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Na Śląsku cudzoziemców przybywa, ale na Podbeskidziu odnotowano spadek

W 2019 r. w województwie śląskim liczba cudzoziemców zgłoszonych do ubezpieczeń społecznych
wyniosła 56,7 tys. osób. To o ponad 7,5 tys. osób więcej niż w 2018 r.  Niemal we wszystkich 
śląskich oddziałach wzrosło zatrudnienie wśród osób z zagranicznym paszportem, jedynie na 
Podbeskidziu odnotowano w 2019 r. spadek w porównaniu do roku 2018. 

W całym kraju do ubezpieczeń społecznych w 2019 r. zgłoszono 651 tys. cudzoziemców, czyli o 81 
tys. więcej niż w roku 2018 r. - Trzeba pamiętać o tym, że dane Zakład Ubezpieczeń Społecznych 
obejmują tylko osoby zatrudnione w taki sposób, od którego istnieje obowiązek odprowadzania 
składek na ubezpieczenia społeczne, jak np. umowa o pracę, zlecenie, bądź też prowadzenie 
działalności gospodarczej. W naszych statystykach nie mamy zagranicznych pracowników, którzy 
wykonują pracę tylko na umowę o dzieło lub też pracują nielegalnie, bez pozwoleń i stosownych 
umów - wyjaśnia Beata Kopczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa śląskiego. 

Najwięcej w Chorzowie, najmniej w Zagłębiu

Najwięcej obcokrajowców pracuje na terenie działalności oddziału ZUS w Chorzowie. W 2019 r. 
zgłoszonych do ubezpieczeń społecznych było 11 382 obcokrajowców, to prawie 1,3 więcej niż w 
2018 r. W oddziale ZUS w Zabrzu do ubezpieczeń społecznych zgłoszono w ubiegłym roku 11 107 
osób z zagranicy. Tutaj wzrost nastąpił o prawie 2 tys. osób w stosunku do 2018 r. 

Największy wzrost cudzoziemców zgłoszonych do ZUS nastąpił na terenie działalności 
częstochowskiego ZUS. W porównaniu do 2018 r., gdzie do ubezpieczeń społecznych zgłoszono 
8061 cudzoziemców, w 2019 r. było ich o ponad 2,7 tys. osób więcej, czyli 10 858.  podlega 
ubezpieczeniom społecznym z terenu działalności częstochowskiego ZUS. 

W oddziale ZUS w Rybniku do ubezpieczeń społecznych zgłoszono w 2019 r. 9471 obcokrajowców, 
to więcej o 1,8 osób niż w 2018 r. Na terenie Zagłębia w 2019 r. legalnie pracowało 5433 
cudzoziemców, czyli o 200 więcej niż odnotowano w sosnowieckim ZUS w 2018 r. 

Przyjeżdżają głównie Ukraińcy

Wśród pracowników z zagranicznym paszportem najwięcej jest Ukraińców. W 2019 r. do 
ubezpieczeń społecznych w naszym województwie zgłoszonych było 46 270 obywateli Ukrainy, w 
2018 r. - 40 460 osób. Jedynie w Oddziale ZUS w Bielsku -Białej zmniejszyła się liczba Ukraińców. W 
2019 r. było ich o 769 mniej niż w 2018 r. 

Dane dla poszczególnych oddziałów na 31.12.2019 r.: 

Oddział Ogółem Pracownicy Działalność 
Gospodarcza

Obywatele 
Ukrainy

Bielsko-Biała 8 541 6 313 237 6 932
Chorzów 11 382 6 006 318 8 657
Częstochowa 10 858 8 820 161 9 470
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Rybnik 9 471 6 018 217 7 834
Sosnowiec 5 433 2 941 171 4 308
Zabrze 11 107 4 562 227 9 069

Obcokrajowcy w większości zatrudnieni są na umowę o pracę (ponad 34,6 tys. osób), jednak wielu z 
nich zakłada w Polsce własne firmy, dzięki czemu tworzą miejsca pracy nie tylko dla siebie, ale w 
miarę rozwoju biznesu, także dla innych.  Pozostali cudzoziemcy ujęci w statystykach Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych  podlegający ubezpieczeniom społecznym to osoby, które mają inne 
formy zatrudnienia np. umowa zlecenie. 

Więcej mężczyzn niż kobiet

Co ciekawe, zdecydowanie więcej w ubezpieczeniu społecznym jest mężczyzn niż kobiet. Przewaga 
po stronie mężczyzn jest prawie dwukrotna. W większości, bo aż w 85 procentach, przyjeżdżają z 
zagranicy do pracy w Polsce osoby w tzw. sile wieku, czyli w przedziale 20- 49 lat. Najczęściej 
zatrudniani są w przemyśle, transporcie i „budowlance”. Sporo osób związana jest z usługami i 
handlem.  

Oddział Inne obywatelstwa pod względem liczby zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych - 
ogółem

Bielsko-Biała Gruzińskie (352), Białoruskie (195), Czeskie (128) i Mołdawskie (128)
Chorzów        Gruzińskie (309), Białoruskie (302), Rosyjskie (157)
Częstochowa        Białoruskie (290), Mołdawskie (261), Gruzińskie (99)
Rybnik        Białoruskie (271), Gruzińskie (169), Rosyjskie (80) i Hinduskie (80)
Sosnowiec        Białoruskie (210), Chińskie (144), Rosyjskie (57)
Zabrze        Gruzińskie (459), Białoruskie (310), Mołdawskie (82)
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