
 

 

Komentarz Związku Przedsiębiorców i Pracodawców ws. aktywności 

gospodarczej Ukraińców w Polsce – rok 2022 absolutnie rekordowy 

 

Z pewnością początek roku nie był dla polskich przedsiębiorców udany. W lutym 

zarejestrowano niemal 5000 mniej nowych działalności gospodarczych niż jeszcze miesiąc 

wcześniej.  W marcu natomiast z “pomocą” przybyli Ukraińcy, którzy na tyle pewnie poczuli 

się w Polsce, że w dużej mierze przyczynili się do przekroczenia styczniowego progu. Do końca 

2021 r. w Polsce zarejestrowanych było 7117 działalności gospodarczych prowadzonych przez 

obywateli Ukrainy. W samym 2022 roku i tylko do września obywatele ukraińscy złożyli 

tymczasem 9374 wnioski o założenie działalności. 

Wnioski o założenie działalności w Polsce ogółem 

Dane miesięczne z 2022 r. 

Styczeń 26 567 

Luty  21 792 

Marzec 26 962 

Kwiecień 25 806 

Maj  27 369 

Czerwiec 27 250 

Lipiec  25 539 

Źródło: CEIDG, InfoCredit 

Z danych zebranych przez firmę analityczną InfoCredit wynika, że z Polską duży odsetek 

Ukraińców wiąże nie tylko przyszłość rodzinną, ale i biznesową. Bliskość do pozostawionego 

domu z pewnością ma znaczenie w osadzaniu się na terenie Polski, a realizacja zawodowa 

znajduje przełożenie nie tylko w pracy na etacie, ale też w nowo otwieranych działalnościach. 

Z pewnością motywujące dla Ukraińców jest zniesienie barier w zatrudnieniu, gdyż obecnie 

nie trzeba żadnych zezwoleń. Jest tylko procedura powiadomienia powiatowego urzędu pracy, 

że dana osoba jest zatrudniona. Do sierpnia niemal 390 tys. osób z Ukrainy zostało 

zatrudnionych w ramach uproszczonej procedury. Do połowy wakacji ponad 770 tys. 

Ukraińców było legalnie zatrudnionych w naszym kraju 

Jak wskazała w niedzielę na Twitterze Straż Graniczna to kobiety i dzieci stanowiły 

zdecydowaną większość wśród 6,36 mln osób przekraczających naszą wschodnio-południową 

granicę.  

Taka struktura osiedlających się w Polsce Ukraińców odpowiada typowi najczęściej 

otwieranych działalności którymi są: fryzjerstwo i zabiegi kosmetyczne. Ale nie tylko. “Na 



 

 

swoje” w Polsce w tym roku poszły także informatyczki i informatycy. Porównywalnie dużo 

działalności w stosunku do ubiegłych lat zakładano także w budownictwie i transporcie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Duże miasta głównym celem 

Najwięcej działalności w tym roku obywatele Ukrainy założyli na Mazowszu (2262),  

w województwie Dolnośląskim (1473) i Małopolskim (1285). Na 4. miejscu jest Pomorskie,  

a na 5. Wielkopolskie (odpowiednio 1040 i 701). W województwach położonych na wschodzie 

Polski działalności gospodarczych naszych gości przybyło dużo mniej. W Podkarpackim 209,  

w Lubelskim 253, a w Podlaskim tylko 59, mniej nawet niż na Warmii i Mazurach (61). 

Wydaje się, że najwięcej działalności gospodarczych nasi goście założyli tam, gdzie jest 

największa szansa zdobycia klientów. Nic więc dziwnego, że najchętniej udawali się do 

Warszawy i największych miast. Odległość od granicy nie miała tu znaczenia. Liczył się 

atrakcyjny rynek, szansa na godne urządzenie się i znalezienie mieszkania. 

Głównym celem biznesowym i zarobkowym była Warszawa. W stolicy w tym roku nasi goście 

założyli 1764 nowych działalności.  Na drugim miejscu znalazł się Kraków (1042 nowych 

działalności), który nieznacznie wyprzedził Wrocław (1040). W Gdańsku i Poznaniu przybyło 

odpowiednio 434 i 417 działalności. Szczecin znacznie wyprzedził Łódź (314 wobec 237).   

Z wymienionych miast największy skok zanotowaliśmy we Wrocławiu (z 635 przed 2022 r. do 

1040 w tym roku), w Krakowie (z 697 do 1042) i w Gdańsku (z 200 do 434) – dodaje Jerzy 

Wonka, prezes zarządu InfoCredit. 



 

 

 

Działalność gospodarcza, mimo coraz większych obciążeń i ciągłych zmian w przepisach 

podatkowych, nadal jest najprostszą formą biznesu. Z nadanym numerem PESEL, przy pomocy 

wolontariuszy i wsparciu urzędników, jest to do załatwiania praktycznie od ręki. Współpraca 

polskiego i ukraińskiego biznesu przy odbudowie kraju naszych sąsiadów to jeszcze temat 

przyszłości. Dziś nasi goście próbują się odnaleźć w naszym kraju, także biznesowo, bo chcą 

być niezależni. 

 

 


