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WSTĘP 

We wrześniu 2018 roku ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi1 objętych było ponad 569 tys. 

obcokrajowców, z czego niemal 94% to obywatele krajów spoza UE. W województwie małopolskim 

zamieszkiwało prawie 27,7 tys. cudzoziemców objętych ubezpieczeniami, podczas gdy jeszcze  

na koniec 2015 roku było ich niespełna 10,5 tys. Dane o podlegających ubezpieczeniom cudzoziemcach 

to nie tylko jedno ze źródeł informacji o zasobach migracyjnych (liczbie obcokrajowców) w Polsce  

i poszczególnych regionach kraju, ale i w pośredni sposób o integracji cudzoziemców na rynku pracy. 

Wykorzystane w niniejszym opracowaniu dane pochodzą z opublikowanej przez Zakład 

Ubezpieczeń Społecznych analizy Cudzoziemcy w polskim systemie ubezpieczeń społecznych2. 

Opracowanie zawiera informacje o cudzoziemcach objętych ubezpieczeniami emerytalnymi  

i rentowymi3, a także podlegających ubezpieczeniu chorobowemu. Zestawienia obejmują, w zależności 

od rodzaju informacji, dane w przekrojach 2008-wrzesień 2018 lub 2015-wrzesień2018. 

 

CUDZOZIEMCY ZGŁOSZENI DO UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH 

W ostatnich latach dynamicznie wzrasta liczba cudzoziemców podlegających 

ubezpieczeniom społecznym. O ile w grudniu 2008 roku ubezpieczeniom emerytalnym 

i rentowym podlegało nieco ponad 65 tys. osób fizycznych posiadających inne niż polskie 

obywatelstwo, o tyle pod koniec września 2018 roku ich liczba wynosiła już ponad 569 tys. Znacznie 

szybsze tempo napływu imigrantów spoza Unii Europejskiej widoczne jest w zmianie struktury 

zgłoszonych do ubezpieczeń cudzoziemców. Między końcem 2008 roku a wrześniem 2018 roku liczba 

objętych polskim systemem ubezpieczeń społecznych obcokrajowców posiadających obywatelstwo 

jednego z krajów UE wzrosła dwukrotnie (z 16,3 tys. do 35,5 tys.), podczas gdy cudzoziemców z krajów 

spoza UE – niemal jedenastokrotnie (z 48,7 tys. do 533,5 tys.). W 2008 roku obywatele krajów UE 

stanowili 1/4 podlegających ubezpieczeniom społecznych obcokrajowców mieszkających w Polsce,  

we wrześniu 2018 roku już tylko 6%, podczas gdy niemal 94% to obywatele krajów spoza UE. 

 

 

                                                           
1 Ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowym obowiązkowo podlegają m. in. wszyscy pracownicy, zleceniobiorcy, prowadzący 

działalność pozarolniczą, w tym także wykonujący w Polsce pracę cudzoziemcy (poza szczególnymi przypadkami; Dz. U. z 

2017 r. poz. 1778 z późn. zm.). 
2 R. Adamowicz, Cudzoziemcy w polskim systemie ubezpieczeń społecznych, Departament Statystyki i Prognoz Aktuarialnych, 

ZUS, Warszawa, 2019. 
3 Określenia: objęci polskim systemem ubezpieczeń społecznych, zgłoszeni do ubezpieczeń emerytalnego i rentowych, 

podlegający ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, podlegający ubezpieczeniom społecznym są w opracowaniu 

stosowane wymiennie. 



WWW.OBSERWATORIUM.MALOPOLSKA.PL 

4 

 

Wykres 1. Cudzoziemcy zgłoszeni do ubezpieczeń emerytalnego i rentowych w Polsce według obywatelstwa 

 

* stan na koniec września 2018 roku 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ZUS. 

 

Liczba cudzoziemców zgłoszonych do ubezpieczeń społecznych szczególnie dynamicznie wzrasta  

od 2015 roku. Między grudniem 2015 roku a wrześniem 2018 roku ich liczba zwiększyła się ponad 

trzykrotnie. Wraz ze wzrostem liczby cudzoziemców podlegających ubezpieczeniom emerytalnemu  

i rentowym, rośnie także ich udział w ogólnej liczbie ubezpieczonych w ZUS. Między 2008 a 2014 

rokiem obcokrajowcy stanowili niespełna 1% ubezpieczonych w ZUS, we wrześniu 2018 roku – 

ponad 3,6%.  

Wśród cudzoziemców objętych ubezpieczeniami społecznymi na koniec września 2018 

roku zdecydowanie największą grupę stanowili obywatele Ukrainy – ponad 425 tys. 

Pod koniec 2008 roku ukraińskie obywatelstwo posiadał co czwarty zgłoszony  

do ubezpieczeń emerytalnego i rentowych cudzoziemiec, podczas gdy w 2018 roku Ukraińcy stanowili 

już 75% cudzoziemców podlegających ubezpieczeniom społecznym w Polsce. Drugą pod względem 

liczebności grupę stanowią Białorusini, których udział w ogóle objętych ubezpieczeniami 

cudzoziemców nie przekracza jednak 6%. 

We wrześniu 2018 roku ponad 67% zgłoszonych do ubezpieczeń cudzoziemców 

stanowili mężczyźni (382,7 tys.). Jednocześnie, wśród obcokrajowców pochodzących 

z krajów UE udział mężczyzn był wyższy niż wśród obywateli krajów spoza UE 

(odpowiednio 74,0% i 66,8%). W latach 2015-2018 liczba podlegających ubezpieczeniom mężczyzn  

i kobiet obcokrajowców wzrastała w podobnym tempie – około trzykrotnie. 
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 Wykres 2. Struktura wieku cudzoziemców zgłoszonych 
 do ubezpieczeń emerytalnego i rentowych według kraju 
obywatelstwa (stan na wrzesień 2018 roku) 

Wśród objętych 

ubezpieczeniami społecznymi 

cudzoziemców dominują osoby 

między 20 a 49 rokiem życia.  

W 2018 roku grupa ta stanowiła 85,6% 

ubezpieczonych obcokrajowców. Niemal 

połowa, bo 48,4%, miała mniej niż 35 lat. 

Cudzoziemców pochodzących z krajów spoza 

UE cechuje młodsza struktura wieku niż 

obywateli krajów UE. Wśród tych pierwszych 

osoby poniżej 29 roku życia stanowią 32,4%, 

podczas gdy w drugiej grupie ich udział to 

niespełna 21%. Sytuacja jest odwrotna  

w przypadku osób powyżej 50 roku życia, 

których udział jest większy w grupie obywateli 

krajów UE (23,2% w porównaniu z 12,3% 

ubezpieczonych cudzoziemców spoza UE). 

 Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ZUS. 

 

Ubezpieczeni cudzoziemcy cechują się również młodszą strukturą wieku niż ubezpieczeni w ZUS 

ogółem. W grupie cudzoziemców udziały są wyższe niż dla ogółu ubezpieczonych w ZUS dla kobiet 

poniżej 30 roku życia (odpowiednio 32,2% i 19,0%) i mężczyzn poniżej 40 roku życia (odpowiednio 

64,8% i 48,1%). 

 

CUDZOZIEMCY ZGŁOSZENI DO UBEZPIECZEŃ W MAŁOPOLSCE 

W okresie 2015-2018 wszystkie województwa odnotowały wzrost liczby 

cudzoziemców zgłoszonych do ubezpieczeń społecznych. W województwie 

małopolskim liczba cudzoziemców objętych ubezpieczeniami wzrosła, w tym okresie, o ponad 17 tys. 

osób i we wrześniu 2018 roku wynosiła niemal 27,7 tys. osób4. Większa liczba obcokrajowców 

zgłoszonych do ubezpieczeń mieszkała w województwach mazowieckim (93,6 tys.), dolnośląskim  

                                                           
4 W 2018 roku nie udało się ustalić miejsca zamieszkania niemal 1/3 podlegających ubezpieczeniom cudzoziemców. 
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(43,9 tys.), wielkopolskim (42,8 tys.) i śląskim (35,1 tys.). Największą dynamikę wzrostu liczby 

cudzoziemców odnotowały województwa śląskie, wielkopolskie, pomorskie, zachodniopomorskie  

i lubuskie, podczas gdy w liczbach bezwzględnych najwięcej, bo ponad 50 tys. osób przybyło  

w województwie mazowieckim. Województwa położone w zachodniej i południowej części kraju oraz 

województwo mazowieckie skupiają znaczną część objętych ubezpieczeniami obcokrajowców,  

w porównaniu do niewielkiej liczby cudzoziemców zamieszkujących województwa położone wzdłuż 

wschodniej granicy kraju. 

Mapa 1. Cudzoziemcy zgłoszeni do ubezpieczeń emerytalnego i rentowych według województw zamieszkania w 2018 roku 

* stan na koniec września 2018 roku 

Uwaga: Wg stanu na koniec września 2018 roku nie udało się ustalić miejsca zamieszkania 33,2% cudzoziemców podlegających ubezpieczeniom 

emerytalnemu i rentowym. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ZUS. 

 

Poza zmianą liczby obcokrajowców objętych systemem ubezpieczeń społecznych w latach 2015-2018, 

zmienił się także struktura tej grupy ze względu na miejsce zamieszkania. Dla 6 województw udział 

zamieszkujących w nich cudzoziemców wzrósł, dla pozostałych uległ zmniejszeniu. Zmiany te były 

niewielkie i w większości przypadków nie przekroczyły 0,5 p.p. Widoczniej, bo o ponad 7 p.p., 

zmniejszył się udział województwa mazowieckiego, pomimo największego wśród województw wzrostu 

w liczbach bezwzględnych. 



WWW.OBSERWATORIUM.MALOPOLSKA.PL 

7 

 

Cudzoziemcy objęci ubezpieczeniami, zamieszkali w Małopolsce, we wrześniu 2018 roku stanowili 

4,9% zgłoszonych do systemu ubezpieczeń obcokrajowców, podczas gdy w 2015 roku analogiczny 

odsetek wynosił 5,7%. Województwo mazowieckie skupiało w 2018 roku 16,4% cudzoziemców  

(w 2015 roku – 23,5%), a województwa dolnośląskie, wielkopolskie i śląskie odpowiednio po 7,7%, 

7,5% i 6,2%. 

Mapa 2. Rozmieszczenie przestrzenne cudzoziemców zgłoszonych do ubezpieczeń emerytalnego i rentowych w 2018 roku 
oraz zmiany udziałów województw w latach 2015-2018  

 

* stan na koniec września 2018 roku 

Uwaga: Wg stanu na koniec września 2018 roku nie udało się ustalić miejsca zamieszkania 33,2% cudzoziemców podlegających ubezpieczeniom 

emerytalnemu i rentowym. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ZUS. 

 

We wrześniu 2018 roku w województwie małopolskim mieszkało 11,3% cudzoziemców z krajów UE 

zgłoszonych do polskiego systemu ubezpieczeń społecznych. Najwięcej, bo ponad 1/5 obcokrajowców 

z UE skupiało województwo mazowieckie. Obywatele krajów spoza UE zamieszkujący  

w Małopolsce stanowili natomiast 4,4% obywateli tych państw, którzy byli objęci ubezpieczeniami 

społecznymi w Polsce. Znacznie więcej zamieszkiwało województwa: mazowieckie (16,1%), 

dolnośląskie (7,7%) czy wielkopolskie (7,7%). 
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Na koniec września 2018 roku w województwie małopolskim mieszkało 4,2% Ukraińców zgłoszonych 

do systemu ubezpieczeń społecznych. Najwięcej, bo 12,4% Ukraińców mieszkało w województwie 

mazowieckim, po 8,3% skupiały także województwa dolnośląskie i wielkopolskie, a 6,6% -  

województwo śląskie. Poza tym w województwie małopolskim mieszkało wówczas: 10,1% Rosjan, 

3,3% Wietnamczyków, 2,7% Białorusinów oraz 2,4% Mołdawian podlegających ubezpieczeniom 

społecznym. 

Tabela 1. Struktura obywateli Ukrainy, Białorusi, Wietnamu, Mołdowy i Rosji objętych ubezpieczeniami społecznymi według 
województwa zamieszkania (wrzesień 2018 rok) 

Województwo 
miejsca zamieszkania 

ubezpieczonego 

ukraińskie białoruskie wietnamskie mołdawskie rosyjskie 

% 

dolnośląskie 8,3 3,7 1,9 3,6 8,5 

kujawsko-pomorskie 2,5 1,3 1,0 2,9 2,5 

lubelskie 1,8 2,6 0,5 1,1 2,3 

lubuskie 2,8 1,2 0,4 2,4 1,4 

łódzkie 3,8 2,2 2,8 3,1 4,1 

małopolskie 4,2 2,7 3,3 2,4 10,1 

mazowieckie 12,4 19,1 80,3 7,8 26,3 

opolskie 2,0 0,5 0,3 3,9 0,8 

podkarpackie 1,2 0,3 0,4 0,8 1,2 

podlaskie 0,8 7,9 0,1 1,0 3,3 

pomorskie 4,0 4,4 2,3 7,4 9,0 

śląskie 6,6 2,1 2,8 5,3 4,8 

świętokrzyskie 0,7 0,3 0,3 1,1 0,9 

warmińsko-mazurskie 1,1 1,4 0,1 2,6 2,9 

wielkopolskie 8,3 4,2 0,8 9,2 4,8 

zachodniopomorskie 3,5 2,1 1,3 3,9 2,6 

nieustalone 
województwo 

36,2 44,1 1,2 41,5 14,6 

ogółem 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Źródło: opracowanie własne na podstawie R. Adamowicz, Cudzoziemcy w polskim systemie ubezpieczeń społecznych, Departament Statystyki i Prognoz 

Aktuarialnych, ZUS, Warszawa, 2019. 

 

UBEZPIECZENI WEDŁUG SIEDZIBY PŁATNIKA 

Liczba cudzoziemców zgłoszonych do ubezpieczeń społecznych przez płatników 

mających swoją siedzibę w województwie małopolskim5 we wrześniu 2018 roku 

wynosiła prawie 47,7 tys. osób, podczas gdy w 2015 roku było to 18,4 tys. osób. Najwięcej, bo ponad 

151 tys. cudzoziemców zgłosili do ubezpieczeń płatnicy z siedzibą w województwie mazowieckim,  

a po ponad 50 tys. obcokrajowców – w województwach wielkopolskim (55 tys.), dolnośląskim (53,7 

tys.) i śląskim (51,1 tys.). 

                                                           
5 Jeżeli ubezpieczony jest zatrudniony u kilku płatników, którzy mają swoje siedziby w różnych województwach, to jest 

wykazywany w każdym z tych województw. W przypadku zatrudnienia u kilku płatników z siedzibą w tym samym 

województwie, ubezpieczony występuje w zestawieniu tylko raz.  
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TYTUŁY UBEZPIECZEŃ 

Ponad połowa zgłoszonych do polskiego systemu ubezpieczeń cudzoziemców  

to pracownicy6, kolejnych 40% to pracujący na podstawie umowy zlecenia lub umowy agencyjnej,  

a około 3% to osoby wykonujące pozarolniczą działalność. Mniej niż 1% cudzoziemców to zgłoszeni 

jako bezrobotni. Od 2015 roku wzrasta udział cudzoziemców zgłoszonych do ZUS z tytułu 

wykonywania pracy na podstawie umowy-zlecenia lub umowy agencyjnej, zmniejsza się natomiast 

odsetek osób ubezpieczonych z tytułu umowy o pracę. Udział tej ostatniej grupy jest większy wśród 

cudzoziemców pochodzących z krajów UE niż z krajów spoza UE (odpowiednio 68,7% i 55,4%). 

Również w przypadku ubezpieczenia z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności udział jest 

większy dla cudzoziemców z krajów UE (17,5% w porównaniu do 2,2% cudzoziemców spoza UE). 

Ubezpieczenie z tytułu umowy-zlecenia lub umowy agencyjnej jest z kolei znacznie częstsze  

w przypadku obcokrajowców z krajów spoza UE (42,2% w porównaniu do 13,4% dla obcokrajowców 

z krajów UE). 

 

UBEZPIECZENI WEDŁUG SEKCJI PKD PŁATNIKA 

Niemal co czwarty zgłoszony do ubezpieczeń obcokrajowiec we wrześniu 2018 roku 

pracował u płatnika z sekcji N, czyli prowadzącego działalność w zakresie usług administrowania  

i działalność wspierającą. W przetwórstwie przemysłowym pracowało ponad 15% ubezpieczonych 

cudzoziemców, a w budownictwie oraz transporcie i gospodarce magazynowej – po ponad 10%. 

Udział zatrudnionych w wymienionych powyżej sekcjach wzrósł między końcem 2015 a wrześniem 

2018 roku. Ponad 7,5% cudzoziemców pracowało w podmiotach obejmujących usługi wiedzochłonne 

(sekcja M – działalność profesjonalna, naukowa i techniczna oraz J – informacja i komunikacja). 

Najwyższą dynamikę liczby zatrudnionych cudzoziemców odnotowały podmioty w sekcjach 

budownictwo oraz działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca. Wśród 

obcokrajowców z krajów UE dominuje zatrudnienie w sekcjach: G (handel hurtowy i detaliczny; 

naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle), M (działalność profesjonalna, naukowa  

i techniczna) oraz J (informacja i komunikacja). Cudzoziemcy z krajów spoza UE byli zatrudnieni 

przede wszystkim w sekcjach: N (działalność w zakresie usług administrowania i działalność 

wspierająca), C (przetwórstwo przemysłowe), F (budownictwo) oraz H (transport i gospodarka 

magazynowa). 

 

                                                           
6 Na podstawie kodu tytułu ubezpieczenia. 
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Wykres 3. Cudzoziemcy zgłoszeni do ubezpieczeń według sekcji PKD płatnika (wrzesień 2018 rok) 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ZUS. 

 

UBEZPIECZENIA CHOROBOWE 

We wrześniu 2018 roku 66,6% cudzoziemców objętych ubezpieczeniami emerytalnym  

i rentowymi było zgłoszonych także do ubezpieczenia chorobowego. Udział ten spadł  

z niemal 75% w 2015 roku. Odsetek objętych ubezpieczeniem chorobowym jest wyższy wśród 

obcokrajowców z krajów UE niż wśród pochodzących spoza UE, co wynika między innymi  

z większego udziału zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, a tym samym objętych 

obowiązkowym ubezpieczeniem chorobowym, obcokrajowców z UE. 

 

WYPŁACONE ŚWIADCZENIA 

Liczba świadczeń emerytalnych i rentowych, które wypłacono cudzoziemcom w grudniu 

2017 roku to 4,8 tys., z czego większość stanowiły emerytury (3,7 tys.). Świadczenia te stanowiły 

zaledwie 0,06% wszystkich świadczeń emerytalno-rentowych wypłacanych w tym okresie przez ZUS. 

Łączna kwota przysługujących obcokrajowcom w grudniu 2017 roku rent i emerytur to 5,4 mln zł – 

0,03% ogólnej kwoty świadczeń emerytalnych i rentowych. W wydatkach na zasiłki i świadczenia 

krótkoterminowe wypłacone obcokrajowcom w 2018 roku, które stanowiły 0,7% ogółu wydatków  
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na zasiłki i świadczenia krótkoterminowe, największy udział miały zasiłki macierzyńskie i zasiłki 

chorobowe (odpowiednio 48,1% i 43,4%). 

PODSUMOWANIE 

W latach 2008-2018 systematycznie wzrastała liczba cudzoziemców objętych ubezpieczeniami 

społecznymi w Polsce. Szczególnie dynamicznie wzrastała liczba obcokrajowców z krajów spoza UE, 

a we wrześniu 2018 roku niemal 75% stanowili obywatele Ukrainy. Liczba zgłoszonych do 

ubezpieczeń cudzoziemców, zamieszkałych w województwie małopolskim, we wrześniu 2018 roku, 

wyniosła niemal 27,7 tys. osób, o około 17 tys. więcej niż pod koniec 2015 roku. Województwo 

skupiało tym samym 4,9% objętych ubezpieczeniami cudzoziemców. Zgłoszeni do polskiego 

systemu ubezpieczeń obcokrajowcy znajdowali zatrudnienie głownie w podmiotach prowadzących 

działalność w ramach  sekcji N – usługi administrowania i działalność wspierająca, C – przetwórstwo 

przemysłowe oraz F – budownictwo i H – transport i gospodarka magazynowa.  


