зростання – 52% задоволені проти 40% тих, хто не
задоволений цим аспектом. В умовному «рейтингу» далі за незадоволеністю йдуть
можливості перевезення рідних / близьких у Польщу (66.5% задоволені проти 25.5% тих,
хто не задоволений) і зарплатня (68% проти 27%). Усіма іншими аспектами задоволені не
менше 75% респондентів, не задоволені – не більше 20%.

Діаграма 2.2.1

Скажіть, будь ласка, якою мірою Ви задоволені
або не задоволені різними аспектами роботи та побуту в Польщі?
(% серед усіх респондентів)
Задоволені

Не задоволені

Важко сказати

Економічна ситуація в Польщі

83,4

9,0

Взаємовідносини з колегами-поляками
на теперішній роботі

82,6

10,7

Політична ситуація в Польщі

81,9

9,1

Взаємовідносини з місцевими жителями
на щоденному (побутовому) рівні

79,9

14,0

Ставлення з боку керівництва на теперішній роботі

78,8

16,1

Можливості знаходження кращої роботи в Польщі

77,6

Умови праці на теперішній роботі

75,6

Задоволеність теперішньою роботою в цілому

75,5

Можливості лишитися в Польщі на довгий термін

75,0

Заробітна плата на теперішній роботі

19,6
18,2
16,8

68,3

Можливості перевезення в Польщу рідних/близьких
Перспективи кар’єрного зростання на теперішній роботі

13,3

27,0

66,5
52,2

25,5
39,8
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Оцінки респондентів можна перекодувати таким чином, що вони змінювалися на шкалі
від -100 (зовсім не задоволений) до +100 (повністю задоволений) (а 0 означало «важко
сказати, задоволений чи не задоволений»). На Діаграмі 2.2.2 наведені середні значення
для всіх аспектів. З одного боку, усі оцінки лежать на позитивному полюсі. Водночас, з
іншого боку, більшість оцінок наближені і жоден істотно не перевищує бал +50, що
фактично означає рівень «скоріше задоволені».

Діаграма 2.2.2

Скажіть, будь ласка, якою мірою Ви задоволені
або не задоволені різними аспектами роботи та побуту в Польщі?
(середнє значення серед усіх респондентів)
100
80
60

53

53

51

48

45

44

43

39

40

36

28

26

20

6

0
-20
-40
-60
-80

Перспективи
кар’єрного зростання

Заробітна плата
на теперішній роботі

Можливості перевезення
рідних / близьких

Умови праці на
теперішній роботі

Задоволеність теперішньою
роботою в цілому

Можливості лишитися
на довгий термін

Можливості знаходження
кращої роботи

Ставлення з боку керівництва

Взаємовідносини
з місцевими жителями

Політична ситуація

Економічна ситуація

Взаємовідносини
з колегами-поляками

-100
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Також для виявлення «прихованих» факторів-оцінок роботи в Польщі був проведений
факторний аналіз оцінок окремих аспектів (крім аспекту «задоволеність теперішньою
роботою в цілому», оскільки цей аспект є узагальненням, а не конкретною оцінкою).
Аналіз дозволив виявити 3 виміри оцінок респондентами аспектів роботи в Польщі
(Таблиця 2.2.1):
�

задоволеність теперішньою роботою – те, як респонденти оцінюють своє поточне
місце роботи;

�

задоволеність загалом умовами роботи в Польщі – те, як респонденти оцінюють
загалом ситуацію в Польщі, можливості пошуку іншої роботи в країні

�

задоволеність довгостроковим перебуванням у Польщі – те, як респонденти
оцінюють можливість на довгостроковій основі перебувати в Польщі.

Таблиця 2.2.1

Виміри оцінок респондентами аспектів роботи в Польщі
Задоволеність
теперішньою роботою

Задоволеність загалом
умовами роботи в Польщі

Задоволеність довгостроковим
перебуванням у Польщі

Умови праці
на теперішній роботі

Взаємовідносини
з колегами-поляками
на теперішній роботі

Можливості лишитися
в Польщі на довгий термін

Заробітна плата
на теперішній роботі

Економічна ситуація в Польщі

Можливості перевезення
в Польщу рідних/близьких

Перспективи кар’єрного
зростання на теперішній роботі

Політична ситуація в Польщі

Взаємовідносини з місцевими
жителями на щоденному
(побутовому) рівні

Ставлення з боку керівництва
на теперішній роботі

Можливості знаходження
кращої роботи в Польщі
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Враховуючи результати факторного аналізу, оцінки респондентами 11 аспектів можна
звести в 3 індекси. Для зручності, вони розраховані таким чином, щоб змінюватися від
-100 (дуже низьке значення індексу, що відповідає цілковитій незадоволеності) до +100
(дуже високе значення індексу, що відповідає повній задоволеності). Нижче на Діаграмі
2.2.3 наведені як середні значення індексів, так і % респондентів, які мають певне значення індексу. Абсолютна меншість респондентів отримали бали, що відповідають
низькій або дуже низькій задоволеності усіма вимірами: лише 14% мають низьке або
дуже низьке значення для задоволеності теперішньою роботою, лише 4% – для задоволеності умовами в Польщі в цілому, лише 10% – для задоволеності можливостями довгострокового перебування в Польщі.
Водночас, доволі прикметник є те, що найкраще респонденти оцінюють загалом умови
в Польщі (середня значення індексу – 50, отримали високий або дуже високий бал –
82%). Дещо гірше оцінюються можливості довгострокового перебування в Польщі
(середня значення індексу – 39, отримали високий або дуже високий бал – 67%). Водночас відносно найгірше респонденти оцінюють задоволеність теперішньою роботою
(середня значення індексу – 28, отримали високий або дуже високий бал – 64.5%).

Діаграма 2.2.3

Індекс задоволеності різними вимірами оцінок
респондентами аспектів роботи в Польщі
(% / середнє значення серед усіх респондентів)

50
39
28

15,9
32,2
48,6

22,6

44,2
50,2

21,6
12,2
1,7

Індекс задоволеності
теперішньою роботою

3,8
0,3

Індекс задоволеності
загалом умовами
роботи в Польщі

Низький (<=-25)
Середній (від -24.9 до +24.9)

23,2
13,5

Дуже низький (<=-75)

8,3
1,6

Високий (25>=)
Дуже високий (75>=)
Середнє значення

Індекс задоволеності
довгостроковим
перебуванням у Польщі
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В Таблиці 2.2.2 середні значення індексів наведені для респондентів з окремих міст
(бралися лише міста, де було опитано не менше 30 респондентів). Як можна бачити,
відносно найкраще оцінюють свою теперішню роботу респонденти з Катовиці і Млави
(середній бал 47-48). Гірші оцінки дають респонденти Варшави, Слупська, Румії (28-30).
Відносно найгірше оцінюють свою теперішню роботу респонденти Вроцлава, Лодзі,
Гданська, Бидгощі (21-24).

Таблиця 2.2.2

Індекс задоволеності різними вимірами
оцінок респондентами аспектів роботи в Польщі
(середнє значення серед усіх респондентів відповідного міста)

Задоволеність
теперішньою роботою

Задоволеність загалом
умовами роботи
в Польщі

Задоволеність
довгостроковим
перебуванням у Польщі

Катовиці

48

66

58

Млава

47

54

55

Варшава

30

50

35

Слупськ

30

45

29

Румія

28

57

48

Вроцлав

24

46

45

Лодзь

23

52

47

Гданськ

22

50

30

Бидгощ

21

45

40

Місто
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2.3 Досвід упередженого ставлення до себе через
українське громадянство
Як було показано в попередньому пункті, абсолютна більшість опитаних респондентів
задоволені як відносинам з колегами-поляками (83% задоволені), так і задоволені
відносинами з місцевими жителями на побутовому рівні (80%).
Водночас, респондентам також ставилося безпосереднє запитання про досвід
упередженого чи негативного ставлення через громадянство. Загалом, 27%
респондентів зрідка або часто відчували упереджене або негативне ставлення до
себе (в т.ч. часто – 3.5%) (Діаграма 2.3.1). При цьому, дещо частіше такий досвід мали
чоловіки – 31% проти 23% серед жінок.
Разом з цим, серед тих, хто часто відчував упереджене ставлення 61% задоволені
відносинами з колегами-поляками (не задоволені – 25%), 53% – відносинами з місцевими
жителями (проти 33%). А серед тих, хто зрідка відчував упереджене ставлення, рівень
задоволеності ще вищий: 78% задоволені відносинами з колегами-поляками (проти 19%);
75% задоволені відносинами з колегами-поляками (проти 22.5%).

Діаграма 2.3.1

Чи доводилося Вам відчувати особисто негативне – упереджене
або агресивне ставлення чи поводження з боку місцевих жителів (поляків)
по відношенню до Вас по причині того, що Ви є громадянином України?
(% серед усіх респондентів)

Так, часто
Так, зрідка

3,5

Ні
Важко сказати
23,6

71,0
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РОЗДІЛ ІІІ. ПРОГНОЗ ОКРЕМИХ СЦЕНАРІЇВ ДІЙ НА НАЙБЛИЖЧИЙ РІК

На Діаграмі 3.1 наведені дані щодо того, які сценарії-плани дій найближчий рік мають
респонденти. Відносно найбільше респондентів збираються (дуже ймовірно або
фактично) повертатися в Україну (33%) та/або шукати кращої роботи в Польщі (28%). Дещо
менше респондентів збираються отримувати дозвіл на проживання (23%) чи/або
шукатимуть роботу в іншій країні (22%). Ще 15% говорять про перевезення родини, 12.5%
– про придбання нерухомості. Відносно найменше респондентів дуже ймовірно чи
фактично планують відкриття свого бізнесу (8%).

Діаграма 3.1

В таблиці нижче наведено опис різних ситуацій.
Будь ласка, поміркуйте наскільки ймовірно, що Ви можете вдатися
до якоїсь з цих дій протягом найближчого року?
(% серед усіх респондентів)

19,7

Повернення в Україну

Пошук кращої роботи в Польщі

10,0

Буду докладати зусиль, щоб отримати дозвіл
на постійне проживання (або громадянство)

10,8

Пошук роботи в іншій країні

Перевезення своєї родину до Польщі

7,9

13,2

18,2

4,2

Відкриття свого бізнесу в Польщі

2,5

8,3

5,1

19,1

44,1

12,1

33,3

13,8

20,1

13,2

16,4

25,6

23,9

26,1

8,7

13,6

18,4

28,4

22,9

11,2

23,4

34,1

5,8 8,8

Придбання нерухомості в Польщі

30,9

22,7

33,0

37,6

Вже маю плани
Дуже ймовірно
Можливо
Малоймовірно
Не планую взагалі
Важко сказати
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Серед переліку сценаріїв-планів 4 стосуються безпосередньо вкорінення проживання в
Польщі: отримання дозволу на постійне проживання / громадянства, перевезення
родини, придбання нерухомості чи відкриття бізнесу (пошук іншої роботи скоріше
доцільно розглядати як збереження «статус-кво», а не вкорінення). На Діаграмі 3.2
наведений % респондентів, які дуже ймовірно або мають відповідну кількість планів
щодо вкорінення. Як можна бачити, 69% респондентів не вважають для себе дуже
ймовірним чи фактичним жоден з планів з вкорінення у Польщі в найближчий рік
(хоча більшість категорично не відкидає такі плани, як було показано на Діаграмі 3.1).
Кожен третій (31%) має щонайменше 1 такий план.

Діаграма 3.2

Кількість сценаріїв-планів вкорінення в Польщі (з максимально 4),
які респонденти вважають дуже ймовірними або фактично спланованими
для себе на найближчий рік
(% серед усіх респондентів)

Жодного
1

4,5 2,9 3,5

2
3

9,3

4

13,8

69,4
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РОЗДІЛ ІV. ІНТЕРЕС ДО РОБОТИ В ІНШИХ КРАЇНАХ

4.1 В яких інших країнах хотіли б працювати
84% респондентів мають інтерес до інших іноземних країни в плані роботи (Діаграма
4.1.1). Найбільше респондентів – 51% – приваблює Німеччина. По 22% говорили про
скандинавські країни та Чехію. Інші країни рідше називалися.

Діаграма 4.1.1

Якби у Вас була можливість обирати, в якій іноземній
країні працювати, яку б країну (країни) Ви б обрали?
(% серед усіх респондентів)

Німеччина

51,0

Скандинавські країни

22,1

Чехія

22,0

США

17,9

Канада

16,1

Велика Британія

12,8

Інші країни ЄС
Словаччина
Інша

12,2
4,4
2,0

Я б не хотів працювати
в жодній іншій країні, окрім Польщі
Важко сказати

14,3
1,9
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4.2 Інтерес до роботи в Німеччині
Абсолютна більшість респондентів (82%) знають, що з наступного року Німеччина планує
залучати більше працівників з України (Діаграма 4.2.1).

Діаграма 4.2.1

Чи знаєте Ви що з наступного року Німеччина
планує залучати більше працівників з України?
(% серед усіх респондентів)

Так
Ні
Відмова

15,4

81,9
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2 з 3 респонденти відповіли (63%), що їх цікавить пропозиція працевлаштування в
Німеччині (Діаграма 4.2.2). Утім, з них «дуже зацікавилися» 24% (тобто кожен четвертий
респондент).

Діаграма 4.2.2

Скажіть будь ласка, якою мірою Вам цікава
або не цікава можливість працевлаштування в Німеччині?
(% серед усіх респондентів)

Дуже цікава
Скоріше, цікава
Скоріше, не цікава

15,6
23,9

Зовсім не цікава
Важко сказати

20,4

39,2
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В Таблиці 4.2.1 дані наведені у розрізі респондентів з окремих міст (бралися лише міста,
де було опитано не менше 30 респондентів). У всіх містах працевлаштування в Німеччині
викликає інтерес.

Таблиця 4.2.1

Скажіть будь ласка, якою мірою Вам цікава або не цікава
можливість працевлаштування в Німеччині?
(середнє значення / % серед усіх респондентів відповідного міста)

Місто

Задоволеність
теперішньою роботою
(середній бал)

Інтерес до працевлаштування в Німечинні
Дуже
цікава

Скоріше
цікава

Дуже +
скоріше

Катовиці

48

8.2

49.2

57.4

Млава

47

33.3

35.9

69.2

Варшава

30

30.4

40.7

71.0

Слупськ

30

29.5

41.7

71.2

Румія

28

24.2

42.4

66.7

Вроцлав

24

18.6

46.5

65.1

Лодзь

23

19.2

33.3

52.5

Гданськ

22

17.7

39.2

56.9

Бидгощ

21

25.8

36.0

61.8
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Можна припустити, що найбільш схильними серйозно розглядати можливості до роботи
в Німеччині будуть ті, хто:
�

не планує на найближчий рік жодних сценаріїв-планів з укорінення в Польщі;

�

мають дуже низький, низький, середній або високий бал задоволеності теперішньою
роботою в Польщі;

�

цікавить пропозиція працевлаштування в Німеччині.

Іншими словами, якщо респондент не є цілковито задоволеним свою теперішню
роботою, не має чітких планів з укорінення в Польщі і водночас його приваблює
пропозиція з працевлаштування в Німеччині, то він/вона матимуть істотну ймовірність
скористатися такою можливістю. Нижче на Діаграмі 4.2.3 наводиться % респондентів, які
належать такої категорії респондентів (з поділом на тих, кого «дуже» або «скоріше»
цікавить пропозиція, і тих, кого «дуже» цікавить). Загалом, 40% респондентів
потрапляють у категорію тих, хто потенційно з високою ймовірністю цікавитиметься
працевлаштуванням у Німеччині. З них 15% потрапляють у категорію, хто особливо
істотно цікавитиметься таким працевлаштуванням.

Діаграма 4.2.3

% респондентів, які з високою ймовірністю можуть розглянути
ймовірність працевлаштування в Німеччині
(% серед усіх респондентів)

40,3

15,2

Скоріше+дуже цікавить

Дуже цікавить
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В Таблиці 4.2.2 аналогічні розрахунки наведені для окремих міст.

Таблиця 4.2.2

% респондентів, які з високою ймовірністю можуть розглянути
ймовірність працевлаштування в Німеччині
(% серед усіх респондентів відповідного міста)

Місто

Скоріше + дуже цікавить

Дуже цікавить

Катовиці

31.1

6.6

Млава

35.9

17.9

Варшава

47.7

18.2

Слупськ

40.9

17.4

Румія

36.4

12.1

Вроцлав

41.9

9.3

Лодзь

31.3

10.1

Гданськ

40.3

14.9

Бидгощ

44.9

20.2
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Про авторів дослідження

Gremi Personal – одна з найбільших в Польщі компаній з міжнародного
працевлаштування (центральний офіс в м.Гданську, 13 регіональних офісів по всій
Польщі), понад 100 співробітників в штаті, 140 іноземних компаній-партнерів). У компанії
постійно працює аналітичний департамент, який відстежує найактуальніші тенденції
трудової міграції з України до країн ЄС, її трансформацію і вплив на ринок ЄС і особливо
Польщі. Ми проводимо серію соціологічних досліджень серед українських
респондентів, тісно співпрацюємо з української та польської пресою і дослідницькими
організаціями.
Офіційний сайт компанії - www.gremi-personal.com

Vox Populi Agency - українська соціологічна агенція, заснована в 2009 році з
центральним офісом в Києві. Більше 200 реалізованих дослідницьких проектів повного
циклу для міжнародних організацій, урядових організацій, українських та іноземних
компаній, політичних партій.
Офіційний сайт компанії - www.vpa.com.ua

Контакти для медіа:
Прес-офіс «Gremi Personal» у Польщі
+48 513 516 155
media@gremi-personal.com
Прес-офіс «Gremi Personal» в Україні
+38 (098) 950 4676
gremi.personal.press@gmail.com

