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Wprowadzenie

1. 
Wprowadzenie 
Paweł Kaczmarczyk

Migracje zarobkowe to fenomen społeczny na stałe obecny w świadomości 
Polaków. Dodatkowo, oprócz oczywistego dla większości zjawiska wyjazdów 
zagranicznych, ostatnie lata przyniosły istotne novum, a mianowicie napływ 
cudzoziemców. Skala tego ostatniego nie jest na razie masowa (a przynajmniej 
nie pokazują tego dostępne dane statystyczne), ale bez wątpienia za sprawą 
imigracji Polacy mieli już okazję zetknąć się z kulturową różnorodnością.

Migracje zarobkowe są w dość oczywisty sposób powiązane z problematyką 
rynku pracy: z jednej strony czynniki związane z funkcjonowaniem tego właśnie 
rynku są uważane za kluczowe dla zrozumienia mechanizmów oraz uwarunko-
wań migracji. Z drugiej strony – ze względu na to, że mobilność zagraniczna to 
przemieszczenie zasobów pracy, wpływa ona na działanie rynku pracy zarówno 
w kraju przyjmującym, jak i wysyłającym migrantów.

Celem prezentowanego opracowania jest przedstawienie względnie komplek-
sowego i pogłębionego obrazu współczesnych migracji Polaków, jak również 
obecności cudzoziemców w Polsce oraz powiązanie obu tych procesów z prob-
lematyką polskiego rynku pracy. W szczególności nakreślony zostanie obraz, 
który powinien docelowo (po fazie dyskusji i warsztatów) wskazać potencjal-
ne obszary wsparcia (działania) organizacji pozarządowych. Autorzy postawi-
li sobie za zadanie nakreślenie przede wszystkim kontekstu tych działań oraz 
identyfikację hipotetycznych, obiecujących obszarów, w których aktywność or-
ganizacji pozarządowych mogłaby okazać się pożyteczna. Głównym celem 
aplikacyjnym jest sformułowanie wskazówek oraz rekomendacji niezbędnych 
do przeprowadzenia działań szkoleniowych w dalszej fazie realizacji programu 
„Work in Poland”.

Opracowanie ma charakter analityczny i skupiać się będzie na wybranych, naj-
ważniejszych problemach we współczesnych badaniach nad migracjami z i do 
Polski. Tym niemniej opierać się będzie na możliwie szerokim spektrum litera-
tury i wynikach znanych badań migracyjnych. Analiza koncentruje się przy tym 
na problematyce migracji z Polski, kluczowej w kontekście programu. Kwestie 
odnoszące się do imigracji do Polski zostały potraktowane w sposób ogólny, 
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ale i taki, by umożliwić stworzenie w miarę kompleksowego obrazu migra-
cyjnego Polski oraz by zaproponować określone rejony wsparcia ze strony 
organizacji pozarządowych także i w tym obszarze. Ponieważ zakładamy, iż 
jednym z kluczowych kontekstów decyzji migracyjnej, ale i obszarem, w którym 
obserwowane są skutki mobilności (we wszelkich wymiarach), jest społeczność 
lokalna, stąd szczególny nacisk zostanie położony na ten właśnie poziom anali-
zy. Niezależnie od próby stworzenia ogólnego obrazu problemu przygotowane 
zostały również pogłębione studia przypadków w odniesieniu do grup migran-
tów bądź potencjalnych migrantów, którzy mogą być w sferze zainteresowania 
organizacji pozarządowych, a także opisujące interesujące typy migracji bądź 
procesy migracyjne na poziomie regionalnym.

Struktura tekstu jest następująca: w pierwszej części przedstawione są wybrane 
aspekty ram kontekstualnych współczesnych migracji w Polsce i krajach Europy 
Środkowo-Wschodniej (ze szczególnym naciskiem na problematykę rynku pra-
cy). W kolejnej części przedyskutowano wybrane koncepcje teoretyczne, które 
powinny pozwolić lepiej rozumieć mechanizmy i skutki migracji z i do Polski. 
Rozdział czwarty zawiera ogólny obraz współczesnych migracji z Polski – ich 
opis statystyczny oraz próbę interpretacji w kategoriach przyczynowo-skutko-
wych. W kolejnej części punktem zainteresowania uczyniono współczesny na-
pływ do Polski, przy czym szczególny nacisk został położony na strukturalne 
cechy imigracji. Dalsze rozdziały (w zasadzie druga część opracowania) zawie-
rają pogłębione studia przypadków obejmujące studia regionalne, analizy ty-
pów mobilności czy wybranych grup migranckich. Przedostatni rozdział zawiera 
informacje na temat funkcjonowania organizacji pozarządowych działającymi 
na rzecz migrantów w obszarze powiązanym z rynkiem pracy. Ostatni rozdział 
to podsumowanie całości opracowania – zawiera zarówno wnioski jak i reko-
mendacje dla organizacji pozarządowych działających na rynku pracy i w ob-
szarach powiązanych z migracjami.
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Kontekst społeczno-ekonomiczny

2. 
Kontekst społeczno-
ekonomiczny1 
Paweł Kaczmarczyk

Aż do końca lat 80. kraje Europy Środkowo-Wschodniej (EŚW) miały wiele cech 
wspólnych, tak że region ten można było uznać za względnie homogeniczny. 
Podobieństwa dotyczyły przede wszystkim: dominacji sektora publicznego oraz 
własności państwowej w gospodarce, silnych tendencji autarkicznych i powią-
zań z pełniącym centralną rolę w tym swoistym systemie polityczno-ekonomicz-
nym Związkiem Radzieckim. W zasadzie wszystkie kraje bloku wschodniego 
należałoby uznać za zacofane w zakresie struktur ekonomicznych z przemoż-
ną rolą przemysłu, zwłaszcza ciężkiego, relatywnie dużym udziałem rolnictwa 
i niewielkim znaczeniem sektora usług. Rynek pracy funkcjonował tylko w teorii: 
bezrobocie oficjalnie nie istniało, cechą większości krajów regionu były bardzo 
wysokie wskaźniki aktywności zawodowej, którym towarzyszyła niska produk-
tywność i zatrudnienie znacznie przewyższające realne potrzeby. 

Sytuacja ta zaczęła się zmieniać wraz z przełomem politycznym końca lat 80. 
Tempo zmian było różne, ale zmiany te objęły w zasadzie wszystkie kraje regio-
nu. Różnice w charakterze i intensywności reform (a także w układzie czynników 
o charakterze zewnętrznym) doprowadziły bardzo szybko do rozbicia wcześ-
niejszego homogenicznego układu na kilka podgrup krajów, wśród których 
Czechy, Węgry, Polskę, Słowenię i Słowację należałoby uznać za liderów prze-
mian, a byłe republiki ZSRR za maruderów procesu transformacji. Różnice te 
przejawiały się (i poniekąd wciąż przejawiają) w każdym nieomal aspekcie rze-
czywistości społeczno-ekonomicznej – poczynając od poziomu PKB per capita, 
poprzez strukturę gospodarki, poziom inflacji, sytuację na rynku pracy, aż po 
wskaźniki demograficzne (z krajami byłego ZSRR bardzo poważnie zagrożony-
mi demograficzną zapaścią).

1. Por. Fihel, Kaczmarczyk, Okólski 2007.
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Obraz ten został przedstawiony nie bez powodu. Analizując procesy migracyj-
ne, patrzymy zwykle na lukę dochodową między krajami EŚW (w tym Polski) 
a krajami Europy Zachodniej czy Stanami Zjednoczonymi. W tej mierze różnice 
między poziomem dochodu narodowego per capita, ale również w realnych 
dochodach czy stawkach płac, ulegają stopniowej, acz powolnej konwergencji. 
Trudno byłoby na podstawie tylko tego kryterium wyjaśniać dynamikę procesów 
mobilności w krajach regionu. Nie jest to możliwe także wówczas, gdy pomija 
się wewnętrzne zróżnicowanie Europy Środkowo-Wschodniej mające kluczowe 
znaczenie w procesie generowania i kształtowania skali oraz struktury mobilno-
ści w tej części świata (por. Kaczmarczyk i Okólski 2002). 

Można wskazać co najmniej kilka aspektów procesu transformacji społeczno
-ekonomicznej krajów Europy Środkowo-Wschodniej, które w istotny sposób 
wpływały (i wpływają) na zjawiska mobilności (Garson, Redor i Lemaitre 1997, 
Kaczmarczyk i Okólski 2002):

Po pierwsze, transformacja od gospodarki socjalistycznej do systemu kapitali-
stycznego ujawniła poważną nadwyżkę zasobów pracy. W bardzo krótkim cza-
sie (w zasadzie we wszystkich krajach byłego bloku wschodniego) doprowadzi-
ło to do wzrostu bezrobocia i poważnej nierównowagi na rynkach pracy. Wiele 
osób pozostających bez pracy albo zagrożonych bezrobociem decydowało się 
w tej sytuacji na poszukiwanie pracy albo innych aktywności zapewniających 
dochód poza granicami własnego kraju. 

Po drugie, liberalizacja sfery przepływów kapitałowych doprowadziła do rela-
tywnie dużego napływu inwestycji bezpośrednich. Przyczyniały się one do zmian 
w sferze gospodarczej i społecznej, współtworzyły sukces ekonomiczny niektó-
rych krajów regionu, ale również generowały dodatkowe strumienie migracji, 
choć w tym wypadku głównie z krajów wysoko rozwiniętych (ekspatrianci).

Po trzecie, negatywne reperkusje rozpadu bloku wschodniego dla handlu mię-
dzy krajami byłego RWPG powodowały daleko idące konsekwencje nie tylko 
na poziomie gospodarek narodowych, ale i dla obywateli EŚW (por. skutki tzw. 
kryzysu rosyjskiego).

Po czwarte, na co zwracano już uwagę, liberalizacja większości sfer życia kra-
jów EŚW ujawniła przewagi komparatywne poszczególnych krajów i doprowa-
dziła do wytworzenia się lokalnych ośrodków emigracji i imigracji. 

Wszystkie z wymienionych wyżej efektów oddziaływały także na migracje z i do 
Polski. Trzeba również pamiętać o uwarunkowaniach instytucjonalnych ty-
powych dla naszego kraju, które jak pokazuje wiele analiz, miały kluczowe 
znaczenie w kreacji strumieni migracyjnych zarówno przed zmianą systemo-
wą, jak i w jej trakcie (por. Kaczmarczyk 2005). Okres powojenny to przecież 
faza mniej lub bardziej skutecznej, ale jasno zadekretowanej polityki kontroli 
granic, której celem była w większości wypadków minimalizacja skali odpły-
wu (i napływu). Aż do 1988 r. kwestie związane z wyjazdami zagranicznymi 
obywateli Polski pozostawały w gestii biur paszportowych podporządkowanych 
milicji, a sam paszport był jednorazowy lub też, w wypadku wielokrotnego, 

Proces 
transformacji 
krajów EŚW 
a mobil-
ność ich 
mieszkańców
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z wyjątkiem okresu ewentualnych wyjazdów, znajdował się w milicyjnym depo-
zycie. Teoretycznie każdy obywatel miał prawo otrzymać paszport, ale ustawa 
o paszportach z 1959 r. przewidywała, że decyzja odpowiedzialnej instytucji 
mogła być odmowna „z uwagi na względy państwowe i społeczne”. W prakty-
ce oznaczało to niemal pełną uznaniowość działania władz, co w późniejszym 
okresie jeszcze podkreślono, wydając tzw. wytyczne regulujące tryb postępo-
wania w zależności od bieżącej sytuacji społeczno-ekonomicznej. Dodatkowe 
komplikacje wiązały się z koniecznością uzyskania wizy (umowy na temat ruchu 
bezwizowego z większością krajów świata weszły w życie dopiero w latach 90.). 
Stopniowe działania liberalizujące sferę mobilności międzynarodowej – takie 
jak możliwość (od 1971 r.) uzyskania paszportu na podstawie poświadczenia 
zdeponowania w banku odpowiedniej ilości waluty, wprowadzenie bezprece-
densowych ułatwień w wyjazdach do NRD, które polegały na tym, że możliwy 
był wyjazd wyłącznie na podstawie wpisu w dowodzie osobistym (możliwy do 
uzyskania w Komendzie Powiatowej MO) czy wreszcie daleko posunięte uła-
twienia z lat 80., aż do proklamacji nowej, liberalnej polityki paszportowej 
w 1988 r. – miały bezpośrednie i niemal natychmiastowe przełożenie na skalę 
i strukturę mobilności Polaków.

Znaczenie czynników o charakterze instytucjonalnym zmieniło się po 1989 r., 
ale trudno byłoby przyjąć tezę, że zmniejszyło się ono w sposób znaczący. Wy-
raźnym sygnałem, jak istotne są uwarunkowania o takim właśnie charakterze, 
był proces akcesji Polski do struktur UE. Przystąpieniu Polski do UE w maju 
2004 r. towarzyszyła ożywiona debata na temat potencjalnych skutków rozsze-
rzenia, ale przede wszystkim nie dla kraju przystępującego, lecz krajów tzw. sta-
rej Unii. W debacie tej bardzo ważna była kwestia skutków liberalizacji zasad 
ruchu granicznego, a zwłaszcza wprowadzenia w życie jednej z zasadniczych 
swobód UE, czyli swobody przemieszczania się i podejmowania zatrudnienia 
poza granicami danego kraju członkowskiego. Debata ta zakończyła się częś-
ciowym tylko sukcesem: w maju 2004 r. swoje rynki pracy otworzyły zaledwie 
trzy kraje – Wielka Brytania, Irlandia oraz Szwecja. Pozostałe wprowadziły tzw. 
regulacje przejściowe pozwalające na kontrolę napływu i stosowanie rozwiązań 
o charakterze wyjątkowym. Na kolejną fazę rzeczywistej liberalizacji trzeba więc 
było czekać aż do 2006 r., kiedy rynki pracy otworzyły: Hiszpania, Portugalia, 
Grecja, Finlandia Islandia (jako członek Europejskiego Obszaru Gospodarcze-
go, EOG) oraz Włochy. W 2007 r. decyzję o dopuszczeniu Polaków i obywateli 
innych nowych krajów członkowskich na swój rynek pracy podjęła Holandia. 
Kilka krajów zdecydowało się na częściową liberalizację swego rynku pracy 
polegającą np. na uproszczeniu procedur uzyskiwania zezwolenia na pracę 
lub otworzeniu rynku pracy w wybranych sektorach czy zawodach – Dania, 
Francja, Belgia, Lichtenstein, Luksemburg i Norwegia (kraj EOG). Do chwili 
obecnej jednoznacznie zdecydowane i negatywne stanowisko w tej sprawie 
podtrzymują Niemcy2 oraz Austria, w których wypadku można się spodziewać 
utrzymania kontroli aż do 2011 r. Decyzje, o których tutaj mowa, nie mają 
z pewnością decydującego znaczenia w procesach migracji zasobów pracy, ale 

2. Swoje stanowisko złagodziły już jednak Niemcy – w kraju tym rząd podjął decyzję o otworzeniu rynku pracy dla inżynierów – obywateli 
nowych państw członkowskich UE od 1 listopada 2007 r.

Znaczenie 
akcesji do 
UE
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bez wątpienia w istotny sposób na nie wpływają. Ta kwestia będzie przedmio-
tem dyskusji w rozdziale czwartym tego opracowania.

Jeśli mowa o czynnikach instytucjonalnych i kontekście zjawisk migracyjnych, to 
nie sposób nie zaznaczyć choćby podstawowych cech polskiego rynku pracy 
– jak wynika z większości teorii migracyjnych (por. rozdział 3), to ten właśnie 
rynek odgrywa najważniejszą rolę w zjawiskach mobilności siły roboczej. Bez 
wchodzenia w tym momencie w szczegóły, warto zasygnalizować kilka aspek-
tów funkcjonowania polskiego rynku pracy, które mogą okazać się istotne 
w kontekście dalszych rozważań:

Polski rynek pracy bywa opisywany w kategoriach „klinicznych”. O „choro- A

bie” polskiego rynku pracy świadczą niskie wskaźniki aktywności zawodowej 
i zatrudnienia oraz bardzo wysoki poziom bezrobocia utrzymujący się nawet 
w fazach dynamicznego wzrostu gospodarczego. Dodatkowe negatywne 
cechy to: bezrobocie ludzi młodych, w tym absolwentów, nadreprezentacja 
wśród bezrobotnych osób z niskim poziomem kwalifikacji, płeć jako kluczo-
wy element różnicujący pozycję na rynku pracy (we wszystkich w zasadzie 
wymiarach), bezrobocie osób w wieku przedemerytalnym czy bezrobocie 
długookresowe.
Wysokie bezrobocie w Polsce – utrzymujące się od początku fazy transfor- A

macji i zmniejszające się dopiero w ostatnich miesiącach – jest w dużej mie-
rze konsekwencją oddziaływania czynników instytucjonalnych oraz struk-
turalnych. To one sprawiają, że bezrobocie w Polsce utrzymuje się nawet 
pomimo dynamicznego rozwoju gospodarki. 
Jak wskazują eksperci, pomimo bardzo dobrej koniunktury na polskim ryn- A

ku pracy spadek poziomu bezrobocia wynika w dużej mierze ze znacznego 
zmniejszenia skali zwolnień z przyczyn leżących po stronie zakładów pracy, 
ale wzrost zatrudnienia jest niewspółmierny do spadku bezrobocia. Różnica 
ta może wynikać z odpływu do stanu bierności zawodowej, dodatkowo po-
jawiają się sygnały, że bezrobotni są selekcjonowani negatywnie, co ozna-
czałoby, że szanse ich powrotu do stanu zatrudnienia są niewielkie (Liwiński 
i Sztanderska 2007).
Polski rynek pracy opisuje się zwykle w kategoriach niedopasowania struk- A

turalnego (MG 2006, Liwiński i Sztanderska 2007, Kryńska 2001). Czyn-
niki odpowiedzialne za ten stan rzeczy to między innymi: niski poziom 
kapitału ludzkiego (zwłaszcza osób po 35. roku życia), niedopasowanie 
popytu na pracę i podaży pracy pod względem terytorialnym, przejawiające 
się w regionalnym zróżnicowaniu rynku pracy (w sytuacji bardzo niskich 
wskaźników mobilności wewnętrznej), niedopasowanie podaży i popytu 
w wymiarze edukacyjnym (przy braku długofalowej polityki edukacyjnej od-
powiadającej potrzebom polskiego rynku pracy), niska zdolność gospodar-
ki do tworzenia miejsc pracy (nieefektywny lub też niewystarczający popyt 
na pracę), niska mobilność na rynku pracy, niezadowalający poziom usług 
świadczonych przez służby zatrudnienia, brak bazy informacyjnej dotyczącej 
wakatów, słabe instytucjonalne zaplecze rynku pracy, nieefektywne metody 
prowadzenia polityki rynku pracy.
Na procesy rynku pracy w negatywny sposób oddziałuje polityka fiskalna  A

państwa. Pojęcie „klin podatkowy” jest chyba najczęściej pojawiającym się 
w rekomendacjach z analiz polskiego rynku pracy. Istotą klina podatkowego 

Sytuacja 
na polskim 
rynku pracy
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jest znacząca rozbieżność między stawkami płac wypłacanymi przez pra-
codawców (koszty pracy), a otrzymywanymi przez pracowników, które nie 
motywują ani do zwiększania zatrudnienia, ani do podejmowania pracy. 
Skutkiem jest m.in. utrzymujący się relatywnie duży udział aktywności w sza-
rej strefie.

W kontekście powyższych rozważań nie jest zaskakujące, że sytuacja na pol-
skim rynku pracy w dużej mierze zdominowała debatę na temat postępów 
procesu transformacji oraz efektywności instrumentów polityki ekonomicznej. 
Nie zaskakuje również, że w obliczu dramatycznych procesów zachodzących 
na rynku pracy wiele osób widziało w akcesji do UE szansę na „wyeksportowa-
nie” przynajmniej części opisywanych problemów („eksport bezrobocia”). Pa-
radoksalnie, okazało się, że masowy odpływ za granicę może jeszcze bardziej 
zagrozić integralności polskiego rynku pracy.
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Współczesne migracje z Polski
Ramy teoretyczne

3. 
Ramy teoretyczne1 
Paweł Kaczmarczyk

Mimo że migracje to jedno z najważniejszych zjawisk społeczno-ekonomicznych, 
obecne na każdym etapie rozwoju ludzkości, nie udało się do dziś stworzyć 
jednej spójnej teorii czy też systemu teoretycznego, który pozwalałby wyjaśniać 
zarówno genezę, jak i trwanie procesów migracyjnych. Według Douglasa Mas-
seya (1999) – jednego z największych znawców problematyki migracyjnej – to, 
co obserwujemy w sferze teoretycznej refleksji na temat migracji, to w dużej 
mierze fragmentaryczny zestaw teorii bądź koncepcji, które powstawały i były 
rozwijane niezależnie od siebie, zwykle ściśle podporządkowane określonym 
dyscyplinom naukowym i mające wyjaśniać jedynie wybrane aspekty zjawi-
ska. Mimo iż mogłoby się wydawać, że koncepcje te (np. powstałe na gruncie 
ekonomii i socjologii) są nieporównywalne i nieprzystające do siebie, Massey 
stawia tezę, iż nie mają one charakteru konkurencyjnego – są raczej komple-
mentarne, a z kolei wiedza o migracjach gromadzona od pierwszej połowy XX 
wieku wskazuje, że natura mobilności terytorialnej jest na tyle złożona, że jej 
wyjaśnienie wymaga odwoływania się do wielu różnych podejść, teorii, hipotez, 
wykorzystania zróżnicowanych założeń i wreszcie badań realizowanych na róż-
nym poziomie agregacji (Kaczmarczyk 2005).

Prezentacja w tym miejscu wybranych koncepcji podejmujących kwestie mo-
bilności terytorialnej wydaje się zasadna z dwóch co najmniej powodów. Po 
pierwsze, znane koncepcje teoretyczne pozwalają porządkować elementy rze-
czywistości i dzięki temu ją rozumieć (według słów Poppera teorie „są sieciami 
chwytającymi to, co nazywamy światem”). Po drugie – co może nawet bardziej 
istotne – wyznaczają możliwości i granice oddziaływania różnego rodzaju na-
rzędzi i polityk na sfery związane z mobilnością. Tym samym mają bardzo duże 
znaczenie w procesie tworzenia i wdrażania wszelkiego rodzaju programów, 
których celem jest zmienianie rzeczywistości.

Dyskusję o najważniejszych podejściach do analizy mobilności warto zacząć od 
podejścia dominującego zarówno w warstwie analitycznej, jak i w publicznym 

1. Por. także Kaczmarczyk 2005.
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dyskursie na temat migracji. Istotę neoklasycznego ekonomicznego podej-
ścia do mobilności terytorialnej w lapidarny sposób przedstawił John Hicks 
(1932: 76), pisząc, iż „główną przyczyną migracji jest zróżnicowanie ekono-
micznych korzyści netto, przede wszystkim zaś zróżnicowanie stawek płac”. Po-
dejście to znalazło najpełniejszy wyraz w niezwykle wpływowym na gruncie teorii 
handlu zagranicznego modelu Heckschera-Ohlina (H-O, lub jego bardziej 
zaawansowanej wersji, tj. Heckschera-Ohlina-Samuelsona; Ohlin 1933, He-
ckscher 1949, Samuelson 1948, 1949). Istotą modelu jest zbadanie źródeł 
nierównowagi na międzynarodowych rynkach i konsekwencji tejże. Postuluje 
się, że w sytuacji swobody wymiany handlowej każdy kraj winien produkować 
i eksportować te dobra (usługi), które mogą zostać wytworzone (świadczo-
ne) z wykorzystaniem takich czynników produkcji, w które jest relatywnie lepiej 
wyposażony – czyli takich, które są relatywnie tańsze. Przy określonych wa-
runkach wymiana handlowa prowadzi do wyrównywania cen czynników pro-
dukcji (w tym pracy) tylko na skutek przepływów dóbr i usług. Innym sposobem 
na wyrównanie nierówności pomiędzy krajami zaangażowanymi w handel jest 
migracja zasobów pracy. W sytuacji nierównomiernego wyposażenia w czyn-
niki produkcji i, co za tym idzie, zróżnicowania relatywnych produktywności 
tychże, pojawiają się bodźce skłaniające do mobilności czynników produkcji. 
Będzie więc miało miejsce przemieszczanie się siły roboczej z krajów o niskich 
stawkach płac (czyli takich, gdzie jest relatywnie więcej pracy niż kapitału) do 
krajów z wysokimi stawkami (czyli tych wyposażonych relatywnie bardziej obfi-
cie w kapitał). Przepływy czynnika pracy prowadzić będą do stopniowej konwer-
gencji stawek płac, a sam proces będzie trwał tak długo, aż zrównają się one 
całkowicie lub też różnica będzie równa kosztom transportu.

W świetle tej teorii handlu zagranicznego migracje międzynarodowe są skut-
kiem zróżnicowania stawek płac pomiędzy krajami (bądź regionami), a mobil-
ność pracy pozwala wyrównywać tego typu nierówności w wymiarze globalnym. 
Oznacza to, że migracja zarobkowa jest traktowana w sposób instrumentalny, 
co więcej, proces wyrównywania się stawek płac może być skutkiem nie tylko 
mobilności siły roboczej, ale również wymiany handlowej i/lub przepływów 
kapitału. 

Według krytyków model ten jest wielce uproszczonym ujęciem skomplikowane-
go fenomenu mobilności2. Problem wynika jednak nie tyle ze szczegółowych 
założeń czy specyfikacji modeli – wydaje się, że największe wątpliwości budzą 
przyjmowane założenia. Przede wszystkim zakłada się, że ludzie są z natury 
mobilni, a w konsekwencji można przyjąć, że wystarczy niewielki nawet bodziec 
(jak choćby różnica w stawkach płac), by skłonić ich do mobilności i zmiany 
miejsca zamieszkania i pracy. Tymczasem trudno byłoby uznać to za paradyg-
mat. Doświadczenia badawcze wskazują raczej, iż skłonność do mobilności 
jest wypadkową wielu czynników, włączając w to uwarunkowania historyczne 
i kulturowe. Poza tym w ramach prezentowanego podejścia przyjmuje się (mil-
czące) założenie, że istnieje tylko jedna forma mobilności – migracje na stałe, 

2. Co ciekawe, nowoczesne, bardziej zaawansowane modele handlu zagranicznego podają w wątpliwość wiele wniosków płynących 
z modelu Heckschera-Ohlina i prowadzą wręcz do przeciwnych konkluzji (por. Faini i inni 1999).

Krytyka 
koncepcji 
neoklasycz-
nej
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osiedleńcze, związane z trwałą zmianą miejsce zamieszkania. W rzeczywistości 
migracja o charakterze osiedleńczym to tylko jedna z możliwych form odpowie-
dzi na zróżnicowanie warunków życia i dochodów – pozostanie w kraju pocho-
dzenia dopuszcza wiele różnych form mobilności, poczynając od codziennych 
dojazdów do pracy, poprzez migracje cyrkulacyjne, aż po migracje czasowe, 
które często – nawet jeśli są długotrwałe – nie wiążą się ze zmianą stałego 
miejsca zamieszkania. W tym kontekście podejście neoklasyczne nie pozwa-
la wyjaśnić takich kwestii jak migracje powrotne czy mobilność o charakterze 
czasowym, czyli zjawisk bardzo powszechnych w krajach analizowanych w tym 
opracowaniu. Tym niemniej to właśnie podejście neoklasyczne jest podstawą 
większości debat publicznych na temat mobilności i punktem wyjścia do wpro-
wadzania w życie określonych rozwiązań politycznych (por. dyskusja na temat 
rozszerzenia UE).

Koncepcja neoklasyczna, która jest przejawem równowagowego podejścia 
do rzeczywistości, nie bierze pod uwagę uwarunkowań o charakterze struktu-
ralnym oraz poświęca niewiele uwagi czynnikowi popytowemu. Ten pierwszy 
aspekt jest wyraźnie widoczny, gdy zestawimy model H-O z teorią systemu 
światowego (Wallerstein 1997). Immanuel Wallerstein podjął ambitną pró-
bę pogłębionej i kompleksowej analizy zjawisk, które, poczynając od wieku 
XVI, mogły doprowadzić do wykształcenia się określonej struktury społeczno-
ekonomicznej współczesnego świata. W szczególności obiektem jego zainte-
resowania stał się kapitalizm i proces włączania doń społeczeństw i regionów 
prekapitalistycznych. Według autora koncepcji zjawiskiem, które doprowadziło 
do wykształcenia się obecnie istniejącej struktury systemu światowego, była 
specjalizacja, która prowadziła do rosnącego zróżnicowania między krajami 
i nacjami. Ze względu na szereg uwarunkowań o geograficznym, historycznym 
i czysto ekonomicznym charakterze, region Europy Północno-Zachodniej rozwi-
jał się o wiele szybciej niż inne części świata, i to właśnie on za sprawą specja-
lizacji w produkcji o charakterze masowym (przemysłowym) mógł zacząć pełnić 
rolę „centrum” (core). Kraje Europy Wschodniej oraz kolonie specjalizowały 
się przede wszystkim w produkcji rolnej oraz wydobywczej i zaczęły odgrywać 
rolę „peryferium” (periphery). Region Europy Południowej może zostać opisany 
w terminologii Wallersteina jako „semiperyferium” (semi-periphery) – specyfika 
tego typu krajów polega na tym, że w tym samym czasie są jednocześnie eks-
ploatowane (przez kraje centrum) i wykorzystują inne nacje (peryferia).

Mimo że teoria systemu światowego nie została stworzona do analizy zacho-
wań związanych z mobilnością, możliwe jest wskazanie powiązań między mi-
gracją czy mobilnością a funkcjonowaniem struktur społeczno-ekonomicznych 
opisywanych przez Wallersteina, w szczególności geograficznym podziałem 
pracy i politycznymi mechanizmami opartymi na sile i dominacji (por. Mas-
sey i inni 1999). W dużym skrócie: w myśl teorii systemu światowego można 
stawiać tezę, iż penetracja społeczeństw tradycyjnych czy prekapitalistycznych 
przez kapitalistyczne i proces włączania tych pierwszych do systemu światowe-
go zaowocowały wykształceniem się poważnych zasobów ludności mobilnej, 
skłonnej do migracji. 

Teoria 
systemu 
światowego
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Włączanie społeczeństw słabo rozwiniętych do wysoce wyspecjalizowanego 
i zróżnicowanego systemu kapitalistycznego (czego bezpośrednim i namacal-
nym wyrazem były choćby inwestycje bezpośrednie krajów centrum, wydoby-
cie i wykorzystanie surowców mineralnych, handel międzynarodowy) zmienia-
ło drastycznie nie tylko dotychczasowe metody produkcji, wzorce zachowań 
na rynku pracy, ale i struktury społeczne (instytucje). Wszystkie te zmiany mogły 
doprowadzić do wykreowania mobilnej, wykorzenionej siły roboczej, która jest 
relatywnie luźno związana z lokalizacją w sensie geograficznym oraz lokalnymi 
społecznościami. Dodatkowo, aby utrzymywać i intensyfikować skalę kontak-
tów handlowych i politycznych, kraje centrum były zainteresowane tworzeniem 
wielu powiązań między odmiennymi biegunami tak opisanego systemu świato-
wego. Powiązania te z jednej strony ułatwiały wymianę dóbr i usług, przepływ 
informacji czy wreszcie kontrolę militarną nad odległymi terytoriami (sieć trans-
portowa, system edukacyjny), a z drugiej – ułatwiały mobilność siły roboczej, 
choćby przez prosty fakt zmniejszenia kosztów mobilności. W przeciwieństwie do 
podejścia neoklasycznego migracje w teorii systemu światowego mają niewiele 
wspólnego ze zróżnicowaniem stawek płac (choć rzecz jasna jest ono nieod-
łącznym składnikiem większości migracji z krajów słabiej do lepiej rozwiniętych) 

– są one raczej wypadkową dynamiki rozwoju samego systemu, jego możliwo-
ści ekspansji i struktury ekonomiczno-politycznej gospodarki globalnej.

W wypadku drugiego podejścia o charakterze strukturalnym – teorii dualne-
go rynku pracy, jej twórca Michael Piore (1979, 1986) postuluje, że migracja 
to nie wyłącznie skutek oddziaływania czynników o charakterze strukturalnym 
i demograficznym w kraju pochodzenia, ale również, czy może nawet przede 
wszystkim, konsekwencja określonych uwarunkowań strukturalnych związa-
nych z krajem docelowym. Kluczowym czynnikiem odpowiadającym za skalę 
i strukturę migracji zarobkowych miałaby być struktura rynków pracy w krajach 
przyjmujących migrantów. Rdzeniem teorii jest teza, iż w gospodarkach krajów 
wysoko rozwiniętych ma miejsce proces tworzenia i utrwalania się heteroge-
nicznej struktury rynków pracy (jako konsekwencja zróżnicowania w sferze pro-
dukcji dóbr i usług). Miejsca pracy określane przez Piore’a jako „drugorzędne” 
(secondary sector) cechują się niższymi płacami, niższym statusem społecznym, 
niestabilnością zatrudnienia i dużą niepewnością. Nie cieszą się one uznaniem 
rodzimych pracowników zainteresowanych raczej długookresową karierą i po-
zycją zawodową zapewniającą określony status społeczny. Wyjątek stanowią 
pracownicy, dla których praca jest aktualnie zajęciem marginalnym lub któ-
rych role społeczne nie są definiowane przez pracę – studenci bądź uczniowie, 
gospodynie domowe, rolnicy. Przedstawiciele wymienionych grup są skłonni 
zaakceptować niestabilność i niepewność zatrudnienia, gdyż ich oczekiwania 
wobec pracy mają nietypowy charakter, tzn. jest ona jedynie uzupełnieniem 
innego rodzaju dochodów. 

Problem pojawia się wówczas, kiedy grupy te są skoncentrowane geograficznie 
lub relatywnie nieliczne, co oznacza, że niemożliwe jest zaspokojenie popy-
tu na pracę. Jednym z potencjalnych źródeł podaży pracy są w tej sytuacji 
migranci, którzy zwykle postrzegają swój pobyt jako tymczasowy oraz mogą 
abstrahować od takich ról pracy jak kreacja prestiżu czy pozycji społecznej, 
gdyż te funkcje są realizowane w społecznościach pochodzenia. W ten sposób 
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zatrudnienie w wypadku cudzoziemców traci swoją społeczną funkcję i ogra-
nicza się wyłącznie do wymiaru ekonomicznego (zarobkowego). Dzięki temu 
produktywność migrantów może być bardzo wysoka, a jednocześnie będą oni 
skłonni do podejmowania się nawet bardzo ciężkich i trudnych prac. W myśl 
teorii dualnego rynku pracy elementem napędowym migracji jest więc atrak-
cyjność czy może raczej akceptacja warunków oferowanych przez wtórny sektor 
rynku pracy. Z kolei sektor wtórny istnieje w dużej mierze dlatego, że miej-
sca pracy w sektorze pierwotnym są chronione przez układy instytucjonalne 
przed niepewnością związaną z funkcjonowaniem gospodarki kapitalistycznej 
(dualizm ekonomiczny). W praktyce to właśnie sektor drugorzędny absorbuje 
większość szoków o charakterze makroekonomicznym. Koncepcja Piore’a jest 
w oczywisty sposób powiązana z procesami rozwoju gospodarczego, jakie 
miały miejsce w Stanach Zjednoczonych i krajach europejskich po II wojnie 
światowej. W obliczu dynamicznego wzrostu gospodarczego i rosnącego za-
potrzebowania na siłę roboczą (oraz w sytuacji kurczenia się liczebności grup 
stanowiących tradycyjne źródło podaży pracy w segmencie drugorzędnym) 
powszechnie wybierano rozwiązanie polegające na zinstytucjonalizowanym 
imporcie cudzoziemskiej siły roboczej. Z czasem obecność cudzoziemców 
wzmocniła tendencje do różnicowania struktur rynku pracy i doprowadziła do 
trwałego uzależnienia gospodarek krajów wysoko rozwiniętych od imigranckiej 
siły roboczej. 

Przedstawione powyżej koncepcje mają charakter makroanalityczny, co ozna-
cza, że odnoszą się do agregatów społeczno-ekonomicznych z pominięciem 
kwestii związanych z pojedynczymi aktorami społeczno-ekonomicznymi. Kło-
pot polega na tym, że ze względu na selektywność procesów migracyjnych 
tego typu podejścia pozwalają odnosić się do kategorii tzw. potencjału migra-
cyjnego, ale w niewielkim stopniu opisują rzeczywiste strumienie migracyjne, 
bo te zależą w dużej mierze od cech jednostkowych i czynników związanych 
z funkcjonowaniem małych grup społecznych. W neoklasycznym mikroeko-
nomicznym podejściu do migracji mobilność terytorialna jest traktowana jako 
decyzja inwestycyjna podejmowana w celu osiągnięcia maksymalnych korzyści 
z posiadanego zasobu umiejętności (kwalifikacji) – sama migracja jest więc 
inwestycją, której celem jest poprawa produktywności kapitału ludzkiego (Sja-
astad 1962). W myśl tego podejścia każdy potencjalny migrant porównuje 
koszty i korzyści związane z mobilnością lub jej brakiem, a opcja migracyjna 
jest wybierana wówczas, gdy oczekiwane korzyści są większe niż oczekiwa-
ne koszty związane z mobilnością, włączając koszty alternatywne wynikające 
z opuszczenia miejsca zamieszkania. Potraktowanie migracji jako inwestycji 
jest wielce atrakcyjne z formalnego punktu widzenia (m.in. ze względu na duże 
doświadczenie ekonomistów w analizie procesów inwestycyjnych), ale w istocie 
dostarcza jedynie intuicyjnych wniosków – np. można wnioskować, iż wyższa 
skłonność do migracji powinna dotyczyć ludzi młodych czy też koszty związane 
z migracją (ponoszone obecnie) muszą być zrekompensowane relatywnie wyż-
szymi korzyściami (w przyszłości). 

Bardziej problematyczne niż wnioski wydają się jednak założenia, zwłaszcza 
propozycja traktowania potencjalnych migrantów jak autonomicznych, nieza-
leżnych jednostek funkcjonujących poza kontekstem społecznym. Ta ostatnia 

Migracja jak 
inwestycja – 
neoklasyczne 
mikroeko-
nomiczne 
ujęcie

Nowa 
Ekonomika 
Migracji 
Pracowni-
czych
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kwestia stała się przedmiotem poważnej teoretycznej dyskusji w ramach No-
wej Ekonomiki Migracji Pracowniczych (New Economics of Labor Migra-
tion, NELM) – będącej zapewne najbardziej spójnym i dysponującym potężnym 
potencjałem eksplanacyjnym systemem teoretycznym podejmującym tematykę 
mobilności terytorialnej (Stark 1991, Stark i Bloom 1985). W NELM – w prze-
ciwieństwie do podejścia neoklasycznego – zakłada się, iż praca jest specyficz-
nym czynnikiem produkcji, a w związku z tym przemieszczeniom siły roboczej 
towarzyszy wiele specyficznych kosztów, np. natury społecznej czy psycholo-
gicznej, co zasadniczo odróżnia migracje ludzi od „migracji” kapitału. Co wię-
cej, zakłada się, iż jednostki działają w określonym społecznym kontekście, co 
oznacza, że konieczne zdaje się analizowanie decyzji migracyjnej na poziomie 
jednostkowym, ale z uwzględnieniem układu odniesienia, w jakim ma miejsce 
proces decyzyjny, ze szczególnym uwzględnieniem rodziny czy też gospodar-
stwa domowego potencjalnego migranta. 

Ten ostatni postulat ma kluczowe znaczenie dla całej koncepcji. Idąc tym tro-
pem, zasadne jest zastanawianie się nad rolą rodziny (gospodarstwa domowe-
go) w procesie kreacji strumieni migracyjnych. Rola ta jest szczególnie istotna 
w społeczeństwach tradycyjnych, w których rodzina (gospodarstwo domowe) 
jest podstawową jednostką społeczną, ale także fundamentalną jednostką or-
ganizacji ekonomicznej. Decyzja migracyjna, tak jak i inne decyzje odnoszące 
się do sfer związanych z produkcją, inwestowaniem lub konsumpcją, jest po-
dejmowana w ramach rodziny, często przy aktywnym udziale krewnych i zna-
jomych. W takim kontekście ludzie mogą działać kolektywnie nie tylko w celu 
maksymalizacji wspólnego dochodu, ale również po to, by minimalizować ska-
lę ryzyka oraz zmniejszać dotkliwość niedoskonałości rynkowych typowych dla 
krajów słabiej rozwiniętych. Jeśli przyjmiemy punkt widzenia NELM, istnieje 
zasadnicza różnica między jednostką a gospodarstwem domowym (rodziną) 
jako podmiotem podejmującym decyzję migracyjną – gospodarstwa domowe 
są w stanie kontrolować poziom zamożności i zakres ryzyka poprzez dywersy-
fikację swoich zasobów – dywersyfikacja polega m.in. na alokacji członków 
gospodarstwa domowego pomiędzy różne rynki pracy. 

Jednym z najważniejszych aspektów, jakie do teorii migracji wniosła NELM, było 
stworzenie ram teoretycznych pozwalających analizować mobilność z krajów 
słabo rozwiniętych, których gospodarki cechują się licznymi niedoskonałościa-
mi rynkowymi (rynki nie istnieją bądź też nie działają efektywnie). Niesprawne 
działanie rynku produktów rolnych, rynku pracy, rynku kredytowego czy ka-
pitałowego może wydatnie zwiększać poziom ryzyka. Podczas gdy w krajach 
wysoko rozwiniętych ryzyko to może być minimalizowane bądź zupełnie wyklu-
czane poprzez działalność specyficznych instytucji (np. firmy ubezpieczeniowe) 
lub aktywność rządu, w krajach zacofanych nie ma takiej możliwości. Migracja 
może być traktowana jako specyficzna strategia przeżycia (livelihood strategy), 
która pozwala funkcjonować w narażonym na liczne ryzyka otoczeniu. Wresz-
cie, twórcy podejścia podkreślają, że ludzie rzadko opierają swoje decyzje mi-
gracyjne (zresztą nie tylko takie) na ocenie absolutnego poziomu dochodu, ale 
biorą również pod uwagę dochód relatywny – w relacji do dochodu innych 
osób w grupie odniesienia. Wynika to z oczywistego zjawiska porównywania 
własnej sytuacji z sytuacją innych osób. W tym kontekście skłonność do migracji 
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może być wynikiem nie tylko niskiego poziomu dochodu, ale również faktu 
znajdowania się w sytuacji relatywnej deprywacji (poczucie nieadekwatnego 
wynagrodzenia czy nieadekwatnej pozycji w stosunku do innych). Posługując 
się tym podejściem, możemy łatwo wyjaśnić mechanizmy migracji łańcuchowej 
oraz wytłumaczyć, czemu tak wiele współczesnych aktów mobilności ma tylko 
czasowy charakter. Jeśli dana osoba bądź gospodarstwo domowe zdecyduje 
się na podjęcie migracji osiedleńczej, wiąże się to zwykle ze zmianą grupy od-
niesienia i może się okazać, że poziom relatywnej deprywacji będzie wyższy niż 
w punkcie wyjścia. Dalej, sugeruje to niepełną adekwatność kluczowego dla 
ekonomii neoklasycznej argumentu płacowego (przynajmniej w sensie absolut-
nym), ponieważ mobilność może wynikać z chęci zmiany pozycji w konkretnym 
układzie odniesienia. 

Wizja migracji proponowana przez NELM różni się zasadniczo od podejścia 
neoklasycznego. Po pierwsze, przyjęcie założenia o roli kontekstu gospodar-
stwa domowego (rodziny) znacząco modyfikuje nasze rozumienie procesów 
mobilności. Po drugie, argument płacowy może mieć drugorzędne znaczenie, 
w sytuacji gdy przyjmiemy, iż ludzie reagują na zjawisko relatywnej deprywa-
cji. Po trzecie, nie istnieje trade-off między aktywnością w kraju pochodzenia 
i kraju docelowym – w praktyce mogą one być łączone z korzyścią dla osób 
bądź rodzin zaangażowanych w migracje. Po czwarte, rozwój społeczno-eko-
nomiczny w krajach wysyłających migrantów wcale nie musi zmniejszać tzw. 
presji migracyjnej. Wręcz przeciwnie, skala migracji może się zwiększać, choć-
by za sprawą zmian w strukturze dochodów i wynikającej z nich relatywnej 
deprywacji. Dodatkowo wystarczającym bodźcem promigracyjnym jest dążenie 
do dywersyfikacji aktywności ekonomicznych w celu minimalizacji poziomu ry-
zyka, a to jest zwykle związane z niedoskonałościami rynkowymi typowymi dla 
krajów słabiej rozwiniętych. Wreszcie, instytucje państwowe mają dość ogra-
niczone możliwości wpływania na skalę i strukturę migracji. Wynika to z faktu, 
że bariery mobilności mają charakter dość iluzoryczny. Wielokrotnie jedynym 
rozsądnym rozwiązaniem pozostaje wpływanie na sytuację w kraju wysyłającym 
migrantów zwłaszcza w zakresie poprawy jakości instytucji oraz zmniejszania 
zakresu ryzyka (por. Massey i inni 1999). 

W ramach NELM postuluje się, by migracje traktować jako złożony proces 
społeczny. Do podobnych wniosków prowadzi szereg socjologicznych koncep-
cji migracyjnych, a zwłaszcza te z nich, które bazują na tzw. teorii kapitału 
społecznego, przy czym kapitał społeczny jest definiowany jako zbiór rze-
czywistych bądź wirtualnych zasobów, które stają się udziałem jednostki bądź 
grupy poprzez posiadanie lub uczestnictwo w sieci mniej lub bardziej zinstytu-
cjonalizowanych kontaktów z innymi jednostkami (Bourdieu i Wacquant 1992, 
por. również Górny i Kaczmarczyk 2002). Dostęp do kapitału społecznego 
można uzyskać poprzez uczestnictwo w sieciach powiązań3 oraz innych insty-
tucjach, a następnie wykorzystywać go, by poprawić swoją pozycję w społe-
czeństwie (Gurak i Cases 1992, Bourdieu 1986). Sieci migracyjne sprawiają, 

3. Sieci migracyjne defi niuje się zwykle jako „zbiór powiązań interpersonalnych, które łączą migrantów, byłych migrantów i niemigrantów 
w kraju pochodzenia i krajach docelowych za pomocą więzi społecznych” (Faist 1997: 193).

Nowa 
Ekonomika 
Migracji 
Pracowni-
czych a 
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neoklasyczne

Teoria 
kapitału 
społecznego
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iż mobilność zagraniczna jest atrakcyjną strategią pozwalającą minimalizować 
poziom ryzyka i maksymalizować dochód – zmniejszają znacząco koszty zwią-
zane z mobilnością (choćby koszty pozyskiwania informacji, koszty transakcyj-
ne) oraz zmniejszają ryzyko związane z migracją (np. pozwalają migrantowi 
funkcjonować w rozpoznanej przestrzeni społecznej). Sieci migracyjne są wy-
tworem mobilności – ich dynamika zależy od skali i struktury migracji. Z drugiej 
zaś strony rozbudowane sieci powiązań sprawiają, że migracje mogą mieć 
charakter masowy i oddalać się od pierwotnych uwarunkowań. 

Przedstawiony powyżej przegląd koncepcji migracyjnych przekonuje, że trudno 
byłoby oczekiwać jednej satysfakcjonującej teorii mobilności. Formułowane 
wizje zjawisk migracyjnych są silnie zakorzenione w określonych dziedzinach 
nauki, a dodatkowo zwykle odnoszą się do wybranego poziomu analizy (por. 
tabela 3.1). W tym kontekście wielce obiecująca okazała się syntetyczna wi-
zja współczesnej refleksji teoretycznej na temat migracji zaproponowana przez 
Masseya (1999). 

Po pierwsze, zwrócił on uwagę, iż znane teorie migracyjne nie są konkuren-
cyjnymi, lecz raczej komplementarnymi wizjami mobilności: „jest absolutnie 
możliwe, że jednostki angażują się w migracje w wyniku kalkulacji kosztów 
i korzyści z nią związanych, gospodarstwa po to, by minimalizować ryzyko oraz 
niwelować negatywne skutki barier w dostępie do kapitału czy kredytu” (Mas-
sey 1999: 47). Procesy te mają miejsce w określonym kontekście strukturalnym 
wyznaczanym przez układy współzależności krajów wysyłających oraz przyj-
mujących migrantów, a także sieci powiązań stanowiących swoistą infrastruk-
turę migracyjną (Guilmoto i Sandron 2001). Według Masseya teorią, która 
najlepiej opisuje zjawisko masowej migracji z krajów słabiej rozwiniętych, jest 
teoria systemu światowego. W połączeniu z teorią dualnego rynku pracy i te-
orią neoklasyczną pozwala ona zidentyfikować strukturalne czynniki odpowie-
dzialne za popyt na pracę cudzoziemców. Teoria kapitału społecznego i teoria 
systemu światowego umożliwiają identyfikację powiązań między regionami czy 
krajami uczestniczącymi w mobilności i ich roli. Motywacje i zachowania in-
westycyjne najlepiej opisuje teoria neoklasyczna i Nowa Ekonomika Migracji 
Pracowniczych. Dynamikę procesu migracyjnego objaśnia teoria skumulowa-
nej przyczynowości4.

Po drugie, Massey zaproponował własną, syntetyczną wizję zjawisk migracyj-
nych. Jego zdaniem źródeł migracji międzynarodowych należy szukać w proce-
sach rozwoju społeczno-ekonomicznego, które, co postuluje choćby teoria sy-
stemu światowego, zmieniają charakter struktur społecznych i ekonomicznych 
i przyczyniają się do wykształcania populacji „wykorzenionej”, skłonnej do mo-
bilności. „Migracje międzynarodowe mają swój początek w transformacji spo-
łecznej, ekonomicznej, kulturowej bądź politycznej, która towarzyszy penetracji 
społeczeństw nierynkowych (prerynkowych) przez społeczeństwa rynkowe (rynki 
kapitalistyczne)” (Massey 1999: 48). W tym ujęciu migracja nie dotyczy zatem 

4. W teorii tej zwraca się uwagę, iż każdy akt migracyjny zmienia strukturę kosztów i korzyści związanych z mobilnością i w konsekwencji 
może wpływać na zachowania migracyjne innych osób.

Syntetyczna 
teoria 
migracji?
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społeczności izolowanych i zacofanych, ale takich, które przechodzą dynamicz-
ną zmianę. „Migracja międzynarodowa nie jest wynikiem braku rozwoju eko-
nomicznego, ale wręcz przeciwnie – wynika z tego rozwoju” (Massey 1999: 48). 
Region Europy Środkowo-Wschodniej wydaje się w tym kontekście wymarzo-
nym „poligonem badawczym”. Aby zrozumieć fenomen międzynarodowej mo-
bilności pracy, nie wystarczy odwołać się do zróżnicowania stawek płac, które 
nie jest najważniejszym czynnikiem skłaniającym do mobilności, choć jest ele-
mentem determinującym kierunki przepływu – zróżnicowanie stawek płac jest 
więc warunkiem koniecznym, ale nie wystarczającym zaistnienia migracji 

Wnioski wynikające z najbardziej wpływowych koncepcji migracyjnychTab. 3.1. 

Teoria/ 
podejście

Poziom 
analizy Najważniejsze wnioski

Podejście 
neoklasyczne Makro

Migracje zarobkowe to skutek zróżnicowania stawek płac między krajami
Migracje zarobkowe prowadzą do niwelowania różnic w skali globalnej
Handel międzynarodowy oraz przepływy kapitału mają charakter substytucyjny w stosunku do migracji
Migracje międzynarodowe to efekt oddziaływania mechanizmów związanych z rynkiem pracy – inne 
rynki nie mają zasadniczego wpływu na procesy mobilności 

Teoria systemu 
światowego Makro

Migracje międzynarodowe to konsekwencja wykształcania się i utrwalania światowego systemu 
kapitalistycznego
Tzw. penetracja kapitalizmu w społeczeństwach nierynkowych albo prerynkowych prowadzi do wykształ-
cania się mobilnej populacji skłonnej do mobilności
Migracje międzynarodowe towarzyszą przepływom dóbr/usług i kapitału (choć w odwrotnych 
kierunkach)
Międzynarodowa mobilność pracy odzwierciedla nierównomierny podział władzy ekonomicznej i poli-
tycznej w systemie światowym

Teoria dualne-
go rynku pracy Makro

Międzynarodowe migracje zarobkowe są w dużej mierze determinowane popytowo
Zatrudnienie w sektorze drugorzędnym może być atrakcyjne dla imigrantów, ponieważ (zwykle) traktują 
swój pobyt w kraju docelowym jako tymczasowy; tym samym ich zatrudnienie sprowadza się wyłącznie 
do funkcji gromadzenia dochodu i pozwala abstrahować od kwestii związanych z hierarchią, motywacją 
czy prestiżem
Masowe migracje zarobkowe są zwykle inicjowane poprzez programy rekrutacyjne 
W momencie gdy migracje na masową skalę zostaną zainicjowane, imigranci stają się integralną 
częścią rynku pracy
Zróżnicowanie stawek płac w wymiarze międzynarodowym nie jest ani koniecznym, ani wystarczającym 
warunkiem wystąpienia migracji zarobkowych 

Podejście 
neoklasyczne 
(human capital 
approach)

Mikro

Ludzie migrują ze względu na międzynarodowe zróżnicowanie stawek płac, ale również różnice w 
stopach zatrudnienia (szansach zdobycia pracy)
Migracja (mobilność) winna być analizowana w kategoriach inwestycji
Migracje pracy mają swoje źródło w nierównowadze na rynkach pracy, inne rynki nie wpływają bezpo-
średnio na procesy mobilności i decyzje migracyjne
Indywidualne cechy zwiększające prawdopodobieństwo zatrudnienia w kraju docelowym (wykształce-
nie, doświadczenie zawodowe, kompetencje językowe) zwiększają prawdopodobieństwo migracji, przy 
założeniu stałości innych czynników

Nowa Ekono-
mika Migracji 
Pracowniczych

Mikro, 
mezo

Adekwatną jednostką analizy w badaniach migracyjnych jest rodzina lub gospodarstwo domowe
Zróżnicowanie stawek płac nie jest warunkiem koniecznym mobilności – gospodarstwo domowe może 
się angażować w migracje, dążąc do dywersyfikacji ryzyka, nawet w sytuacji braku różnic w poziomie 
stawek płac
Skłonność do mobilności zarobkowej to w dużym stopniu skutek oddziaływania niedoskonałości 
rynkowych
Taka sama korzyść z migracji (dochód) może mieć różne efekty dla różnych osób i w ten sposób odmien-
nie wpływać na skłonność do migracji – efekty relatywne mają znaczenie
Nie istnieje trade-off między aktywnością w kraju i za granicą – zwykle mogą być one z powodzeniem 
łączone

Teoria sieci Mezo

Sieci umożliwiają zmniejszenie poziomu kosztów i ryzyka związanego z migracją i sprawiają, że mobil-
ność zagraniczna jest relatywnie łatwa i atrakcyjna
Sieci migracyjne w dużym stopniu wpływają na wybory migracyjne (np. kraj docelowy)
Za sprawą sieci migracje stają się samonapędzającym się procesem z silną wewnętrzną dynamiką 
(nawet w sytuacji braku dużego zróżnicowania dochodów czy stawek płac)

Źródło: Fihel, Kaczmarczyk i Okólski 2007
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międzynarodowych. W obliczu dynamicznych zmian mamy do czynienia ze 
strategiami pogoni za wyższymi płacami, ale równie dobrze może chodzić 
o strategie przeżycia w obliczu transformacji, niesprawnych rynków czy instytu-
cji. Migracja o charakterze masowym jest konsekwencją stałego popytu na pra-
cę cudzoziemców w gospodarkach krajów wysoko rozwiniętych. Odpowiadają 
za to czynniki o charakterze strukturalnym, zwłaszcza te opisywane przez teorię 
dualnego rynku pracy. Dalej, migracja jest procesem społecznym – o skali i dy-
namice procesu migracyjnego decydują sieci migracyjne i inne powiązania 
łączące regiony lub kraje uczestniczące w mobilności. Równie ważną rolę jak 
struktury społeczne mogą odgrywać aktorzy instytucjonalni, np. państwa pro-
wadzące celowe akcje rekrutacyjne, realizujące określony typ polityki między-
narodowej, kontrolujące przepływy kapitału i handel surowcami. Wreszcie, mi-
gracja wpływa nie tylko na samych migrantów. W pewien sposób modyfikuje 
ona całokształt zjawisk społeczno-ekonomicznych w społecznościach wysyłają-
cych. Massey określa ten efekt mianem skumulowanej przyczynowości (cumu-
lative causation), podkreślając tym samym dynamiczny i złożony charakter pro-
cesu migracyjnego.
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4. 
 Współczesne migracje z Polski 
– skala, struktura oraz próba 
interpretacji 
Agnieszka Fihel, Paweł Kaczmarczyk

Przed- i postakcesyjne trendy migracyjne4.1. 

Polska jest jednym z tych krajów, w wypadku których mobilność międzynarodo-
wa jej mieszkańców kształtowała i wciąż kształtuje krajobraz społeczno-ekono-
miczny. Poczynając od XIX stulecia, Polska odgrywała istotną rolę w światowym 
systemie migracyjnym, stając się jednym z najważniejszych krajów emigracji 
netto w Europie. Migracje te miały bardzo zróżnicowany charakter, ale od 
XIX wieku dominującą rolę odgrywały migracje zarobkowe. Szacunki wskazu-
ją, że w latach 1860-1940 Polskę opuściło około 5 mln osób (z czego około 
1,7 mln dotarło do Stanów Zjednoczonych). Większość tej migracji miała, jak 
się okazało, permanentny charakter – ocenia się, że do kraju powróciło około 
20-30% emigrantów. Uzupełnieniem tej liczby jest duża liczba osób, które wy-
jeżdżały z kraju jako migranci czasowi, często na kilka zaledwie miesięcy, czego 
dobrym przykładem są masowe od końca XIX wieku migracje sezonowe do 
Niemiec czy Francji (Kaczmarczyk 2005, Korczyńska 2003, Marek 1999). 

Mobilność zagraniczna tego okresu była ściśle powiązana z sytuacją polityczną, 
ale i uwarunkowaniami społeczno-ekonomicznymi. Pozbawiona przez długi 
czas tożsamości państwowej, zacofana gospodarczo i społecznie Polska znaj-
dowała się na peryferiach dynamicznie rozwijającego się zachodniego świata. 
Pozycja ta – zarówno w wymiarze politycznym, jak i ekonomicznym – pogłę-
biła się po 1945 r. W istocie konsekwencje politycznych decyzji zwycięzców 
wojennej konfrontacji zdominowały krajobraz migracyjny Polski w pierwszych 
powojennych latach. Mobilność tego okresu była bezpośrednim skutkiem do-
browolnych i przymusowych migracji czasu wojny, a także wynikała z ustalenia 
nowych granic. W momencie zakończenia działań wojennych około 5 mln 
osób, czyli 20% tych, którzy przeżyli wojnę, przebywało poza terytorium Polski. 

Po 1945 r.
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Część tych osób musiała podjąć decyzję o powrocie, o sytuacji innych zdecy-
dowały władze (Kersten 1986)1.

Po okresie masowych przemieszczeń ludności w latach 1945-1948 nastąpi-
ła całkowita zmiana polityki migracyjnej Polski Ludowej, typowa zresztą dla 
państw tej części świata. Polityka kontroli granic w krajach byłego bloku ko-
munistycznego stała się jednym z kluczowych instrumentów mających zapewnić 
integralność systemu. Skuteczność tej polityki w okresie bezpośrednio po fa-
zie masowych przemieszczeń powojennych bez wątpienia uzasadnia określe-
nie „wielkie zamknięcie”, jakiego do opisania tego okresu użył Dariusz Stola 
(2001). W porównaniu z poprzednim okresem dane odnośnie do początku 
lat 50. przedstawiają się szokująco: w 1951 r. liczba wszystkich wyjazdów za 
granicę wyniosła 9 360 (do krajów kapitalistycznych 1 980), w kolejnych latach 
była tylko nieco wyższa: 1952 – 12 510, 1953 – 16 730, 1954 – 22 200. 

Sytuacja zmieniła się w drugiej połowie lat 50., m.in. za sprawą wydarzeń mię-
dzynarodowych oraz zmian personalnych w PZPR. W 1954 r. państwo, w od-
powiedzi na naciski Czerwonego Krzyża, podjęło szereg decyzji ułatwiających 
wyjazdy zagraniczne głównie osób narodowości niemieckiej. Efekty były wi-
doczne już w 1955 r. – liczba wyjazdów wzrosła do ponad 33 tys. (50% wzro-
stu w porównaniu z poprzednim rokiem). W roku 1956 pojawiły się pierwsze 
oznaki odwilży, także na poziomie zachowań migracyjnych. Liczba osób, które 
wyjechały z Polski w 1956 r., wzrosła w porównaniu z okresem 1950-1955 
ponad 27-krotnie, co świadczy o jakościowej zmianie zjawiska (Latuch 1985). 
Ta pierwsza faza umasowienia wyjazdów była w dużej mierze dopełnieniem 
wcześniejszych masowych przemieszczeń – kluczowym bodźcem promigracyj-
nym było dążenie do spotkania z rodziną lub krewnymi – i miała charakter 
typowej mobilności kompensacyjnej. Decydującym czynnikiem, który w bezpo-
średni sposób wpływał na skalę i dynamikę migracji, była pozycja i możliwości 
wyjazdów ludności pochodzenia niemieckiego (por. 6.1.1). Niejako na margi-
nesie masowych wędrówek związanych wciąż jeszcze ze zmianami granic po II 
wojnie światowej miało miejsce stopniowe zwiększanie skali migracji o innym 
charakterze, głównie czasowych i, coraz częściej, o zarobkowym charakterze. 

Lata 60. to okres kontrolowanego wzrostu migracji zagranicznych, w tym coraz 
intensywniejszych wyjazdów zarobkowych, głównie do krajów bloku socjali-
stycznego. Dynamika wyjazdów, zwłaszcza tzw. wyjazdów prywatno-czasowych 
(czyli indywidualnych), do krajów socjalistycznych była bardzo duża: tylko mię-
dzy rokiem 1964 a 1966 ich liczba wzrosła ponad trzykrotnie (Wasilewska-
Trenkner 1973). Według oficjalnych statystyk Głównego Urzędu Statystycznego 
rozmiary migracji w całej dekadzie lat 60. należałoby ocenić na mniej więcej 
240 tys. Trudno ocenić skalę nielegalnych migracji pracowniczych, ale o tym, 

1. Opisywane wydarzenia miały zupełnie bezprecedensowy i masowy charakter. Według Kazimierza Piesowicza (1987) repatriacja 
i przesiedlenia do Polski w 1945 r. objęły około 3,1 mln osób, zaś wysiedlenia i wychodźstwo z Polski około 1,1 mln. W latach 1946-1950 
liczby te przedstawiały się następująco: repatriacja i przesiedlenia do Polski 1,3 mln (w tym 0,7 mln z ZSRR i 0,5 mln z Niemiec), reemi-
gracja do Polski 0,2 mln, wysiedlenia i wychodźstwo z Polski 2,9 mln. Z kolei Krystyna Kersten (1974) podaje, że w wyniku masowych 
przesiedleń i wysiedleń Polskę opuściło (często wbrew własnej woli) około 3,9 mln osób, głównie tzw. etnicznych Niemców, Ukraińców 
i Żydów, w tym samym czasie do kraju dotarło w wyniku masowych akcji przesiedleńczych około 3,7 mln osób pochodzenia polskiego 
lub żydowskiego.

„Wielkie 
zamknięcie”

„Odwilż”

Migracje 
kontrolowa-
ne?
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że i takie miały miejsce, świadczy choćby fakt przedłużania pobytu w krajach 
docelowych (w latach 60. dotyczyło to 5-6 tys. osób rocznie)2. 

Okres do 1970 r. to czas swoistej gry między obywatelami a władzami pań-
stwowymi. Oficjalnie polityka migracyjna była bardzo restrykcyjna, ale podej-
mowano szereg działań, dyktowanych względami politycznymi lub praktycznymi, 
otwierających lub zamykających wąską furtkę przed potencjalnymi migrantami, 
skwapliwie zresztą przez nich wykorzystywaną3. Kontrola była więc w dużej mie-
rze pozorna: bardzo duża skala i fluktuacje wyjazdów o czasowym charakterze 
sugerują, że były one wykorzystywane jako substytut migracji permanentnej 
i pozwalały w ten sposób kanalizować potencjał migracyjny.

Kolejna dekada przyniosła stopniową liberalizację zasad ruchu granicznego 
i od tego momentu datuje się ożywienie mobilności międzynarodowej, która 
już wkrótce miała osiągnąć masowe rozmiary. W roku 1971 liczba wyjazdów 
do NRD wyniosła 200 tys., a rok później już 9,5 mln. Podobna sytuacja miała 
miejsce w wypadku Czechosłowacji: w odpowiedzi na uproszczenie formalno-
ści wyjazdowych liczba wyjazdów do tego kraju wzrosła z 290 tys. do 1,1 mln 
(1977). Ocenia się, że w latach 1971-1980 do krajów Europy Zachodniej 
wyjechało łącznie ponad 4,2 mln osób, z czego około 3 mln w latach 1976-
1980 (Kaczmarczyk 2005). Wraz z postępującą liberalizacją zasad ruchu gra-
nicznego w okresie tym zaciera się dość wyraźna wcześniej granica między 
różnymi formami mobilności i w istocie trudno określić, jaka część mobilności 
miała charakter migracji (a nie była np. „czystą” turystyką). W myśl oficjalnie 
przyjętej definicji migranta liczba osób migrujących nawet się zmniejszyła: w la-
tach 1970-1979 z Polski wyemigrował nieco ponad 271 tys. osób. W końcu 
dekady skala wyjazdów za granicę sięgała kilku milionów – w 1976 r. za gra-
nicę wyjechało ponad 10 mln osób (czyli 11 razy więcej niż w 1970 r.), z czego 
około 7 mln do NRD (Latuch 1985). 

Dekada lat 80. to okres dramatycznych zmian politycznych, społecznych i eko-
nomicznych. To także faza umasowienia mobilności zagranicznej Polaków. 
W tym kontekście dane statystyczne nie powinny zaskakiwać: w 1984 r. za-
notowano 588 tys. wyjazdów na Zachód, w 1985 – 1,1 mln, w 1988 – 2,8 
mln, a prawdziwą eksplozję przyniósł rok 1989, kiedy za granicę wyjechało 19 
mln osób (Stola 2001). Marek Okólski (1994), posługując się zróżnicowanymi 
danymi (w tym danymi pochodzącymi z krajów docelowych), oszacował łączną 
liczbę migrantów zagranicznych w latach 1980-1989 na 2,2-2,35 mln osób. 
Rekordowy pod względem wielkości emigracji z Polski był rok 1989. W samej 
tylko Republice Federalnej Niemiec zarejestrowano przybycie około 250 tys. 

„wysiedleńców” z Polski4. Z szacunków Okólskiego wynika, że liczba migrantów 

2. Stola (2001) szacuje liczbę stałych mieszkańców Polski podejmujących pracę za granicą w latach 60. na 10-30 tys. osób rocznie, co 
sugeruje, że mogła ona być zbliżona do liczby osób wyjeżdżających z Polski z zamiarem osiedlenia się za granicą na stałe.

3. Dyskusję na temat konkretnych rozwiązań i ich skutków dla procesów mobilności zawiera m.in. Kaczmarczyk 2005.
4. „Wysiedleńcy” („etniczni Niemcy”) to osoby, które z racji pochodzenia bądź zamieszkiwania na terenach należących do Niemiec przed 

1939 r. miały prawo do niemieckiego obywatelstwa, a tym samym swobodny dostęp do niemieckiego rynku pracy (por. m.in. Łempiński 
1987, Trzcielińska-Polus 1997) – por. 6.1.1.

Liberalizacja 
zasad ruchu 
granicznego

Masowe 
migracje?
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długookresowych (w tym osiedleńczych) i krótkookresowych w latach 80. była 
zbliżona. 

Warto porównać te dane z danymi oficjalnymi: według GUS w latach 1980-
1989 Polskę opuściło w celu osiedlenia się za granicą około 270 tys. osób, co 
stanowiło niemal dokładnie jedną trzecią całej mobilności w okresie 1950-
1979 (łącznie 865 tys. osób). Wskazuje to na dość dużą stabilizację tej właśnie 
formy migracji, ale i sugeruje, że dane oficjalne są wielce niedoskonałym źród-
łem informacji na temat mobilności międzynarodowej (por. rys. 4.1). O tym, że 

Migracje zagraniczne związane ze zmianą stałego miejsca zamieszkania Wyk. 4.1. 
w latach 1950-2004 (w tys.)
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS

Dostępne dane statystyczne na temat migracji Polaków
Dane urzędowe (rejestrowe) udostępniane przez GUS, a pochodzące z systemu rejestracji ludności. Dane te opisują populację  A
osób, które zmieniły miejsce zamieszkania. W wypadku emigracji z Polski chodzi o tych mieszkańców Polski, którzy opuszczają 
Polskę z zamiarem osiedlenia się na stałe za granicą i dodatkowo dokonują wymeldowania z pobytu stałego. Decydującą rolę 
odgrywa rejestracja zdarzenia.
Dane spisowe gromadzone i udostępniane przez GUS (NSP 1988, Mikrospis 1995, NSP 2002). Dane spisowe są powszechnie  A
uważane za najlepsze źródło danych do oceny procesów demograficznych, w tym migracji. Ze względu na to, że mamy do 
czynienia z badaniem pełnym, nie ma problemów z reprezentatywnością, co jest typowe w wypadku badań migracyjnych. Może 
się oczywiście okazać, że dane mają pewne braki (zwykle pojawiają się problemy z dotarciem do określonych grup ludności, np. 
bezdomnych, migrantów nielegalnych, nie da się również wykluczyć problemów metodologicznych na etapie realizacji spisu). 
W warunkach polskich kluczowe jest jednak to, iż spisy realizowane są rzadko i nieregularnie, nie mogą więc dostarczać informa-
cji o bieżących procesach migracyjnych.
Dane gromadzone oraz udostępniane (przynajmniej w pewnym zakresie) przez resorty i urzędy administracji publicznej, m.in.  A
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Zdrowia, Zakład Ubezpieczeń Społecznych. W tym 
wypadku podstawowym problemem jest to, że odnoszą się one zwykle do wąskiego wycinka problemu (np. dane o pracownikach 

„programowych”) lub też nie są udostępniane badaczom (np. większość informacji z zasobów ZUS).
Dane Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności. Badanie to mające postać panelu zostało wdrożone w 1993 roku, a od  A
1994 roku zawiera serię pytań odnoszących się do miejsca zamieszkania oraz miejsca pracy członków badanych gospodarstw 
domowych. Dane pochodzące z BAEL są uznawane za najlepsze źródło opisujące zachowania na polskim rynku pracy. W wy-
padku analiz migracji są one jednak obciążone pewnymi ograniczeniami. Po pierwsze, dostarczają informacji tylko na temat tych 
gospodarstw, których co najmniej jeden członek pozostał w kraju, tracimy więc informacje na temat tych gospodarstw lub rodzin, 
które w całości wyjechały za granicę. Po drugie, zapewne przede wszystkim, nie można zapominać, że BAEL zostało stworzone 
na potrzeby analiz rynku pracy, a nie migracji międzynarodowych. Dane pochodzące z tego badania nie mają więc waloru 
reprezentatywności i z tego też powodu nie są publikowane przez GUS. Dobrze nadają się natomiast do opisu dynamiki procesu 
i przemian strukturalnych.
Dane pochodzące z krajów docelowych o wielce zróżnicowanym charakterze oraz jakości. Analizy pokazują (Bijak i inni 2004),  A
że pomimo wielu wysiłków nie udało się dotąd stworzyć zharmonizowanego systemu gromadzenia i weryfikacji danych na temat 
migracji. W konsekwencji dane odnoszące się do tego samego procesu, a pochodzące z kraju wysyłającego oraz przyjmującego 
są zwykle znacząco rozbieżne.
Dane gromadzone przez jednostki naukowe w ramach projektów badawczych na potrzeby konkretnych, zwykle specyficznych  A
analiz
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dane oficjalne nie stanowią odzwierciedlania realnych zjawisk, świadczą prace 
badawcze podjęte przez Barbarę Sakson (2002). Posługując się unikalnym 
źródłem danych, jakim były rejestry przekroczeń granicy SERP, pokazała ona, że 
gros mobilności stanowiły migracje „niewidzialne”, nierejestrowane w klasycz-
nych systemach statystycznych. 

Zrealizowany tuż przed zmianą systemową Narodowy Spis Powszechny (1988) 
wykazał, iż poza granicami kraju przebywało na okres powyżej 2 miesięcy 
507,8 tys. osób, czyli 1,3% ogółu ludności.

Liberalizacja wielu sfer życia i demokratyzacja zmniejszyły szanse statystycznej 
oceny zjawiska migracji z Polski. Nie jest to zaskakujące – większość reżimów 
autorytarnych i państw policyjnych dokłada wszelkich starań, by kontrolować 
wszelkie aspekty życia swoich obywateli, nie wyłączając, a może wręcz ze szcze-
gólnym uwzględnieniem, migracji. 

Według danych rejestrowych, oficjalnych statystyk migracyjnych w Polsce, w la-
tach 1990-2006 (do połowy roku) Polskę opuściło około 378 tys. emigrantów. 
Dwa przypadki mogą powiedzieć wiele o użyteczności danych na temat zare-
jestrowanych migracji z Polski. W roku 2004, czyli już po przystąpieniu Polski 
do UE, wyemigrowało nieco ponad 19 tys. osób, o blisko 2 tys. mniej niż 
w roku poprzednim. Z kolei w pierwszej połowie 2006 r. zanotowano drastycz-
ny wzrost skali mobilności – liczba emigrantów wyniosła ponad 25 tys. Tego 
typu wyniki są konsekwencją przyjętych rozwiązań metodologicznych (migrant 
jako osoba wyrejestrowująca się z zameldowania na pobyt stały) – stąd też brak 
zasadniczej reakcji na przystąpienie Polski do UE oraz drastyczny wzrost skali 
wyrejestrowań w 2006 r., jak można przypuszczać, bezpośrednia konsekwen-
cja polityki podatkowej państwa polskiego. Oficjalne dane migracyjne mówią 
zatem niewiele o współczesnych migracjach z Polski.

Znacznie lepszy obraz migracji można uzyskać na podstawie danych spisowych. 
Wspominany już powszechny spis ludności z 1988 r. wykazał nieobecność po-
nad 900 tys. stałych mieszkańców Polski, którzy przebywali poza granicami 
kraju. Według Mikrospisu z 1995 r. liczba ta została oszacowana ponownie 
na około 900 tys. osób, czyli 2% populacji. Według najbardziej aktualnego 
Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań z 2002 r. za granicą 
przebywało czasowo 786 tys. osób (1,8% populacji). Dane te nie odzwiercied-
lają w pełni skali zjawiska, w istocie rzeczywista emigracja w tym okresie była 
większa, bowiem dane spisu ludności nie ujęły osób, które opuściły Polskę 
po wymeldowaniu się z pobytu stałego (czyli około 300 tys.). Tym niemniej 
wskazują one na interesującą prawidłowość: w całym badanym okresie liczba 
migrantów będących stałymi obywatelami Polski, którzy przebywali za granicą, 
była względnie stabilna i, jak można przypuszczać, wzrosła dopiero po przystą-
pieniu Polski do UE. 

Na tego rodzaju efekt wskazują dane pochodzące z Badania Aktywności Eko-
nomicznej Ludności (rys. 4.2).

Oficjalne 
statystyki

Dane 
ze spisu 
ludności

Dane z BAEL
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Na podstawie tych danych liczbę osób przebywających za granicą dłużej niż 
2 miesiące w okresie od II kwartału 1994 r. do I kwartału 2004 r. można było 
ocenić na 100-220 tys. Dane BAEL pokazują dobitnie, że wbrew powszechne-
mu poglądowi masowe migracje z Polski nie zaczęły się po 1 maja 2004 r. – 
stały rosnący trend w migracjach z Polski utrzymuje się od 1998 r., a tendencja 
ta została z pewnością wzmocniona po przystąpieniu Polski do UE. W 2004 r. 
przeciętnie 250 tys. Polaków przebywało za granicą co najmniej dwa miesiące 
i było to o 20% więcej niż w roku poprzednim i o 50% więcej niż w roku 2002. 
Dodatkowo w czasie dwóch pierwszych kwartałów 2005 r. liczba migrantów 
była wyższa niż w analogicznych okresach roku poprzedniego. W 2006 r. po-
nownie zanotowano wzrost skali migracji: w III kwartale tego roku liczba osób 
przebywających czasowo za granicą była o blisko 40% wyższa niż w odpowied-
nim kwartale 2005. Świadczy to o bardzo silnej dynamice procesu i nie wska-
zuje na to, by mogła ona zacząć wygasać. 

Dodatkowo przynajmniej do roku 2005 zwiększał się udział osób przebywają-
cych poza granicami kraju od 2 do 12 miesięcy (por. rys. 4.2). O ile jeszcze do 
2000 r. liczba migrantów krótkookresowych była zbliżona do osób przebywa-
jących za granicą powyżej roku, o tyle w okresie późniejszym rosło znaczenie 
migracji krótkookresowych, trwających krócej niż rok. Z danych BAEL wynika, 
że jeżeli mieliśmy do czynienia ze wzrostem migracji w tym okresie, to dzia-
ło się tak wyłącznie za sprawą osób, które przebywały za granicą krócej niż 
12 miesięcy. Liczba migrantów, którzy wyjechali na krótko, uległa podwojeniu 
między 2002 a 2005 r. Tym niemniej informacje odnoszące się do roku 2006 
wskazują na potencjalną zmianę trendu i możliwość wystąpienia efektu kohor-
towego – bardzo silny wzrost skali migracji trwających dłużej niż 12 miesięcy 
w tym okresie sugeruje, iż pokaźna grupa osób przedłuża czas przebywania za 
granicą. Trudno w tym momencie określić, na ile trwała będzie zmiana trendu 
(por. poniżej). 

Stali mieszkańcy Polski przebywający za granicą powyżej 2 miesięcy Wyk. 4.2. 
(w tysiącach) według BAEL, 1994-2006
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Źródło: opracowanie własne na podstawie Kępińska 2006
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Dane BAEL pozwalają także na odtworzenie głównych kierunków migracji 
z Polski – tab. 4.1.

Jak wynika z powyższej tabeli, od końca lat 90. „portfolio” krajów docelowych 
migrantów z Polski znacznie się zdywersyfikowało, ale na uwagę zasługuje 
przede wszystkim bardzo silna dynamika migracji do Wielkiej Brytanii i Irlandii. 
Dość powiedzieć, że w II kwartale 2006 r. Wielka Brytania zanotowała najwięk-
szy wzrost skali migracji w porównaniu z analogicznym okresem roku 2005 
(a również 2004): odpowiednio 130% i 380%. W konsekwencji w II kwartale 
2006 r. udział migrantów przebywających czasowo w Wielkiej Brytanii w ogóle 
migrantów osiągnął poziom 31% (4% w 2000), a w wypadku Irlandii udział ten 
był równy 7,5% (0% w 2000). Od początku dekady coraz większą rolę odgry-
wają nowe kraje imigracji, głównie z południa Europy.

Opisywana wcześniej tendencja do zwiększania się skali migracji czasowych 
wydaje się tym bardziej wyraźna, jeśli uwzględnimy fakt, iż dane BAEL nie obej-
mują pokaźnej liczby osób, które wyjeżdżają za granicę na krócej niż 2 mie-
siące. Pewne informacje na ten temat zawierają statystyki resortowe, głównie 
Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, dotyczące 350-400 tys. osób, które 
podejmują za granicą zatrudnienie legalne, na ogół w ramach dwustronnych 
umów Polski z innymi krajami. Najważniejsza grupa to pracownicy sezonowi 
zatrudniani w Niemczech na podstawie umowy z 1990 r. W końcu lat 90. 
ich liczba przekroczyła 200 tys. w skali roku, a w 2004 r. osiągnęła poziom 
320 tys. Do momentu przystąpienia Polski do UE był to zapewne najważniejszy 
w sensie ilościowym strumień migracji z Polski (por. 6.2.1).

Oprócz danych pochodzących z Polski można posiłkować się informacjami po-
chodzącymi z krajów docelowych. Należy jednak pamiętać, że zwykle ukazują 
one tylko niewielką, bo legalną i wiążącą się z faktem rejestracji część napływu. 

Główne 
kierunki 
migracji 
z Polski

Mieszkańcy Polski przebywający za granicą według kraju pobytu, Tab. 4.1. 
2000-2006 (II kwartał roku), w tys.

Kraj pobytu 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Ogółem 137 169 179 197 238 264 389

w tym:
Francja 7 9 4 9 13 13 10
Hiszpania 0 4 5 7 10 13 10
Irlandia 0 0 0 0 6 15 29
Niemcy 48 62 60 62 70 67 79
USA 26 39 34 40 46 30 41
Wielka Brytania 6 11 12 17 25 52 121
Włochy 8 14 25 25 27 32 30
w %
Francja 5,1 5,3 2,2 4,6 5,5 4,9 2,6
Hiszpania 0 2,4 2,8 3,6 4,2 4,9 2,6
Irlandia 0 0 0 0 2,5 5,7 7,5
Niemcy 35 36,7 33,5 31,5 29,4 25,4 20,3
USA 19 23,1 19 20,3 19,3 11,4 10,5
Wielka Brytania 4,4 6,5 6,7 8,6 10,5 19,7 31,1
Włochy 5,8 8,3 14 12,7 11,3 12,1 7,7

Źródło: Kępińska 2006
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I tak np. dane Eurostatu z 2004 r. 
i US Census Bureau z 2000 r. wska-
zywały, iż liczba polskich migrantów 
w najważniejszych krajach doce-
lowych wynosiła (por. tabela 4.2): 
w Niemczech 327 tys., w Wielkiej 
Brytanii 76,7 tys., we Włoszech 27,2 
tys., w Hiszpanii 25,3 tys., w Austrii 
22,5 tys. i w Stanach Zjednoczonych 
około 470 tys.5 

Od 1 maja 2004 r. Polacy jako oby-
watele Unii Europejskiej mogą ko-
rzystać z przywileju uczestnictwa we wspólnym rynku pracy. Mimo że ze względu 
na wprowadzone regulacje przejściowe swoboda podejmowania zatrudnienia 
poza granicami kraju jest wciąż ograniczona (w pierwszym etapie swoje ryn-
ki pracy otworzyły: Wielka Brytania, Irlandia i Szwecja), można było oczeki-
wać przełożenia się akcesji do struktur UE na zachowania polskich obywateli. 
O tym, że zmiana taka nastąpiła, najdobitniej przekonują dane pochodzące 
z Wielkiej Brytanii. 

Informacje pochodzące z International Passenger Survey zebrane na rys. 4.3 
odnoszą się do wizyt obywateli danego kraju w Wielkiej Brytanii i nie powinny 
być traktowane jako bezpośredni indykator migracji. Trudno byłoby jednak 
przyjąć, że tak znaczący wzrost skali ruchu granicznego między Polską a Wielką 

5. Ta ostatnia liczba odnosi się do osób urodzonych w Polsce, a nie do posiadających polskie obywatelstwo.

Migranci z Polski w wybra-Tab. 4.2. 
nych krajach UE, 2004

Kraj
Liczba osób posiadają-
cych polskie obywatel-

stwo (w tys.)

Niemcy 326,9
Hiszpania 25,3
Włochy 27,2
Holandia 7,4
Austria 22,5
Wielka Brytania 76,7
USA* 466,7

Źródło: Eurostat, US Census Bureau

Polacy 
w Wielkiej 
Brytanii

Wizyty w Wielkiej Brytanii mieszkańców nowych krajów członkowskich, Wyk. 4.3. 
2003-2006 (w tys.)
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Brytanią należałoby przypisać li tylko wzmożonej aktywności turystycznej miesz-
kańców Polski. 

Ze względu na rozwiązania instytucjonalne wprowadzone po 1 maja 2004 r. 
pojawiły się nowe źródła danych pozwalające oceniać skalę mobilności Pola-
ków. Dzięki regulacji przyjętej w Wielkiej Brytanii – Programowi Rejestracji Pra-
cowników (Workers Registration Scheme, WRS) – wiemy, że w okresie między 
1 maja 2004 r. a końcem grudnia 2006 r. liczba aplikantów z Polski wyniosła 
308 tys. – Polacy byli grupą najliczniejszą i stanowili mniej więcej 60% napływu 
z nowych krajów członkowskich (por. rys. 4.4). 

Dane te są dalekie od doskonałości. Nie wszyscy migranci się rejestrują (cho-
ciaż dane sondażowe wskazują, że czyni tak około 70% migrantów do Wielkiej 
Brytanii), nie wiemy, czy wciąż przebywają na emigracji, i wreszcie – jak się 
ocenia – nawet jedna trzecia osób składających podanie przebywała w Wiel-
kiej Brytanii już przed akcesją. Pewne argumenty natury statystycznej wskazują 
wręcz, że nie powinny być traktowane jako prosta metoda oceny skali migracji 
do Wielkiej Brytanii. W istocie, w 2004 r., gdy brytyjski rynek pracy został ot-
worzony dla obywateli krajów UE-10, na Wyspach były już tysiące obywateli 
tych krajów. Odwołując się do danych brytyjskiego LFS, w 2003 r. w Wielkiej 
Brytanii przebywało niemal 35 tys. migrantów z Polski (Salt i Millar 2006). Dla 
większości z nich aplikowanie o rejestrację w WRS było jedyną szansą na za-
legalizowanie pobytu za granicą. Przykładowo w maju 2004 r. zarejestrowało 
się około 6 tys. osób, ale tylko 25% z nich stanowili nowo przybyli migranci. 
Dopiero potem udział nowo przybyłych sukcesywnie wzrastał (Portes i French 
2005). 

Ze względu na to, iż wszyscy imigranci zarobkowi muszą posiadać w Wielkiej 
Brytanii numer ubezpieczenia społecznego (NINo) w celu odprowadzenia po-
datku dochodowego, opłat na rzecz brytyjskiego Zakładu Ubezpieczeń Spo-
łecznych itp., pojawiło się kolejne źródło danych na temat skali napływu 
i uczestnictwa Polaków w brytyjskim rynku pracy. Tabela 4.3 obrazuje 

Aplikanci do Programu Rejestracji Pracowników, 2004-2006 (III kwartał)Wyk. 4.4. 
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bezprecedensowy wzrost znaczenia Polski jako kraju wysyłającego migrantów 
do Wielkiej Brytanii. Polska pojawia się wśród 10 najważniejszych krajów po-
chodzenia dopiero w roku fiskalnym 2003/2004, ale już w kolejnym roku Po-
lacy uzyskali największą liczbę numerów ubezpieczeniowych. W roku 
2005/2006 skala zjawiska w odniesieniu do Polaków była około czterokrotnie 
większa niż w wypadku drugiego pod względem intensywności napływu kraju, 
czyli Indii.

Zbliżony do brytyjskiego system wprowadzono w Irlandii, choć w tym wypadku 
statystyki dotyczą numerów identyfikacyjnych wydawanych migrantom z nowych 
krajów członkowskich (Personal Public Service numbers) i nie powinny być bez-
pośrednio porównywane z danymi WRS. Między 1 maja 2004 r. a końcem 
października 2006 r. obywatelom krajów UE-8 wydano około 290 tys. nume-
rów PPS, najważniejsze kraje pochodzenia to: Polska (174 tys.), Litwa (45 tys.) 

Najważniejsze 10 krajów pochodzenia imigrantów, którym nadano Tab. 4.3. 
numer ubezpieczeniowy w Wielkiej Brytanii (w tysiącach), 2002-2006

2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006

Indie 25,0 Indie 31,3 Polska 62,6 Polska 171,4
Australia 18,9 RPA 18,4 Indie 32,7 Indie 46,0
RPA 18,6 Australia 17,1 Pakistan 20,3 Litwa 30,5
Pakistan 16,8 Pakistan 16,8 RPA 19,3 Słowacja 26,4
Francja 13,8 Portugalia 14,0 Australia 16,6 RPA 24,0
Filipiny 11,8 Chiny 13,3 Litwa 15,6 Australia 23,8
Hiszpania 11,7 Francja 13,1 Francja 13,3 Pakistan 22,3
Zimbabwe 10,3 Hiszpania 11,9 Chiny 12,6 Francja 17,2
Irak 10,1 Polska 11,2 Portugalia 12,2 Łotwa 14,2
Portugalia 9,8 Filipiny 10,7 Słowacja 10,5 Niemcy 13,3
Ogółem 349,3 Ogółem 370,8 Ogółem 439,8 Ogółem 662,4

Źródło: Salt i Millar 2006: 341
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i Łotwa (22 tys.), przy czym tylko w wypadku Polski i Słowacji notuje się stały 
silny trend wzrostowy (por. rys. 4.5). 

Biorąc pod uwagę wielkość irlandzkiego rynku pracy, skala migracji do tego 
kraju wydaje się ogromna. Dość powiedzieć, że około 25% wszystkich wyda-
nych po 1 maja 2004 r. numerów PPS wydanych zostało obywatelom nowych 
krajów członkowskich, w przeważającej większości Polakom. Polacy stanowią 
około 56% wszystkich migrantów z innych krajów członkowskich, z czego, jak 
się ocenia, około 60-70% osób, które uzyskały numer podjęło faktyczne za-
trudnienie. Dodatkowo według różnych szacunków w Irlandii może wciąż prze-
bywać 75-80% wnioskodawców (Grabowska-Lusińska 2006). 

W odniesieniu do innych krajów dane dotyczące migracji z Polski są wielce 
fragmentaryczne. I tak np. według danych włoskiego ministerstwa spraw we-
wnętrznych pod koniec grudnia 2005 r. liczba Polaków przebywających na te-
rytorium Włoch wyniosła ponad 72 tys. Liczba ta nie obejmuje małoletnich 
migrantów (około 10 tys.) oraz pracowników zatrudnionych w ramach kontyn-
gentów (około 25 tys. zezwoleń na pracę w 2005 r.). Łącznie obecny stan pol-
skiej imigracji we Włoszech ocenia się na 100 tys., przy czym 80% to migranci 
długookresowi (Biuletyn Migracyjny nr 8). W pierwszym półroczu 2006 Polacy 
uzyskali 22 tys. pozwoleń na pracę w Holandii, w porównaniu z 24 tys. dla 
obywateli wszystkich krajów EU-8. 

Polskie służby dyplomatyczne oceniają, że w Norwegii może przebywać nawet 
120-130 tys. polskich obywateli. Liczba ta miałaby obejmować zarówno osoby 
zamieszkałe w Norwegii na stałe, jak i migrantów czasowych. Oficjalne dane 
wskazują na zasób migrantów o wielkości około 12 tys. osób, co lokuje Polaków 
na 11. miejscu wśród grup narodowościowych (dane centralnego biura staty-
stycznego) – polskie służby konsularne szacują tę liczbę na 20-30 tys. Sytuacja 
zmienia się jednak bardzo szybko. Norweski urząd ds. cudzoziemców udzielił 
Polakom 17 tys. zezwoleń na pracę tylko w pierwszym półroczu 2006 r., co sta-
nowiło wielkość zbliżoną do liczby zezwoleń udzielonych w całym poprzednim 
roku. W całym 2006 r. spośród 55 tys. zezwoleń wydanych obywatelom krajów 
UE-8 około 45 tys. trafiło do Polaków. Obserwację tę potwierdzają wspomi-
nane już dane ZUS w związku z wydawaniem formularzy E101 pracownikom 
z Polski delegowanym do świadczenia usług za granicą, co stało się częstą 
praktyką zwłaszcza w odniesieniu do tych krajów, gdzie nie ma swobodnego 
dostępu do rynku pracy. Norwegia zanotowała największy wzrost – w pierw-
szym półroczu 2006 r. wydano 4,3 tys. formularzy. Dla porównania w całym 
2005 r. było to około 1 tys. (dane ZUS oraz Biuletyn Migracyjny nr 10).

Jeśli chodzi o formularze E101, bezsprzecznie najważniejszym krajem, do któ-
rego są delegowani pracownicy z Polski, pozostają Niemcy: w pierwszej poło-
wie 2006 r. wydano około 64 tys. zezwoleń w związku ze świadczeniem usług 
w tym kraju (prawie 200 tys. w okresie między majem 2004 r. a lipcem 2006 
r.), a także Francja – 11,5 tys. (łącznie 30,3 tys.). Zwraca uwagę dynamiczny 
wzrost zainteresowania krajami skandynawskimi – oprócz Norwegii Finlandią 
i Szwecją – oraz rosnący udział Belgii. Łącznie w okresie od maja 2004 r. do 
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lipca 2006 r. wydano niemal 320 tys. formularzy E101, co wskazuje na bardzo 
wysoką dynamikę współczesnych migracji z Polski.

Czy możliwa jest ocena skali współczesnych 4.2. 
migracji Polaków?

W ostatnich miesiącach jednym z kluczowych pytań odnoszących się do mobil-
ności czy migracji stała się kwestia skali zjawiska. Media prześcigają się w do-
starczaniu coraz to wyższych szacunków skali wyjazdów zagranicznych. 500 tys., 
1 mln, 2 mln? A może jeszcze więcej? 

W zależności od podejścia i instytucji oceniającej skalę migracji, rozmiary 
współczesnej mobilności Polaków szacuje się na od kilkuset tysięcy do kilku 
nawet milionów. Co istotne, tak zróżnicowane (i wysokie) szacunki są przedsta-
wiane nie tylko przez media, ale i poważne raporty instytucji rządowych i na-
ukowych (por. Duszczyk 2006). Warto więc być może zastanowić się, z czego 
wynika ten problem. 

Podstawowa trudność w ocenie skali migracji wynika przede wszystkim z nie-
określoności współczesnej mobilności i mieszania się typów i kategorii migracji, 
przy czym zjawisko to dotyczy nie tylko Polski, ale obserwowane jest też w wy-
miarze globalnym. Współczesne migracje w coraz większym stopniu oddala-
ją się od tradycyjnej wizji migracji jako jednorazowego aktu prowadzącego 
do zmiany miejsca zamieszkania i osiedlenia się za granicą (plus ewentualnie 
migracji powrotnej). Mobilność współczesna to często amorficzne – pozba-
wione wyraźnego wzorca, jeśli chodzi o kierunek – ruchy, raczej cyrkulacje 
niż migracje per se. Wynika to z szeroko pojętych procesów globalizacyjnych, 
w tym z czynników wynikających z rozwoju środków transportu (i kosztów trans-
portu), swobody mobilności, ale również przemian w sferze społecznej. Taki 
jest w dużej mierze charakter współczesnych migracji Polaków, w których od 
zmiany systemowej coraz większą rolę odgrywa mobilność czasowa (por. poni-
żej). Pojawienie się i umasowienie nowych form migracji (np. migracje sezono-
we) jest dotychczas bardzo trudne do uchwycenia statystycznie. Jednocześnie 
w powszechnej opinii pojęcie „migracja” jest zarezerwowane dla mobilności 
osiedleńczej, co w niewielkim przecież stopniu dotyczy migracji z krajów takich 
jak Polska. 

W wymiarze metodologicznym jednym z kluczowych problemów związanych 
z pojawiającymi się szacunkami skali migracji jest nagminne mieszanie pojęć 
zasobu i strumienia (napływu). Czy bowiem oceniając skalę współczesnych 
migracji z Polski, mówimy tylko o „nowych”, „dodatkowych” migracjach, czy też 
kumulujemy zjawiska obserwowane od lat? Weźmy pod uwagę choćby dane 
z WRS, w których, jak oceniają sami Brytyjczycy, co najmniej 20% rejestracji 
dotyczy osób przebywających w Wielkiej Brytanii jeszcze przed rozszerzeniem. 
Wreszcie, wielokrotnie trzeba by zadać pytanie, czy uzasadnione jest kumulo-
wanie strumieni migracyjnych. Najlepszym przykładem jest, niestety, zdarzają-
ce się dość często dodawanie do siebie liczby migrantów sezonowych, którzy 
podejmują pracę w Niemczech. W ten sposób dość łatwo można dojść do 
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wniosku, że na tej zasadzie od 1990 r. z Polski wyjechało ponad 3 mln osób. 
A przecież, jak wynika choćby z badania zrealizowanego przez OBM, oprócz 
tego, że w odniesieniu do migracji sezonowych mówimy o wybitnie krótkoter-
minowych wyjazdach, to powszechną strategią są wyjazdy wielokrotne, co zna-
czy, że sumowanie dotyczyłoby tych samych osób (por. Kaczmarczyk i Łukowski 
2004). Wreszcie, nawet w sytuacji gdy dysponujemy relatywnie dobrymi dany-
mi dotyczącymi imigracji z Polski (tak jak to jest choćby w wypadku danych po-
chodzących z brytyjskiego WRS), zwykle rejestrowany jest fakt napływu, niewiele 
wiadomo o dalszych losach migrantów – w chwili gdy zostaną oni „zsumowani” 
i uwzględnieni w pewnym szacunku skali migracji, mogą już przebywać w in-
nym kraju, np. w Polsce.

W kontekście powyższych uwag uzasadnione wydaje się więc pytanie, czy moż-
liwa jest rzetelna ocena skali współczesnych migracji Polaków? Odpowiedź 
brzmi: jest to zadanie bardzo trudne, a być może niemożliwe. W sytuacji braku 
administracyjnej kontroli mobilności i transformacji jej form w kierunku migra-
cji czasowych liczba Polaków przebywających za granicą z trudem poddaje się 
ocenie statystycznej, a dodatkowo może się drastycznie zmieniać w odpowiedzi 
choćby na sezonowość aktywności ekonomicznej w krajach docelowych. Wy-
daje się, że wiedza i praktyka statystyczna nie nadążają za procesami mobil-
ności obserwowanymi we współczesnym świecie. Być może konieczne byłoby 
wypracowanie nowego aparatu pojęciowego, który większą wagę przykładałby 
do „nieortodoksyjnych” form mobilności. Tymczasem rzetelność naukowa pod-
powiada, by unikać całościowych, globalnych ocen i skupiać się na analizie 
konkretnych strumieni i form migracji oraz odwoływać się do w miarę róż-
norodnych źródeł danych. Takie podejście nie pozwoli nam, co prawda, od-
powiedzieć na pytanie: 500 tys. czy 2 mln, ale zmniejsza ryzyko pochopnych 
i prowadzących do błędnych wniosków ocen.

Cechy strukturalne najnowszych migracji z Polski4.3. 

Niezależnie od tego, jak trudno byłoby ocenić skalę współczesnej mobilno-
ści Polaków, możliwe i celowe jest analizowanie struktury migracji, co wydaje 
się kluczowe w kontekście zrozumienia mechanizmów migracji, a także ich 
potencjalnego wpływu na zjawiska społeczno-ekonomiczne, zarówno w kraju 
wysyłającym, jak i przyjmującym migrantów. Bazując na dostępnych danych 
statystycznych, współczesne migracje Polaków można scharakteryzować w na-
stępujący sposób:

Migracje zarobkowe i inne typy mobilności

Dominującą formą mobilności są migracje zarobkowe związane z podejmo-
waniem zatrudnienia za granicą. Wskazują na to zarówno dane BAEL (około 
80% wszystkich osób przebywających czasowo za granicą to osoby podejmu-
jące pracę zarobkową), jak i analizy realizowane m.in. w Ośrodku Badań nad 
Migracjami potwierdzające w sposób jednoznaczny, iż motyw ekonomiczny to 
najważniejszy powód współczesnej mobilności Polaków. 

Dominują 
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Cechy demograficzne

Dane Narodowego Spisu Powszechnego z 2002 r. wskazały, że typowy migrant 
z Polski jest relatywnie młody. 40% spośród niemal 800 tys. zarejestrowanych 
w badaniu migrantów miało mniej niż 30 lat, a ponad połowa była poniżej 35. 
roku życia. Dodatkowo kobiety migrantki były generalnie młodsze niż mężczyź-
ni migranci, podobnie jak migranci krótkoterminowi w porównaniu z migran-
tami długookresowymi. W grupie wiekowej do 40. roku życia udział kobiet był 
wyższy niż mężczyzn. Informacje uzyskiwane dzięki Badaniu Aktywności Ekono-
micznej Ludności pozwalają spojrzeć na tę kwestię w dłuższej perspektywie cza-
sowej. Przede wszystkim wskazują one na stopniowe odmładzanie się populacji 
polskich migrantów – o ile w roku 1997 odsetek migrantów w wieku między 
18. a 34. rokiem życia wynosił 48%, o tyle w 2002 r. było to już 63%. Proces 
ten postępuje zresztą nadal – w III kwartale 2006 r. udział osób w tym właśnie 
najbardziej mobilnym przedziale wiekowym przekroczył 70%. W odniesieniu 
do struktury według płci dane BAEL prowadzą do nieco innych wniosków niż in-
formacje pochodzące z NSP 2002. Otóż o ile do 2003 r. udział kobiet w ogóle 
migrantów był relatywnie wysoki (w tymże roku stanowiły one 46% wszystkich 
migrujących), o tyle od tego momentu odsetek kobiet powoli się zmniejsza: 
w 2002 r. stanowiły one 42%, a w 2006 34% wszystkich wyjeżdżających. Udział 
ten był odpowiednio (choć niewiele) niższy wśród osób podejmujących za gra-
nicą prace zarobkowe (Kępińska 2003, 2007).

Stosunkowo niewiele informacji na temat struktur demograficznych polskich 
migrantów pochodzi z krajów docelowych. Tym niemniej w odniesieniu do 
Wielkiej Brytanii można posiłkować się danymi WRS, które wskazują, że napływ 
do tego kraju jest domeną przede wszystkim ludzi młodych: ponad 80% spo-
śród tych, którzy zarejestrowali się w systemie, lokowało się w przedziale wieku 
między 18. a 34. rokiem życia, byli to głównie mężczyźni. Fakt, że tylko 6% 
z nich przybyło z członkami rodziny, świadczy o początkowej fazie cyklu życia, 
ale również jest pewnym sygnałem co do zakładanego czasu trwania migracji. 
Generalnie więc dostępne dane wskazują, że najnowsze migracje Polaków sta-
ły się domeną ludzi młodych (a może nawet bardzo młodych). Rosnący udział 
mężczyzn należy zapewne tłumaczyć sytuacją na rynkach pracy – w kraju wy-
syłającym (bezrobocie jako czynnik wypychający) oraz przyjmującym (struktura 
popytu na pracę).

Poziom wykształcenia

Tradycyjnie migracja z Polski była domeną osób relatywnie dobrze wykształco-
nych. Szereg danych wskazuje, że sytuacja ta zmieniła się w okresie transfor-
macji systemowej, kiedy mobilność relatywnie częściej stawała się udziałem 
osób relatywnie gorzej wykształconych, często „przegranych” procesów zmian. 
Struktura migracji zaczęła się zmieniać ponownie w końcu lat 90. w konse-
kwencji zmian w ogólnym poziomie wykształcenia, ale i niekorzystnych tenden-
cji na polskim rynku pracy. Zmiany te są wyraźnie widoczne w podziałach we-
dług krajów docelowych. Najlepszym przykładem jest Wielka Brytania: wśród 
migrantów, którzy wyjechali do tego kraju po 1997 r., udział osób z wyższym 
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wykształceniem wynosił ponad 25% (dla porównania dla Niemiec było to 11%) 
– kwestia ta będzie przedmiotem szczegółowych analiz w części 6.2.3.

Geograficzne wzorce mobilności

Mobilność Polaków była tradycyjnie w dużym stopniu zróżnicowana geograficz-
nie. Decydują o tym zaszłości historyczne (sytuacja „wysiedleńców” zamieszku-
jących głównie rejon Śląska oraz część Ziem Odzyskanych) oraz tradycje mi-
gracyjne, które zaowocowały wykształceniem bardzo silnych sieci powiązań 
(Podlasie, Podhale). Potwierdziły to wyraźnie dane uzyskane w ramach Narodo-
wego Spisu Powszechnego z 2002 r.

Rys. 4.6 pokazuje, że największą intensywnością migracji cechowały się woje-
wództwa Polski zachodniej (Opolszczyzna – 13,4% wszystkich migrantów, Gór-
ny Śląsk – 15,9%), południowej (Małopolskie – 10,2%), południowo-wschod-
niej (Podkarpackie) oraz północno-wschodniej (Podlasie – 7%), a najniższą 
regiony Polski centralnej. Większość „województw migracyjnych” można uznać 
za regiony o cechach peryferyjnych, chociaż dominowały osoby pochodzące 
z terenów zurbanizowanych (62%).

Geografi-
czne zróż-
nicowanie 
mobilności 
Polaków

Emigranci na 1000 mieszkańców w województwach Polski, 2002Wyk. 4.6. 

Źródło: Kępińska 2003
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Co ciekawe, geograficzne wzorce zachowań migracyjnych były wyraźnie wi-
doczne nawet w wypadku tak specyficznego strumienia migracyjnego, jakim są 
migracje sezonowe (rys. 4.7). Co więcej, zróżnicowanie to nie może zostać 
w prosty sposób wyjaśnione uwarunkowaniami związanymi z funkcjonowaniem 
rynku pracy (por. także 6.2.1).

Po 1 maja 2004 r. pojawiły się przesłanki, które uzasadniałyby zasadniczą 
zmianę tej sytuacji. Wraz z ułatwieniami w mobilności poszerzyła się pula po-
tencjalnych migrantów, a kapitał społeczny przestał być kluczowym czynnikiem 
sprzyjającym wyjazdom zagranicznym. Tym niemniej wydaje się, że wciąż mamy 
do czynienia z pewnymi regionalnymi wzorcami zachowań migracyjnych. 

Jeśli chodzi o wyrejestrowania z zameldowania na pobyt stały, największą inten-
sywność tego procesu w okresie po akcesji Polski do UE zanotowano na Śląsku 
Opolskim, w niektórych gminach Warmii i Mazur, na Podhalu, a także na te-
renach przygranicznych (Szczecin, Zielona Góra). Według CBOS najwięcej 
osób w okresie postakcesyjnym wyjechało z województw Polski południowej 
i wschodniej (co zresztą było drastycznie różne od wyników analogicznych ba-
dań z 1997 r., w których uzyskano największą intensywność dla województw 

Kontrakty na prace sezonowe w Niemczech według starego podziału Wyk. 4.7. 
administracyjnego, 2002

Źródło: Kępińska 2003
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małopolskich oraz regionów Polski północnej). Do podobnych wniosków pro-
wadzą wyniki badań tzw. potencjału migracyjnego (abstrahując w tym momen-
cie od kwestii użyteczności tego typu informacji). Jak wynika z badań zrealizo-
wanych we wrześniu 2006 r. przez SMG/KRC, największa skłonność do migracji 
cechowała nie mieszkańców dużych miast (co było typowe dla migracji przed 
1989 r.) czy mieszkańców terenów wiejskich (dominujących w latach 1990.), 
ale mieszkańców miast małych (Duszczyk i Wiśniewski 2007). Z informacji 
tych wynikałoby, że w okresie ostatnich kilku lat nastąpiło wyraźne przesunięcie 
punktu ciężkości na regiony Polski wschodniej oraz południowej (oczywiście 
niezależnie od tradycyjnych regionów wysyłających, jak choćby Opolszczyzna), 
a także wzmożenie aktywności migracyjnej mieszkańców małych miast. 

Migracje czasowe i osiedleńcze

W latach 2000-2005 coraz wyraźniejsza była dominacja migracji czasowych. 
Dane BAEL wskazują, że dominująca część osób przebywających za granicą 
czasowo (to jest takich, których gospodarstwa domowe pozostawały w Polsce) 
migrowała na krócej niż 12 miesięcy – dotyczyło to 60-70% osób. Dodatkowo 
o ile w ostatnich latach mieliśmy do czynienia ze wzrostem skali mobilności, 
o tyle dokonała się ona głównie za sprawą migracji czasowych (por. rys. 4.2). 
Do podobnych wniosków prowadzą dane z krajów docelowych, zwłaszcza 
z Wielkiej Brytanii i Irlandii, chociaż w tych przypadkach wiele wskazuje również 
na to, że mobilność czasowa może przekształcać się w osiedleńczą. 

Dotykamy tutaj jednego z najistotniejszych problemów metodologicznych 
w analizach migracji – określenia, kiedy mamy do czynienia z migracją per-
manentną (osiedleńczą), a kiedy z czasową. Jest to problem niebanalny, gdyż 
dana osoba może zostać uznana za migranta permanentnego dopiero wów-
czas, gdy umrze w kraju emigracji lub też powróci do kraju pochodzenia (stając 
się automatycznie migrantem powrotnym). Tak więc w wypadku każdej migracji 
czasowej z założenia istnieje pewien potencjał „osiedleńczy”, a każda migracja 
osiedleńcza może łatwo przestać nią być w momencie powrotu do kraju po-
chodzenia, a ta opcja jest zwykle otwarta. Wydaje się, że jednoznaczna ocena 
tego typu zależności w wypadku najnowszych migracji z Polski wymaga dłuższej 
perspektywy czasowej, a wskazują na to istniejące już badania dotyczące np. 
polskiej migracji do Wielkiej Brytanii. Z jednej strony wiele może wskazywać 
na to, że migracja ta może mieć charakter permanentny. W ramach dyskusji 
medialnej pojawił się choćby argument związany z płodnością migrantów prze-
bywających w tym kraju. Po 1 maja 2004 r. wydano tam ponad 5 tys. nowych 
paszportów. Ta, jak można zakładać, liczba urodzeń polskich dzieci na Wy-
spach miałaby sugerować, że Polacy powoli zakorzeniają się w kraju docelo-
wym. Tymczasem jednak, co prawda, liczba ta wydaje się duża, ale porówna-
nie odpowiednich wskaźników demograficznych przekonuje raczej, iż płodność 
polskich migrantów na Wyspach jest pięć-sześć razy mniejsza niż w populacji 
zamieszkującej Polskę (Biuletyn Migracyjny nr 10). Z drugiej strony około 40% 

Migracje 
czasowe a 
migracje 
osiedleńcze



40

Współczesne procesy migracyjne w Polsce a aktywność organizacji 
pozarządowych w obszarach powiązanych z rynkiem pracy

osób rejestrujących się w WRS zadeklarowało krótszy niż trzymiesięczny okres 
pobytu w Wielkiej Brytanii6. 

Przedstawiając wyniki bardzo aktualnego badania, John Eade, Stephen Drin-
kwater i Michał Garapich (2006) dokonali wstępnej typologizacji współczes-
nych migrantów z Polski w Londynie. Podzielili ich oni na:

„bociany” (około 20% badanych), czyli osoby, które uczestniczą przede  A

wszystkim w migracjach cyrkulacyjnych, zatrudnione głównie w sektorze 
prac nisko płatnych, spędzające w Wielkiej Brytanii do kilku miesięcy;

„chomiki” (16%), czyli osoby, które traktują swój pobyt jako jednorazowy  A

akt mający przynieść wymierny (oczekiwany bardzo duży) efekt finansowy; 
w porównaniu z poprzednią grupą ich migracja zwykle ma charakter jed-
norazowy, poza tym okres przebywania za granicą jest dłuższy, a sam pobyt 
nieprzerwany;

„poszukiwacze” (42%), czyli największa grupa osób, która nie podjęła  A

jeszcze ostatecznej decyzji – wracam czy zostaję; zajmują całe spektrum 
miejsc pracy, a swoją strategię migracyjną sami ocenili jako „intencjonalną 
nieprzewidywalność”;
osiedleńcy (22%), czyli osoby, które przebywają w Wielkiej Brytanii od dłuż- A

szego czasu i zamierzają zostać tam na stałe. 

Wyniki przytoczonego badania wskazują, jak trudno po dwóch zaledwie la-
tach określić charakter współczesnych migracji do Wielkiej Brytanii, zwłaszcza 
zaś jednoznacznie ocenić, czy mają one stały, czy też czasowy charakter. Do 
podobnych konkluzji prowadzi zresztą analiza danych WRS, według których 
co prawda ponad 40% zarejestrowanych pracowników podało, iż planowany 
czas pobytu będzie krótszy niż 3 miesiące, ale jednocześnie około 50% nie było 
w stanie udzielić odpowiedzi na to pytanie. Ważne jest, że jak wynika z bada-
nia Eade’a, Drinkwatera i Garrapicha (2006), olbrzymia większość badanych 
(70-80%) utrzymuje stałe kontakty z Polską, włączając w to regularne wizyty 
w ojczystym kraju. Wskazuje to, iż dla większości osób opcja cyrkulacji bądź 
powrotu jest jak najbardziej otwarta.

Jeszcze inny punkt widzenia prezentuje Dorota Osipovic (2007), która analizo-
wała strukturę i strategie migrantów z Polski na podstawie danych brytyjskiego 
LFS. Jej zdaniem dotychczasowe ramy teoretyczne nie odpowiadają potrzebom 
analizy sytuacji polskich migrantów w Wielkiej Brytanii, bowiem koncentrują 
się one na analizie w kontekście dwóch kluczowych, wzajemnie powiązanych 
typów mobilności – migracji o charakterze czasowym oraz migracji zarobko-
wych. Podkreśla się przy tym, co czynią choćby Drinkwater, Eade i Garrapich, 
że polskich migrantów cechuje swoista założona nieprzewidywalność (inten-
tional unpredictability) – postawa zakładająca pozostawienie otwartych wie-
lu opcji, monitorowanie sytuacji w kraju i gotowość powrotu. Do podobnych 
wniosków dochodzi zresztą również Kathy Burrell (2006), która zaproponowała, 

6. Około 90% badanych w ramach IPS zamierzało pozostać w Wielkiej Brytanii nie dłużej niż 3 miesiące, choć w tym wypadku trudno 
oprzeć się wrażeniu, że deklaracja ta mogła wynikać z obawy przed negatywną reakcją władz kraju przyjmującego (nawet jeśli jest ona 
nieuzasadniona).
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by w wypadku polskich migrantów posługiwać się kategorią „nowy typ target 
earners”. Kategoria ta miałaby opisywać osoby, które wyjeżdżają nie dla samej 
migracji, ale by umożliwić sobie realizację pewnej fazy życiowej, np. założenie 
rodziny, wejście na rynek pracy, zakup domu. W konsekwencji czas trwania mo-
bilności i przebieg migracji zależy w dużej mierze od czynników zewnętrznych 
(np. cen nieruchomości)7. Dodatkowo współcześni migranci w Wielkiej Brytanii 
są w stałym kontakcie i z samym krajem, i z rodzinami, a odpowiedzialne są 
za to takie czynniki jak: internet, telefony, telefony internetowe, komunikatory, 
telewizja, tanie loty. Wszystkie one mogą jednakże zarówno wzmacniać, jak 
i osłabiać tendencję do powrotu.

Według Osipovic ta typologia nie uwzględnia tych migrantów, którzy zdecydo-
wali się na założenie rodziny (lub jej przeniesienie) do Wielkiej Brytanii. Podkre-
śla ona m.in. wyraźną dychotomię między kobietami i mężczyznami: mężczyźni 
to o wiele częściej typowi target earners, kobiety dużo łatwiej odnajdują się 
w nowym środowisku, nawiązują kontakty, wchodzą w związki, zakładają rodzi-
ny. Co ciekawe, migracja z Polski do Wielkiej Brytanii była w ostatnich latach 
domeną kobiet, w świetle LFS w 2006 r. to się zmieniło, i to dość drastycznie. 
Autorka zwraca uwagę na kilka kwestii, które stawiają pod znakiem zapytania 
typowe spojrzenie na problem czasowości pobytu. Po pierwsze, według WRS 
zaledwie 6-7% rejestrujących się miało na utrzymaniu małoletnich członków 
rodziny, ale nie można zapominać, że system ten nie uwzględnia samozatrud-
nionych, dane odnoszą się tylko do sytuacji w momencie rejestracji, wreszcie 

– nie wiadomo, czy informacje nie są celowo zatajane. W oparciu o dane LFS 
można pokazać, że od 1995 r. notuje się stały wzrost liczby dzieci urodzo-
nych w związkach, w których co najmniej jedno z rodziców było Polakiem. Od 
momentu przystąpienia Polski do UE wzrost ten jest drastyczny (w 2005 r. ok. 
3 800 w porównaniu z 1 500 w 2003, dotyczy to zwłaszcza sytuacji, gdy oboje 
rodzice dziecka byli Polakami: w 2005 r. było takich około 2100, podczas gdy 
jeszcze w 2003 około 500). Analizy Osipovi  pokazały, że Polacy coraz częściej 
funkcjonują w związkach i mają na utrzymaniu nieletnie dzieci (około 10%). Ze 
względu na niewielkie liczebności trudno byłoby ocenić wiarygodność tych in-
formacji, ale bez wątpienia warto śledzić informacje, które mogą rzucić jakieś 
światło na ten jeden z kluczowych aspektów współczesnych migracji z Polski. 

Pozycja na rynkach pracy w krajach przyjmujących

Niezależnie od faktu, że migranci z Polski są przynajmniej do pewnego stopnia 
pozytywnie selekcjonowani w odniesieniu do poziomu kapitału ludzkiego, ja-
kim dysponują, docierają przede wszystkim do drugorzędnych sektorów rynków 
pracy w krajach docelowych i podejmują typowo „imigranckie” prace w bu-
downictwie, rolnictwie, hotelarstwie, usługach domowych (Kaczmarczyk 2001, 
Grzymała-Kazłowska 2001, Kaczmarczyk i Łukowski 2004). Tego typu zjawisko 
jest w dużej mierze pochodną struktury popytu zgłaszanego w krajach wysoko 

7. Koncepcja ta jest bliska propozycji Michała Boniego, który zwrócił uwagę, że dla wielu młodych Polaków wyjazd za granicę może pełnić 
funkcję swoistej inwestycji pozwalającej rozpocząć karierę zawodową czy dorosłe życie z określonym kapitałem kulturowym bądź 
fi nansowym.
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rozwiniętych, który to popyt dotyczy niewielkiej liczby pracowników o wyso-
kich kwalifikacjach i bardzo licznych migrantów nisko wykwalifikowanych (por. 
poniżej). 

Mechanizmy współczesnych migracji z Polski – 4.4. 
próba interpretacji

Z przeglądu teoretycznych koncepcji podejmujących tematykę migracyjną wy-
nikało, że po pierwsze, analiza uwarunkowań mobilności może się odbywać 
na różnych poziomach (od makro do mikro) oraz, po drugie, że w zależności 
od podejścia podkreśla się różne aspekty zjawiska. W tym kontekście, interpre-
tując mechanizmy współczesnych migracji Polaków, punktem wyjścia dalszych 
rozważań niech będzie podejście konwencjonalne, bazujące przede wszystkim 
na neoklasycznej teorii powstałej na gruncie handlu zagranicznego. 

W myśl podejścia neoklasycznego migracje zarobkowe to odpowiedź na zróż-
nicowanie stawek płac i dochodów. Tabela 4.4 zawiera zestawienie informacji 
na temat luki dochodowej między krajami EŚW oraz głównymi krajami doce-
lowymi migrantów z tego regionu, w tym z Polski. Jak wynika z przytoczonych 
danych, nawet przy uwzględnieniu średniego poziomu dla poszerzonego skła-
du UE Polska pozostaje daleko w tyle poza przeciętną wartością PKB per capita 
dla Europy. Luka ta stopniowo się zmniejsza (głównie za sprawą utrzymującego 
się dość wysokiego tempa wzrostu gospodarczego), ale jej rozmiary wciąż uza-
sadniają masowe migracje o charakterze zarobkowym.

PKB per capita według PSN (UE-25 = 100) w wybranych krajach euro-Tab. 4.4. 
pejskich, 1996-2006
 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
EU-25 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

EU-15 109,7 109,5 109,6 110,2 110 109,6 109,3 109,1 108,6 108,4 109,9 (p) 

Austria 126,5 123,8 122,9 125,3 125,7 122,1 119,9 120,7 122,5 123,2 125,2 (p) 

Belgia 118,1 116,9 115,9 115,5 116,7 117,3 117,5 118 118,2 117,7 119,8 (p) 

Estonia 34,8 (s) 38,1 (s) 39,1 (s) 38,8 41 42,2 45 48,2 51,2 57,4 62,5 (p) 

Francja 112,9 113,5 113,8 113,7 113,5 113,9 112 111,7 109,6 109 110,1 (p) 

Hiszpania 87 87 88,6 92,3 92,3 93,1 95,2 97,3 97,5 98,7 100,2 (p) 

Holandia 119,2 121,3 121,5 122,9 124,3 127,1 125,3 124,6 124,3 123,5 126,2 (p) 

Irlandia 102,3 111,7 116,3 122,1 126,1 128,9 132,9 134 136,9 137,1 (p) 140,3 (p) 

Niemcy 118,1 115,8 114,1 113,7 111,9 110 108,6 108,3 108,5 109,8 111,3 (p) 

Wielka 
Brytania 109,1 111,5 111,6 112 112,5 113,2 116 116,1 116,1 115,3 (p) 117,2 (p) 

Włochy 115,6 114 114,6 114 113,3 112 110,1 107,7 105,6 102,8 103,6 (p) 

Czechy 70,0 (s) 67,8 (s) 65,4 (s) 64,8 63,7 64,8 66,3 67,8 70,2 73 76,5 (p) 

Estonia 34,8 (s) 38,1 (s) 39,1 (s) 38,8 41 42,2 45 48,2 51,2 57,4 62,5 (p) 

Litwa 34,7 (s) 36,5 (s) 38,4 (s) 37,2 38,1 40,1 41,9 45,2 47,8 52,1 55,4 (p) 

Łotwa 30,2 (s) 32,2 (s) 33,2 (s) 34,1 35,4 37,1 38,7 40,8 42,8 47,1 51,0 (p) 

Polska 42,1 (s) 43,9 (s) 44,9 (s) 46 46,8 46,1 46,3 46,9 48,8 49,9 (p) 52,0 (p) 

Słowacja 45,5 (s) 46,3 (s) 46,9 (s) 46,6 47,5 48,5 51 51,9 53 55,1 58,2 (p) 

Słowenia 69,0 (s) 70,6 (s) 71,6 (s) 73,8 72,8 73,9 74,5 75,9 79 80 83,0 (p) 

Węgry 48,5 (s) 49,5 (s) 50,7 (s) 51,8 52,9 55,8 58,1 59,2 60,1 60,9 63,6 (p) 

(p)  Prognoza                     (s)  Wartość szacunkowa
Źródło: Fihel, Kaczmarczyk i Okólski 2007
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Kolejna hipoteza odnosząca się do mechanizmu migracji pojawia się na grun-
cie wielu teorii migracji i wiąże jej rozmiary oraz strukturę z sytuacją na rynku 
pracy. Gdy istnieją czynniki o charakterze przyciągającym – czyli popyt na pra-
cę cudzoziemców za granicą – wysokie bezrobocie powinno stymulować od-
pływ. W tym kontekście zmiany, jakie nastąpiły w krajach EŚW po upadku bloku 
sowieckiego – w szczególności zaś pojawienie się (lub ujawnienie) głębokiej 
nierównowagi na rynkach pracy – mogą być traktowane jako jeden z kluczo-
wych czynników promigracyjnych.

Rys. 4.8 pokazuje wyraźnie, że Polska znalazła się wśród krajów o najwyż-
szym stopniu nierównowagi na rynku pracy. Tym niemniej na podstawie ba-
dań o charakterze makroanalitycznym trudno byłoby potwierdzić jednoznaczny 
wpływ tego zjawiska na wzrost odpływu siły roboczej. Co więcej, na poziomie 
regionalnym (województwa) wystąpił paradoksalny ujemny związek między mo-
bilnością terytorialną ludności a poziomem bezrobocia. Efekt ten odnotowano 
np. w odniesieniu do migracji sezonowych do Niemiec. Z drugiej strony, zesta-
wienie zagregowanych (ogólnopolskich) danych kwartalnych dotyczących stopy 
bezrobocia i wielkości zasobu mieszkańców Polski pracujących czasowo za 
granicą (na podstawie BAEL) sugeruje, że taki związek występował (rys. 4.9)8. 

Wydaje się, że oba czynniki tradycyjnie „podejrzewane” o kształtowanie po-
tencjału migracyjnego mają duży wpływ na skalę mobilności Polaków, choć 
na poziomie makroanalitycznym bliższe określenie charakteru tego wpływu jest 
bardzo trudne. Badania, w których kontrolowano inne potencjalne czynniki 
promigracyjne, potwierdziły jednak dobitnie, że sytuacja na polskim rynku pra-
cy to bardzo istotny, jeśli nie najważniejszy czynnik wypychający. Jakub Bijak 

8. Współczynnik korelacji liniowej Persona wskazuje na umiarkowaną zależność (r = 0,54), ale przy uwzględnieniu opóźnionego oddziały-
wania rynku pracy wpływ ten jest o wiele silniejszy (powyżej 0,8).
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(2005) zastosował techniki Bayesowskie do oceny migracji długookresowych 
między Polską a Niemcami w latach 2004-2011 (czyli do momentu ostatecz-
nego – i wielce prawdopodobnego – terminu otwarcia niemieckiego rynku 
pracy dla polskich obywateli). Z jego obliczeń wynikało jednoznacznie, że jeśli 
próbujemy wyjaśniać zmienność stopy migracji rejestrowanej, to kluczową rolę 
we współczesnych migracjach z Polski można przypisać zróżnicowaniu w sferze 
dochodów (warunków życia) oraz dostępności miejsc pracy na obu rynkach. 

W podejściu zaproponowanym przez Agnieszkę Fihel, Pawła Kaczmarczy-
ka i Marka Okólskiego (2006) wykorzystano model bazujący, co prawda, 
na podejściu neoklasycznym, ale odwołujący się do danych pozwalających 
na uwzględnienie faktu, iż współczesna migracja z krajów UE-8 cechuje się re-
latywnie wysokim udziałem mobilności o charakterze czasowym, w tym krótko-
okresowym. Do konstrukcji zmiennej zależnej wykorzystano informacje pocho-
dzące z Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności opisujące liczbę polskich 
migrantów – stałych mieszkańców Polski – przebywających za granicą powyżej 
2 miesięcy. Dodatkowo przyjęto, iż w wypadku Polski oraz innych krajów EŚW 
kluczową rolę odgrywają czynniki wypychające. Oznacza to de facto założenie, 
że w krajach docelowych mamy do czynienia ze stałym, relatywnie wysokim po-
pytem na cudzoziemską siłę roboczą, w szczególności nisko wykwalifikowaną.

Model uwzględniający m.in. takie zmienne, jak: stopy bezrobocia, relatywny 
poziom PKB, kurs wymiany, udział populacji w wieku od 18 do 44 lat w całej 
populacji Polski oraz zmienne zerojedynkowe identyfikujące wydarzenia o cha-
rakterze instytucjonalnym, pozwolił na wyciągnięcie następujących konkluzji: 

Istnieje statystycznie istotna, ale pozytywna zależność między relacją między 1. 
polskim a niemieckim PKB per capita a stopą migracji czasowych. Wynik 
ten wskazywałby na istnienie tzw. garbu migracyjnego (migration hump, por. 
Martin i Taylor 1986) polegającego na tym, że procesy wzrostu gospodar-
czego mogą pobudzać, a nie hamować migracje zagraniczne.
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uwarunko-
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z Polski

Stopa bezrobocia w Polsce a migracje zagraniczne, 1994-2005 (na Wyk. 4.9. 
podstawie danych BAEL)
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Wzrost poziomu bezrobocia w Polsce prowadził do zwiększenia skali migra-2. 
cji, co oznacza, że w istocie sytuacja na rynku pracy w kraju wysyłającym 
jest ważnym czynnikiem wypychającym.
Silny wpływ na skalę mobilności miały zmiany demograficzne, czyli zmiany 3. 
frakcji osób w wieku 18-44 lat w ogóle populacji – im mniejsza liczebność 
tej grupy, tym mniejsza oczekiwana skłonność do migracji.  

Wyniki modelu pokazały, iż współczesne migracje z Polski mogą być interpre-
towane w odniesieniu do zmian o charakterze demograficznym i makroeko-
nomicznym (przyjmując założenie stałego popytu na pracę obywateli polskich 
w krajach docelowych). Problem polega jednak na tym, że tego typu analizy 
tłumaczą raczej skalę potencjału migracyjnego, a niewiele mówią o wzorcach 
selektywności migracji9. Dodatkowo, pomijając aspekty instytucjonalne oraz 
kontekst strukturalny, nie pozwalają wyjaśnić zmian w zakresie strategii mi-
gracyjnych czy dynamiki procesów mobilności. Dlatego też w dalszej części 
konwencjonalne podejście zostanie uzupełnione o rozważania dotyczące me-
chanizmów mobilności z Polski prezentowane w kategoriach ciągłości i zmiany 
w odniesieniu do wcześniejszych procesów migracyjnych.

Najnowsza historia Polski obfitowała w wydarzenia, które miały bezdyskusyjny 
wpływ na sferę mobilności terytorialnej: w szczególności warto zastanowić się, 
jakie znaczenie miały dwie ważne cezury – rok 1989 i rozpoczęcie transfor-
macji systemowej w Polsce oraz 1 maja 2004 r., czyli przystąpienie do Unii 
Europejskiej.

Początek transformacji systemowej z uzasadnionych względów uznaje się za 
moment istotnej zmiany w sferach związanych z migracjami. Nie bez powodu 
mobilność okresu wcześniejszego określa się zwykle mianem „starej emigra-
cji”, a tę, która dokonuje się po 1989 r., nazywa się „nową emigracją” (czy 
raczej „nową migracją”). Okólski proponuje, by na mobilność obu faz patrzeć 
przez pryzmat przyczyn migracji, ich charakteru oraz skutków dla funkcjono-
wania społeczności polskich za granicą (Okólski 2006). Przede wszystkim więc 
zmieniły się motywy migracji i status osób przebywających za granicą. Duża 
część mobilności przed 1989 r. to migracje o charakterze politycznym bądź 
etnicznym. Mowa tutaj o mobilności osób prowadzących działalność antyko-
munistyczną, ale również takich, które „wykorzystywały” szansę, jaką dawała 
procedura uchodźcza, by zalegalizować swój pobyt za granicą. Odmienną 
grupę stanowiły osoby migrujące za sprawą czynników etnicznych (bądź dzięki 
nim) – osoby pochodzenia żydowskiego czy „wychodźcy”, którzy współtworzyli 
obraz niemieckiej Polonii od połowy lat 50. Nie znaczy to, że migracje tego 
czasu nie miały charakteru ekonomicznego. Wręcz przeciwnie, jak wskazuje 
wiele badań, nawet te wyjazdy, które są zwykle postrzegane i opisywane jako 
polityczne, miały w sobie istotny pierwiastek ekonomiczny (por. np. Ochocki 
1974). Nie można jednak porównywać tej sytuacji z okresem transformacji 

9. Na podstawie modeli ekonometrycznych estymowanych z wykorzystaniem zmiennych dla poziomu indywidualnego oraz gospodar-
stwa domowego Kaczmarczyk (2005) potwierdził, że fakt bycia bezrobotnym był jednym z najważniejszych czynników wpływających 
na skłonność do mobilności (prawdopodobieństwo migracji).
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systemowej, kiedy migracje warunkowane czy motywowane politycznie zupeł-
nie straciły znaczenie. Dotyczy to również „wysiedleńców”, którzy ze względu 
na zmiany niemieckich regulacji zmodyfikowali istotnie swoje strategie migra-
cyjne w kierunku migracji czasowych. Odejście od migracji motywowanych, 
przynajmniej w pewnym zakresie, czynnikami natury politycznej, przyczyniło się 
do zmiany struktury migrujących. Nowe migracje w znacznie większym stopniu 
niż mobilność dekad powojennych stawały się udziałem osób relatywnie gorzej 
wykształconych i cechujących się niższymi kompetencjami kulturowymi (więcej 
na ten temat poniżej).

Z opisywaną zmianą łączy się bezpośrednio transformacja form migracji. 
W pewnym uproszczeniu miejsce trwałej lub przynajmniej długotrwałej emigra-
cji zajęły migracje krótkookresowe, w tym bardzo krótkie czy wręcz cyrkulacyjne. 
Zmiana ta wiąże się przede wszystkim z uwarunkowaniami w sferze politycznej 
– po 1989 r. Polskę można nie tylko swobodnie opuszczać, ale i do niej powra-
cać. Swoboda mobilności sprawia, że większą rolę odgrywają czynniki stricte 
ekonomiczne, a tutaj układ kosztów i korzyści wyraźnie faworyzuje migracje 
czasowe (por. Kaczmarczyk 2005). Dodatkowo uwarunkowania o charakterze 
politycznym, społecznym i ekonomicznym zadecydowały o pojawieniu się no-
wych, wcześniej nieznanych bądź relatywnie rzadkich form migracji. Mowa tutaj 
o migracjach sezonowych czy zwłaszcza migracjach niepełnych, które zdaniem 
wielu badaczy zdominowały krajobraz migracyjny w wielu regionach o peryfe-
ryjnym charakterze (Jaźwińska i Okólski 2001, por. 6.2.2). To właśnie regio-
nalne wzorce zachowań migracyjnych zaczęły się wysuwać na pierwszy plan 
w analizach mobilności realizowanych po 1989 r. O ile w okresie wcześniej-
szym duża część migracji dotyczyła dużych ośrodków miejskich, o tyle w okresie 
transformacji wzmocnione zostały tendencje do „regionalizacji” zachowań mi-
gracyjnych. Jak już zaznaczano, polegały one na intensyfikacji zachowań mi-
gracyjnych z regionów tradycyjnie uznawanych za istotne na migracyjnej mapie 
Polski (Podhale, Podlasie, Śląsk) i ich homogenizacji, ale również pojawieniu 
się nowych silnych ośrodków migracyjnych (Kielecczyzna, Polska południowo-
wschodnia).

Transformacja form mobilności wiąże się także bezpośrednio ze zmianami 
w zakresie dominujących celów migracji. Migracje okresu powojennego ce-
chowały wyraźnie zaznaczone i dominujące kierunki geograficzne, ze Stana-
mi Zjednoczonymi oraz Niemcami jako najważniejszymi krajami wybieranymi 
przez polskich migrantów. Po roku 1989 brak już tak wyraźnego i jednoznacz-
nie określonego celu polskich migrantów, chyba że jako taki potraktujemy 
Europę. Cechą „nowej migracji” jest przesunięcie punktu ciężkości na cele 
zachodnioeuropejskie, o czym zdecydowały czynniki kosztowe (zwłaszcza po 
umasowieniu tanich przewozów lotniczych), ale i czynniki popytowe związane 
z rynkami pracy krajów docelowych. W tej mierze kraje Europy Zachodniej 
nieodmiennie zgłaszają silny, strukturalny popyt na siłę roboczą z Europy Środ-
kowej i Wschodniej, podczas gdy Stany Zjednoczone od kilku już dziesięcioleci 
mogą liczyć na masowy napływ pracowników z Meksyku oraz krajów azjaty-
ckich. Zmiana kierunków migracji i ich zróżnicowanie sprawiają, że trudno dziś 
mówić o jednolitym, wewnętrznie spójnym strumieniu migracji z Polski. Ob-
serwacja rzeczywistości prowadzi nas raczej do obrazu wielu strumieni, które 
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różni skala migracji, struktura migrujących, a także forma migracji i charakter 
pobytu za granicą.

Przemiany roku 1989 i lat następnych doprowadziły również do zmian w zakre-
sie funkcjonowania i organizacji społeczności polskich na obczyźnie. W deka-
dach powojennych polskie społeczności za granicą, głównie za sprawą kwestii 
politycznych, zostały pozbawione możliwości fizycznego kontaktu z Polską (lub 
przynajmniej był on poważnie utrudniony i przez to ograniczony). Długotrwały 
czy wręcz permanentny pobyt na ojczyźnie sprawiał, że kontakt ten miał w dużej 
mierze charakter symboliczny, a polskość wyrażała się głównie poprzez różne 
formy instytucjonalizacji, czyli aktywność organizacji i stowarzyszeń migran-
ckich na obczyźnie. To, co wyróżnia w tej mierze „nową migrację”, to brak ten-
dencji do tworzenia skupisk lub też skupiska warunkowane ekonomicznie, bez 
silnych więzi społecznościowych. Ponieważ bezpośrednie kontakty z Polską są 
nie tylko możliwe, ale i często realizowane, nie ma konieczności odwoływania 
się do kontaktu na gruncie symbolicznym, a różnice w zakresie choćby struktury 
migrantów powodują wręcz niechęć do instytucjonalizacji atrybutów polskości. 
W tej mierze współcześni migranci z Polski zachowują się zwykle jak typowi 
target earners zainteresowani akumulacją środków finansowych, a niekoniecz-
nie wchodzeniem w interakcje z innymi członkami społeczności. Najnowsze 
migracje do Wielkiej Brytanii i Irlandii mogą, przynajmniej częściowo, przeczyć 
tej tezie, ale zbyt wcześnie chyba, by wyciągać daleko idące wnioski. 

Sumując, rok 1989 to z pewnością istotna cezura w zachowaniach migracyj-
nych Polaków. Miejsce wyraźnie zaznaczonych strumieni i form mobilności zaję-
ły zachowania o wiele bardziej amorficzne. Nie bez powodu w odniesieniu do 
migracji w okresie transformacji systemowej używa się takich pojęć jak „biwa-
lencja”, „zawieszenie” czy „brak wewnętrznej spójności”. Pytanie, jakie warto 
postawić w tym miejscu, brzmiałoby: czy ten obraz jest trwały, czy też być może 
zmienił się na skutek tego, iż od momentu przystąpienia Polski do Unii Euro-
pejskiej potencjalni migranci mogą funkcjonować w, przynajmniej do pewnego 
stopnia, nowym układzie instytucjonalnym? Czy akcesja do UE zmieniła skalę 
i formy migracji z Polski? Na to pierwsze pytanie próbowano odpowiedzieć 
w poprzednich częściach i konkluzja brzmiałaby – tak, choć zmiana ta nie ma 
charakteru drastycznego odwrócenia trendu, lecz raczej wzmocnienia tenden-
cji obserwowanych od końca lat 90. W tym drugim wymiarze warto pokusić 
się o zestawienie elementów ciągłości i zmiany w migracjach Polaków przed 
1 maja 2004 r. i po tej dacie.

Po pierwsze, jak się wydaje, przystąpienie Polski do UE w niewielkim stopniu 
przyczyniło się do zmiany w zakresie strategii migracyjnych. Współczesne migra-
cje Polaków to, jak już zaznaczano, fenomen stricte ekonomiczny. Warunkuje 
je zróżnicowanie dochodów i warunków życia między Polską a krajami docelo-
wymi. Różnice stawek płac to przy tym czynnik konieczny, ale nie wystarczający. 
Analiza dynamiki migracji wskazuje, że zmiany w sferze migracji nie są w pro-
sty sposób skorelowane z czynnikami o charakterze dochodowym. W całym 
okresie transformacji najważniejszą zmienną pozwalającą tłumaczyć natężenie 
i skalę mobilności zarobkowej Polaków jest sytuacja na polskim rynku pracy. 
Pogorszenie sytuacji w końcu lat 90. zaowocowało drastycznym wzrostem skali 
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mobilności i zmianami w jej strukturze. W wymiarze geograficznym migracje 
dotyczyły głównie regionów o charakterze peryferyjnym, zwłaszcza tych, w któ-
rych koszty transformacji były relatywnie wysokie. 

W kontekście strategii migracyjnych nie sposób nie podkreślić po raz kolejny, 
że niezmiennie dominują migracje zarobkowe o charakterze czasowym. Prze-
niesienie punktu ciężkości z migracji osiedleńczych i długookresowych na cza-
sowe czy wręcz cyrkulacyjne było wynikiem zmian w sferze polityki migracyjnej 
(zaostrzenie warunków napływu i osiedlania się poza granicami Polski, swo-
boda mobilności), ale również efektem oddziaływania czynników czysto eko-
nomicznych. Aktywność za granicą daje możliwość osiągania dochodów wyż-
szych niż w Polsce, lecz także wymaga ponoszenia relatywnie wyższych kosztów 
utrzymania. W tej sytuacji optymalną strategią wydaje się zarobkowanie za 
granicą i wydawanie zarobionych pieniędzy w kraju. Tego typu strategia stała 
się dominująca w okresie transformacji i nie straciła znaczenia po przystąpieniu 
Polski do UE10 (por. Kaczmarczyk 2005). Pojawiające się sygnały, iż najnowsze 
migracje do Wielkiej Brytanii i Irlandii mogą mieć w znacznie większym stopniu 
niż mobilność lat 90. charakter długookresowy, nie zostały dotąd jednoznacz-
nie zweryfikowane.

Po drugie, kraje docelowe wybierane przez migrantów z Polski pozostały w du-
żej mierze niezmienione. Są to przede wszystkim kraje Europy Zachodniej, z sil-
ną pozycją Niemiec jako wciąż najważniejszego kraju docelowego. Najbardziej 
obecnie dynamiczne migracje do Wielkiej Brytanii i Irlandii nie rozpoczęły się 
przecież po 1 maja 2004 r., ale już kilka lat wcześniej. To samo dotyczy krajów 
Europy Południowej przyciągających coraz większe grupy migrantów z Polski.

Po trzecie, nie zmieniły się wzorce funkcjonowania migrantów w krajach do-
celowych. Niezmiennie11 osoby wyjeżdżające z Polski w celach zarobkowych 
trafiają do drugorzędnych sektorów rynków pracy krajów emigracji. Nie jest to 
zaskakujące, jeśli przyjmiemy, że czynnik popytowy to jeden z kluczowych ele-
mentów wyjaśniających skalę i strukturę współczesnych migracji Polaków. Rynki 
pracy krajów zachodnioeuropejskich „potrzebują” migrantów, a jak pokazuje 
szereg analiz (por. m.in. Card 1990, Bauer i Zimmermann 1999), potrzeby te 
dotyczą w pierwszej kolejności osób z niskimi kwalifikacjami niezbędnych do 
podejmowania ciężkich, wymagających w sensie fizycznym czy psychicznym 
prac w tych zawodach, które nie cieszą się powodzeniem wśród rodzimej siły 
roboczej. Ta tendencja zdaje się szczególnie niekorzystna, zwłaszcza gdy zesta-
wimy ją z informacjami na temat struktury współczesnych migrantów z Polski 
(por. 4.3 i poniżej).

Po czwarte, tak jak w latach 90., tak i po przystąpieniu Polski do UE bar-
dzo ważną rolę spełniają sieci migranckie. Są one kanałem przesyłu informa-
cji. Przekazywany za ich pomocą i akumulowany kapitał społeczny pozwala 

10. Warto zauważyć, że wyjaśnienia źródeł dominacji migracji o charakterze czasowym można szukać przede wszystkim na gruncie NELM, 
w ramach której podkreśla się rolę działań zmierzających do dywersyfi kacji ryzyka oraz mających chronić przed znalezieniem się 
w sytuacji relatywnej deprywacji.

11. Można by wręcz pokusić się o postawienie tezy, że wzorce te nie zmieniły się zasadniczo od końca XIX wieku.
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minimalizować skalę ryzyka i zmniejszać rozmiary kosztów transakcyjnych, staje 
się katalizatorem dodatkowych migracji i kształtuje geograficzne i strukturalne 
wzorce migracji. Paradoksalnie w sytuacji powszechnej w wielu miejscach do-
stępności do sieci przestają one różnicować populację, co nie oznacza jednak, 
że tracą na znaczeniu. Warto podkreślić, że ich rola jest różna w wypadku „doj-
rzałych” procesów migracyjnych (czyli tych, które dokonywały się już w latach 
90. i wcześniejszych) oraz w odniesieniu do najnowszych zachowań związanych 
z mobilnością. Migracje najnowsze w coraz większym stopniu odwołują się do 
odmiennych kanałów przekazywania informacji (internet) i wykorzystują zinsty-
tucjonalizowane formy poszukiwania zatrudnienia (firmy rekrutacyjne). 

Jak wynika z powyższych rozważań, zmiany instytucjonalne, które towarzyszy-
ły akcesji do Unii Europejskiej, nie zmieniły zasadniczo wzorców mobilności 
i raczej wzmocniły bądź zmodyfikowały zjawiska obserwowane już wcześniej. 
Tym niemniej jest co najmniej kilka kwestii, których zmiany mają duży wpływ 
na obraz współczesnej mobilności Polaków. 

Po pierwsze, o ile nie zanotowano drastycznych zmian w „portfolio” krajów do-
celowych, o tyle znacząco zmieniła się ich relatywna waga. Niemcy – tradycyjny 
kraj migracji Polaków – stopniowo tracą na znaczeniu. Wskazują na to za-
równo dane BAEL, jak i dane pochodzące z systemów rejestracji. Dynamiczny 
wzrost skali mobilności jest przede wszystkim skutkiem masowych wyjazdów do 
krajów, które otworzyły swój rynek pracy w maju 2004 r., a poza tym struktura 
ich rynków pracy i oferowane warunki są sprzyjające masowej mobilności Po-
laków – czyli Wielkiej Brytanii i Irlandii. Dodatkowo pojawiają się nowe, wcześ-
niej mało istotne kraje docelowe takie choćby, jak Norwegia czy Islandia (gdzie 
Polacy stali się najważniejszą grupą imigrancką). Trudno byłoby jednak zmiany 
te wiązać bezpośrednio z przystąpieniem Polski do UE. Dość powiedzieć, że 
celowo jako dodatkowe przykłady wybrano Norwegię i Islandię, czyli kraje, 
które nie są członkami UE! Obserwowane tendencje wskazują na kluczowe 
znaczenie czynnika popytowego oraz sugerują, że w istocie mamy do czynienia 
raczej z wieloma często drastycznie odmiennymi strumieniami, a nie jednolitym 
zachowaniem migracyjnym.

Po drugie, przystąpienie Polski do UE zmieniło wiele w sferze legalności i nie-
legalności migracji Polaków. Aż do 1 maja 2004 r. zatrudnienie na podsta-
wie umów bilateralnych podpisanych w latach 90. było jedną z nielicznych 
szans legalnej pracy poza granicami kraju, przy czym masową skalę przyjęło 
w jednym tylko wypadku – migracji sezonowych do Niemiec. Wraz z otwarciem 
rynków pracy dla obywateli Polski sytuacja ta uległa zmianie i, jak wskazują 
statystyki, jest dość skwapliwie wykorzystywana zwłaszcza przez te osoby, które 
nie mają wcześniejszych doświadczeń migracyjnych. Stawia to pod znakiem 
zapytania pojawiające się niekiedy opinie, iż za sprawą zablokowania dostępu 
do rynku pracy Niemcy tracą potencjalnych migrantów z Polski preferujących 
te kraje, które wybrały opcję swobodnego dostępu do rynku pracy. Na pod-
stawie dostępnych informacji można raczej bronić tezy, że migracje do Nie-
miec i Wielkiej Brytanii oraz Irlandii to w dużej mierze odmienne zachowania 
migracyjne, przy czym różnice dotyczą tak podstawowych cech, jak struktura 
wyjeżdżających czy formy migracji. 
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Po trzecie, wraz ze zmianą uwarunkowań instytucjonalnych modyfikacji uległy 
mechanizmy mobilności. Zaznaczano już, że sieci migracyjne pozostają efek-
tywnym i często wykorzystywanym „instrumentem” wspierającym mobilność, ale 
na uwagę zasługuje intensyfikacja działań rekrutacyjnych. Rekrutacja ta – czy 
szerzej: mechanizmy zdobywania zatrudnienia – niekoniecznie musi mieć zin-
stytucjonalizowany charakter. Wraz z rozwojem technologii, wobec zwiększonej 
skali dostępu do nowoczesnych metod komunikacji (ponownie internet) oraz 
coraz lepszymi kompetencjami językowymi polskiego społeczeństwa coraz więk-
sze są szanse na zindywidualizowane formy poszukiwania pracy. O rosnącej roli 
tego czynnika przekonuje dynamiczny wzrost liczby agencji pośrednictwa pracy 
obsługujących międzynarodowe rynki pracy. O ile jeszcze w 2003 r. w Polsce 
zarejestrowanych było 158 agencji rekrutacyjnych, o tyle w 2005 r. ich liczba 
była większa niż 1 tys. (w tym samym okresie liczba osób, które podjęły pracę 
za granicą za pośrednictwem agencji, zwiększyła się ponad dwukrotnie). 

Skutki współczesnych migracji z Polski4.5. 

Wielokrotnie w tym tekście podkreślano, że migracje zarobkowe to zjawisko 
wielce złożone i z trudem poddające się rygorom opisu w kategoriach staty-
stycznych. Podobnie jest ze skutkami mobilności, tym bardziej że uwidaczniają 
się one w każdym aspekcie życia nie tylko samych migrantów, ale i członków 
ich rodzin czy nawet społeczności lokalnych. W kolejnym fragmencie przedsta-
wiony zostanie zarys problematyki w odniesieniu do trzech wymiarów skutków 
mobilności: przepływu środków finansowych generowanych w czasie migracji, 
efektów rynku pracy oraz efektów o charakterze społecznym.

Transfer i wykorzystanie środków finansowych4.5.1. 

Transfer środków finansowych w związku z migracją to jeden z kluczowych wy-
miarów konsekwencji mobilności, jednocześnie aspekt relatywnie mało zba-
dany. Wynika to głównie z faktu, że pogłębiona analiza wymaga dostępu do 
szczegółowych danych, a te, podobnie jak w odniesieniu do innych problemów 
migracyjnych, są zwykle niedostępne lub wielce niedoskonałe. Ocenę utrudnia 
także to, że oprócz oczywistych efektów bezpośrednich związanych głównie 
z wydatkowaniem remittances na cele inwestycyjne, należałoby uwzględnić 
również efekty pośrednie (mnożnikowe). Wynikają one z tego, że w zasadzie 
każdy wydatek, w tym z najpopularniejszej kategorii – wydatków konsumpcyj-
nych, generuje dodatkowe efekty na różnych poziomach gospodarki. Dodat-
kowo, nawet jeśli środki generowane w czasie migracji są wykorzystywane do 
celów konsumpcyjnych, a nie inwestycyjnych, to mogą „uwalniać” część środ-
ków wydatkowanych w inny, być może bardziej produktywny sposób. 

Punktem wyjścia oceny roli środków z migracji w życiu migrantów i ich spo-
łeczności jest oszacowanie skali transferu do krajów pochodzenia migrantów. 
Leon-Ledesma i Piracha (2001) oszacowali wartość remittances do wybranych 
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10 krajów EŚW12 na 7 mld dol. w 1999 r. z zastrzeżeniem, że kwota ta jest 
z pewnością zaniżona ze względu na to, że obejmuje jedynie legalne transfery. 
Z uwagi na to, iż duża część migracji z regionu ma głównie czasowy, a nie 
osiedleńczy charakter, większość funduszy generowanych w czasie migracji jest 
wydatkowana w kraju pochodzenia, a nie kraju docelowym. Z jednej strony 
wydatnie zwiększa to działanie efektów mnożnikowych, ale z drugiej strony – 
utrudnia ocenę skutków transferów. 

W wypadku Polski szacunki odnoszą się przede wszystkim do transferów ze 
strony polskich migrantów przebywających i pracujących w Niemczech. Elmar 
Hönekopp (1997) oraz Edward Marek (1999) szacowali przesyłki od polskich 
migrantów zatrudnionych w tym kraju legalnie na podstawie umowy bilateral-
nej z rządem polskim (głównie pracowników sezonowych). Ten pierwszy oceniał 
skalę transferu z Niemiec do Polski w 1996 r. na mniej więcej 750 mln marek 
(375 mln euro), zaś drugi uzyskał wartość 680 mln marek (340 mln euro) dla 
roku 1998. Różnice między przytoczonymi wielkościami a uzyskanymi wynika-
mi tłumaczy głównie to, że obejmowały one różne grupy pracowników. 

Romuald Jończy (2003) analizował migracje do Niemiec tzw. ludności au-
tochtonicznej z województwa opolskiego, głównie osób, które dysponowały 
podwójnym obywatelstwem i dzięki temu mogły podejmować legalne zatrud-
nienia za zachodnią granicą bez konieczności posiadania zezwolenia na pracę. 
Z jego obliczeń wynikało, że tylko w odniesieniu do migrantów z tego regionu 
Polski transfer dochodów sięgał 1,4 mld zł (około 350 mln euro – czyli mniej 
więcej tyle, na ile szacowano remittances ze strony wszystkich legalnych pra-
cowników z Polski). Według najnowszego badania z 2004 r. pracujący za gra-
nicą autochtoni uzyskali zarobki o łącznej wartości 2,7 mld zł (około 675 mln 
euro), z czego około 2,15 mld (536 mln euro) zostało przetransferowane do 
kraju (Jończy 2005). Uzyskane wyniki wskazują, że rzeczywista skala transferu 
migrantów z Polski może być o wiele wyższa niż dla grup pracowników zatrud-
nionych za granicą kanałami kontrolowanymi przez instytucje rządowe i urzędy 
pracy. 

W odniesieniu do Polski najbardziej kompleksowa próba oszacowania skali 
transferu i znaczenia remittances dla migrantów, ich rodzin, gospodarki lo-
kalnej, regionalnej i narodowej dotyczyła polskich migracji sezonowych do 
Niemiec (Kaczmarczyk 2004). Ze względu na specyficzny charakter mobilności 
zachowania migracyjne w ramach tej grupy są względnie jednorodne: wyjazdy 
sezonowe do Niemiec mają czysto zarobkowy charakter – dla ponad 90% ba-
danych podstawowym motywem było zarobienie pieniędzy za granicą. Dodat-
kowo migranci sezonowi to typowi target earners – wyjazdy są krótkie (zwykle 
poniżej 2 miesięcy), ale bardzo intensywne, jeśli chodzi o pracę zarobkową. 
Minimalizowane są wszelkie wydatki za granicą, łączne wydatki ponoszone 
w Niemczech nie przekraczają 15% zarobionych pieniędzy.

12. Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Węgry, Macedonia, Polska, Rumunia, Rosja, Słowacja, Słowenia oraz Ukraina. 
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Na podstawie uzyskanych informacji dokonano szacunku transferu w latach 
1998-2001, a następnie dokonano interpolacji dla całego okresu obowiązy-
wania umowy bilateralnej. Na podstawie oszacowań można przyjąć, że na po-
czątku XXI wieku wielkość środków finansowych, które napływały do Polski 
w związku z zatrudnieniem sezonowym za granicą, wynosiła 1,3-1,6 mld zł 
(300-400 mln euro). Jest to wielkość niebagatelna, porównywalna z najwięk-
szymi inwestycjami zagranicznymi w Polsce (np. w roku 2001 łączna suma 
zagranicznych inwestycji bezpośrednich w Polsce wyniosła 5,7 mld dol., co 
oznacza, że pracownicy sezonowi przyczynili się do wygenerowania i transferu 
około 5,4% tej kwoty). W odniesieniu do składników bilansu płatniczego Polski 
znaczenie transferów ze strony pracowników sezonowych jest już jednak znacz-
nie mniejsze – w 2001 r. było to 0,86% wartości polskiego eksportu (36 mld 
dol.) oraz 0,62% wartości importu do Polski (50 mld dol.)13. 

Powyższe wyniki świadczą o tym, że Polska nie jest krajem zależnym od trans-
feru kapitału ze strony migrantów, nie ma on też istotnego znaczenia dla go-
spodarki. Nie jest to zaskakujące, jeśli weźmiemy pod uwagę, że gospodarka 
polska jest relatywnie duża, a jednocześnie w mobilności zarobkowej uczest-
niczy tylko niewielka część populacji. Pojawiły się jednak oznaki zmian po 1 
maja 2004 r. Jak oceniają analitycy finansowi i specjaliści NBP, wraz ze wzro-
stem skali mobilności po akcesji Polski do UE zwiększyło się także znaczenie 
transferów kapitałowych z zagranicy. Od momentu przystąpienia Polski do UE 
w każdym z kwartałów transfery bieżące z zagranicy przekraczały 1 mld euro. 
W III kwartale 2005 r. prywatne transfery bieżące osiągnęły poziom 1,6 mld 
euro i były o 21% wyższe niż w analogicznym okresie 2004 r. (dane NBP). Jeżeli 
wartość ta ustabilizowałaby się, należałoby oczekiwać rokrocznie transferów 
rzędu 6-7 mld euro, czyli równowartości miesięcznych wpływów z eksportu. 
Wartość prywatnych transferów bieżących ma już teraz bardzo duże znaczenie 
dla równoważenia deficytu obrotów bieżących, ale niewielki wpływ na kon-
sumpcję – w okresie między październikiem 2004 a wrześniem 2005 r. kwota 
transferów odpowiadała około 3,5% wydatków konsumpcyjnych. 

Nieco odmienne pod względem kategorii analitycznych są mikroskutki trans-
ferów. Badania zrealizowane przez OBM WNE UW w wybranych regionach 
Polski w latach 1994-1995 wskazywały, że odsetek gospodarstw otrzymujących 
remittances był stosunkowo niski i wahał się od 7 do 29%. Z drugiej strony ze 
względu na strategie zarobkowania za granicą oraz wzorce zachowań na ob-
czyźnie (logika target earners) środki transferowane do kraju stanowiły około 
70% zarobionych pieniędzy. Przeciętna wartość środków przekazywanych do 
kraju w związku z zarobkowaniem za granicą wynosiła około 3 tys. euro (cho-
ciaż w wypadku bardzo długich i zakończonych sukcesem migracji możliwe 
były i transfery rzędu 20 tys. euro). Znaczenie remittances w wypadku badanej 
społeczności oceniono bardzo pozytywnie. Przekazy finansowe stanowiły zwy-
kle równowartość kilku miesięcznych pensji w Polsce. Stanowiły one zbyt małą 
wartość, by móc dokonywać na ich podstawie inwestycji produkcyjnych, ale 
z powodzeniem wspierały domowe budżety. Podobnie jak w wypadku innych 

13. Przyjęty kurs wymiany z sierpnia 2001 r.: 1 dol. = 4,234 zł.

Polska nie 
jest krajem 
zależnym od 
migranckich 
transferów?

Mikroskutki 
transferów



53

Współczesne migracje z Polski
 – skala, struktura oraz próba interpretacji

badań, uzyskano wyniki wskazujące, że jednoznacznie najważniejszą kategorią 
wydatków była doraźna konsumpcja i dofinansowanie budżetów domowych 
(„na życie”) – zadeklarowano tak w wypadku ponad 90% gospodarstw domo-
wych (por. Giza 1996). Struktura wydatków wskazuje, że w wypadku migracji 
z Polski, a zapewne i z innych krajów regionu, wpływ remittances na rozwój 
lokalnej i regionalnej gospodarki odbywa się głównie nie za sprawą inwestycji 
(w cytowanym badaniu mniej niż 10%), ale w sposób pośredni, dzięki kon-
sumpcji i uwalnianiu środków, które mogą być przeznaczane na inne cele, być 
może zwiększające produktywność w przyszłości.

W ramach projektu poświęconego sytuacji pracowników sezonowych zebrano 
na tyle szczegółowe dane, że możliwe było dokładne zbadanie mechanizmów 
transferowania i wykorzystania remittances. Z uzyskanych informacji wynikało, 
że polscy pracownicy sezonowi zarabiali przeciętnie między 750 a 1000 euro 
miesięcznie (netto; ponad 30% badanych), średnia płaca wyniosła około 980 
euro. Zarobki te są relatywnie niskie jak na warunki niemieckie, ale kilkakrotnie 
przewyższają przeciętne wynagrodzenie w Polsce. Przy relatywnie krótkim prze-
ciętnym okresie trwania kontraktu wielkość oszczędności wynosiła przeciętnie 
od 1 350 do 1 475 euro. 

Jeśli analizujemy znaczenie transferów kapitałowych dla migrantów sezono-
wych oraz ich rodzin, to kwestia jest bezdyskusyjna – sami zainteresowani oce-
niają migracje sezonowe jako pozytywne lub bardzo pozytywne (ponad 80% 
wskazań). Może to być w dużej mierze konsekwencją tego, że środki z migracji 
stanowiły istotną pozycję w budżetach badanych osób. Przeciętnie oszczędności 
akumulowane w czasie krótkiego, bo niespełna dwumiesięcznego wyjazdu za 
granicę stanowiły ponad 20% rocznych dochodów wszystkich członków gospo-
darstw domowych badanych osób. Podkreślić należy, że w wypadku prac sezo-
nowych brano pod uwagę dochody jednej osoby, dodatkowo, że w większości 
przypadków były to dochody z pracy o jedynie uzupełniającym charakterze. 
Znaczenie oszczędności gromadzonych dzięki zatrudnieniu sezonowemu dla 
zaangażowanych w nie osób oraz ich rodzin należy więc uznać za bardzo duże. 
Może pozwolić na sfinansowanie nieprzewidzianych wydatków lub utrzymanie 
całej rodziny przez nawet dłuższy okres. Dodatkowo występuje wspominany 
już efekt „uwalniania” środków, które mogą być przeznaczone na inne cele 
(Kaczmarczyk 2004).

Zachowania alokacyjne nie są przy tym homogeniczne – na podstawie uzy-
skanych danych można przy tym wyróżnić co najmniej trzy modele zachowań 
alokacyjnych. 

Pierwszy z nich odnosi się do osób w relatywnie gorszej sytuacji materialnej,  A

często bez pracy, które wykorzystują wyjazdy do prac sezonowych w Niem-
czech, by dofinansować domowe budżety. W wypadku niemal połowy ba-
danych środki pochodzące z migracji były wydatkowane na bieżące wydatki. 
Największa skłonność do tego typu wydatków cechowała osoby w zaawan-
sowanej fazie cyklu życia, tj. między 30. a 40. rokiem życia, słabiej wykształ-
cone, pochodzące raczej z biednych lub żyjących na przeciętnym poziomie 
gospodarstw domowych. 

Mechanizmy 
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Drugi cechuje głównie ludzi młodych, którzy dzięki dochodom uzyskiwa- A

nym w Niemczech mają szansę się usamodzielnić. Typowym zachowaniem 
młodych migrantów sezonowych był np. zakup samochodu, na co trudno 
byłoby im sobie pozwolić bez wyjazdu za granicę. Około 10% responden-
tów wykorzystało remittances na powiększenie oszczędności, wśród osób 
w wieku poniżej 20 lat odsetek ten sięgał 30%. 
Trzecia grupa to ludzie relatywnie dobrze sytuowani. W ich wypadku docho- A

dy z pracy sezonowej służą finansowaniu wydatków mieszkaniowych (około 
40% respondentów wydatkowało remittances na zakup lub remont domu 
bądź mieszkania), inwestycji (około 5%) i wydatków na edukację. Można 
przypuszczać, że w odniesieniu do tej grupy migracje sezonowe to tylko 
dodatkowe źródło dochodów pozwalające finansować ekstra wydatki. 

Chociaż udział wydatków inwestycyjnych był bardzo mały, powinno się brać pod 
uwagę także inwestycje w kapitał ludzki. Wydatkowanie remittances na własną 
edukację zadeklarowało 6-7% badanych, zaś na kształcenie dzieci 9 i 14% 
respondentów. Wskazuje to – zwłaszcza coraz większy odsetek osób łożących 
na edukację dzieci – nie tylko na rosnącą świadomość znaczenia wykształ-
cenia, ale również na to, że koszty kształcenia w Polsce rosną. Co ciekawe, 
w wypadku wydatków na własną edukację dominowały osoby z gospodarstw 
relatywnie gorzej sytuowanych, pochodzące z regionów peryferyjnych, bardzo 
źle lub bardzo dobrze wykształcone, przeważnie w wieku 30-40 lat. Wskazuje 
to na silną presję ze strony polskiego rynku pracy, który wymusza konieczność 
podnoszenia kwalifikacji lub zmiany zawodu już w trakcie kariery zawodowej. 
Dochody migracyjne dają szansę dostosowania własnych kwalifikacji do dyna-
micznej sytuacji na rynku pracy. 

Niezależnie od efektów na poziomie indywidualnym rozdysponowanie remit-
tances wskazuje, że migracje mają zarówno bezpośredni, jak i pośredni wpływ 
na lokalną i regionalną gospodarkę. Oczywisty wydaje się efekt wydatków 
inwestycyjnych, które jednak ze względu choćby na ograniczoność środków 
z migracji (ale i braki w odniesieniu do lokalnej infrastruktury) nie są wystar-
czającym bodźcem prorozwojowym. Inwestycje w edukację dotyczą nie tylko 
odległej przyszłości (dzieci), ale też aktualnej sytuacji (własna edukacja). Do-
datkowo generują szereg pozytywnych efektów zewnętrznych. Wreszcie, transfer 
środków wpływa na rozwój gospodarek na poziomie lokalnym i regionalnym 
za sprawą efektu mnożnikowego – dzieje się tak za sprawą wydatków kon-
sumpcyjnych napędzających popyt krajowy, ale również poprzez wydatki na re-
monty lub zakupy mieszkań i domów, które w większym stopniu przyczyniają 
się do tworzenia nowych miejsc pracy i generowania dodatkowych środków 
finansowych.

Efekty rynku pracy4.5.2. 

Skutki migracji dla rynku pracy kraju wysyłającego przedstawia się zwykle 
w kontekście możliwości zniwelowania nierównowagi na krajowym rynku pra-
cy („eksport bezrobocia”) oraz niebezpieczeństw związanych z utratą zasobów 
pracy, ze szczególnym uwzględnieniem odpływu pracowników wysoko wykwali-
fikowanych. Te właśnie aspekty będą przedmiotem zainteresowania w kolejnej 

Inwestycje 
w kapitał 
ludzki

Transfery 
a rozwój 
gospodarki 
lokalnej



55

Współczesne migracje z Polski
 – skala, struktura oraz próba interpretacji

części tekstu (z wyłączeniem tzw. drenażu mózgów, któremu poświęcono część 
6.2.3).

Migracje zarobkowe z krajów słabiej rozwiniętych są zwykle prezentowane jako 
szansa na rozładowanie nierównowagi na rynku pracy, czyli zmniejszenie ska-
li bezrobocia. Podobnie było w wypadku Polski, co ciekawe, echa tego typu 
rozumowania powróciły na progu polskiego członkostwa w UE. Jednym z naj-
bardziej wyrazistych przykładów działań o charakterze politycznym podejmowa-
nych w tym właśnie duchu było porozumienie między rządami Polski i Niemiec 
podpisane w grudniu 1990 r., a dotyczące podejmowania przez Polaków za-
trudnienia w Niemczech. Po polskiej stronie u podstaw tych umów leżała chęć 
zmniejszenia skali negatywnych konsekwencji związanych z transformacją spo-
łeczno-ustrojową, w szczególności zaś dążenie do częściowego przynajmniej 

„eksportu bezrobocia”. Relatywnie szybko (por. 6.2.1) skala zjawiska osiągnęła 
bardzo wysoki poziom, a migracje sezonowe stały się jedną z najważniejszych 
form współczesnej mobilności Polaków. 

Program zatrudnienia sezonowego miał być formą wsparcia osób dotkniętych 
procesami restrukturyzacji, negatywnymi następstwami reform i bezrobociem. 
Tymczasem wyniki badania zrealizowanego przez OBM WNE UW w 2002 r. 
pokazały, że status na rynku pracy osób wyjeżdżających do prac sezonowych 
był relatywnie korzystny. Przeważająca część osób udających się do pracy sezo-
nowej miała w momencie wyjazdu stałą pracę w Polsce, choć struktura wyjeż-
dżających zmieniała się w toku transformacji. Zatrudnienie sezonowe nabrało 
znaczenia przewidywanego przez pomysłodawców dopiero w drugiej połowie 
lat 1990. i w tym okresie zaznacza się dominacja osób bezrobotnych. W okre-
sie tym wyjeżdżają nie tylko bezrobotni, ale i osoby bierne zawodowo, tj. po-
zbawione pracy w Polsce i nieposzukujące pracy lub też takie, które nigdy nie 
pracowały (np. zajmujące się gospodarstwem domowym). W tym kontekście 
można przyjąć tezę, że strategia uwzględniająca wyjazdy do prac sezonowych 
stała się w drugiej połowie lat 90. sposobem ucieczki przed bezrobociem. Nie-
pokojące jest jednak to, że strategia ta jest względnie trwała i w niewielkim 
stopniu przyczyniała się do zmiany statusu na polskim rynku pracy. 

Agnieszka Fihel (2004) pokazała wręcz, że migracje sezonowe mogą zwiększać 
ryzyko bezrobocia i sprzyjać trwałej dezaktywizacji na polskim rynku pracy. Jej 
analiza odnosi się do kwestii, jaki wpływ wywiera możliwość wyjazdu do pracy 
sezonowej na aktywność ekonomiczną w Polsce. W tym celu dokonano po-
równania między pracownikami sezonowymi a zachowaniem ogółu siły robo-
czej. Osoby migrujące sezonowo w większości nie zmieniały stanu aktywności 
ekonomicznej (bezrobocia, zatrudnienia, bezczynności zawodowej) pomiędzy 
kolejnymi wyjazdami. Taka stabilna sytuacja jest typowa dla całego rynku pracy, 
ale w wypadku populacji Polski skala aktywności jest jednak o wiele większa. 
Zdecydowana większość bezrobotnych wyjeżdżających do pracy sezonowej po 
raz pierwszy – 76,4% – nie znalazła zatrudnienia w Polsce do momentu wyjaz-
du po raz drugi. Tylko 16,7% bezrobotnych znalazło zatrudnienie w Polsce, któ-
re to zatrudnienie utrzymało do drugiego wyjazdu do pracy sezonowej. Praca 
sezonowa oznacza ciężki wysiłek fizyczny w gospodarstwie rolnym, a doświad-
czenia te nie przynoszą dodatkowych umiejętności ani nie powodują wzrostu 
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kwalifikacji. W konsekwencji sezonowa praca nie poprawia sytuacji bezrobot-
nego na polskim rynku pracy. Świadczy o tym to, że mały odsetek bezrobotnych 
znajduje po powrocie do kraju zatrudnienie.

Wszystkie przepływy obliczone na podstawie BAEL znacznie różnią się od prze-
pływów pracowników sezonowych, lecz na szczególną uwagę zwraca sytuacja 
osób bezrobotnych. Osoby migrujące do Niemiec częściej zostają bezrobotne 
oraz rzadziej znajdują pracę, odchodząc od bezrobocia, niż respondenci BAEL. 
Wśród pracowników sezonowych, którzy byli bezrobotni przed wyjazdem do 
Niemiec, 86,3% nie zmieniło tego stanu przed kolejnym wyjazdem. W pró-
bie reprezentatywnej badania BAEL 55,4% bezrobotnych nie znajduje pracy 
w następnym roku. Pozostali znajdują zatrudnienie (28% bezrobotnych) lub 
dezaktywizują się na rynku pracy (16,6% bezrobotnych). Odsetki te dla osób 
migrujących sezonowo wynoszą odpowiednio 10% i 3,7%. Oznacza to, że 
w długim okresie możliwość zatrudnienia w Niemczech jest pozytywnie skore-
lowane z pozostawaniem bez pracy w Polsce.

W ten sposób sytuacja osób długotrwale bezrobotnych ulega zamrożeniu: nie 
mają one stałego zatrudnienia w Polsce, więc zdobywają środki do życia pod-
czas prac sezonowych, natomiast prace sezonowe zniechęcają do szukania 
zatrudnienia w Polsce lub rozpoczęcia działalności gospodarczej na własny 
rachunek. Widać to wyraźnie przy porównaniu z wynikami BAEL: na całym 
rynku pracy 28% bezrobotnych znajduje w ciągu roku zatrudnienie. Z kolei 
wśród osób bezrobotnych, które podjęły się pracy sezonowej, tylko co dziesiąta 
znajduje w Polsce pracę w ciągu roku. Migranci rzadziej aktywizują się na ryn-
ku pracy i zazwyczaj pozostają w stanie bezrobocia aż do kolejnego wyjazdu 
sezonowego. Paradoksalnie więc strategia migracyjna osób bezrobotnych po-
woduje wycofanie się z aktywnego poszukiwania stałego zatrudnienia w Polsce 
i oznacza faktyczną marginalizację tych osób. Zjawisko to nie jest korzystne, 
ponieważ poza zasileniem domowych budżetów i zwiększeniem dochodów 
ludności (a więc popytu wewnętrznego) nie prowadzi w dłuższym okresie do 
rozwoju polskiej gospodarki.

O ile przed kilkoma jeszcze laty za główny problem polskiego rynku pracy 
uważano wysokie bezrobocie, o tyle obecnie dyżurnym tematem dziennikarzy 
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i publicystów stał się odpływ siły roboczej skutkujący luką podażową na pol-
skim rynku pracy. W ostatnich miesiącach poziom bezrobocia drastycznie się 
obniżył, a wielu obserwatorów przypisuje kluczową rolę w tym procesie wy-
jazdom zarobkowym Polaków za granicę. Tymczasem potencjalnych przyczyn 
spadku bezrobocia jest więcej, by wymienić tylko takie zjawiska, jak: zmniej-
szenie napływu do bezrobocia (wyraźnie widoczne w 2006 r., m.in. za sprawą 
zmniejszenia skali zwolnień grupowych) przy względnie stabilnej skali odpływu, 
pozostawanie w bierności zawodowej osób zniechęconych do poszukiwania 
pracy i wreszcie wyjazdy zagraniczne. Szczególnie dotkliwym problemem wy-
daje się bardzo niski wskaźnik aktywności zawodowej, który dodatkowo syste-
matycznie się obniża. Ponadto pojawiły się sygnały wskazujące na negatywną 
selekcję bezrobotnych – w zasobie tym pozostają ludzie o najmniej korzystnych 
charakterystykach z punktu widzenia potrzeb rynku pracy, do podobnych wnio-
sków prowadzi wydłużanie przeciętnego okresu poszukiwania zatrudnienia 
(w 2006 r. było to już 19 miesięcy).

Z drugiej strony coraz częściej mówi się o poważnych niedoborach podaży 
pracy i związanym z tym zjawiskiem presji na wzrost stawek płacy. Raport NBP 
(2007) wskazuje, iż w IV kwartale minionego roku aż 11% przedsiębiorstw po-
informowało o problemach ze znalezieniem pracowników (stanowiło to sześ-
ciokrotność analogicznej wartości dla roku 2005).

Jak wynika z rysunku 4.12, w III i IV kwartale 2006 r. kwestia niedostatecznej 
podaży pracy stała się jednym z trzech problemów – barier, z jakimi muszą się 
zmagać polscy przedsiębiorcy. Poza tym respondenci coraz częściej informu-
ją nie tylko o problemach z pozyskaniem nowych pracowników, ale i o trud-
nościach z utrzymaniem już zatrudnionych. Sytuacja ta może się pogłębiać 
w średniej i długiej perspektywie, gdyż coraz wyraźniej zauważalne jest na ryn-
ku niedopasowanie między kierunkami studiów najchętniej wybieranymi przez 

Niedostatek podaży pracy (niemożność zaspokojenia popytu na pracę) Wyk. 4.12. 
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studentów a potrzebami rynku. Zmniejsza się liczba szkół zawodowych przy 
rosnącym popycie na niektóre specjalizacje. Pracodawcom najbardziej braku-
je specjalistów z wykształceniem wyższym (58%), średnim kierunkowym (50%) 
i zawodowym (20%). Na rynku pracy brakuje również pracowników o okre-
ślonych specjalnościach. Najbardziej poszukiwaną grupą pracowników jest 
kadra specjalistyczna (specjaliści ds. finansów, ubezpieczeń, marketingu, lo-
gistyki, specjaliści techniczni i informatycy). Niewiele mniejszą grupę stanowią 
pracownicy produkcyjni i kadra techniczna. Na rynku brakuje również osób 
pracujących w działach sprzedaży (KPMG 2007).

Tego typu zjawiska w oczywisty sposób wpływają na wiele sfer funkcjonowania 
rynku pracy. Przede wszystkim badania wskazują, że wzrost popytu na pracę 
zwiększył presję płacową. Pod koniec 2006 r. skala nacisków na wzrost wyna-
grodzeń zwiększyła się ponad dwukrotnie w stosunku do sytuacji sprzed roku, 
a odsetek firm planujących zwiększyć płace wzrósł do 35% – najwyższego po-
ziomu od 2004 r. Na razie skala podwyżek jest ograniczona, ale to, że prob-
lem znalazł się na sztandarach związków zawodowych, sugeruje, że można się 
spodziewać szeregu zmian w tej mierze. Generalnie jednak ostatnie zmiany 
w sferze ekonomicznej i społecznej sprawiły, iż polski rynek pracy powoli prze-
chodzi z pozycji rynku pracodawcy do sytuacji, którą można opisać jako rynek 
pracownika, i jest to – jak się wydaje – zmiana pozytywna.

W odniesieniu do dramatycznej sytuacji na polskim rynku pracy przytacza się 
liczby tysięcy wakatów, zwłaszcza w sektorze budowlanym oraz w wypadku 
robotników wykwalifikowanych, jako skutek masowych migracji ostatnich lat. 
Rzeczywiście, liczba wolnych miejsc pracy wyniosła w IV kwartale 2006 r. po-
nad 240 tys., ale sytuacja taka utrzymuje się od końca lat 90. (w 2005 r. liczba 
wakatów była bliska 200 tys., rok i 2 lata wcześniej niewiele niższa – por. dane 
MPiPS). Ciekawe byłoby w tym miejscu znalezienie odpowiedzi na pytanie, dla-
czego te wolne miejsca pracy nie są wypełniane przez rodzimą siłę roboczą. 
W odniesieniu do bezrobotnych podkreśla się zwykle: 

relatywnie wysokie oczekiwania płacowe bezrobotnych, A

brak odpowiednich kwalifikacji – zwłaszcza w zakresie edukacji zawodowej,  A

niski poziom kompetencji starszych pracowników, niski poziom migracji 
wewnętrznych,
wreszcie, brak chęci do podjęcia zatrudnienia. A

W tym kontekście warto zwrócić uwagę na to, iż problemy z zapewnieniem po-
daży siły roboczej, zwłaszcza tej wykwalifikowanej, nie są w Polsce zjawiskiem 
nowym. Także w latach 90., w sytuacji bardzo wysokiego bezrobocia, praco-
dawcy napotykali tę właśnie barierę. Wynikało to jednak przede wszystkim z ni-
skiego (a może wręcz dramatycznie niskiego) poziomu aktywności zawodowej. 
Zjawiska te w sytuacji umasowienia wyjazdów zagranicznych z pewnością ule-
gły intensyfikacji, trudno byłoby jednak upatrywać w migracji powód wszelkich 
nieszczęść na polskim rynku pracy.
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Efekty społeczno-kulturowe4.5.3. 

O ile analiza ekonomicznych efektów migracji wydaje się skomplikowana ze 
względów czy to koncepcyjnych, czy też metodologicznych, o tyle identyfikacja 
skutków na poziomie społecznym czy kulturowym jest zadaniem nieporówna-
nie trudniejszym. W wypadku Polski elementem, który dodatkowo komplikuje 
wyciąganie wniosków, jest struktura migracji, a w szczególności duży udział wy-
jazdów czasowych. Migracje czasowe przez dłuższy czas nie były przedmiotem 
zainteresowania m.in. dlatego, iż nie prowadzą do trwałych zmian w redystry-
bucji populacji. Tym niemniej w znaczący sposób wpływają nie tylko na sytuację 
samych migrantów, ale również, i to zapewne bardziej interesujące, na funk-
cjonowanie społeczności, które czasowo opuszczają, ale do których mniej lub 
bardziej regularnie powracają. Analizę skutków społecznych mobilności upo-
rządkowano według schematu zaproponowanego przez Krystynę Romaniszyn 
(1999), która zaadaptowała na potrzeby analizy migracji koncepcję Antoniny 
Kłoskowskiej i zaproponowała, aby spojrzeć na całokształt konsekwencji mo-
bilności przez pryzmat kultury i jej trzech kategorii: kultury bytu, kultury społecz-
nej i kultury symbolicznej. 

1. Jako kulturę bytu rozumie się zwykle wszelkie aktywności związane z pod-
trzymywaniem egzystencji – chodzi więc przede wszystkim o skutki o charakte-
rze ekonomicznym. Pomijając aspekty omawiane w poprzedniej części, warto 
zwrócić uwagę na najbardziej widoczny element kultury bytu, na który wpływa 
migracja, a mianowicie na konsumpcję. Z możliwości materialnych migrantów 
i ich aspiracji może wynikać błyskawiczne przejmowanie wzorów konsumpcyj-
nych z krajów docelowych, co często prowadzi do ostentacyjnej konsumpcji, 
która w wypadku Polski jest zazwyczaj traktowana jako wyraz pozycji w określo-
nym układzie społecznym. Zwłaszcza w początkowej fazie transformacji był to 
element zrozumiałego procesu przejmowania wzorów konsumpcyjnych przez 
społeczeństwo spragnione konsumpcji i zarazem otwierające się na wpływy 
kultury masowej. Ale przejmowanie to jest specyficzne, ponieważ i specyficzni 
są „nauczyciele konsumpcji” – w dużej mierze własne doświadczenia z pobytu 
za granicą. 

Zaznaczano już, że alokacja środków z migracji na działalność inwestycyjną 
jest bardzo mała. Podobnie bardzo ograniczony jest (był?) także transfer wiedzy 
czy technologii. Jest to wyraźnie widoczne zwłaszcza w odniesieniu do migran-
tów zatrudnianych w drugorzędnych segmentach rynków pracy krajów przyj-
mujących. Migracje są wyrazem pewnej przedsiębiorczości, która może być 
wykorzystana w kraju pochodzenia. W odniesieniu do polskich migrantów po-
jawiła się nawet teza, że w społecznościach migranckich migracja zarobkowa 
jest odpowiedzią na „propagowany imperatyw przedsiębiorczości i zaradności” 
i wyrazem dążenia do zmiany. Warto jednak zwrócić uwagę na dwa problemy. 
Po pierwsze, jest to przedsiębiorczość o szczególnym charakterze, gdyż nierzad-
ko opiera się na obchodzeniu czy wręcz łamaniu prawa. Zdaniem Okólskiego 
cechą takiej przedsiębiorczości jest „niefrasobliwe traktowanie prawa i poszu-
kiwanie oraz wykorzystywanie wszelkich okazji do zarobku”. Funkcjonowanie 
w sferze nielegalności, typowe dla migracji zarobkowych, może jednak utrwa-
lać wzory zachowań niezgodnych z prawem, cechujących się obchodzeniem 
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reguł prawa, naciąganiem zasad, wyraźnie widocznym zwłaszcza na poziomie 
ucieczki przed fiskalizmem oraz korupcji (chociaż nie można traktować tego 
jako jedynego czynnika sprawczego). Po drugie, badania terenowe realizowa-
ne przez OBM pokazały, że migranci często cechują się zaskakującą sprzecz-
nością zachowań: z jednej strony jest to superaktywność w czasie pobytu za 
granicą, a z drugiej – powrót do zachowań sprzed wyjazdu w momencie po-
wrotu do kraju. Wydaje się, że jest to element szerszego procesu, swoistej schi-
zofrenii życiowej czy też biwalencji migrantów czasowych.

W tym momencie można postawić zasadnicze pytanie: w jakim stopniu współ-
czesne migracje przyczyniają się do zmniejszania kosztów transformacji? Trans-
formacja ta odbywała się w sytuacji przestarzałej struktury gospodarki, z dużym 
udziałem zatrudnionych w rolnictwie i upadających gałęziach przemysłu – 
w związku z tym prowadziła do uwolnienia „osób zbędnych”, które zamiast sta-
wać się bezrobotnymi bez środków do życia i dodatkowo obciążającymi budżet 
państwa, mogły być „eksportowane” na rynki krajów lepiej rozwiniętych. Nie-
zależnie od potencjalnego „eksportu bezrobocia” badania realizowane przez 
OBM WNE UW w drugiej połowie lat 1990. pokazały, że migracje i przepływy 
środków finansowych w niewielkim stopniu przyczyniają się do zmiany spo-
łeczno-ekonomicznej, trudno bowiem było je uznać za element modernizacji. 
Raczej petryfikowały określone struktury społeczne i powstrzymywały inne, być 
może bardziej efektywne strategie (np. urbanizację, rozwój przedsiębiorczości). 
Wydaje się, że tego typu negatywne zjawiska przeczące modernizacyjnemu 
charakterowi migracji można obserwować zwłaszcza na Śląsku (por. 6.1.1). 

2. Kultura społeczna to ogół zjawisk związanych z funkcjonowaniem rodziny 
oraz społeczności lokalnej, podziałem ról, układem linii prestiżu itp. Wydaje się, 
że najbardziej widoczną konsekwencją migracji jest, oprócz konsumpcji, właś-
nie wpływ na funkcjonowanie rodziny. W literaturze przedmiotu posługujemy 
się zwykle pojęciem „gospodarstwa cienia” (shadow household) odnoszącym 
się do tych wszystkich osób, które za sprawą powinności i obowiązków są po-
wiązane z rodziną czy gospodarstwem domowym, ale są fizycznie nieobecne. 
Taka sytuacja zmusza, rzecz jasna, do przedefiniowania wewnętrznych ustaleń 
i podziału ról w rodzinie, a może nawet w społeczności lokalnej. Najważniej-
sze znaczenie ma kwestia opieki nad dziećmi – wymusza ona np. zjawisko 
wyjazdów na wymianę, ale również zmianę ról mężczyzny i kobiety w gospo-
darstwie domowym. Najczęściej podkreśla się aktywność migracyjną kobiet 
i wpływ tej sytuacji na funkcjonowanie rodziny. Decyduje o tym popyt na pracę 
kobiet (sprzątaczki, opiekunki), a argument ekonomiczny okazuje się nierzadko 
znacznie silniejszy niż wzorzec kulturowy: migrują nie tylko kobiety stanu wolne-
go, ale i zamężne, czy wręcz mające małe dzieci. Rzeczywistość ekonomiczna 
sprawia, że mężczyzna zostaje w domu i opiekuje się dziećmi, a kobieta staje 
się głównym dostarczycielem środków finansowych (udział migrujących kobiet 
utrzymuje się wciąż na relatywnie wysokim poziomie 40-50% wszystkich mi-
grantów). Znaczna część obowiązków spada na dzieci, które zwłaszcza w wy-
padku gospodarstw rolnych wykonują często większość prac.

W kontaktach z migrantami, a przede wszystkim z dziećmi migrantów, kwe-
stia negatywnego wpływu na funkcjonowanie rodziny bywa wręcz obsesyjna, 
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wielokrotnie przywoływane są drastyczne przypadki rozbitych rodzin, podwój-
nych małżeństw, samobójstw popełnianych przez dzieci, których rodzice praco-
wali za granicą. I to chyba ten efekt w coraz większym stopniu decyduje o po-
garszającym się społecznym odbiorze migracji zarobkowej, traktowanej jako 
przykra konieczność – upadek życia rodzinnego przeciwstawia się „pozornemu” 
sukcesowi finansowemu. Warto podkreślić, że od momentu przystąpienia Pol-
ski do UE i umasowienia procesów mobilności media poświęcają bardzo wiele 
uwagi temu właśnie aspektowi zjawiska.

Migracje bezpośrednio wiążą się z kryteriami prestiżu, czynnikami wpływają-
cymi na hierarchię wewnątrzwspólnotową. Ważnym składnikiem prestiżu jest 
pewien standard konsumpcji, to on wraz z faktem podjęcia migracji wpływa 
(a może raczej wpływał) na pozycję społeczną jednostek i ich rodzin. Jeśli spoj-
rzymy na sytuację migrantów z lat 80., to właśnie oni kreowali wzorce kon-
sumpcji i tym samym stwarzali pewną presję na innych – lokowali się najwyżej 
w hierarchii społecznej i stanowili wzór do naśladowania. Co ciekawe, sytuacja 
ta zmieniła się (drastycznie) w latach 90.: migrant zarobkowy z końca minionej 
dekady przestał być wzorcem do naśladowania, ideałem stała się dobra i stała 
praca w Polsce, a nie za granicą. Zdaniem wielu obserwatorów migracja po 
1989 r. utraciła walor czynnika pozytywnie wzmacniającego tożsamość mi-
grującej jednostki w jej społeczności. Wcześniej migrant był traktowany i sam 
siebie mógł traktować jako człowieka sukcesu, od pewnego momentu zaczął 
być postrzegany jako nieudacznik, który nie jest w stanie odnaleźć się w wolno-
rynkowej polskiej rzeczywistości. 

3. Kultura symboliczna jest najmniej uchwytnym wymiarem skutków migra-
cji, gdyż odnosi się do poziomu wartości. Jednocześnie wpisuje się w dyskusję 
na temat wartości w społeczeństwie polskim. Jeżeli przyjmiemy potwierdzaną 
wielokrotnie tezę, że okres socjalizmu doprowadził do deficytu wartości, znisz-
czył szereg autorytetów (albo zniszczyły się one same w okresie transformacji), 
pojawi się tzw. luka aksjologiczna. W społecznościach migranckich lukę tę 
zajmują wartości hedonistyczne, przede wszystkim związane z konsumpcją (co 
wyraża się już na poziomie dziecięcych czy młodzieżowych planów). Nie jest 
to nic niezwykłego, ponieważ współcześnie konsumpcja odgrywa ważną rolę 
znaku społecznego, służy budowaniu tożsamości, ale kłopot polega na jedno-
znacznym podporządkowaniu innych wymiarów życia temu aspektowi. Można 
wskazać szereg zjawisk pokazujących, jak zdewaluowały się wartości w spo-
łecznościach migranckich: sprzedawanie pracy, bezlitosna konkurencja, brak 
pomocy za granicą, kradzieże i rozboje, których ofiarami padają ziomkowie, 
rozbite rodziny, na co nakładają się takie procesy, jak atomizacja czy rozpad 
więzi wspólnotowych.

Migracja pozwala jednak funkcjonować na styku różnych kultur i z tym wiąże 
się nadzieja, że doświadczenia z pobytu i pracy za granicą prowadzą do przej-
mowania pewnych wzorców zachowań, być może ważnych w procesie zmiany 
społeczno-ekonomicznej czy choćby użytecznych w kontekście akcesji Polski 
do UE. Jeśli w poprzedniej dekadzie efekt ten był znikomy, to najmłodsi polscy 
migranci z pewnością zdobywają za granicą nie tylko środki finansowe, ale 
i kompetencje kulturowe. Problematyczna jest wspominana już ograniczona 
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zdolność przenoszenia pozytywnych wzorców na grunt rodzimy. Jak się wydaje, 
wynika to głównie z tego, że migranci czasowi balansują na granicy dwóch 
światów: do jednego z biegiem czasu czują coraz mniejszą przynależność, a do 
drugiego bardzo trudno (jeśli to w ogóle możliwe) jest im się dostać, a takie 
rozdwojenie może być destrukcyjne i często prowadzi do marginalizacji. Mar-
ginalizacji w społeczności pochodzenia sprzyja nie tylko długość nieobecności 
(słabną więzi łączące migranta ze społecznością), ale i cykliczność migracji. 
W kręgu polskich badaczy zjawisko to określono mianem „trwałej tymczaso-
wości”, która miałaby charakteryzować się „rozczłonkowanym, amorficznym 
układem życiowym, zawieszeniem między dwoma systemami, oddzieleniem 
sfery rodziny, pracy i konsumpcji, trwałym przemieszczaniem się w przestrze-
ni fizycznej i społecznej” (Osipovic 2001). Niezależnie od tego, jak nazwie-
my tego typu zjawiska (marginalizacja, biwalencja, schizofrenia migracyjna), 
trudno zaprzeczyć, że środki zarabiane na migracji do krajów centrum dają 
szansę w miarę dostatniego funkcjonowania na peryferiach, pozwalają odtwa-
rzać przynajmniej niektóre atrybuty tego świata (szansa), ale dostęp do jego 
najważniejszych zasobów, w tym wartości kulturowych, pozostaje zamknięty, tak 
jak nie zmienia się układ stosunków społecznych (problem mentalny – Łukowski 
2001).
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Za sprawą przemian okresu transformacji względnie jednolity dotychczas re-
gion Europy Środkowo-Wschodniej przekształcił się w obszar mocno zróżnico-
wany pod względem ekonomicznym (por. rozdział 2). Polska, mimo problemów 
gospodarczych związanych głównie z wysoką inflacją oraz funkcjonowaniem 
rynku pracy, stała się jednym z najbardziej dynamicznie rozwijających się kra-
jów w regionie. Wzrost gospodarczy, rosnące dochody i płace sprawiły, iż re-
latywnie szybko znalazła się w roli kraju przyciągającego migrantów o różnym 
charakterze i różnym statusie. Mogło się tak stać, w sytuacji gdy jednym z ele-
mentów zmiany politycznej po 1989 r. było zniesienie restrykcyjnych zasad kon-
troli ruchu granicznego. Wydarzenia te uwolniły potężny potencjał migracyjny 
w centrum Europy, czego indykatorem stał się masowy ruch turystyczny na pol-
skich granicach. O ile w 1985 r. granice Polski przekroczyło około 3,4 mln 
cudzoziemców, o tyle już w 1991 r. liczba ta sięgnęła 36,8 mln, a w drugiej po-
łowie dekady zbliżyła się do 90 mln osób! (Kaczmarczyk i Okólski 2002). Rzecz 
jasna, trudno utożsamiać ruch graniczny z migracjami per se, ale przytoczone 
liczby świadczą o tym, że Polska stała się jednym z krajów, które zaczęły przy-
ciągać imigrantów. Polska, dotychczas kraj założonej i w praktyce rzeczywistej 

„zerowej imigracji”, stała się niespodziewanie dość istotnym punktem na świa-
towej mapie mobilności, goszcząc w zasadzie wszystkie typy imigrantów: mi-
grantów zarobkowych, handlarzy, poszukiwaczy azylu, uchodźców, migrantów 
w tranzycie, zagranicznych studentów, repatriantów. 

Pierwszą z powyższych grup cudzoziemców, która masowo zaczęła odwiedzać 
Polskę, byli handlarze. Pochodzący głównie zza wschodniej granicy handlarze 
migranci stali się stałym elementem krajobrazu polskich bazarów. Symbolem 
ich obecności stał się Stadion Dziesięciolecia w Warszawie, gdzie w latach naj-
większej świetności pracę znajdowało około 6-7 tys. osób, w tym około 3 tys. 
cudzoziemców. Wraz z osobami zajmującymi się obsługą targowiska wielkość 
zatrudnienia szacowano tam nawet na 60 tys. osób, co jednoznacznie wskazu-
je na jego znaczenie. Z czasem handel bazarowy stawał się coraz trudniejszy 

– rosła liczba przyjezdnych kupców, a więc i skala konkurencji. Stopniowo imi-
granci zaczęli więc odkrywać dla siebie nowe nisze polskiej gospodarki, znaj-
dując zatrudnienie w budownictwie, rolnictwie, w sektorze usług domowych. 

Napływ 
imigrantów 
po 1989 r.

Handlarze 
zza wschod-
niej granicy
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Olbrzymia większość z nich pracowała i pracuje w Polsce nielegalnie. Dość po-
wiedzieć, że w połowie lat 1990. liczbę cudzoziemców, którzy osiągali dochody 
w związku z aktywnością w szarej strefie polskiej gospodarki, szacowano nawet 
na 2-4 mln rocznie, przy czym większość z nich mieliby stanowić mieszkańcy 
krajów byłego ZSRR, głównie Ukraińcy (por. Kaczmarczyk i Okólski 2002).

Jak w wielu innych wypadkach, także i w Polsce napotykamy poważne proble-
my z oszacowaniem skali zjawiska imigracji. Na niekorzyść działają dodatkowo 
bardzo niewielkie doświadczenia z mobilnością międzynarodową, brak instytu-
cji zajmujących się tą tematyką i narzędzi, które mogłyby zostać wykorzystane 
do oceny uczestnictwa cudzoziemców w rynku pracy i w społeczeństwie pol-
skim. Jedną z pierwszych szans na rzetelną ocenę skali zjawiska dał Narodowy 
Spis Powszechny. Z różnych względów trudno jednakże uznać uzyskane w nim 
wyniki za miarodajne. Z danych spisowych wynika bowiem, że w momencie 
spisu, tj. w 2002 r., w Polsce przebywało na stałe 14,5 tys. cudzoziemców, zaś 
pobyt 24,1 tys. cudzoziemców miał charakter czasowy (NSP 2002). Stanowi-
ło to zaledwie 0,1% populacji Polski. Zdaniem wielu obserwatorów liczby te 
niewiele mówią o rzeczywistości imigracyjnej Polski. Poniższe dane wskazują, 
że niezwykle trudno byłoby za pomocą dostępnych informacji statystycznych 
opisywać Polskę w kategoriach kraju imigracyjnego.

Przedstawione powyżej dane wskazują na kilka ważnych cech imigracji do Pol-
ski, ale również na zakres naszej niewiedzy w tej dziedzinie:

 A Oficjalne dane GUS odnoszące się do migracji rejestrowanych wskazują 
na bardzo małą skalę mobilności. Przykładowo w 2004 r. według danych 
GUS w Polsce osiedliło się 9,5 tys. imigrantów, a wyjechało z niej na stałe 
18,9 tys. emigrantów. Co ciekawe, wśród imigrantów największy odsetek 
stanowili obywatele USA. Te zaskakujące dane wynikają ze specyficznej 
definicji imigranta – jest to każda osoba, która poprzednio zamieszkiwa-
ła za granicą i która zameldowała się w Polsce na pobyt stały. A zatem 
według GUS imigrantami mogą być także powracający z zagranicy Po-

Skala 
zjawiska

Różne kategorie cudzoziemców w Polsce, 1995-2005Tab. 5.1. 

Rok Cudzoziemcy

 studiujący 
w Polsce

z zezwoleniem 
na pracę

z zezwoleniem 
na osiedlenie 

się

z zezwoleniem 
na pobyt 
czasowy

ze zgodą 
na pobyt 

tolerowany

aplikujący 
o nadanie 

statusu 
uchodźcy

1995 5 202 10 441 3 067 -  843
1996 5 313 11 915 2 841 - 3 211
1997 5 443 15 307 3 973 - 3 531
1998 5 541 16 928 1 657 4 893 3 423
1999 6 025 17 116 551 16 810 3 061
2000 6 563 17 802 857 15 037 4 662
2001 7 380 17 038 690 20 787 4 529
2002 7 608 22 776 607 29 636 5 170
2003 8 106 18 841 1 735 28 579 24 6 909
2004 8 829 12 381 4 366 25 427 846 8 079
2005 10 092 10 304 3 589 22 626 1 856 6 860

Źródło: Bijak i Koryś 2006, Kępińska 2007

Cechy 
imigracji
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lacy, co w praktyce znacznie utrudnia wiele analiz i może prowadzić do 
nieuprawnionych wniosków. 
Liczba wniosków o zezwolenie na osiedlenie się oscyluje w granicach  A

3-5 tys. rocznie, z tendencją spadkową w ostatnich dwóch latach, chociaż 
przystąpienie Polski do Unii Europejskiej zaowocowało wyraźnym wzrostem 
zainteresowania pozostawaniem w Polsce na stałe. 
Najważniejszą – w sensie ilościowym – kategorią migrantów o legalnym  A

statusie są osoby, które uzyskały zezwolenie na pobyt czasowy w Polsce. Ich 
liczba w szczytowej fazie wynosiła blisko 30 tys. w skali roku (2002). Tym 
niemniej od tego momentu obserwuje się stopniowy proces zmniejszania 
się skali zjawiska: liczba wniosków o pozwolenie na pobyt czasowy spadła 
w ostatnich trzech latach z 28 579 w 2003 r. do 22 626 w 2005 r. 
Podobna zależność dotyczy zezwoleń na pracę: w 2002 r. wydano ich nie- A

mal 23 tys., podczas gdy w 2005 r. nieco ponad 10 tys. Ten konkretny przy-
padek pokazuje, że często informacje przekazywane przez oficjalne staty-
styki są tylko statystycznym artefaktem: spadek liczby wydawanych zezwoleń 
wynika bowiem głównie ze zmian prawnych związanych m.in. z przystąpie-
niem Polski do UE – od 1 maja 2004 r. zezwoleń na pracę nie potrzebują 
już obywatele (przynajmniej części) krajów unijnych. 
Skala migracji przymusowych jest w wypadku Polski bardzo mała jak na wa- A

runki europejskie. Na przełomie lat XX i XIX w. liczba osób aplikujących 
o nadanie statusu uchodźcy oscylowała w granicach 3-5 tys. w skali roku. 
Akcesja do UE przyniosła chwilowy wzrost skali zjawiska, ale już w 2005 r. 
zarejestrowano mniej, bo „zaledwie” 6 860 wniosków o nadanie statusu 
uchodźcy.
O tym, że tzw. presja migracyjna w odniesieniu do Polski może się zmniejszać,  A

świadczą także dane dotyczące aktywności służb granicznych. W 2005 r. 
zanotowano spadek liczby wydaleń w porównaniu z 2004 r. o blisko 14%, 
przy czym wydaje się, że świadczy on raczej nie o mniejszej skuteczności 
służb granicznych, ale o malejącym zainteresowaniu Polską jako krajem 
docelowym.

Przytoczone dane wskazywałyby, że kwestia imigracji do Polski ma znaczenie 
marginalne ze względu na niewielką skalę zjawiska. Problem polega jednak 
na tym, że nikt nie wie, ilu cudzoziemców przebywa bądź pracuje w Polsce 
nielegalnie. Szacunki wahają się między 100 tys. a 450 tys. (a nawet 600 tys.), 
co dobitnie wskazuje, że mówimy o ważnym zjawisku społecznym, choć ocena 
jego rzeczywistej skali wydaje się niemożliwa.

Jeszcze trudniejsze wydaje się przedstawienie cech strukturalnych napływu do 
Polski. Aby przybliżyć charakterystykę populacji cudzoziemców przebywających 
w Polsce, posłużono się danymi Urzędu ds. Repatriacji i Cudzoziemców. Urząd 
ten dostarcza dość szczegółowych informacji o najnowszej imigracji do Polski. 
Dane te dotyczą zasobu cudzoziemców, którzy w dniu 1 września 2004 r. le-
galnie przebywali na stałe w Polsce, tj. na podstawie zezwolenia na zamieszka-
nie na czas oznaczony, zezwolenia na osiedlenie się lub na podstawie statusu 
uchodźcy. Tym samym pominięci zostali imigranci nielegalni oraz ci, którzy 

Cudzoziemcy 
nielegalnie 
pracujący 
w Polsce
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przebywają w naszym kraju krótkookresowo1, ale jak się wydaje, te właśnie gru-
py imigrantów stanowią obiekt zainteresowania organizacji pozarządowych.

Według URiC we wrześniu 2004 r. w Polsce mieszkało niemal 85 tys. cudzo-
ziemców. Zasób imigrantów był bardzo mały w porównaniu z całkowitą liczbą 
mieszkańców Polski i stanowił około 2‰ ludności naszego kraju (rys. 5.1). 
W wypadku krajów UE odsetek ten jest niższy tylko w Rumunii.

Legalna i długookresowa imigracja do Polski jest zjawiskiem nie tylko margi-
nalnym, ale również nowym. Świadczy o tym rok wydania pierwszego zezwole-
nia na pobyt w naszym kraju: prawie 50% pierwszych zezwoleń zostało wyda-
nych w roku 2000 lub później. Większość obcokrajowców przebywa w Polsce 
na podstawie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony, a tylko 38% 
imigrantów posiada zezwolenie na osiedlenie się, o które mogą się ubiegać 
osoby mieszkające w Polsce nieprzerwanie od 5 lat2 (tabela 5.2). W większości 
cudzoziemcy, którzy zamieszkali w Polsce przed 2000 r., posiadają zezwole-
nie na osiedlenie się. Natomiast imigranci przybyli do naszego kraju w latach 
2000-2004 przebywają w naszym kraju na podstawie zezwolenia na za-

1. Tj. krócej niż 3 miesiące.
2. Dla małżonków obywateli polskich ten okres jest krótszy.

Cechy 
strukturalne 
imigrantów

Zezwo-
lenie na 
osiedlenie

Odsetek cudzoziemców w populacjach wybranych państw europejskich, Wyk. 5.1. 
1999-2002
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8,2%

8,8%

8,9%

19,9%

* stan na 1 września 2004 r.
Źródło: OECD 2005, NSP 2002
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mieszkanie na czas oznaczony. Pozwolenia dla uchodźców, którzy formalnie 
przebywają na podstawie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony, były 
wydawane z reguły w dwóch okresach: w latach 1994-1997 oraz 2003-2004, 
co odpowiada głównym falom napływu.

Bliskość geograficzna pomiędzy krajem wysyłającym a docelowym, która nie-
jednokrotnie wiąże się także z bliskością kulturową, wydaje się kluczową cha-
rakterystyką współczesnych migracji do Polski. Do naszego kraju przybywają 
przede wszystkim obywatele b. ZSRR (44%) oraz krajów europejskich (29%), 

Cudzoziemcy w Polsce według statusu prawnego, Tab. 5.2. 
stan na 1 września 2004 r.

Status prawny N %

Ogółem* Mężczyźni Kobiety Ogółem Mężczyźni Kobiety
Zezwolenie na osiedlenie się 31 996 16 378 15 302 37,8 36,5 38,8
Zezwolenie na zamieszkanie 
na czas oznaczony 48 655 25 546 22 930 57,4 57 58,2

Status uchodźcy 847 538 309 1 1,2 0,8
Zezwolenie na pobyt dla 
obywateli UE 2938 2158 780 3,5 4,8 2

Zezwolenie na pobyt czasowy 
dla obywateli UE 293 216 77 0,3 0,5 0,2

Ogółem 84 729 44 836 39 398 100 100 100
* Z powodu braków danych (dla 495 osób) liczebności dla kobiet i mężczyzn nie sumują się do ogółem.

Źródło: URiC 2004

Skąd 
przyjeżdżają 
imigranci?

Cudzoziemcy w Polsce według kraju pochodzenia (obywatelstwa), Tab. 5.3. 
20 najważniejszych krajów, stan na 1 września 2004 r. 

Kraj pochodzenia N % wszystkich 
cudzoziemców

Pozycja kraju

Ogółem* Mężczyźni Kobiety Mężczyźni Kobiety

1. Ukraina 16 469 5382 11 014 19,4 -1 -1
2. Rosja 5456 1798 3546 6,4 -6 -2
3. Białoruś 4719 1487 3174 5,6 -9 -3
4. Niemcy 4657 3259 1396 5,5 -2 -5
5. Wietnam 4486 2986 1490 5,3 -3 -4
6. Stany Zjednoczone 3227 1920 1307 4,6 -4 -6
7. Francja 2803 1845 958 3,8 -5 -8
8. Armenia 2723 1530 1154 3,3 -8 -7
9. Wielka Brytania 2173 1608 565 3,2 -7 -12
10. Bułgaria 1626 1018 599 2,6 -11 -11
11. Kazachstan 1483 593 882 1,8 -18 -9
12. Serbia 
i Czarnogóra 1451 979 466 1,7 -12 -14

13. Włochy 1322 1076 246 1,6 -10 -24
14. Szwecja 1297 831 466 1,5 -14 -15
15. Indie 1123 792 320 1,3 -15 -19
16. Litwa 1041 325 716 1,2 -31 -10
17. Chiny 1041 633 400 1,2 -17 -16
18. Holandia 1015 788 226 1,2 -16 -26
19. Turcja 974 856 111 1,1 -13 -37
20. Korea Południowa 955 481 474 1,1 -22 -13
Razem 63 907 30 187 29 510 75,3   

* Z powodu braków danych liczebności kobiet i mężczyzn nie sumują się do ogółem.
Źródło: URiC 2004
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a znaczny odsetek, bo prawie 40% wszystkich cudzoziemców, pochodzi z kra-
jów bezpośrednio sąsiadujących z Polską (tabela 5.3). Cudzoziemcy pochodzą-
cy z odległych regionów świata, np. z Azji (poza byłym ZSRR), Afryki oraz obu 
Ameryk, stanowią nieznaczny odsetek wszystkich imigrantów (tabela 5.4). Co 
więcej, mimo że liczba krajów pochodzenia w rejestrze URiC przekracza 150, 
to 60% cudzoziemców mieszkających w Polsce pochodzi z zaledwie 10 
krajów.

Wśród państw wysyłających na pierwszym miejscu znajduje się Ukraina, z której 
pochodzi prawie jedna czwarta wszystkich imigrantów mieszkających w Pol-
sce (tabela 5.3) i aż 44% wszystkich cudzoziemców pochodzących z b. ZSRR. 
Drugie i trzecie miejsce na liście krajów wysyłających zajmują dwa inne kraje 
b. ZSRR, a jednocześnie wschodni sąsiedzi Polski: Rosja i Białoruś, z których 
wywodzi się po mniej więcej 6% wszystkich cudzoziemców. W rezultacie co 
trzeci obcokrajowiec mieszkający w Polsce jest obywatelem Ukrainy, Rosji albo 
Białorusi. Wśród byłych republik ZSRR ważną rolę kraju wysyłającego odgrywa 
również znajdująca się na ósmym miejscu Armenia; pochodzi z niej ponad 
3% cudzoziemców mieszkających w Polsce. Co piąty cudzoziemiec mieszka-
jący w Polsce jest obywatelem jednego z krajów Europy Zachodniej: przede 
wszystkim Niemiec (6%), Francji (4%) i Wielkiej Brytanii (3%). Natomiast Euro-
pa Środkowo-Wschodnia jest reprezentowana przez Bułgarię (3%) oraz Serbię 
i Czarnogórę (2%).

Cudzoziemcy pochodzący z odległych regionów świata – z Azji (poza byłym 
ZSRR), obu Ameryk, Afryki czy Australii i Oceanii – stanowią nieznaczny odse-
tek wszystkich cudzoziemców mieszkających w Polsce. Wśród nich wyróżnia-
ją się obywatele Wietnamu oraz Stanów Zjednoczonych, zajmujący wysokie 
(odpowiednio piątą i szóstą) pozycje na liście krajów wysyłających. Obecność 
Wietnamczyków w Polsce, co prawda, zaprzecza wskazanej powyżej regule 
o napływie do Polski przede wszystkim cudzoziemców z krajów nieodległych 

Cudzoziemcy w Polsce według regionu pochodzenia, Tab. 5.4. 
stan na 1 września 2004 r. 

Region świata
N %

Ogółem5 Mężczyźni Kobiety Ogółem Mężczyźni Kobiety

Europa Środkowo-
Wschodnia1 6891 4067 2801 8,2 9,5 7,4

Europa Zachodnia2 17 413 12 248 5162 20,7 28,6 13,6
b. ZSRR 37 154 12 784 24 029 44,1 29,8 63,4
Bliski Wschód3 3342 2874 440 4,0 6,7 1,2
Daleki Wschód 9758 6128 3581 11,6 14,3 9,5
Ameryka Północna 3957 610 290 4,7 1,4 0,8
Ameryka 
Południowa4 905 610 290 1,1 1,4 0,8

Australia i Oceania 322 207 115 0,4 0,5 0,3
Afryka 3230 2588 613 3,8 6 1,6
Bez obywatelstwa 1308 747 555 1,6 1,7 1,5
Ogółem 84 280 42 863 37 876 100 100 100

1. Kraje byłego bloku socjalistycznego, poza ZSRR.     2. Pozostałe kraje europejskie.     3. Kraje arab-
skie Bliskiego Wschodu, Turcja oraz Izrael.      4. Włączając kraje Ameryki Środkowej.     5. Z powodu bra-

ków danych (dla 944 osób) liczebności dla kobiet i mężczyzn nie sumują się do ogółem.
Źródło: URiC 2004

Uchodźcy
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geograficznie i kulturowo, jednak początki napływu obywateli tego kraju do 
Polski wiążą się przede wszystkim z wymianą studencką pomiędzy komunistycz-
ną Polską i komunistycznym Wietnamem, której nasilenie przypadło na lata 70. 
(Grzymała-Kazłowska 2004). W pewnym sensie bliskość geograficzna i kultu-
rowa została tym samym zastąpiona przez politykę migracyjną obu krajów (por. 
6.3.1). 

Cudzoziemcy, którzy uzyskali status uchodźcy w Polsce pochodzą przede wszyst-
kim z Bośni i Hercegowiny (252 osoby, 30% uchodźców), Rosji (189, 22%) oraz 
Somalii (129, 15%). Pochodzenie uchodźców tłumaczy dobrze okres ich napły-
wu: prawie 96% Bośniaków otrzymało pozwolenie na pobyt w Polsce w roku 
1994, tj. w czasie wojny na Bałkanach, zaś 94% Somalijczyków – w latach 
1995-1997, w okresie głodu i działań wojennych w tym kraju. Znakomita więk-
szość uchodźców rosyjskich (97%) uzyskała swój status w latach 2002-2004, 
co jest związane z sytuacją w Republice Czeczenii.

Wśród obcokrajowców zarejestrowanych przez URiC ponad 4,5 tys. osób, czyli 
5% wszystkich cudzoziemców, urodziło się w Polsce, lecz nie posiada polskie-
go obywatelstwa. Tak niski udział imigrantów drugiego pokolenia świadczy 
bardzo dobitnie o bardzo małych doświadczeniach Polski jako kraju imigracji. 
Ponad połowa z tych osób zarejestrowanych w bazie URiC posiada zezwolenie 
na osiedlenie się. Są to obywatele Niemiec (1 125 osób), Szwecji (518), Sta-
nów Zjednoczonych (314), Wietnamu (289), Austrii (271) oraz Ukrainy (238). 
28% osób urodzonych w Polsce nie ukończyło 21. roku życia – są to prawdo-
podobnie imigranci drugiego pokolenia. Dotyczy to przede wszystkim obywa-
teli Wietnamu, Ukrainy, Armenii i Rosji. Z kolei 30% osób urodziło się przed II 
wojną światową, a dalsze 31% w latach 1945-1964. W grupie tej dominują 
Niemcy, należy również wymienić obywateli Szwecji i Stanów Zjednoczonych. 
Być może są to polscy emigranci, którzy w momencie wyjazdu z kraju zostali 
zmuszeni do zrzeczenia się obywatelstwa polskiego, a po powrocie do Polski 
z różnych powodów nie starali się o jego odzyskanie.

Jeśli chodzi o podstawowe cechy społeczno-demograficzne, URiC dostarcza in-
formacji o płci, wieku, poziomie wykształcenia oraz obecnym miejscu zamiesz-
kania. Większość zasobów migracyjnych charakteryzuje się dominacją męż-
czyzn. Reguła ta potwierdza się także w wypadku cudzoziemców mieszkających 
w Polsce: ponad połowę (53%) stanowią mężczyźni3 (tabela 5.4). Najbardziej 
zmaskulinizowane grupy imigrantów pochodzą z Bliskiego Wschodu (mężczyźni 
stanowią 87%), Afryki (81%) oraz Europy Zachodniej (70%), choć w każdym 
wypadku można by wskazać inne przyczyny takiej właśnie struktury. Ten duży 
odsetek mężczyzn jest zrównoważony przez napływ kobiet z głównego regionu 
wysyłającego do Polski obcokrajowców – krajów byłego ZSRR. O ile wśród 
cudzoziemców niepochodzących z b. ZSRR odsetek mężczyzn wynosi dwie trze-
cie, o tyle wśród obywateli byłych republik radzieckich wynosi on jedną trzecią. 
Kobiety dominują wśród obywateli Ukrainy (67%), Rosji (66%), Białorusi (68%), 

3. Analogiczny odsetek dla całej ludności Polski wynosi 48,4%.

Imigranci 
drugiego 
pokolenia

Cechy 
społeczno
-demo-
graficzne 
imigrantów



70

Współczesne procesy migracyjne w Polsce a aktywność organizacji 
pozarządowych w obszarach powiązanych z rynkiem pracy

Litwy (69%), Łotwy (75%), Estonii, Mołdawii, Kazachstanu i Uzbekistanu (po 
60%). 

Populacja cudzoziemców mieszkających w Polsce w większości (75%) składa 
się z osób w wieku od 20 do 55 lat. Udział osób bardzo młodych oraz starych 
jest stosunkowo bardzo mały. Do grup poniżej 18. oraz powyżej 70. roku życia 
zalicza się po 7% wszystkich obcokrajowców4. Dla porównania co czwarty Po-
lak nie ukończył 20. roku życia (rys. 5.2).

Cudzoziemcy mieszkający w Polsce są z reguły bardzo dobrze wykształceni, co 
sugeruje bardzo duży potencjał możliwy do wykorzystania w kontekście polskie-
go rynku pracy (tabela 5.5). Aż 77% imigrantów w wieku 13 lat i więcej może 
pochwalić się odpowiednikiem polskiej matury, podczas gdy w analogicznej 

4. Lecz nie wszystkie osoby niepełnoletnie zostały włączone do bazy URiC.

Cudzoziemcy w Polsce (2004 r.) oraz obywatele polscy (2002 r.) według Wyk. 5.2. 
grup wiekowych (w %)
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Źródło: URiC 2004, NSP 2002

Cudzoziemcy w Polsce (2004 r.) oraz obywatele polscy (2002) w wieku Tab. 5.5. 
13 lat i więcej według poziomu wykształcenia

Poziom wykształcenia
Cudzoziemcy Obywatele polscy

N % N %

Wyższe 29 509 36,4 3 203 566 9,9
Wyższe niepełne 816 1 1 023 894 2,9
Średnie ogólne 19 567 24,1 2 234 876 6,9
Średnie ogólne niepełne 318 0,4 2 377 456 2
Średnie zawodowe 12 902 15,9 4 572 164 14,1
Zawodowe 3457 4,3 7 539 786 28,8
Podstawowe 5 001 6,2 9 651 858 29,8
Podstawowe niepełne 545 0,7

1 180 058 3,6
Brak wykształcenia 813 1
Brak danych 8 116 10 651 765 2
Razem 81 044 100 32 435 423 100

Źródło: URiC 2004, NSP 2002

Dobrze 
wykształceni 
imigranci



71

 
Współczesny napływ do Polski

grupie Polaków odsetek ten jest dwukrotnie niższy (34%). Co więcej, prawie 
40% imigrantów – w porównaniu z 10% Polaków – legitymuje się wykształce-
niem wyższym. Wykształcenie podstawowe lub nieukończone podstawowe ma 
8% imigrantów oraz 33% Polaków. Różnica ta bierze się w pewnym stopniu ze 
stosunkowo małego udziału dzieci i młodzieży wśród cudzoziemców.

Mężczyźni cudzoziemcy częściej niż kobiety cudzoziemki mają wykształcenie 
wyższe (45% mężczyzn wobec 35% kobiet), podczas gdy kobiety cudzoziemki 
częściej niż mężczyźni cudzoziemcy charakteryzują się wykształceniem średnim 
ogólnokształcącym (32% kobiet wobec 23% mężczyzn). Nie zmienia to jednak 
faktu, że obie płcie są bardzo dobrze wykształcone. Stosunkowo najwięcej osób 
z wykształceniem wyższym pochodzi z krajów Ameryki Północnej (52%), Europy 
Zachodniej (44%) oraz Bliskiego Wschodu (42%). Z kolei wykształcenie pod-
stawowe i niższe ma względnie najwięcej obywateli państw Europy Środkowo-
Wschodniej oraz Ameryki Północnej (po 17%). Wśród obywateli 10 głównych 
państw wysyłających najlepiej wykształceni są Brytyjczycy (73% posiada wy-
kształcenie wyższe) oraz Francuzi (62%), zaś najgorzej obywatele Serbii i Czar-
nogóry (23% ma wykształcenie co najwyżej podstawowe) oraz Bułgarii (21%).

Obcokrajowcy wybierają na swoje miejsce zamieszkania przede wszystkim Ma-
zowsze, Dolny Śląsk i Małopolskę (tabela 5.6). Jednak to nie poszczególne 
województwa przyciągają cudzoziemców, lecz duże miasta, które się w nich 
znajdują. Ponad połowa (56%) imigrantów z Dolnego Śląska mieszka we 
Wrocławiu, w Wałbrzychu i Legnicy, prawie trzy czwarte (71%) z Małopolski 
– w Krakowie i Tarnowie, podczas gdy niemal 90% imigrantów z Mazowsza – 
w Warszawie i powiatach z nią graniczących. Obcokrajowcy osiedlają się także 
w innych dużych miastach: Łodzi, Poznaniu, Lublinie, Szczecinie, Trójmieście,   
Białymstoku, Katowicach (wyraźnie obrazuje to rys. 5.3).

Cudzoziemcy w Polsce według województwa, stan na 1 września 2004 r. Tab. 5.6. 

Województwo
N %

Ogółem* Mężczyźni Kobiety Ogółem Mężczyźni Kobiety

Dolnośląskie 6 525 3 460 2 993 7,7 8,1 7,9
Kujawsko-Pomorskie 2 029 1 149 871 2,4 2,7 2,3
Lubelskie 3 650 1 573 2 068 4,3 3,7 5,5
Lubuskie 1 722 877 836 2 2 2,2
Łódzkie 3 567 2 019 1 515 4,2 4,7 4
Małopolskie 6 500 3 407 3 063 7,7 7,9 8,1
Mazowieckie 27 165 14 685 12 415 32,1 34,3 32,8
Opolskie 1 529 774 731 1,8 1,8 1,9
Podkarpackie 2 740 1 164 1 542 3,2 2,7 4,1
Podlaskie 2 056 860 1 165 2,4 2 3,1
Pomorskie 3 933 2 180 1 736 4,6 5,1 4,6
Śląskie 4 792 2 587 2 156 5,7 6 5,7
Świętokrzyskie 1 283 604 661 1,5 1,4 1,7
Warmińsko-Mazurskie 1 843 872 932 2,2 2 2,5
Wielkopolskie 3 785 2 247 1521 4,5 5,2 4
Zachodniopomorskie 3 514 2 009 1466 4,1 4,7 3,9
Ogółem 84 729 42 863 37 876 90,4 100 100

* Z powodu braków danych (8591 osób) liczebności dla kobiet i mężczyzn nie sumują się do ogółem.
Źródło: URiC 2004
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Cudzoziemcy, zwłaszcza ci pochodzący z krajów sąsiadujących z Polską, osied-
lają się również w rejonach przygranicznych. Odzwierciedla to duża liczba 
Ukraińców w województwach podkarpackim i lubelskim oraz Litwinów w woje-
wództwie warmińsko-mazurskim. Natomiast obecność Wietnamczyków, Rosjan 
czy Ormian w województwach graniczących z Niemcami można tłumaczyć dy-
namicznym rozwojem handlu bazarowego w tych rejonach w latach 90.

Cudzoziemcy pochodzący z różnych stron świata nie osiedlają się w tych sa-
mych regionach Polski. Obywatele państw Europy Zachodniej oraz Ameryki 
Północnej mieszkają przede wszystkim w Warszawie i Krakowie oraz w okoli-
cach tych dwóch miast (około 44% tej grupy cudzoziemców). Wyjątek stanowią 
obcokrajowcy, którzy przyjechali z Niemiec: są oni rozproszeni po całym kraju 
z wyjątkiem województw wschodnich (lubelskiego, podkarpackiego i podla-
skiego), gdzie ich obecność jest znikoma. Natomiast cudzoziemcy pochodzący 
z państw należących do b. ZSRR mieszkają przede wszystkim w województwach 
wschodnich: warmińsko-mazurskim, lubelskim, podlaskim, podkarpackim, ale 
także w świętokrzyskim i zachodniopomorskim. Wiąże się z tym przewaga ko-
biet imigrantek wśród cudzoziemców mieszkających w tych regionach. Wobec 
46% kobiet wśród wszystkich obcokrajowców w Polsce na Podlasiu stanowią 
one 57%, na Lubelszczyźnie 57%, a na Warmii i Mazurach 52%. Są to przede 
wszystkim kobiety z Ukrainy, Białorusi i Rosji.

Imigranci według powiatów w Polsce, stan na 1 września 2004 r.Wyk. 5.3. 

Źródło: URiC 2004
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Podsumowując, Polska jest w Europie krajem o najmniejszym odsetku (2‰) 
cudzoziemców w populacji, co można przypisać zarówno złej sytuacji na pol-
skim rynku pracy w latach 90., jak i brakowi polityki imigracyjnej. Głównymi 
krajami, z których rekrutują się imigranci w Polsce, są państwa należące do 
b. ZSRR, przede wszystkim Ukraina, Rosja i Białoruś, których obywatele stano-
wią najliczniejsze grupy cudzoziemców. Stosunkowo liczną grupę imigrancką 
stanowią również obywatele państw wysoko rozwiniętych (Niemiec, Stanów 
Zjednoczonych, Francji oraz Wielkiej Brytanii) oraz Wietnamu. Co trzeci obco-
krajowiec (38%) mieszkający w Polsce pochodzi z kraju bezpośrednio z nami 
sąsiadującego.

Na szczególną uwagę zasługują dwie cechy strukturalne populacji imigrantów 
mieszkających w Polsce, które wyróżniają ją na tle populacji Polski. Po pierw-
sze, jest to populacja bardzo dobrze wykształcona (aż 36% osób ukończyło 
studia wyższe) oraz zdominowana przez grupę osób w wieku produkcyjnym. 
80% cudzoziemców jest w wieku 20-59 lat, co oznacza, że mamy do czynienia 
przede wszystkich z imigracją osób aktywnych zawodowo, a nie pełnych rodzin 
cudzoziemskich5. Z reguły grupa obcokrajowców jest silnie zmaskulinizowana, 
z wyjątkiem grupy osób pochodzących z b. ZSRR. W tej ostatniej grupie odse-
tek kobiet sięga 65%. Dokładnie tyle samo wynosi proporcja mężczyzn wśród 
imigrantów pochodzących z pozostałych regionów świata. Dlatego odsetek cu-
dzoziemek jest największy w województwach, które często wybierają imigranci 
z b. ZSRR: lubelskim, podlaskim i podkarpackim (po 57%).

W kontekście tego opracowania istotne znaczenie ma nie tylko analiza cech 
strukturalnych populacji imigrantów w Polsce, ale i próba oceny uczestnictwa 
cudzoziemców w polskim rynku pracy. Ocena ta jest utrudniona nie tylko ze 
względu na problemy z dostępnością danych statystycznych, ale także dlatego, 
iż widoczna jest wyraźna dychotomia zachowań cudzoziemców na polskim ryn-
ku pracy. Aktywności ekonomiczne wykonywane przez cudzoziemców w Polsce 
można podzielić na dwie zasadnicze grupy:

Prace wymagające wysokich bądź bardzo wysokich kwalifikacji, zwłaszcza  A

w takich branżach, jak: usługi finansowe, ubezpieczenia, obrót nierucho-
mościami oraz zatrudnienie w związku z inwestycjami zagranicznymi w róż-
nych branżach, głównie na pozycjach menedżerskich bądź eksperckich.
Prace niewymagające żadnych lub wymagające niskich kwalifikacji w ta- A

kich branżach, jak: handel, rolnictwo, usługi gastronomiczne, usługi do-
mowe, budownictwo i branża remontowa; w tym wypadku dominują raczej 
firmy małe, działające w skali lokalnej, a cudzoziemcy to typowa niskopłat-
na, niewykwalifikowana siła robocza (por. Grzymała-Kazłowska i Okólski 
2004).

Tego typu struktura w oczywisty sposób wiąże się ze strukturą wydawanych ze-
zwoleń na pracę według narodowości. Sektor prac legalnych dostępnych dla 

5. Świadczy o tym mały odsetek osób niepełnoletnich oraz starszych (to jest powyżej 60. roku życia). Wniosek ten jest jednak bardzo 
upraszczający, ponieważ na podstawie tych danych nie można oszacować liczby dzieci imigrantów, które uzyskały polskie obywatelstwo 
i/lub pochodzą z małżeństw mieszanych.
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cudzoziemców w Polsce ma charakter specyficzny – dostępny jest on przede 
wszystkim dla obywateli krajów UE oraz USA (np. w 2002 r., tj. jeszcze przed 
przystąpieniem Polski do UE, otrzymali oni łącznie ponad 40% wszystkich po-
zwoleń). W tym samym czasie mieszkańcy Ukrainy i Białorusi otrzymali łącznie 
17% pozwoleń. Dodatkowo pewne znaczenie mają obywatele Wietnamu (4%). 
Jeżeli weźmiemy pod uwagę, iż w analizowanym roku około 70% cudzoziem-
ców, którzy otrzymali pozwolenie na podjęcie pracy w Polsce, miało wykształ-
cenie wyższe niż średnie (Kępińska 2003), stanie się jasne, że dane oficjalne 
odnoszą się wyłącznie do jednego segmentu rynku pracy w Polsce – praca 
legalna jest dostępna dla osób dobrze wykształconych, pełniących zwykle wy-
sokie funkcje, najczęściej dla obywateli krajów UE.

Dodatkowo wskazuje się, że napływ imigrantów, który miał miejsce od począt-
ku lat 90., przyczynił się w pewnym stopniu do zmian na rynku pracy. Krystyna 
Iglicka (2000) zaproponowała następującą typologię, która opisuje zachowa-
nia cudzoziemców na polskim rynku pracy i wykracza poza sferę zatrudnienia 
legalnego:

Zatrudnienie w sektorze pierwotnym (pracownicy wysoko wykwalifikowani,  A

menedżerowie, doradcy, eksperci) – w tej grupie jednoznacznie dominują 
obywatele krajów zachodnioeuropejskich i Stanów Zjednoczonych.
Zatrudnienie w sektorze drugorzędnym (robotnicy niewykwalifikowani, do- A

rywczy, pomoc domowa) – ta grupa została zdominowana przez imigrantów 
z krajów b. ZSRR, głównie z Ukrainy i Białorusi.
Zatrudnienie w sektorze pierwotnym i drugorzędnym – taka sytuacja odnosi  A

się do imigrantów z krajów azjatyckich (głównie z Wietnamu), którzy ze 
względu na postępującą enklawizację zdominowali dwa sektory: handel 
(63% wszystkich zatrudnionych legalnie Wietnamczyków) oraz gastronomię 
(30%; dane za 2002 r.).

W sferze zatrudnienia legalnego podział jest oczywisty – o ile w wypadku po-
zycji menedżerskich, właścicielskich oraz eksperckich jednoznacznie dominują 
obywatele krajów UE oraz Stanów Zjednoczonych, o tyle stanowiska robotni-
cze (ale również zawody nauczycielskie oraz artystyczne) są obsadzane przede 
wszystkim przez obywateli krajów b. ZSRR. Jeśli trudno byłoby już dzisiaj mówić 
o dualnej strukturze polskiego rynku pracy w kształcie znanym z krajów za-
chodnioeuropejskich, to z pewnością obserwujemy tendencje, które wskazują 
na możliwość wykształcenia się tego typu struktury.

Analiza zachowań imigrantów na polskim rynku pracy dostarcza na razie ra-
czej pytań niż odpowiedzi. Pierwszą dyskusyjną kwestią jest relacja między za-
trudnieniem legalnym i nielegalnym oraz skala tego ostatniego. Ze względu 
na brak pogłębionych studiów nie sposób dzisiaj jednoznacznie odnieść się 
do szacunków oceniających liczbę cudzoziemców zatrudnionych nielegalnie 
na polskim rynku pracy nawet na kilkaset tysięcy w skali roku. To, co można 
powiedzieć z całą pewnością to, iż rynek pracy legalnej dostępnej dla imigran-
tów stanowi jedynie niewielki wycinek zjawiska imigracji zarobkowej. Świad-
czy o tym wiele argumentów: struktura narodowościowa osób uzyskujących 
zezwolenia na pracę, ich kwalifikacje i pozycja zawodowa, liczne przykłady 
przedsiębiorstw, w których zatrudnienie cudzoziemców ma lub miało charakter 
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masowy (Stadion Dziesięciolecia w Warszawie, Mysiadło) oraz rozwinięta sieć 
giełd pracy i firm pośrednictwa. Według Ewy Kępińskiej (2003) jedną z najważ-
niejszych różnic między zatrudnieniem Polaków za granicą a cudzoziemców 
w Polsce jest to, iż w tym ostatnim wypadku udział osób zatrudnionych legalnie 
jest o wiele mniejszy. 

Powyżej sugerowano, że w wypadku określonych branż i grup narodowoś-
ciowych mamy do czynienia z kształtowaniem się enklaw etnicznych. Trzeba 
jednak pamiętać, że zatrudnienie cudzoziemców dotychczas jest zjawiskiem 
marginesowym; cudzoziemcy korzystają z płytkich nisz na polskim rynku pracy. 
Pierwszą z nich są duże lub średnie firmy (głównie z kapitałem zagranicznym) 
zatrudniające pracowników wysoko wykwalifikowanych głównie z krajów UE. 
Kolejny typ to klasyczne zawody niszowe takie, jak: artyści, sportowcy, leka-
rze praktykujący medycynę niekonwencjonalną. Od kilku lat funkcjonuje sfera 
enklaw migranckich obejmująca głównie usługi na rzecz innych imigrantów 
w takich sektorach rynku pracy jak handel czy gastronomia. Ostatnią niszą jest 
rynek pracy nielegalnej, na którym zatrudnienie znajdują głównie pracownicy 
z b. ZSRR (rolnictwo, handel, budownictwo, usługi domowe; por. m.in. Goli-
nowska 2004). 

I wreszcie, kwestia kluczowa w kontekście rozważań zawartych w tym tekście. 
Jakie jest znaczenie imigranckiej siły roboczej w Polsce? Na pytanie to trudno 
odpowiedzieć z kilku powodów. Po pierwsze, co wynika z wcześniejszych uwag, 
nie dysponujemy danymi statystycznymi, które pozwoliłyby choć w przybliżeniu 
określić skalę zarówno legalnego, jak i nielegalnego zatrudnienia. Po wtóre, jak 
dotąd wciąż nie przeprowadzono kompleksowej i pogłębionej analizy obecno-
ści imigrantów na polskim rynku pracy. Znane badania są zwykle fragmenta-
ryczne bądź koncentrują się na społecznych aspektach związanych z napływem 
imigrantów do Polski (zwłaszcza kwestie integracji, pozycja określonych grup, 
np. uchodźców). Wydaje się, że aby odpowiedzieć na to pytanie, nie wystarczy 
ocena ilościowego wymiaru zjawiska imigracji zarobkowej, ale konieczne było-
by też zbadanie, czy zagraniczna siła robocza spełnia rolę komplementarną czy 
też substytucyjną względem polskich pracowników. Jak dotąd większość argu-
mentów przemawiałaby za tą pierwszą odpowiedzią, co z kolei sugerowałoby 
pozytywny wpływ napływu cudzoziemców na polską gospodarkę.
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6. 
 Studia przypadków

W tej części zaprezentowane są pogłębione studia przypadków. Zostały one 
wybrane ze względu na specyficzne cechy opisywanych zjawisk i/lub ich miej-
sce i rolę we współczesnych procesach migracyjnych.

Studia regionalne (Paweł Kaczmarczyk)6.1. 

Spośród regionów cechujących się dużą intensywnością migracji czy też ich 
specyficzną strukturą wybrano Opolszczyznę oraz Podlasie. Ten pierwszy region 
to bardzo wyrazisty przypadek ukazujący lokalne i regionalne skutki masowych 
migracji o charakterze zarówno czasowym, jak i osiedleńczym. Z kolei Podlasie 
to typowy rejon peryferyjny, i to właśnie kontekst pogranicza społeczno-kultu-
rowego wydaje się tutaj najciekawszy.

Opolszczyzna – „migracyjna pułapka nierównowagi”6.1.1. 

Ze względu na nasilenie procesów migracyjnych Opolszczyzna zajmuje specjal-
ne miejsce na migracyjnej mapie Polski. Miejsce to wynika przede wszystkim 
z obecności pokaźnej grupy ludności autochtonicznej (częściowo z prawem 
do niemieckiego obywatelstwa – por. ramka), choć warto zauważyć, że uwa-
runkowania i charakter mobilności zmieniały się znacznie w okresie powojen-
nym. Według wybitnego znawcy problematyki migracyjnej w regionie opolskim 
Romualda Jończego (2006) w okresie PRL kluczowe znaczenie miały czynniki 
pozaekonomiczne, głównie o politycznym charakterze, takie jak: przynależność 
(konstytucyjna) części tutejszych mieszkańców do narodu niemieckiego i, co za 
tym idzie, możliwość uzyskania niemieckiego obywatelstwa, zmiany w sferze 
polityki względem tzw. ludności autochtonicznej (zarówno ze strony rządu pol-
skiego, jak i niemieckiego – por. ramka) lub powiązania rodzinne i kulturowe 
z Niemcami. Ich skutkiem były m.in. wysiedlenia i ucieczki ludności śląskiej 
w latach 1945-1948, a także powojenna mobilność ludności autochtonicznej.

Skala tych zjawisk sprawia, że nawet jeśli w okresie transformacji systemowej 
dominującą rolę odgrywają czynniki ekonomiczne (zróżnicowanie stawek płac, 
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sytuacja na rynkach pracy), to nie sposób opisywać procesy migracyjne mające 
miejsce na Opolszczyźnie bez odwołania się do kwestii etnicznych. Dodatkowo 
zdaniem Jończego (2003) region ten ma wiele cech charakterystycznych dla 
pogranicza kulturowo-etnicznego, takich jak położenie czy struktura narodo-
wościowa, co skutkuje silnym poczuciem przynależności regionalnej i niskim 
zaangażowaniem na wyższym poziomie. W tym wypadku o peryferyjności zde-
cydowała jednak nie tyle słabość gospodarcza (choć można zapewne mówić 
o monokulturze gospodarczej), ile obecność ludności autochtonicznej.

Głównie za sprawą prac badawczych wspominanego już Jończego (2003, 
2006) dysponujemy pogłębioną analizą mobilności w regionie, obrazem, któ-
ry pozwala sformułować szereg pytań odnoszących się do potencjalnych za-
grożeń związanych z masową migracją o charakterze zarówno osiedleńczym, 
jak i czasowym. W tym sensie – ze względu na nasilenie zjawisk migracyjnych 
(o czym poniżej) – Opolszczyzna może być traktowana jako Polska w pigułce 
i dostarczać szeregu cennych obserwacji dotyczących potencjalnych skutków 
współczesnych migracji Polaków. 

Jończy skoncentrował się na badaniu przyczyn i skutków migracji tzw. ludno-
ści autochtonicznej z regionu Śląska Opolskiego. Grupa ta jest arcyciekawa 
w kontekście analiz rynku pracy, ponieważ poczynając od lat 70. (na maso-
wą skalę, bo możliwość ta istniała już w latach 50.), jej przedstawiciele mieli 
prawo do niemieckiego obywatelstwa, a więc tym samym względną swobodę 
podejmowania zatrudnienia w Niemczech. Liczbę osób pochodzenia rodzi-
mego w województwie opolskim oceniano w 1950 r. na ok. 440 tys., w roku 
1998 było to 330 tys., w tym osoby zameldowane, ale przebywające czasowo 
lub na stałe za granicą (Rauziński 1999)1. Badania z końca lat 90. wykaza-
ły ponadto, że udział ludności pochodzenia miejscowego w wypadku niemal 
połowy gmin województwa wynosi 60-90%, co świadczy o dużym potencjale 
migracyjnym oraz potencjalnych skutkach mobilności. Przedstawiciele gru-
py autochtonicznej koncentrują się we wschodniej części województwa (tam 
w wielu gminach ich udział przekracza 80%), podczas gdy w części zachodniej 
stanowią zwykle nie więcej niż 5%. Generalnie na początku XIX w. liczbę miesz-
kańców Opolszczyzny, którzy dysponowali niemieckim paszportem, szacowano 
na 150-200 tysięcy (czyli 15-20% wszystkich mieszkańców województwa).

Jednym z podstawowych wniosków badań Jończego2 było istnienie dużej grupy 
tzw. ludności zawieszonej, tzn. osób, które mimo że są na stałe zameldowane 
w Polsce, to przebywają na stałe i pracują za granicą. Udział tej grupy wy-
nosił w badanych gminach przeciętnie około 25%, ale w wielu sięgał 40%. 
W konsekwencji na mniej więcej 1 mln ludności tego województwa liczba lud-
ności autochtonicznej winna być oceniana nie na 350 tys., ale raczej 250-
270 tys. Oznacza to, że liczba ludności województwa była o blisko 8% niższa 

1. Na początku lat 2000. wielkość niemieckiej grupy etnicznej w Polsce oceniano na 300-400 tysięcy osób (Niemiecki Czerwony Krzyż), 
a nawet 700 tys. (inne niemieckie źródła; Jończy 2006).

2. Prezentowane wnioski opierają się na wynikach badania, w którym uwzględniono prawie 15 tys. osób. Trzeba jednakże pamiętać, że 
mowa wyłącznie o osobach pochodzenia niemieckiego (bądź przyznających się do związków kulturowych z Niemcami), dodatkowo 
badanie realizowano przede wszystkim w gminach małych, liczących do 1 200 mieszkańców.
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niż oficjalnie uznawana. Jest to o tyle istotne, że pokazuje, jakie problemy na-
potyka statystyka publiczna w sytuacji masowego napływu. W momencie gdy 
nie znamy faktycznej liczby osób zamieszkujących dane terytorium, nie tylko nie 
jesteśmy w stanie ocenić rzeczywistego stanu ekonomicznego i społecznego, 
ale również wątpliwe staje się choćby prowadzenie polityki rynku pracy czy 
polityki regionalnej. 

Masowość migracji – czy to o osiedleńczym, czy też czasowym charakterze 
– skłania do postawienia pytania, jakie są skutki tego typu procesów dla funk-
cjonowania rynku pracy, spójności ekonomicznej czy społecznej. Migracja bez 
wątpienia wpływa na procesy demograficzne w regionie. Porównanie sytuacji 
w gminach wschodniej i zachodniej Opolszczyzny pokazało, że w wypadku 
gmin ze znacznym udziałem ludności autochtonicznej liczba zameldowanych 
osób w wieku produkcyjnym zmniejszała się albo rosła w tempie wolniejszym 
niż w innych częściach województwa (Jończy 2006). 

W odniesieniu do Opolszczyzny kluczowym problemem wydaje się znaczenie 
migracji w kontekście sytuacji na lokalnych rynkach pracy. W 2004 r. z możli-
wości podejmowania pracy za granicą korzystało niemal 43% ludności w wieku 

„Kwestia niemiecka” a skala współczesnych migracji z Polski
Problematyka wyjazdów z Polski tzw. etnicznych Niemców czy też „wysiedleńców” wiąże się ściśle z zasadami powojennej polityki 
migracyjnej Niemiec. Kluczową jej ideą była do niedawna wizja Niemiec jako narodu etnicznego, zgodnie z zasadą ius sanguinis. 
Dodatkowo w RFN długo funkcjonowała doktryna zakładająca dalsze (to jest powojenne) prawne istnienie Rzeszy Niemieckiej 
w granicach z 1937 roku. Na jej podstawie określano przynależność do narodu niemieckiego, a rząd niemiecki uważał się za repre-
zentanta interesów tego narodu, niezależnie od politycznej struktury organizacyjnej, pod której jurysdykcją znalazła się dana osoba. 
I tak w świetle niemieckiego prawa nie było żadnej różnicy między mieszkańcami RFN, NRD czy „etnicznymi Niemcami” z Polski oraz 
innych krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Wszyscy oni mogli zgłaszać się do niemieckich organów państwowych, domagając się 
ochrony swoich praw, w tym powrotu do macierzy. Do początku lat 90. decydujące znaczenie miał artykuł 116 konstytucji RFN okre-
ślający jako cudzoziemców osoby nieposiadające niemieckiego obywatelstwa, ale oferujący to obywatelstwo osobom określanym 
jako „etniczni Niemcy”, mieszkającym poza granicami państwa niemieckiego, które otrzymywały je w zasadzie automatycznie po 
przybyciu na terytorium RFN . 
W momencie zakończenia fazy masowego wychodźstwa na terytorium Polski przebywało od 500 tys. (jak podają źródła polskie) 
do 1 mln (jak podają źródła niemieckie – Münz i Ohliger 1997) osób pochodzenia niemieckiego, które na podstawie artykułu 116 
niemieckiej konstytucji, ustawy o wypędzonych (Vertriebenengesetz) oraz ustawy o skutkach wojny (Kriegsfolgengesetz) miały prawo 
do naturalizacji. Możliwość wyjazdu tych osób do Niemiec stała się wielokrotnie dyskutowanym punktem spornym dwustronnych 
stosunków polsko-niemieckich, a kontrola wyjazdów „etnicznych Niemców” była elementem gry politycznej między rządami Polski 
i Niemiec i kartą przetargową w dyskusjach na temat np. odszkodowań wojennych (por. Łempiński 1987). Ze strony niemieckiej 
pewną rolę odgrywały względy czysto pragmatyczne. Potrzeby rozwijającej się gospodarki, którym towarzyszył spadek potencjału 
rodzimej siły roboczej, sprawiły, iż w obliczu niedoborów podaży pracy zaczęto poszukiwać pracowników poza granicami Niemiec. 
Obok nasilonej akcji rekrutacyjnej wykorzystano także możliwość „importu” osób, które ze względów kulturowych miały większe 
szanse na udaną integrację w społeczeństwie niemieckim (por. Kaczmarczyk 2005). 
Do końca lat 80. czynnikiem determinującym skalę wyjazdów „wysiedleńców” do Niemiec były stosunki dwustronne między Polską 
a Niemcami i określone decyzje rządu polskiego. Bezpośrednim dowodem są fale migracyjne związane z konkretnymi wydarzeniami 
w zakresie relacji politycznych. W pierwszych latach po zakończeniu fazy przesiedleń wyjazdy „wysiedleńców” odbywały się wyłącznie 
w ramach bezpośrednich porozumień międzypaństwowych (na podstawie umowy między Polską a NRD z 1952 roku w latach 
1952-1956 wyjechało ponad 10 tys. „wysiedleńców”) bądź za pośrednictwem Polskiego i Niemieckiego Czerwonego Krzyża i były 
motywowane głównie względami humanitarnymi. Rozluźnienie zasad nastąpiło w 1955 roku, kiedy władze polskie zezwoliły na wy-
jazd zarówno samotnym osobom (łączenie rodzin), jak i całym rodzinom. Bardzo szybko okazało się jednak, że zjawisko przybrało 
masowy charakter: w roku 1956 wyjechało około 21 tys. osób, w 1957 – 112 tys. i w 1958 – 119 tys. (łącznie około 250 tys.), 
co podważało wręcz polskie szacunki odnośnie do liczby osób pochodzenia niemieckiego na terytorium Polski. Reakcja polskich 
władz była zdecydowana. W 1959 roku uznano, że problem został rozwiązany, a w związku z tym zakończono akcję wyjazdową – 
zezwolenie na wyjazd uzyskało tylko 40% starających się, podczas gdy w 1958 roku odsetek ten wynosił 98,6% (Ochocki 1974) . 
Kolejnym ważnym wydarzeniem była normalizacja stosunków polsko-niemieckich w 1970 roku, w wyniku której rząd polski zezwolił 
na wyjazd osób o „bezspornej narodowości niemieckiej”, rodzin mieszanych lub rozdzielonych – wydano wówczas zgodę na wyjazd 
kilkudziesięciu tysięcy osób, a w 1975 roku kolejnych 120-125 tys. (Łempiński 1987, Okólski 1998). 
Wraz z rozluźnianiem zasad polityki migracyjnej Polski państwo traciło kontrolę nad wyjazdami „wysiedleńców”. Kolejne duże fale 
wyjazdów miały miejsce w latach 70. i 80., ale w tym okresie już pod pozorem wyjazdów turystycznych bądź czasowych. Skala 
zjawiska zmalała znacząco dopiero na początku lat 90., kiedy nastąpił zwrot w polityce Niemiec względem „etnicznych Niemców”. 
Od tego momentu znacząco ograniczono preferencje na rzecz „wysiedleńców” przyjeżdżających z Polski, m.in. zmniejszono skalę 
tzw. pomocy integracyjnej. W konsekwencji rolę wyjazdów na stałe przejęły wyjazdy stricte zarobkowe osób na stałe zamieszkałych 
w Polsce, ale za sprawą niemieckich paszportów mających pełen dostęp do niemieckiego rynku pracy.
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produkcyjnym i 57% gdziekolwiek pracujących, a z możliwości pracy w Polsce 
korzystało 41% osób w wieku produkcyjnym i 55% pracujących. Wskaźniki te 
sugerowały wyraźny wzrost skali mobilności w porównaniu z 2001 r., kiedy re-
alizowano poprzednie badanie. Co więcej, liczba osób pracujących wyłącznie 
za granicą (1 860) była wyższa niż liczba osób pracujących wyłącznie w Polsce 
(1 776). Dotyczy to zwłaszcza osób najmłodszych, w wieku 18-25 lat. W ich 
wypadku grupa pracujących wyłącznie za granicą jest pięciokrotnie większa 
niż pracujących w Polsce. Cechą populacji autochtonicznej był bardzo wysoki 
wskaźnik zatrudnienia przekraczający 75%.

Analizowany przypadek potwierdza hipotezy stawiane na gruncie teorii migracji, 
a mówiące, iż w wypadku wielu form mobilności możliwe jest funkcjonowanie 
na obu rynkach pracy. Spośród pracujących za granicą największe znaczenie 
miały dwie grupy – pracujący wyłącznie w UE (około 51%) oraz pracujący 
okresowo w UE i niepracujący w Polsce (21%), ale w wypadku 15% (spośród 
pracujących w Niemczech) możliwe było jednoczesne zatrudnienie (stałe bądź 
okresowe) w Polsce. 

Dane przedstawione w powyższej tabeli wskazują na wyraźnie różne strategie 
migracyjne w odniesieniu do kobiet i mężczyzn – w wypadku mężczyzn domi-
nowało zatrudnienie na stałe w UE (54% migrujących), a w wypadku kobiet 

– okresowa migracja bez podejmowania pracy w Polsce (39%). Wśród migrują-
cych i podejmujących pracę za granicą jednoznacznie dominowali ludzie mło-
dzi, w wypadku mężczyzn w wieku 18-25 lat odsetek pracujących wyłącznie za 
granicą przekraczał 55%. Jednocześnie wzorce uczestnictwa w zagranicznych 
rynkach pracy nie odbiegały znacząco od tego, co wiemy o innych grupach. 
Powszechnym zjawiskiem było zatrudnienie niemające dużego związku z posia-
danymi kompetencjami. Zaledwie 8% badanych wykonywało za granicą prace 
odpowiadające ich kwalifikacjom, były to głównie prace budowlane.

Migracje zagraniczne w wypadku Opolszczyzny nie dotyczą oczywiście wyłącz-
nie tych części województwa, gdzie dominuje ludność autochtoniczna. Badanie 
realizowane w końcu lat 90. przez Ośrodek Badań nad Migracjami objęło 
m.in. dwie gminy Opolszczyzny o odmiennej przeszłości i strukturze populacji. 
Pierwszą z badanych lokalizacji był Namysłów, miasto położone w północno-
zachodniej części województwa opolskiego, którego powojenną historię wy-
znaczyły dwa wydarzenia: masowy exodus ludności pochodzenia niemieckie-
go, który nastąpił tuż po zakończeniu wojny, oraz ponowne zasiedlenie miasta, 
do którego docierali głównie repatrianci z ZSRR, osadnicy z centralnej Polski 
i osadnicy wojskowi. W konsekwencji w połowie lat 90. większość ludności 

Migranci z województwa opolskiego (autochtoni) podejmujący pracę za Tab. 6.1. 
granicą według typu aktywności zawodowej i płci (w %)

Formy aktywności na rynku pracy Mężczyźni Kobiety Ogółem

Pracujący stale i wyłącznie za granicą 58,99 35,32 50,82
Pracujący stale w Polsce i okresowo za granicą 15,49 13,81 14,91
Pracujący okresowo w UE i okresowo w Polsce (lub 
niepracujący w Polsce) 25,52 50,87 34,28

N 1524 804 2328
Źródło: Jończy 2006: 50
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miała charakter napływowy3, dodatkowo, o ile wschodnie i centralne obszary 
województwa opolskiego są zamieszkane głównie przez ludność autochtonicz-
ną, o tyle w wypadku Namysłowa udział ludności pochodzenia niemieckiego 
jest znikomy (Grygierczyk 1996).

Druga ze zbadanych gmin – Łubniany – położona jest w centralnej części wo-
jewództwa opolskiego i zamieszkana w olbrzymiej większości przez ludność 
autochtoniczną, która stanowi około 90% wszystkich mieszkańców. W odnie-
sieniu do tej grupy mówi się często o swoistym izolacjonizmie jako konsekwen-
cji polityki władz polskich. Przejawia się on głównie w wycofaniu się z aktywno-
ści w sferze publicznej i koncentracji na działaniach nakierowanych na interes 
własnej rodziny oraz społeczności lokalnej (por. Solga 1995). W konsekwencji 
najważniejszą instytucją społeczną pozostała rodzina, a familizm wzmacniany 
był dodatkowo przez powiązania z osobami mieszkającymi w Niemczech.

Obie wspomniane gminy cechowały się dużym natężeniem procesów migra-
cyjnych. W wypadku Namysłowa odnotowano 30,5% gospodarstw domowych, 
których członkowie od początku lat 70. uczestniczyli w co najmniej jednym 
wyjeździe zagranicznym w celach innych niż turystyczno-wypoczynkowe. W wy-
padku 11,9% gospodarstw wyjazd ten trwał 3 miesiące lub dłużej. Udział mi-
grantów w ogólnej liczbie mieszkańców został oszacowany na 14%. Procesy 
migracyjne w Łubnianach cechowały się większą intensywnością: w migracjach 
zagranicznych uczestniczyło 49,5%, w wypadku 39,9% wyjazd trwał co naj-
mniej 3 miesiące. Udział migrantów wyniósł 27%4. Najważniejszym krajem 
docelowym gmin opolskich (Namysłów i Łubniany) były bez wątpienia Niemcy. 
Jest to bardzo wyraźnie widoczne zwłaszcza w wypadku mieszkańców Łubnian, 
którzy sporadycznie odwiedzali inne kraje. W wypadku mieszkańców Na-
mysłowa ważnym celem pierwszych wyjazdów zagranicznych były byłe kraje 

3. Wyniki NSP z 1988 r. pokazały, że niespełna 40% ludności mieszkało w Namysłowie od urodzenia, większość dotarła do miasta w latach 
70. i 80. (Grygierczyk 1996).

4. Dane sondażowe wskazują, że we wszystkich przypadkach migracje na skalę masową rozpoczęły się w latach 80. i 90. Trzeba jednak pa-
miętać o tym, że warunkiem realizacji badania była obecność w kraju co najmniej jednego członka gospodarstwa domowego. Oznacza 
to, że niewielka była szansa, by w próbie znalazły się osoby, które odbyły migracje zagraniczne, zwłaszcza osiedleńcze, przed 1970 r. Efekt 
ten jest wyraźnie widoczny zwłaszcza w wypadku Łubnian.

Przykład 
gminy 
Łubiany

Udział poszczególnych typów migrantów przed 1989 r. i po 1990 (włącznie) (kryterium czasu)Wyk. 6.1. 
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socjalistyczne (niemal 30% wszystkich wyjazdów), ale odnosi się to do okresu 
przed 1989 r. Po zmianie systemowej, podobnie jak w Łubnianach, domino-
wały wyjazdy do RFN (wyjazdy do Niemiec stanowiły 66% wszystkich migracji 
zainicjowanych po zmianie systemowej, dla mieszkańców Łubnian było to aż 
94%). To, co łączy obie gminy, to skala zjawiska, natomiast różnią się one za-
sadniczo, jeśli chodzi o typy migracji. 

Przedstawione dane wskazują na stopniową ewolucję procesu migracyjnego 
wraz ze zmianą systemową w Polsce: w okresie przed 1989 r. w obu lokali-
zacjach dominowały wyjazdy trwające rok i dłużej. Nie jest to zaskakujące, 
jeżeli weźmiemy pod uwagę, że migracja zagraniczna była zdarzeniem nie-
zbyt powszechnym, a jej realizacji służyć musiały zazwyczaj skomplikowane 
i żmudne zabiegi (np. zdobycie zaproszenia, uzyskanie paszportu itp.). Jedynie 
w wypadku Namysłowa duże znaczenie miały wyjazdy bardzo krótkie, które 
określono jako cyrkulacyjne. W okresie transformacji wyraźnie zaznaczyła się 
dominacja migracji krótkookresowych, czyli cyrkulacyjnych i czasowych, a ich 
łączny udział waha się od 51% (Łubniany) do 78% (Namysłów). 

Wyróżnienie kategorii funkcjonalnych pozwala na uzyskanie pełniejszego 
obrazu procesów migracyjnych w badanych gminach i, przede wszystkim, prze-
konuje, że były one w dużej mierze zróżnicowane. W wypadku Namysłowa 
dominowały migracje handlowe, czyli głównie wyjazdy turystyczne połączo-
ne z okazjonalnym handlem i wymianą walut. Drugą ważną kategorię sta-
nowili migranci niepełni, czyli osoby, które podejmowały migracje krótkoo-
kresowe, zwykle o powtarzalnym charakterze. Jednoznacznie dominują więc 
wyjazdy krótkookresowe – przed zmianą systemową o charakterze handlowym, 
a w okresie późniejszym, kiedy handel przestaje być opłacalny, ich miejsce 
zajmują wyjazdy do pracy. W wypadku Łubnian kluczową rolę odgrywały wy-
jazdy osiedleńcze, co wiąże się przede wszystkim z obecnością „wysiedleńców”. 
Jednak i w tym wypadku udział migrantów niepełnych był bardzo duży, co 
pokazuje, że może to być atrakcyjna opcja także dla społeczności o silnych po-
wiązaniach z krajem docelowym i prawnym usankcjonowaniu opcji osiedlenia 
się w kraju docelowym.

W badaniu Jończego (2006) osoby nieposiadające obywatelstwa niemieckie-
go stanowiły wyraźną mniejszość (1 851 spośród 11 630 osób, 1 244 osoby 
w wieku produkcyjnym). Chociaż osoby te nie miały dostępu do niemieckiego 
rynku pracy, to również w ich wypadku możliwe było wejście na niemiecki rynek 
pracy. Odpowiednie odsetki były, rzecz jasna, odpowiednio niższe (co sugero-
wały już dane przedstawione powyżej): 58% osób pracowało stale i wyłącznie 
w Polsce, osoby niepracujące stanowiły 32,7% (z czego 25% to osoby kontynu-
ujące edukację). Około 6% ludności nieautochtonicznej podejmowało pracę 
za granicą (10% ogółu pracujących). Ocenia się, że skala zjawiska znacznie 
wzrosła po 1 maja 2004 r. – osoby bez powiązań z polską społecznością za 
granicą mogą już w miarę swobodnie i legalnie podejmować pracę za gra-
nicą. Jeden z najciekawszych wyników odnosił się do poziomu wykształcenia 
ludności autochtonicznej i nieautochtonicznej. Wśród autochtonów w wieku 
18-25 lat naukę kontynuowało 35% osób, w wypadku ludności bez prawa do 
niemieckiego obywatelstwa – blisko 57%! Sugeruje to, że migracje zarobkowe 
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mogą negatywnie oddziaływać na motywację do akumulacji kapitału ludz-
kiego, co ma miejsce zwłaszcza wówczas, gdy sektory migranckie obejmują 
prace, w których nie są wymagane żadne (albo prawie żadne) kompetencje 
czy kwalifikacje.

W sytuacji gdy duża część populacji w wieku produkcyjnym ma możliwość swo-
bodnego uczestnictwa w europejskim rynku pracy, można zadać pytanie, czy 
szansa, jaką daje swoboda mobilności, jest wykorzystywana i jaki jest wpływ 
migracji na ogólną sytuację na rynku pracy.

Przy założeniu, że otwartość gospodarki regionalnej polega na przepływach za-
sobów pracy oraz transferze dochodów w związku z pracą za granicą, możliwe 
byłoby zmniejszenie nierównowagi na regionalnym rynku pracy (zmniejszenie 
bezrobocia) na dwa sposoby:

wyjazd za granicę kilkudziesięciu tysięcy osób pozostających bez pracy  A

w Polsce (bezpośredni efekt),
powrotny transfer dochodów ( A remittances), który powinien zwiększyć zatrud-
nienie za sprawą efektów mnożnikowych.

1. Przy średnim poziomie relacji bezrobotnych do osób w wieku produkcyj-
nym równym w 2000 r. 10%, najniższy poziom bezrobocia zaobserwowano 
w gminach o bardzo dużym udziale autochtonów (stopa bezrobocia poniżej 
6%). Stopa ta byłaby niższa niż przeciętnie notowana nawet przy uwzględnieniu 
migrantów zawieszonych. W analogicznym czasie gminy zamieszkane przez 
ludność napływową cechowały się bezrobociem przekraczającym 10%. 

W praktyce więc w populacji osób z podwójnym obywatelstwem udział nie-
pracujących jest bardzo niski (w przedziale wiekowym 18-44 lata było to zale-
dwie 4%, włączając osoby chore i niepełnosprawne). Dzieje się tak, mimo że 
gminy autochtoniczne to w części gminy wiejskie, czyli „zagrożone” bezrobo-
ciem. W dodatku stopa bezrobocia wśród ludności autochtonicznej może być 
zawyżona ze względu na to, że dość powszechna jest praktyka rejestrowania 
się nawet wówczas, gdy dana osoba wyjeżdża do pracy za granicą (co wynika 
głównie z tego, że osoby zarejestrowane jako bezrobotne mają zapewniony 
dostęp do świadczeń zdrowotnych). 

Wydaje się więc, że migracje zarobkowe z Opolszczyzny bardzo istotnie ogra-
niczają poziom bezrobocia. Jończy stawia wręcz tezę, że stan bezrobocia ro-
zumiany jako stan pozostawania bez pracy i chęć jej podjęcia dotyczy w woje-
wództwie opolskim prawie wyłącznie ludności napływowej, czyli tej, która nie 
może swobodnie poszukiwać zatrudnienia w Niemczech. Byłby to oczywisty 
argument za wprowadzeniem swobody mobilności jako instrumentu pozwa-
lającego rozładowywać nierównowagę na lokalnych i regionalnych rynkach 
pracy5. 

5. Autor przeprowadził prostą kalkulację, wskazując, że gdyby zasoby pracy w województwie powiększyły się o pracujących za granicą, 
stopa bezrobocia dla gmin autochtonicznych zwiększyłaby się z 6% do ponad 20%, a dla całego województwa: z 10% do 15% (zakładając 
stałość pozostałych czynników). Dodatkowo redukcja transferu środków z zagranicy mogłaby spowodować redukcję zatrudnienia 
nawet o 25%, a w konsekwencji stopa bezrobocia wyniosłaby niemal 30%!
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2. Znacznie bardziej kontrowersyjna jest kwestia relacji między migracją a ska-
lą aktywności ekonomicznej. Niezależnie od pozytywnego wpływu opcji migra-
cyjnej na poziom bezrobocia obserwuje się bowiem stały systematyczny spadek 
relacji liczby pracujących do liczby ludności w wieku produkcyjnym: z poziomu 
42% w 1991 r. do 31% w 2000. Brak też negatywnej korelacji między udzia-
łami pracujących i bezrobotnych w poszczególnych gminach. Obszary, któ-
re zamieszkuje relatywnie duży odsetek ludności autochtonicznej i cechujące 
się ożywioną migracją, wyróżniają się generalnie niższymi liczbami ludności 
pracującej oraz niższym poziomem bezrobocia. W skrajnym wypadku kilku 
gmin wskaźnik pracujących nie przekraczał 10% przy bardzo niskim poziomie 
bezrobocia. Zjawisko to można tłumaczyć dużą skalą migracji zawieszonej się-
gającej nawet 50% mieszkańców, niekorzystną strukturą demograficzną, ale 
chyba przede wszystkim faktem, że w badanych gminach migracja ogranicza 
skalę aktywności gospodarczej i zmniejsza i tak już niskie rezerwy zasobów 
pracy. Niski wskaźnik zatrudnienia w gminach autochtonicznych ma źródło 
przede wszystkim w słabej aktywności ekonomicznej mieszkańców tych gmin: 
liczba zarejestrowanych firm w przeliczeniu na 100 mieszkańców była najniższa 
właśnie w gminach „migranckich”. 

Skutkiem migracji jest więc sytuacja, której cechami są: niska aktywność eko-
nomiczna, niskie bezrobocie i mała liczba zatrudnionych. Prowadzi to do nie-
równowagi na lokalnych i regionalnych rynkach, ponieważ przy tak licznej mi-
gracji zarobkowej oraz skali transferu środków finansowych popyt zgłaszany 
przez migrantów nie może być zaspokojony przez rezerwy lokalnych rynków 
pracy. Niedobór czynników produkcji dotyczy przede wszystkim pracy i określo-
nych branż. Dobrym przykładem jest branża budowlana, w której jednocześnie 
notuje się najwyższy odpływ i do której potencjalnie trafia największa część 
transferowanych dochodów. 

W sytuacji znacznego wzrostu popytu konsumpcyjnego można oczekiwać jed-
nej z trzech możliwości:

zwiększenia produkcji (na poziomie lokalnym i regionalnym), A

zwiększenia skali importu dóbr i usług spoza regionu, A

presji inflacyjnej. A

Ze względu na odpływ zasobów pracy (badania terenowe pokazały, że w nie-
których jednostkach terytorialnych doszło do niemal całkowitego odpływu pra-
cy z niektórych sektorów) pierwsza możliwość jest mało realistyczna. Pewnym 
rozwiązaniem mógłby być napływ z innych części kraju o znacznie wyższym 
poziomie bezrobocia, ale ze względu na generalnie niską mobilność wewnątrz 
kraju trudno oczekiwać, by skala tego procesu doprowadziła do satysfakcjo-
nujących rezultatów. Problematyczny byłby także wzrost w oparciu o inwestycje 
kapitałochłonne, a to ze względu na deficyt wysoko wykwalifikowanej siły robo-
czej. Ze względu na strukturę zachęt i bodźców ekonomicznych (popyt na pracę 
w krajach docelowych) poziom wykształcenia w gminach autochtonicznych jest 
przeciętnie niższy niż w pozostałych – młodzi ludzie często ograniczają swoje 
plany edukacyjne do szkoły podstawowej, ewentualnie średniej. W konsekwen-
cji głównym skutkiem migracji jest wzmożony import dóbr i usług. Widocznym 
znakiem tego zjawiska jest to, że masowo powstają firmy handlowe, często 
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przekształcane z firm produkcyjnych. Efekt pozytywny jest więc istotnie ograni-
czany. Poza tym w krótkim okresie mamy do czynienia ze wzrostem stawek płac 
prowadzącym do inflacji. Presja inflacyjna jest najbardziej dotkliwa w branży 
budowlanej i remontowej – tej, w której koncentruje się gros wydatków migran-
tów i która obejmuje szereg trudno transferowalnych usług. 

Podobnie negatywny wpływ odnosi się do sfery publicznej. Bardzo niskie wskaź-
niki aktywności zawodowej na polskim rynku pracy skutkują dramatycznie niski-
mi transferami fiskalnymi na rzecz państwa i lokalnej sfery publicznej, która jest 
wykorzystywana przez rodziny osób zatrudnionych na stałe w UE i tam płacące 
podatki. W krótkiej perspektywie może to doprowadzić do całkowitej zapaści 
sfery publicznej. 

Przedstawione powyżej rozważania pokazują, że masowy odpływ za granicę, 
nawet gdy ma w pewnej części wyłącznie czasowy charakter, może prowadzić 
do zagrożenia spójności ekonomicznej6. Przykład Opolszczyzny pokazuje, że 
migracje pogarszają jakość kapitału ludzkiego i mogą zniechęcać do rozwoju 
ekonomicznego i efektywności. Nie zaskakuje to, że Jończy (2006) za najważ-
niejszy problem rozwoju województwa w długim okresie uznał nierównowagę 
między dochodami mieszkańców (generowanymi głównie za sprawą migracji) 
a aktywnością gospodarczą i zatrudnieniem na poziomie lokalnym i regional-
nym, a sytuację określił mianem „migracyjnej pułapki nierównowagi”. Odpływ 
siły roboczej w istotny sposób zmniejsza podaż pracy, a jednocześnie zwiększa 
się popyt (na dobra i usługi, ale również pracę). W rezultacie niemożliwe jest 
zaspokojenie bardzo dużego popytu konsumpcyjnego w oparciu o lokalne za-
soby i konieczny staje się import dóbr, usług i zasobów pracy z zewnątrz (w tym 
spoza Polski). W tym momencie dochodzi do swoistego paradoksu. Z jednej 
strony za sprawą zmian na polskim i niemieckim rynku pracy dochodzi do 
stopniowego zmniejszania skali opłacalności wyjazdów zagranicznych. Jedno-
cześnie jednak w regionie coraz trudniej znaleźć pracę. Decyduje o tym nie tyle 
presja demograficzna, ile to, że migracje nie prowadzą w dłuższej perspekty-
wie do ożywienia lokalnej gospodarki, a zwłaszcza tworzenia nowych miejsc 
pracy. Konkluzja jest pesymistyczna – opisywane warunki mogą z łatwością 
doprowadzić do sytuacji, w której migracja zarobkowa mieszkańców regionu 
będzie zmierzała do transformacji w migrację na stałe (osiedleńczą), co do-
datkowo zakłóci procesy demograficzne i ekonomiczne w wymiarze lokalnym 
i regionalnym.

Podlasie – mobilność i migracje w regionie 6.1.2. 
peryferyjnym

Wiele badań nad migracjami z Polski zrealizowanych w latach 90. wskazywało 
na szczególne inklinacje do wyjazdów zagranicznych mieszkańców regionów 
peryferyjnych. Za peryferia można przy tym uznać obszary, które położone są 

„z dala od centrów, na uboczu, na ogół zaniedbane i opóźnione w rozwoju, 
zwykle zależne i niesamodzielne, cechujące się nieotwartością”. Zwykle na ich 

6. Pomijamy tu kwestię spójności społecznej, ale efekt ten był podkreślany już przy innych okazjach.
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terenie występuje wiele kulturowo wyodrębnionych, zmarginalizowanych grup, 
które w większości przypadków osłabiają i tak niezbyt silne społeczności (Po-
pławski 1996: 37). Jednym z tego typu regionów jest Podlasie, dodatkowo 
będące regionem o bardzo silnych tradycjach migracyjnych. 

O peryferyjności Podlasia decyduje położenie oraz historia – skumulowany 
wpływ wielu czynników zaowocował niechlubnym określeniem Polska B. War-
to przy tym zauważyć, że Polska północno-wschodnia jest jednym z obszarów 
kraju, wobec których bardzo adekwatna jest teoria „długiego trwania”: źró-
deł obecnej sytuacji można szukać w odległej przeszłości. Dotyczy to zarówno 
różnic w sferze urbanizacji (podczas gdy w zachodniej części Polski procesy 
urbanizacyjne rozpoczęły się już w XIII wieku, tereny wschodnie na relatyw-
nie dynamiczne procesy urbanizacyjne musiały czekać aż do wieku XVII), jak 
i w strukturze gospodarczej (podczas gdy na zachodzie powszechny stawał się 
wysoce towarowy folwark produkujący na potrzeby odbiorców miejskich i za-
granicznych, na wschodzie dominowały rozdrobnione rodzinne gospodarstwa). 
Tuż po odzyskaniu niepodległości w 1918 r. Polska była krajem głęboko zróż-
nicowanym zarówno pod względem sieci osadniczej, infrastruktury, gospodarki 
rolnej, przemysłu, jak i elementów kulturowych i społecznych. Różnic nie udało 
się zmniejszyć – tzw. ścianę wschodnią w okresie międzywojennym cechowała 
stagnacja gospodarcza i bezrobocie7. Mimo oficjalnej retoryki pobudzania 
rozwoju we wschodniej Polsce, jaką uprawiano po 1945 r., tereny te nie docze-
kały się istotnych inwestycji, które koncentrowały się w rejonach surowcowych 
lub przynajmniej dysponujących dobrą infrastrukturą. Podobnie transformacja 
systemowa raczej wyostrzyła dotychczasowe różnice w rozwoju poszczególnych 
regionów Polski, niż doprowadziła do ich zniwelowania (Hirszfeld i Kaczmar-
czyk 1999).

Warto pamiętać, że utworzone w 1999 r. województwo podlaskie objęło tereny 
wchodzące w skład dawnych województw: białostockiego, łomżyńskiego i su-
walskiego, spośród których województwa łomżyńskie i suwalskie należały do 
10 najsłabiej uprzemysłowionych i zarazem znalazły się wśród 10 województw 
o wiodącej roli rolnictwa. O specyfice województwa podlaskiego świadczą 
choćby następujące dane statystyczne:

Słabo rozwinięta sieć osadnicza: gęstość zaludnienia wynosiła w 1999 r. 61  A

osób na km2 (przy średniej krajowej 124 osoby na km2, niższy wskaźnik 
miało jedynie woj. warmińsko-mazurskie), a wskaźnik urbanizacji 57,8% 
(średnia krajowa: 61,9%). Cechą regionu jest słabość ośrodków miejskich 
– za znaczący uznać można w zasadzie jedynie Białystok.
Negatywne tendencje demograficzne – najnowsze dane wskazują na wy- A

raźnie niższy niż średnia krajowa przyrost naturalny (wskaźnik przyrostu na-
turalnego wynosił w 2006 r. -1,7 wobec -0,7 dla Polski) oraz silny odpływ 
(wskaźnik migracji wewnętrznych był równy -1,6 przy -0,3 dla całego kraju); 
zmiany te były tak dynamiczne, że zakłóciły strukturę demograficzną zwłasz-

7. O skali zapóźnienia dobitnie świadczy fakt, że po zajęciu tych terenów przez Rzeszę niemiecką planowano, by tereny Podlasia zostały 
zalesione i w całości przekształcone w rezerwat myśliwski (Tefelski 1994).
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cza na wsi, gdzie wyraźnie widoczne jest starzenie się populacji i deforma-
cja struktury płci wyrażająca się niedoborem kobiet (Szydłowski 1994).
Większość wskaźników makroekonomicznych lokuje się dalece poniżej  A

średniej krajowej: w wypadku PKB per capita było to 74,7% średniej ogól-
nopolskiej, dla nakładów inwestycyjnych per capita – 79,2%, dla nominal-
nych dochodów do dyspozycji na mieszkańca – 85,9% (wszystkie dane za 
2006 r.).
Słabo rozwinięty rynek pracy, co wynika ze struktury gospodarczej regionu.  A

W wypadku Podlasia udało się, co prawda, uniknąć wysokiego bezrobocia: 
w 2006 r. wynosiło ono 15,6% wobec 17,6% dla całego kraju, zadecydo-
wały o tym jednak czynniki związane z zacofaniem gospodarczym regionu: 
brak ośrodków przemysłowych, które mogłyby podlegać restrukturyzacji, 
i z drugiej strony – struktura rolnictwa, w której nie było państwowych go-
spodarstw rolnych.

Wśród regionów badanych przez OBM UW w latach 1994-1999 Podlasie wy-
różniało się negatywnie nie tylko pod względem struktury zatrudnienia (duży 
udział zatrudnionych w rolnictwie), ale i jakości kapitału ludzkiego (zwłaszcza 
w odniesieniu do terenów wiejskich; Kaczmarczyk 2005). Region ten jest poło-
żony na uboczu, z dala od centrów rozwoju, pod wieloma względami opóźnio-
ny, niejako skazany na zacofanie i stagnację. Tradycyjnie – mimo że duża część 
ludności wciąż związana jest z wsią i rolnictwem – awans społeczny był i jest 
ściśle związany z migracją do miasta. 

W kontekście tego opracowania warto wspomnieć o jednej z typowych cech 
podlaskich ośrodków miejskich. Otóż zdaniem wielu obserwatorów kształt lo-
kalnych społeczności miejskich w dużym stopniu determinuje wysoki procent 
ludności pochodzącej ze wsi. Migranci nie są przywiązani do miejskiej trady-
cji, dominują duże rodziny, a zjawiskiem powszechnym są ożywione kontakty 
z członkami rodzin pozostającymi na wsi. Tego typu zjawiska opisuje się często 
w kategoriach ruralizacji: ludność napływowa zachowuje swe cechy i przeka-
zuje je lokalnej wspólnocie, mimo że od lat zamieszkuje w mieście (Tefelski 
1992, Sadowski 1994). Jednym z klasycznych tego typu ośrodków miejskich 
są Mońki – miasto nietypowe, o wielu cechach tzw. miasta administracyjnego. 
W 1965 r. Mońki otrzymały prawa miejskie i zostały jednocześnie siedzibą po-
wiatu. Od tego czasu rozpoczął się okres prosperity gospodarczej i dynamiczny 
napływ ludności, w 1971 r. miasto liczyło już 4,5 tys. mieszkańców, a 4 lata 
później otrzymało nawet tytuł Mistrza Gospodarności. Reforma administra-
cyjna z 1975 r. zlikwidowała powiat moniecki, ale nie zatrzymało to rozwoju 

„miasta na kartoflisku” – jak w regionie nazywano Mońki. W latach 1978-
1988 powierzchnia miasta zwiększyła się o blisko 60%, zaś liczba mieszkańców 
o 48,7%. Mońki są więc miastem specyficznym – powstały w nieoczekiwanym 
miejscu, mimo rolniczej okolicy mają zupełnie odmienny charakter (przemy-
słowy i usługowy). Duże znaczenie miało też zjawisko pozytywnej selekcji mi-
grantów – dzięki systemowi przydziałów mieszkań, licznym ofertom pracy oraz 
stosunkowo wysokim zarobkom do miasta napływała wykwalifikowana kadra. 
Nasilenie procesów migracji wewnętrznych przypada na lata 1975-1989, kiedy 
corocznie do miasta przybywało około 300 nowych mieszkańców, w większo-
ści z województwa białostockiego. W końcu lat 80. ludność przybyła głównie 
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z terenów wiejskich stanowiła około 60% wszystkich mieszkańców (Cieślińska 
1993, 1997; Tefelski 1999). 

Tego typu sytuacja jest zresztą właściwa dla wielu miast Podlasia: w większości 
z nich dominuje ludność pochodzenia wiejskiego, zajmująca się rolnictwem 
lub dwuzawodowa, często od wielu już lat mieszkająca w mieście, do któ-
rego jednak przyniosła ze sobą specyficzną kulturę i sposób bycia. Problem 
polega jednak na tym, że o ile kiedyś małe miasta przyciągały mieszkańców 
okolicznych wsi, którzy przenosili się do nich na stałe lub dojeżdżali do pracy, 
o tyle w latach 90. stały się swoistą pułapką: słabość lokalnych rynków pracy 
i położenie geograficzne w pobliżu większych miast, które mają znacznie więcej 
do zaoferowania, sprawiają, że migracje wewnętrzne mają obecnie charakter 
dezintegrujący, a także zakłócają strukturę płci, wieku i wykształcenia (Siewiera 
1994, Cieślińska 1997).

Pochodzenie ludności i specyficzna jej struktura sprawia dodatkowo, że mia-
sta Podlasia są często opisywane jako społeczności o charakterze tradycyjnym, 

„miasta rodzin, zamieszkiwane przez rodziny i służące trwaniu rodzin” (Popław-
ski 1994: 85). Są one centrami obszarów rolniczych, na których wciąż żyją 
członkowie rodzin zamieszkujących miasta i miasteczka – stąd kontakty miesz-
kańców miast i wsi są bardzo ożywione. Silne więzi rodzinne odgrywają istotną 
rolę w procesach migracyjnych, ale i kształtują strategie życiowe opierające 
się na ograniczaniu wydatków na własne potrzeby na rzecz przyszłości dzieci 

– w myśl zasady, że należy dorastającym dzieciom zapewnić możliwość startu 
w warunkach lepszych niż własne. 

W kontekście opisanej powyżej sytuacji intensywne zaangażowanie w migracje 
międzynarodowe nie jest zaskakujące, tym bardziej że region cechuje się długą 
tradycją migracyjną. Masowe migracje z Podlasia rozpoczęły się już w dru-
giej połowie XIX wieku, zwłaszcza gdy w zaborze rosyjskim zniesiono przymus 
pańszczyźniany. Panujące przeludnienie wsi i zacofanie gospodarcze sprawiały, 
że już wtedy część ludności regionu zmuszona była poszukiwać środków do 
życia poza granicami kraju. Podobnie jak w innych częściach Polski, migracje 
zagraniczne zostały zahamowane przez wybuch II wojny światowej, a potem 
przez politykę migracyjną PRL. Tym niemniej wraz z działaniami liberalizującymi 
sferę ruchu granicznego, tj. od początku lat 70., migracje zagraniczne stały się 
ponownie znakiem rozpoznawczym wielu miejscowości Podlasia, a najlepszym 
przykładem są chyba Mońki, które w całym regionie kojarzone są z Ameryką 
i wręcz określane mianem „miasta dolarowców”. Nie jest to jednak przypa-
dek odosobniony. Zarówno w wypadku Stanów Zjednoczonych, jak i Belgii 
wiele osób wskazuje na Podlasie jako jeden z kluczowych rejonów wysyłają-
cych, a nazwy takich miejscowości, jak: Ciechanowiec, Perlejewo, Mońki czy 
Siemiatycze, są powszechnie wymieniane przez osoby, które miały kontakty 
z migrantami z Polski. 

Jak wynikało z dotychczasowych badań, oceny skali zjawiska migracji zagra-
nicznych w społecznościach lokalnych Podlasia są zróżnicowane, ale większość 
z nich wskazuje na dużą intensywność procesów mobilności. Mówiono np., że 
w co trzeciej lub w każdej rodzinie jest co najmniej jeden migrant, czasami 
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twierdzono, że wyjeżdżają wszyscy. Karpiuk podawała, że w Belgii przebywa 
około 20 tys. migrantów z rejonu Ciechanowca, Brańska, Perlejewa i Siemia-
tycz (Karpiuk 1997). Badanie przeprowadzone w latach 90. na reprezentatyw-
nej próbie 1 072 osób (m.in. z Moniek, Tykocina, Supraśla) wykazało, że więk-
szość mieszkańców zamieszkujących te miejscowości brało udział w migracjach. 
W wypadku Moniek 45,5% ankietowanych wyjeżdżało zarobkowo za granicę, 
dalsze 43% planowało wyjazd w najbliższej przyszłości. Badanie przeprowa-
dzone w 1991 r. wśród 120 mieszkańców Moniek wykazało, że w migracjach 
zagranicznych uczestniczyło około 30% mieszkańców. Opinię Moniek jako 

„miasta dolarowców” potwierdzała przede wszystkim skłonność do migracji. 
Chęć taką wyraziło około 40% respondentów (w całym kraju 28%). W opinii 
społecznej funkcjonowała ocena, że w latach 80. do Stanów Zjednoczonych 
wyjeżdżało ponad 500 osób rocznie (Cieślińska 1992).

Najpełniejszy obraz migracji z wybranych społeczności Podlasia daje badanie 
zrealizowane przez OBM UW w końcu lat 90. We wstępnej fazie badania osza-
cowano skalę aktywności migracyjnej mieszkańców analizowanych jednostek 
terytorialnych (Mońki oraz Perlejewo). Okazało się, że około 52% gospodarstw 
domowych z Moniek co najmniej raz uczestniczyło w migracjach zagranicznych, 
39,4% w wyjazdach trwających co najmniej 3 miesiące, a szacowany udział 
migrantów wyniósł 19,3%. W wypadku Perlejewa dane sondażu wykazały, że 
około 60% gospodarstw domowych należałoby uznać za gospodarstwa mi-
granckie, udział migrantów oszacowano na 18,5% (Jaźwińska 2001, Kacz-
marczyk 2005).

Pomimo długiej tradycji migracyjnej, okres natężonej aktywności migracyjnej to 
przede wszystkim lata 90. Wskazują na to wyniki uzyskane w wypadku Moniek, 
gdzie możliwe było zebranie informacji na temat wszystkich migracji na prze-
strzeni ostatnich 30 lat (por. rys. 6.3).

W cytowanym badaniu gminy podlaskie cechowały się odmiennymi niż w wy-
padku Opolszczyzny czy Warszawy wzorcami mobilności. Przed rokiem 1989 
najważniejszym krajem docelowym migrantów z Moniek były Stany Zjednoczone 

Dynamika wyjazdów zagranicznych w gminie Mońki, 1968-1999 (liczba Wyk. 6.2. 
wyjazdów)
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oraz byłe kraje socjalistyczne, zaś w wypadku mieszkańców Perlejewa domino-
wały wyjazdy do Belgii oraz USA. Specyfiką regionu jest jednak to, że w okre-
sie transformacji systemowej zróżnicowanie to w zasadzie zanika – kluczową 
rolę jednoznacznie odgrywają wyjazdy do Belgii, znacznie mniejszą migracja 
do Stanów Zjednoczonych i innych niż Belgia krajów europejskich (głównie 
Niemiec).

O ewolucji procesu migracyjnego na Podlasiu świadczą wyraźnie dane przed-
stawione na powyższym wykresie – o ile w okresie przed 1989 r. dominowały 
migracje długookresowe (duży był też udział wyjazdów na stałe, ale te siłą 
rzeczy nie mogły znaleźć odzwierciedlenia w wynikach badania), o tyle w czasie 
transformacji systemowej wyraźnie zaznacza się dominacja migracji czasowych 
oraz cyrkulacyjnych. Uwidacznia się to również na poziomie funkcjonalnych 
kategorii migrantów. W myśl typologii zaproponowanej przez Ewę Jaźwińską 
(2001) największy udział mają tzw. migracje niepełne wiążące się z krótkimi, 
często cyklicznymi pobytami za granicą i niepewnym statusem pobytu i pracy 
w kraju docelowym. 

Dzięki danym zebranym w ramach cytowanego już wielokrotnie badania moż-
liwe było przeprowadzenie pogłębionej analizy uwarunkowań wyjazdów za-
granicznych z dwóch badanych społeczności lokalnych, przy czym w wypad-
ku Moniek analiza ta objęła czynniki wpływające na prawdopodobieństwo 

Struktura migrantów zagranicznych przed i po 1989 r.Wyk. 6.3. 
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zaangażowania się w migracje zagraniczne zarówno na poziomie gospodar-
stwa domowego, jak i poszczególnych osób (wzorce selektywności migracji 
czy też nominowania migrantów). Z oczywistych względów wyniki badania nie 
były reprezentatywne dla całego regionu, jednak wydaje się, że odnoszą się 
do dużej części procesów migracyjnych w tej części kraju (Kaczmarczyk 2003, 
2005).

Jednym z ważniejszych wniosków na poziomie gospodarstwa domowego, a od-
noszącym się do stawianego w analizie założenia, było potwierdzenie, że ten 
właśnie poziom analizy jest adekwatny w wypadku badania migracji z regio-
nów o cechach tradycyjnych, takich jak Podlasie. Wiele zmiennych obserwo-
walnych na tym właśnie poziomie w statystycznie istotny sposób różnicowało 
populację, a to oznacza, że ten poziom analizy nie powinien być pomijany 
w badaniach mobilności. Pokazano, że w migracyjnym procesie decyzyjnym 
duże znaczenie mają nie tylko klasyczne „zmienne migracyjne”, takie jak np. 
dochód, ale również inne elementy, wśród których warto wymienić: relatywną 
sytuację materialną, strukturę gospodarstwa, różne wymiary aktywności ekono-
micznej gospodarstw domowych, posiadane zasoby kapitału społecznego.
1. Istotnym czynnikiem wypychającym była sytuacja materialna gospodarstwa 

domowego mierzona zarówno w kategoriach absolutnych, jak i za pomocą 
wskaźnika relatywnej deprywacji (w relacji do innych członków społeczności 
lokalnej). Uboższe gospodarstwa cechowały się większą skłonnością do wy-
jazdów zagranicznych, choć istniał pewien „próg wejścia” eliminujący z tej 
puli rodziny o najniższych dochodach (i zapewne najmniejszej aktywności).
W latach 90. zaznaczyła się zmiana wzorca migracji w odniesieniu do wiel-2. 
kości i struktury gospodarstwa domowego. W tym okresie na migracje de-
cydowały się przede wszystkim osoby pozostające w związkach małżeńskich, 
a fakt posiadania rodziny i wielkość gospodarstwa domowego były istotnym 
statystycznie czynnikiem wypychającym. Wskazuje to na to, iż migracja była 
dla wielu rodzin swoistą strategią radzenia sobie z nową, wolnorynkową 
rzeczywistością.

3. Nie potwierdzono jednoznacznie tezy, iż migracja to wyraz dywersyfikacji 
aktywności ekonomicznej. Tym niemniej z oszacowanych modeli wynika-
ło, że fakt prowadzenia działalności gospodarczej był ważnym czynnikiem 
sprzyjającym pozytywnej decyzji migracyjnej w okresie po 1989 r. (podob-
nie z gospodarstwem rolnym).
Co istotne, w wielu przypadkach zaobserwowano jednoznaczną zmianę 4. 
charakteru procesu migracyjnego po 1989 r. – miejsce migracji innowacyj-
nych zajmują migracje o charakterze konserwatywnym. 

Analiza na poziomie indywidualnym pozwoliła zidentyfikować wzorce selektyw-
ności migracji, czyli odpowiedzieć na pytanie, osoby o jakich charakterystykach 
cechowały się największym prawdopodobieństwem wyjazdu zarobkowego za 
granicę (por. rys. 6.6). 

Jednym z najważniejszych wniosków na tym poziomie analizy było jedno-
znaczne potwierdzenie wpływu zmian związanych z transformacją systemową 
na procesy mobilności. Wyniki modelu sugerują, że międzynarodowe migracje 
zarobkowe z badanego mikroregionu w coraz większym wymiarze stawały się 
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udziałem ludzi młodych, słabo wykształconych, z niskimi kwalifikacjami, ma-
jących duże problemy ze znalezieniem pracy w Polsce. Oznaczałoby to, że 
migranci są selekcjonowani negatywnie. Potwierdzono także decydującą rolę 
rynku pracy w procesie kreacji migracji międzynarodowych. Z jednej strony wy-
sokie bezrobocie i niepewność związana z funkcjonowaniem polskiego rynku 
pracy decydują, że staje się on źródłem bodźców wypychających migrantów. 
Z drugiej strony – uwarunkowania popytowe na rynkach pracy w krajach przyj-
mujących sprawiają, że wzorce nominowania migrantów są w latach 90. mniej 
jednoznaczne niż w poprzednich dekadach. Migracje zagraniczne powinny być 
przy tym traktowane jako jeden z wymiarów mobilności – wyniki oszacowań po-
twierdzają, że doświadczenia z mobilności zawodowej i terytorialnej w kraju są 
przenoszone na poziom międzynarodowy, co zresztą jest jednym z elementów 
hipotezy migracji niepełnej omawianej w innym miejscu tego opracowania.

Bezrobocie okazało się najważniejszym czynnikiem sprzyjającym mobilności, 
co pozwala przyjąć wniosek, że to nie zróżnicowanie dochodów i stawek płac 
obserwowane na poziomie makro, ale sektorowa i regionalna nierównowaga 
na rynkach pracy jest kluczową zmienną kształtującą zachowania migracyjne.

Pogłębione badania w ramach podejścia etnosondażowego umożliwiły ziden-
tyfikowanie skutków mobilności daleko wykraczających poza tradycyjne, eko-
nomiczne podejście do tego problemu. Autorzy większości badań proponowali, 
by na skutki współczesnych migracji spojrzeć nie tylko z perspektywy ekono-
micznej, ale i społecznej czy kulturowej. Na poziomie ekonomicznym podkre-
ślono następujące efekty (por. także Hirszfeld 2001, Hirszfeld i Kaczmarczyk 
1999, Kaczmarczyk 2005, Osipovic 2001):

Wpływ wybranych zmiennych na prawdopodobieństwo podjęcia migracji Wyk. 6.5. 
zagranicznej przed transformacją systemową i w jej okresie (poziom gospodarstwa 
domowego i indywidualny)
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 A Niewątpliwy był pozytywny wpływ migracji na sytuację materialną gospo-
darstw domowych – wysokość środków uzyskiwanych przez migrantów pod-
czas ich pobytu za granicą znacznie przewyższała te, które byłyby możliwe 
do uzyskania w kraju. W konsekwencji migracja prowadziła nie tylko do po-
prawy sytuacji relatywnej (w stosunku do innych miejscowych gospodarstw 
domowych typu nieemigranckiego), ale w sensie absolutnym (standard 
życiowy). 

 A Za Anną Gizą (1997) przyjęto podział na „aktywną” i „pasywną” poprawę 
sytuacji ekonomicznej. Forma aktywna oznacza poprawę sytuacji za sprawą 
aktywności inwestycyjnej, forma pasywna odnosi się przede wszystkim do 
lepszego wyposażenia gospodarstw domowych i konsumpcji, a więc do 
poprawy standardu życia. Tak jak i w innych polskich regionach, wyraź-
nie dominował schemat wydatków głównie na konsumpcję, choć zwłasz-
cza w drugiej połowie dekady zaznaczyła się tendencja do przeznaczania 
większej części wydatków na cele mieszkaniowe – zakup, remont domu lub 
mieszkania oraz na edukację (własną i dzieci – por. poniżej).

 A Na poziomie akumulacji kapitału ludzkiego trudno zauważalny był efekt 
zwiększania jakości tegoż na skutek pobytu za granicą. Ze względu na cha-
rakter podejmowanych prac jedynym często efektem wyjazdu były pewne, 
zwykle ograniczone, kompetencje językowe. Co ciekawe, w wielu przypad-
kach znajomość języka wiązała się raczej z uczestnictwem w kursach języko-
wych przed wyjazdem niż z funkcjonowaniem w kraju docelowym.
Innym wymiarem zwiększania jakości kapitału ludzkiego mogłoby być naby- A

wanie pewnych umiejętności wynikających z funkcjonowania w gospodarce 
wolnorynkowej (co nie zawsze jest prawdą w odniesieniu do społeczności 
peryferyjnych). W istocie migracja jest zdarzeniem w dużym stopniu ryzy-
kownym, więc uzasadnione jest oczekiwanie, że prowadzi ona do wykształ-
cania aktywnych postaw potencjalnie użytecznych po powrocie do kraju. 
W tej mierze migranci cechowali się swoistą schizofrenią. Z badania ja-
kościowego wynikało, że często po powrocie do kraju wracali do starych, 
tradycyjnych zachowań i „zapominali” o epizodzie migracyjnym. 

 A Zwykle podnoszony efekt dotyczy utraty zasobów pracy. Efekt ten w wypad-
ku Podlasia nie wydawał się zbyt dotkliwy, ale wiązało się to z generalnie 
niskim stopniem aktywności ekonomicznej w badanych lokalizacjach. Jedy-
nie w wypadku dużych gospodarstw rolnych odpływ lokalnej siły roboczej 
powodował konieczność zatrudniania dodatkowych pracowników w okre-
sie nasilenia prac sezonowych. Ważniejszym efektem wydaje się stopniowa 
dezaktywizacja byłych migrantów, którzy ze względu na to, że udało im 
się zgromadzić pewne zasoby kapitału, a dodatkowo mieli możliwość po-
równania lokalnych i zagranicznych warunków pracy, często wycofywali się 
z miejscowego rynku pracy (bezrobocie, bierność zawodowa, w najlepszym 
wypadku prywatny biznes). Istotniejsze wydają się zmiany demograficzne, 
ale te wynikały głównie z odpływu młodych mieszkańców do większych 
miast (po części za pieniądze zarobione w czasie migracji).
Zmiany w sferze struktury produkcji: utrata zasobów pracy, wyjazdy (maso- A

we) do miast w celu kontynuacji edukacji, niekorzystna struktura demogra-
ficzna, konieczność wyprzedaży gruntów, gospodarstw rolnych.

 A Wreszcie, stawiano hipotezę, że migracje mogą prowadzić do lokalnego 
rozwoju poprzez stopniowe „zastępowanie” sfery publicznej. Polegałoby to 

Sytuacja 
materialna 
gospodarstw 
domowych

”Aktywna” 
i „pasywna” 
poprawa 
sytuacji 
ekonomicz-
nej

Jakość 
kapitału 
ludzkiego

Niski stopień 
aktywności 
ekonomicz-
nej

Niedowład 
sfery 
publicznej?



94

Współczesne procesy migracyjne w Polsce a aktywność organizacji 
pozarządowych w obszarach powiązanych z rynkiem pracy

na tym, że gminy migranckie zyskują za sprawą migracji nie tylko poprzez 
zmniejszenie skali transferów (np. zasiłków socjalnych), ale i wzrost skali 
inwestycyjnej. Efekty te musiałyby być odpowiednio większe niż skala płat-
ności podatkowych. Wyniki badania nie dawały podstawy do udzielenia 
jednoznacznej odpowiedzi. Sugerowały raczej tradycyjny niedowład sfery 
publicznej, co miało miejsce nie tylko w społecznościach migranckich. 

W wymiarze społecznym i kulturowym:
Jednym z najbardziej wyraźnych efektów było to, iż za sprawą migracji za- A

granicznych następowało szybsze przyswajanie innego stylu życia, w szcze-
gólności zmiana nastawienia do pracy na wsi. W konsekwencji wyjazdy 
za granicę prowadziły w dłuższej perspektywie do migracji do większych 
ośrodków miejskich. Powodowało to, co prawda, starzenie się i wyludnienie 
wsi, ale z drugiej strony umożliwiało powolny proces komasacji gruntów 
i tworzenia wielkoobszarowych gospodarstw rolnych.

 A Dążenie do „ucieczki” wydaje się jedną z najczęstszych postaw zwłaszcza 
wśród młodego pokolenia zamieszkującego peryferyjne tereny Polski pół-
nocno-wschodniej. Młodzi opuszczają miejsca urodzenia, nie widząc per-
spektyw rozwoju, ale i zachęcani przez rodziców, którzy chcieliby dla nich 
lżejszego życia niż ich własne. W tym kontekście bez wątpienia migracja 
i związane z nią dochody dają szansę i możliwość „ucieczki”.

 A W skrajnych przypadkach masowe zarobkowe wyjazdy za granicę oraz to-
warzyszące im migracje wewnętrzne prowadzą do rozpadu tradycyjnych 
struktur i poważnie zagrażają integralności społecznej (podobnie zresztą jak 
i ekonomicznej) lokalnych społeczności. Ma to związek np. z silnym odpły-
wem młodych kobiet i znaczącą maskulinizacją obszarów wiejskich. 

 A Obserwacja zachowań migrantów powrotnych doprowadziła autorów do 
wniosków dość zaskakujących. Wskazywali oni na przypadki, gdy migrant 
po okresie pobytu za granicą, gdzie umiejętności radzenia sobie w trudnych 
sytuacjach są niemalże warunkiem przeżycia, wraca do kraju i powraca 
do swoich dawnych zachowań, bliższych raczej wzorcom propagowanym 
w okresie socjalizmu niż rzeczywistości rynkowej (np. niezdolność do zna-
lezienia pracy, bierność ekonomiczna i społeczna, masowe wykorzystanie 
świadczeń socjalnych). Tego typu zachowanie przypomina funkcjonowa-
nie na dwóch różnych poziomach, w dwóch odmiennych „światach życia” 
i bywa traktowane jako rodzaj swoistej schizofrenii życiowej właściwej wielu 
współczesnym migrantom z Polski (por. Łukowski 2001, Osipovic 2001).

 A Jedna z bardziej zaskakujących obserwacji odnosiła się do przemian w za-
kresie społecznego postrzegania migracji i migrantów. Migracje z okresu 
przed transformacją systemową były postrzegane jednoznacznie pozytyw-
nie. Powracający z zagranicy (w tym okresie głównie ze Stanów Zjedno-
czonych) automatycznie lokowali się na szczycie lokalnej hierarchii i mieli 
duży wpływ na funkcjonowanie wspólnoty. Sytuacja ta zmieniła się w latach 
90. Wymiar ekonomiczny migracji był już znacznie mniej spektakularny, co 
więcej, na wyjazdy zaczęto patrzeć przez pryzmat ich społecznych skutków. 
Podkreślano już nie ilość pieniędzy przywiezionych z zagranicy, ale to, iż 
migracje prowadzą do konfliktów w ramach wspólnoty (jako skutek rozwar-
stwienia społeczności lokalnej, ostentacyjnej konsumpcji), osłabiają aktyw-
ność i samodzielność dzieci migrantów, przyczyniają się do rozpadu rodzin, 
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wzmacniają postawy, które można określić jako amoralny familiaryzm (do-
bro wspólne jest abstrakcyjne, jedyną realną wartością jest dobrobyt włas-
nej rodziny). Z czasem wyjazdy zagraniczne przestały być postrzegane jako 
synonim sukcesu; ludźmi sukcesu byli raczej ci, którym udało się zaistnieć 
w kraju – znaleźć tutaj pracę, rozpocząć działalność gospodarczą.
W konsekwencji migracje z regionu trudno byłoby opisywać zgodnie z trady- A

cyjną wizją migracji jako czynnika modernizującego obszar peryferyjny. Ra-
czej mogą one petryfikować istniejące struktury społeczne i ekonomiczne.

 A Bogata przeszłość migracyjna skutkuje nie tylko bardzo dobrze rozwiniętymi 
sieciami powiązań, dzięki którym migracje stają się dużo łatwiej dostępne 
i coraz bardziej powszechne. Prowadzi ona także do wykreowania wspomi-
nanej już przestrzeni społecznej, w której funkcjonują migranci i ich rodziny, 
oraz do zjawiska, które Massey (1999) określił mianem kultury migracji. 
Migracje stały się trwałym elementem rzeczywistości, a wyjazdy zagraniczne 
są nie tylko tolerowane (pomimo świadomości licznych negatywnych kon-
sekwencji), ale wręcz pożądane. W konsekwencji mieszkańcy Podlasia nie 
traktują wyjazdów do Belgii jako migracji, ale raczej jako wyjazdy do pracy. 
Bruksela staje się drugim domem, z którym wiąże się oczekiwania, marze-
nia, plany na przyszłość. W wielu społecznościach migracja jest czymś natu-
ralnym i oczywistym, ale jednocześnie swoistym rytem przejścia – w dobrym 
tonie jest wyjechać, popracować kilka lat na Zachodzie i powrócić jako 
niezależny finansowo człowiek.

Na koniec warto wspomnieć o sytuacji Podlasia na tle innych regionów. Prze-
prowadzone porównania międzyregionalne pokazały, że o ile w okresie przed 
1989 r. obserwowane migracje międzynarodowe były względnie homogenicz-
ne w przekroju całego kraju, o tyle w okresie transformacji systemowej zmieniło 
się to w sposób zasadniczy. W latach 90. wykrystalizowały się co najmniej dwa 
typy mobilności: migracja z dużych ośrodków miejskich, w której migranci są 
pozytywnie selekcjonowani pod względem posiadanego kapitału ludzkiego 
i która ma innowacyjny charakter, oraz migracja właściwa dla regionów peryfe-
ryjnych. W tym drugim wypadku była to mobilność osób gorzej wykształconych, 
o niskich kwalifikacjach zawodowych, coraz częściej bez pracy. Tego typu mo-
bilność określano w pracy mianem migracji konserwatywnych, podkreślając, że 
są one konsekwencją trudnej sytuacji materialnej, często jedynym sposobem 
utrzymania rodziny. Charakter opisywanych w tej pracy migracji podważa poja-
wiającą się czasami tezę o modernizacyjnym wymiarze migracji zagranicznych. 
Zmiany obserwowane po 1990 r. raczej temu zaprzeczają. Świadczy o tym 
przede wszystkim krystalizujący się „typ idealny” migranta i to, że bezrobocie 
stało się najważniejszym czynnikiem wypychającym, co sprawia, że ma miej-
sce selekcja negatywna wyjeżdżających. Co więcej, badania wskazują, że do 
niedawna spektakularny sukces ekonomiczny wyjeżdżających zarobkowo za 
granicę jest obecnie coraz częściej jedynie iluzoryczny (por. Jaźwińska i Okól-
ski 2001, Kaczmarczyk 2005). Zarobione za granicą pieniądze wydawane są 
na bieżącą konsumpcję, bardzo rzadko na inwestycje. Poprzez efekty mnożni-
kowe z pewnością pobudzają lokalny rozwój i mają pewne znaczenie w długim 
okresie, ale coraz częściej są konfrontowane z efektami negatywnymi. 
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Wybrane typy mobilności (Agnieszka Fihel, Paweł 6.2. 
Kaczmarczyk)

Migracje sezonowe6.2.1. 

Od 1973 r., tj. od momentu, kiedy Niemcy zaprzestały werbować zagraniczną 
siłę roboczą, napływ pracowników – imigrantów do tego kraju ma charakter 
wyjątkowy. Podkreślono to na początku lat 80., ogłaszając, iż Niemcy nie są 
krajem imigracji, i wprowadzając dodatkowe regulacje do ustawy o zatrudnie-
niu (zwłaszcza zasada pierwszeństwa rodzimych pracowników). Tym niemniej 

– czy to ze względu na ograniczoną skuteczność stosowanych rozwiązań, czy 
też sytuację na niemieckim rynku pracy – miał miejsce stały napływ pracowni-
ków z zagranicy. Jednym z głównych kanałów stały się programy zatrudnienia 
o „wyjątkowym” charakterze, najważniejszy z nich (w sensie ilościowym) objął 
również obywateli Polski. 

U źródeł porozumienia podpisanego przez ministrów pracy Polski i Niemiec 
w grudniu 1990 r. leżała chęć zmniejszenia skali negatywnych konsekwencji 
związanych z transformacją społeczno-ustrojową, w szczególności zaś dążenie 
do ograniczonego ilościowo „eksportu bezrobocia” w kontekście przewidywa-
nych zmian na rynku pracy w Polsce8. Regulacje bilateralne z 1990 r. otworzyły 
przed obywatelami Polski możliwości podejmowania legalnej pracy w Niem-
czech i są do dziś, nawet po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej, jedną 
z nielicznych opcji tego rodzaju. Umowa bilateralna przewidywała kilka możli-
wości legalnego zatrudnienia Polaków w Niemczech9, ale od samego początku 
jej realizacji zakładano, że największe znaczenie w sensie ilościowym będą 
miały migracje sezonowe10. Zatrudnienie w charakterze pracowników sezono-
wych odnosi się do prac krótkookresowych, trwających nie dłużej niż 3 mie-
siące (wyjątkiem jest wystawiennictwo, gdzie maksymalny okres zatrudnienia 
wynosi 9 miesięcy). W procedurze rekrutacyjnej inicjatywa należy (teoretycznie) 
do niemieckiego pracodawcy, który zgłasza zapotrzebowanie na pracownika 
polskiego. Oferty pracy, o imiennym bądź anonimowym charakterze, są auto-
ryzowane przez niemiecki urząd pracy i przekazywane do Polski. Do 2005 pol-
skie urzędy pracy zajmowały się rekrutacją (w wypadku umów anonimowych) 
lub administracyjną obsługą kontraktów (w wypadku kontraktów imiennych). 
Obecnie umowy przekazywane są bezpośrednio do polskich pracowników.  Ze 
względu na krótki czas pracy zatrudnienie sezonowe nie podlega obowiązkowi 
ubezpieczeniowemu – ta zasada została zmieniona w 2004 r., co natychmiast 

8. Eksperci wskazują, że strona niemiecka kierowała się również praktycznymi względami związanymi z funkcjonowaniem niemieckiego 
rynku pracy: celem było zapewnienie dopływu przede wszystkim niskokwalifi kowanej siły roboczej do określonych sektorów niemie-
ckiej gospodarki oraz legalizacja zatrudnienia nielegalnego (…).

9. Inne opcje zatrudnienia przewidziane w umowie to: zatrudnienie kontraktowe (zatrudnienie na podstawie umowy między niemieckim 
i polskim przedsiębiorstwem, które świadczy usługi – realizuje kontrakt, przy czym pracownicy pozostają w stosunku pracy z polskim 
pracodawcą), zatrudnienie w charakterze pracowników-gości (głównie wykwalifi kowana siła robocza, która ma podnosić kwalifi kacje 
w Niemczech), zatrudnienie przygraniczne (prace podejmowane przez mieszkańców terenów przygranicznych, którzy zachowują 
miejsce zamieszkania w Polsce). Na podstawie umów bilateralnych zatrudnienie w Niemczech mogą podejmować również studenci 
(oświadczenie z 1990 r. oraz umowa z 1996 r.), stażyści oraz pracownicy zatrudniani na czas określony (umowa z 1999 r.; Hönekopp 
i Kranzusch 1997, Velling 1997).

10. Wskazywały na to choćby przewidziane wówczas limity zatrudnienia. W istocie pracownicy sezonowi stanowią ponad 90% wszystkich 
zatrudnionych w ramach umowy bilateralnej.
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przyniosło zmniejszenie skali zjawiska. Jedyny koszt, jaki ponosili pracowni-
cy w związku z wyjazdem, to relatywnie niska opłata za wydanie wizy z pra-
wem do pracy – od 1 maja 2004 r. obywatele polscy nie potrzebują już wiz 
w Niemczech.

Od momentu podpisania umowy opcja zatrudnienia sezonowego w Niemczech 
jest wykorzystywana przez coraz większą grupę polskich pracowników (por. rys. 
6.7). Począwszy od 1990 r., zanotowano dwa okresy zmniejszonego zainte-
resowania wyjazdami sezonowymi: w roku 1994 był to skutek wprowadzenia 
rok wcześniej regulacji wyłączających zatrudnienie w budownictwie, w 2005 r. 
był to skutek zmian w zakresie obowiązku ubezpieczeniowego, co w wypadku 
niektórych osób znacząco podniosło koszty mobilności. W 2004 r. z tej formy 
zatrudnienia skorzystało niemal 290 tys. osób, co oznacza, że w momencie 
przystąpienia Polski do UE był to prawdopodobnie najważniejszy strumień mi-
gracyjny z Polski11. W umowie przewidziano, że zatrudnienie sezonowe może 
dotyczyć tylko kilku branż niemieckiej gospodarki, a w praktyce od początku 
realizacji umowy jednoznacznie dominuje zatrudnienie w rolnictwie i leśnictwie. 
Po zmianach prawnych z 1993 r. i wykluczeniu możliwości zatrudnienia w bu-
downictwie dominacja ta stała się jeszcze bardziej widoczna i obecnie zaledwie 
5% pracowników sezonowych trafia do innych sektorów gospodarki niemie-
ckiej (głównie wystawiennictwa i hotelarstwa). 

Cechą migracji sezonowych jest także silna koncentracja geograficzna. Około 
75% wszystkich pracowników jest zatrudnianych w przedsiębiorstwach zlokali-
zowanych w następujących krajach związkowych: Bawaria, Badenia-Wirtem-
bergia, Nadrenia-Westfalia, Nadrenia-Palatynat i Dolna Saksonia. Są to regio-
ny o tradycjach gospodarki rolniczej, często mające również tradycje imigracji 

11. Ewa Kępińska (2007), porównując dane dotyczące skali mobilności pracowników sezonowych i migracji z Polski ogółem według BAEL, 
pokazała, że w latach 1991-2002 w odniesieniu do okresu natężenia prac sezonowych (II kwartał) liczba migrantów sezonowych była de 
facto wyższa niż wszystkie inne kategorie migrantów zarejestrowanych przez BAEL.

Skala 
zjawiska

Zezwolenia na pracę sezonową wydane polskim obywatelom w Niem-Wyk. 6.6. 
czech, 1993-2005 w tys.
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zarobkowej z Polski (por. Korczyńska 2003). Z drugiej strony także w Polsce ob-
serwuje się silne skupienie pracowników sezonowych w wybranych regionach 
kraju (por. ramka). W latach 1998-2001 ponad 28% wszystkich ofert dotarło 
do województwa dolnośląskiego i wielkopolskiego. W dalszej kolejności pra-
cownicy sezonowi wywodzili się z województwa lubelskiego i świętokrzyskiego. 
Różnice w natężeniu wyjazdów są bardzo wyraźnie widoczne na poziomie po-
wiatów – w wypadku powiatów o rekordowym natężeniu migracji sezonowych 
liczba wyjazdów na 1 tys. mieszkańców wynosiła powyżej 60, w powiatach 
o małym zainteresowaniu była niższa niż 112. Jednocześnie tak drastycznych 
różnic w zainteresowaniu pracą sezonową w Niemczech nie da się wyjaśnić 
sytuacją ekonomiczną w danym regionie, w szczególności sytuacją na rynku 
pracy. Z powodzeniem natomiast tłumaczy to fakt istnienia sieci powiązań, któ-
re łączą osoby zatrudnione w Niemczech, ich rodziny i znajomych w Polsce 
oraz niemieckich pracodawców. Co ciekawe, między 1992 a 2002 r. najwyż-
szą dynamikę wzrostową zarejestrowano w województwach Polski południowo-
wschodniej (według starego podziału): zamojskim (536%), chełmskim (443%), 
rzeszowskim (417%) i przemyskim (408%; Kępińska 2007). W konsekwencji 
nastąpiło znaczące przesunięcie punktu ciężkości z województw zachodnich 
(Opolszczyzna, Górny Śląsk, województwa przygraniczne) na ścianę wschodnią 
(oraz Kielecczyznę i Wielkopolskę).

Umowa bilateralna między rządami Polski i Niemiec, a zwłaszcza jej część 
odnosząca się do zatrudnienia sezonowego, jest najbardziej znana, ale nie jest 
ona jedyną obowiązującą obecnie regulacją tego typu. W 2003 r., czyli tuż 
przed przystąpieniem do UE, lista umów dwustronnych przewidujących przepły-
wy pracowników z udziałem obywateli lub firm z Polski liczyła kilkanaście regu-
lacji: z tego jednak aż osiem umów można było uznać za nieaktywne, a więk-
szość miała zupełnie marginalne znaczenie. Dość powiedzieć, że na podstawie 
wszystkich obowiązujących umów z Polski wyjechało w 2002 r. około 300 tys. 
osób, ale ponad 80% tej liczby stanowili pracownicy sezonowi, czyli osoby, któ-
re podjęły zatrudnienie poza Polską na podstawie umowy z jednym tylko krajem, 
i to wykorzystujące tylko jedną z przewidzianych w niej opcji. Według Marka 
Okólskiego (2004) skuteczność i popularność umowy polsko-niemieckiej moż-
na wytłumaczyć kilkoma czynnikami. Po pierwsze, formalne wymogi stawiane 
pracodawcom i pracownikom są bardzo ograniczone, koszty procedury niskie, 
a opłaty związane z pojedynczym wyjazdem do pracy sezonowej symboliczne. 
Po drugie, w sensie instytucjonalnym charakter procesu znacząco odbiega od 
przewidywań twórców umowy – zakładano, że proces rekrutacji będzie relatyw-
nie silnie kontrolowany, a funkcja koordynacyjno-kontrolna powierzona została 
urzędom pracy w Polsce i w Niemczech (np. aktywna rekrutacja bezrobotnych 
przez polskie urzędy pracy). Tymczasem już od pierwszych lat obowiązywania 
umowy dominują umowy imienne, tzn. przesyłane dla konkretnych osób w Pol-

12. W wypadku powiatu lubańskiego było to 94,4 wyjazdu na 1 tys. mieszkańców, konińskiego (grodzki) – 88,7, oławskiego – 79,6, zamoj-
skiego – 69, jeleniogórskiego (grodzki) – 66. Najmniejszą intensywność zanotowano w powiecie białostockim (0,14) i lubelskim (0,22) 
(Kalita 2004).

Sieci 
powiązań

Dlaczego 
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sce (ponad 90% wszystkich kontraktów13). Taki mechanizm migracji, oparty 
w dużej mierze na powiązaniach nieformalnych, można wyjaśnić, posługując 
się kategorią sieci migranckich. Po latach ożywionych migracji o charakterze 
rodzinnym i zarobkowym, które dokonywały się w drugiej połowie XX wieku, 
powiązania między osobami mieszkającymi w Polsce i za zachodnią granicą 
były bardzo intensywne. Zostały one dodatkowo wzmocnione za sprawą fal 
migracji o charakterze politycznym (lata 80.), zwłaszcza na skutek masowego 
odpływu „etnicznych Niemców” (kilka fal wyjazdów, poczynając od 1955 r.). 
Po podpisaniu umowy bilateralnej przewidującej możliwość zatrudnienia se-
zonowego kontakty te mogły być natychmiast wykorzystane – już w 1992 r. 
umowy anonimowe stanowiły zaledwie 1,5% wszystkich nadesłanych do Pol-
ski ofert. Z czasem mechanizm zatrudnienia oparty na kontraktach imiennych 
i polecaniu pracowników stawał się coraz ważniejszy, wzmacniany dodatkowo 
przez wewnętrzne procedury rekrutacyjne (np. cedowanie zadań rekrutacyjnych 

13. Podstawą większości prezentowanych poniżej analiz odnoszących się do cech zatrudnienia sezonowego w Niemczech są dane 
zgromadzone przez Ośrodek Badań nad Migracjami UW. Dane te zostały uzyskane w ramach ogólnopolskiego badania sondażowego 
przeprowadzonego w 2002 r. (kwiecień-maj). Ponieważ możliwe było skorzystanie z kompletnej listy adresowej osób, które uzyskały 
oferty pracy sezonowej w latach 1998-2001, była unikalna szansa przeprowadzenia po raz pierwszy w Polsce ogólnokrajowego badania 
migracyjnego metodą reprezentacyjną.

Skala wyjazdów do prac sezonowych w Niemczech w powiatach Polski Wyk. 6.7. 
(liczba wyjazdów na 1 tys. mieszkańców), 2001

Źródło: Kalita 2004
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na polskich pracowników sprawujących funkcje nadzorcze; por. Korczyńska 
2004, Dietz 2004, Kaczmarczyk 2005). Po trzecie – i to zapewne czynnik naj-
ważniejszy – warunkiem umasowienia zjawiska było istnienie silnego popytu 
na pracowników sezonowych w Niemczech, co z kolei wiąże się ściśle ze struk-
turą niemieckiego rynku pracy. Badania niemieckiego rynku pracy prowadzo-
ne w kontekście teorii dualnego rynku pracy wskazują na to, iż nie jest on 
homogeniczny, lecz raczej dzieli się na kilka wyraźnych segmentów, przy czym 
cudzoziemcy koncentrują się w tych częściach rynku pracy, które można by 
określić jako sektor drugorzędny. Po kilku dekadach masowego wykorzystania 
cudzoziemskiej siły roboczej niemiecka gospodarka uzależniła się od pracow-
ników imigrantów, a rezygnacja z pracy cudzoziemców mogłaby spowodować, 
przynajmniej w krótkim okresie, duże problemy ekonomiczne. Dotyczy to prze-
de wszystkim branż segmentu drugorzędnego, gdzie udział cudzoziemców jest 
na tyle duży, że w bezpośredni sposób oddziałuje na ich efektywne funkcjono-
wanie. Tego typu „uzależnienie” tłumaczy, dlaczego w chwili, gdy niemożliwe 
było zaspokojenie nadwyżkowego popytu na siłę roboczą, pojawiły się próby 
zastosowania rozwiązań specjalnych. Jedną z tego typu regulacji wyjątkowych 
było, jak się wydaje, dopuszczenie na rynek pracy na ściśle określonych i dość 
rygorystycznych zasadach pracowników „programowych” z Polski, zwłaszcza 
pracowników sezonowych (por. Angenendt 1992, Frey i Mammey 1996; Kacz-
marczyk 2004a, Massey i Constant 2003, Rhoades 1978, Harris 1995, Seifert 
1996, 1997, Szydlik 1991).

Badanie przeprowadzone przez OBM UW w latach 2002-2003 dostarczyło 
szeregu argumentów wskazujących, że sektor prac sezonowych może być uzna-
ny za typowy segment drugorzędny. Ze względu na stosowane regulacje jedno-
znacznie dominuje zatrudnienie w branży rolnej lub pokrewnych (ponad 90% 
wszystkich pracowników), przedsiębiorstwa zatrudniające pracowników z Polski 
bazują na zatrudnieniu sezonowym lub w niepełnym wymiarze godzin. Wśród 
przedsiębiorstw, które zgłaszały oferty pracy sezonowej, jednoznacznie domi-
nują przedsiębiorstwa małe i średnie, ponad 70% z nich zatrudniało mniej niż 
50 osób14. Działają one na lokalnych i regionalnych rynkach pracy. Czynności 
wykonywane przez polskich pracowników sezonowych mają prosty charakter 
i polegają zwykle na zbiorze warzyw i owoców oraz pielęgnacji roślin (łącznie 
około 80% przypadków) lub sortowaniu, pracy w magazynie (dalsze 9%). Tylko 
w wypadku znikomego odsetka badanych osób można przyjąć, iż wykonywane 
przez nie prace wymagały pewnych kwalifikacji. Dotyczyło to osób zatrudnio-
nych w charakterze kucharzy, pracujących w budownictwie, zajmujących się 
naprawą maszyn, kierowców oraz osób pełniących funkcje kierownicze i nad-
zorcze. Rynek prac sezonowych dotyczy więc prac prostych, a zatrudnianym 
osobom nie stawia się wymogów odnośnie do kwalifikacji. Jednocześnie cechy 
przedsiębiorstw, a zwłaszcza struktura zatrudnienia, wskazują, że jest to sektor 
ulokowany na obrzeżach niemieckiego rynku pracy. Ze względu na charakter 
zatrudnienia, niski prestiż i poziom zarobków oferowane na nim miejsca pracy 
nie są atrakcyjne dla rodzimych pracowników (Kaczmarczyk 2004a).

14. Mowa tutaj o okresie szczególnego natężenia prac sezonowych, w pozostałych częściach roku zatrudnienie jest ograniczane, często do 
zaledwie kilku osób.
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Potwierdzają to analizy Barbary Dietz (2004), która przeprowadziła badanie 
wśród niemieckich pracodawców zatrudniających pracowników sezonowych 
z Polski (2002-2003). Pokazało ono, że motywem zatrudnienia Polaków są nie 
tylko niskie płace, ale i ich gotowość do podjęcia ciężkiej, wyczerpującej w sen-
sie fizycznym pracy. Ze względu na relatywnie niskie płace i prestiż społeczny 
prac sezonowych bardzo trudno jest znaleźć chętnych do podjęcia tego typu 
zatrudnienia na niemieckim rynku pracy. Świadczą o tym tyleż liczne, co nieuda-
ne próby aktywizacji rodzimej siły roboczej i zachęty kierowane do niemieckich 
bezrobotnych, którzy mogliby podejmować prace sezonowe. Do połowy lat 90. 
dominującą rolę w sektorze prac sezonowych odgrywali pracownicy z krajów 
werbunkowych, zwłaszcza z Turcji. Jak wskazują dane z sondażu, w firmach, 
w których zatrudniano pracowników z Polski, zatrudnienie cudzoziemców z kra-
jów werbunkowych do roku 1996 stanowiło ponad 30-40% stanu osobowego 
w okresie natężenia prac sezonowych. W latach 1998-2000 udział ten obniżył 
się do mniej niż 20%, a miejsce cudzoziemców z krajów werbunkowych zaję-
li pracownicy z krajów EŚW, głównie z Polski. Analiza struktury zatrudnienia 
pokazała, że po roku 2000 pracownicy sezonowi z Polski zaspokajali niemal 
70% popytu na niewykwalifikowaną siłę roboczą w sektorze prac sezonowych 
(por. Kaczmarczyk 2004a). Badania Dietz (2004) wskazywały, że w poważnej 
części niemieckiego rolnictwa nie istnieje alternatywa dla polskiej siły roboczej. 
Badani pracodawcy podkreślali, że tylko dzięki zatrudnieniu pracowników se-
zonowych z Polski są w stanie utrzymać poziom cen na konkurencyjnym pozio-
mie, a często wręcz w ogóle kontynuować działalność. Wiele wskazuje na to, 
że Polacy spełniają rolę komplementarną względem niemieckich pracowni-
ków – ich zatrudnienie daje szansę na tworzenie nowych miejsc pracy, zwykle 
o innym, tj. nie sezonowym charakterze. Przykład ten wydaje się bardzo istotny 
w kontekście aktualnych rozważań na temat sytuacji na polskim rynku pracy. 
Pokazuje on, że rynki pracy w krajach wysoko rozwiniętych stosunkowo łatwo 
ulegają heterogenizacji, a wraz z procesami awansu społecznego rodzimej siły 
roboczej pojawiają się duże problemy z zapewnieniem podaży pracy w okre-
ślonych sektorach gospodarki. Sytuacja ta może mieć miejsce nawet wówczas, 
gdy utrzymuje się wysoki poziom bezrobocia czy bierności zawodowej.

W kontekście prowadzonych rozważań bardzo ważne wydają się pozostałe 
czynniki odpowiedzialne za sukces programu migracji sezonowych – związane 
ze strategiami migracyjnymi Polaków. Punktem wyjścia do identyfikacji tychże 
może być analiza wybranych aspektów ekonomicznych zjawiska i identyfikacja 
profilu pracownika sezonowego15. Wyjazdy do prac sezonowych w Niemczech 
są domeną ludzi młodych lub w średnim wieku. Zarówno w wypadku kobiet, 
jak i mężczyzn dominują osoby w wieku 20-39 lat: średni wiek w momencie 
podjęcia pierwszego wyjazdu to niespełna 32 lata, a dla ostatniej pracy – 35 
lat. Warto jednak zaznaczyć, że w porównaniu z populacją Polski oraz innymi 
grupami migranckimi zanotowano wyraźną nadreprezentację osób w wieku 
30-49 lat (łącznie niemal 65%; Kępińska 2007). Wykonywane prace są, co 
prawda, proste i nieskomplikowane, ale jednocześnie wymagają dużej siły fi-
zycznej i są często na tyle wyczerpujące, że ogranicza to szersze zaangażowanie 

15. Wszystkie poniższe analizy bazują na danych pozyskanych w trakcie sondażu pracowników sezonowych OBM UW.
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osób w zaawansowanym wieku. Względnie stabilna jest relacja między osoba-
mi różnych płci. Rynek pracy sezonowej oferuje miejsca pracy przede wszystkim 
dla mężczyzn, ale do Niemiec trafiają także kobiety (ich udział wynosi około 
40%). Osoby zamężne i żonate stanowią około 75% wszystkich wyjeżdżających, 
co sugeruje, że migracja sezonowa jest domeną osób na zaawansowanym 
etapie życia. Znacznie częściej niż ogół mieszkańców Polski pochodzą z tere-
nów wiejskich, choć nie oznacza to, że są rolnikami. Porównanie tych danych 
z wynikami innych badań nad migracjami z Polski skłania do konkluzji, że pod 
względem struktury wiekowej i płci rynek pracy sezonowej jest typowym rynkiem 
pracy migracyjnej dla osób wyjeżdżających z Polski (por. Jaźwińska i Okólski 
2001). 

Chociaż miejsca pracy oferowane w ramach opisywanego sektora cechują się 
niską atrakcyjnością i nie wymagają kwalifikacji, ponad 37% wyjeżdżających 
do prac sezonowych w Niemczech miało co najmniej wykształcenie średnie 
(w tym około 6% wyższe), a zaledwie 12% badanych pracowników dyspono-
wało jedynie wykształceniem podstawowym. Do podobnych wniosków skłania 
analiza kwalifikacji zawodowych pracowników, które można przybliżać za po-
mocą zmiennej określającej zawód wykonywany przez daną osobę w kraju: 
ponad 11% wykonywało zawody wymagające specjalistycznych kwalifikacji, 
najliczniejszą grupę stanowili pracownicy wykwalifikowani (około 50%). Więk-
szość badanych osób miała za sobą pewien etap kariery zawodowej. Tylko 
około 10%, w większości młodych osób, nie miało nigdy stałej pracy. 

Sektor prac sezonowych jest przykładem rynku pracy niewykwalifikowanej, 
na którym zatrudnienie znajdują w dużej mierze (a może wręcz dominują) pra-
cownicy wykwalifikowani. W tym kontekście powodzenie programu i olbrzymie 
zainteresowanie, jakim cieszy się ta forma migracji, może zaskakiwać. Poniżej 
przedstawione są wybrane argumenty wskazujące na istotę migracji sezono-
wych i ich rolę w życiu migrantów i ich rodzin.

Wprowadzenie w życie umowy bilateralnej zbiegło się w czasie z ogólnym  A

pogorszeniem sytuacji na europejskich rynkach pracy, czemu towarzyszyło 
(choć z zupełnie innych powodów) zaostrzenie walki z nielegalną imigracją 
oraz ograniczanie możliwościami legalizacji pobytu w krajach zachodnio-
europejskich (co dotyczy nawet „wysiedleńców”). W obliczu tych zjawisk mi-
gracja sezonowa mogła być (i jest) postrzegana jako atrakcyjna opcja – dla 
wielu do niedawna jedyna szansa legalnego zatrudnienia za granicą.

 A Zatrudnienie sezonowe wiąże się z wieloma niekorzystnymi cechami (rela-
tywnie niskie płace, ciężkie warunki pracy), ale ma też zalety. Jedną z nich 
może być to, że nie są wymagane niemal żadne kwalifikacje, nie jest nie-
zbędna nawet znajomość języka16. Pojawia się więc możliwość podjęcia 
pracy zarobkowej za granicą przez osoby o bardzo niskim wykształceniu 

16. Ponad 62% pracowników sezonowych nie znało języka niemieckiego przed wyjazdem do pierwszej pracy sezonowej, a zaledwie 4% 
znało ten język w stopniu, który można określić jako dobry. Wartości te wskazują na bardzo prosty charakter prac wykonywanych przez 
pracowników sezonowych. Świadczy o tym dobitnie to, że w wypadku 86% osób, które znały język niemiecki słabo lub nie znały go 
wcale, fakt ten nie wpływał na sam wyjazd i przebieg pracy sezonowej (zgodnie z deklaracjami samych zainteresowanych). 
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i kwalifikacjach zawodowych. To, że w wyjazdach sezonowych uczestniczą 
również osoby relatywnie dobrze wykształcone, świadczy jedynie o tym, że 
nawet sektor prac sezonowych może zaoferować im więcej niż polski rynek 
pracy. 

 A Kluczowym czynnikiem wydaje się sytuacja na polskim rynku pracy. Od 
początku zmiany systemowej sytuacja na polskim rynku pracy była i jest 
bardzo trudna. Program zatrudnienia sezonowego miał być formą wsparcia 
osób dotkniętych procesami restrukturyzacji, negatywnymi następstwami 
reform i bezrobociem. Tymczasem jednak status na rynku pracy osób wy-
jeżdżających do prac sezonowych był relatywnie korzystny. Przeważająca 
część osób udających się do pracy sezonowej miała w momencie wyjaz-
du stałą pracę w Polsce. Udział takich osób w grupie wyjeżdżających do 
pierwszej pracy sezonowej wynosił 41,7%. Razem z osobami prowadzącymi 
działalność gospodarczą (4,2%) oraz gospodarstwa rolne (7,9%) daje to 
łącznie 52,8%. Osoby bezrobotne stanowiły około jednej czwartej wszyst-
kich wyjeżdżających, podobny był także udział osób biernych zawodowo. 
Zatrudnienie sezonowe nabrało znaczenia przewidywanego przez pomy-
słodawców dopiero w drugiej połowie lat 90. i w tym okresie zaznacza się 
dominacja osób bezrobotnych. Coraz mniejszy odsetek wyjeżdżających do 
pierwszej pracy sezonowej stanowią osoby mające stałą pracę. Wyjeżdżają 
nie tylko bezrobotni, ale i osoby bierne zawodowo, tj. pozbawione pracy 
w Polsce i nieposzukujące pracy lub też takie, które nigdy nie pracowały 
(np. zajmujące się gospodarstwem domowym). Można przyjąć, że strategia 
uwzględniająca wyjazdy do prac sezonowych stała się w drugiej połowie lat 
90. sposobem ucieczki przed bezrobociem. Niepokojący jest jednak fakt, 
że strategia ta jest względnie trwała i w niewielkim stopniu przyczynia się do 
zmiany statusu na polskim rynku pracy (por. rozdział 3.6). 

 A Poziom stawek płac pracowników sezonowych odbiega od standardów nie-
mieckich, ale miganci są w stanie generować pokaźne środki finansowe, 
które wciąż przedstawiają dużą siłę nabywczą w Polsce. W 2002 r. średnie 
miesięczne uposażenie wynosiło około 1 958 marek – przy przeciętnej dłu-
gości kontraktu równej 7,75 tygodnia daje to około 3 910 marek w czasie 
całego pobytu. Przeciętne oszczędności wynosiły około 2 950 marek, dla 
30% badanych wahały się one w przedziale 4-6 tys. zł. Osoby zaangażowa-
ne w migracje sezonowe uzyskują więc możliwość dofinansowania budżetu 
gospodarstwa domowego kwotą porównywalną z kilkumiesięcznymi, a na-
wet całorocznymi dochodami uzyskiwanymi w Polsce, co w wielu przypad-
kach umożliwia funkcjonowanie ich gospodarstwom domowym. Przeciętnie 
oszczędności akumulowane w czasie krótkiego, bo niespełna dwumiesięcz-
nego wyjazdu za granicę stanowiły ponad 20% rocznych dochodów wszyst-
kich członków gospodarstw domowych badanych osób. A są to przecież 
dochody jednej tylko osoby, dodatkowo w większości przypadków dochody 
z pracy o jedynie uzupełniającym charakterze. Znaczenie oszczędności gro-
madzonych dzięki zatrudnieniu sezonowemu jest zatem bardzo duże. Może 
pozwolić na sfinansowanie nieprzewidzianych wydatków lub utrzymanie ca-
łej rodziny przez dłuższy nawet okres (Kaczmarczyk 2004b).
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 A Jak pokazuje Ewa Kępińska (2007), migracje sezonowe mogą być anali-
zowane w kontekście strategii gospodarstw domowych (rodzin). W porów-
naniu z ogółem mieszkańców Polski, a także innymi grupami migranckimi 
(np. na podstawie NSP 2002) gospodarstwa domowe pracowników sezo-
nowych są bardziej liczne (4,07 osoby w porównaniu z 2,84 osoby dla go-
spodarstw domowych wszystkich Polaków) i mają w swoim składzie większą 
liczbę dzieci poniżej 18 lat (średnio 1,06 w porównaniu z 0,97 dla Polaków 
w wieku 20-64 lat). Może to być wynikiem wspominanej już regionalnej 
koncentracji zjawiska i pochodną zróżnicowania struktur demograficznych 
wewnątrz kraju, ale i sugeruje, że jest to strategia migracyjna, która nie 
niesie ze sobą poważnych kosztów psychologicznych czy społecznych – ze 
względu na relatywnie krótki okres pobytu za granicą „koszty rozstania” są 
niskie, a potencjalne korzyści wysokie.

Przytoczone argumenty wskazują, że zatrudnienie sezonowe jest przykładem 
strategii migracji cyrkulacyjnej (por. Kaczmarczyk 2002). W ich wypadku spe-
cyficzny charakter pracy sezonowej daje szansę generowania pewnych środków 
finansowych bez ponoszenia wysokich kosztów wynikających z długiego rozsta-
nia z rodziną, ale przede wszystkim z opuszczenia krajowego rynku pracy. For-
muła migracji czasowej umożliwia funkcjonowanie w obu krajach jednocześ-
nie, precyzyjniej – na dwóch rynkach pracy jednocześnie. Dla znacznej części 
pracowników sezonowych wyjazdy do Niemiec są jedynie epizodem w karierze 
zawodowej i dokonują się dzięki takim rozwiązaniom, jak urlop wypoczynkowy 
czy zdrowotny (także przerwa w pracy z powodu bezrobocia lub oczekiwanie 
na ofertę pracy w Polsce). Jednocześnie jedynie niewielka część z nich jest za-
interesowana podjęciem zatrudnienia za granicą w innym charakterze i wyraża 
taką chęć. Może to być zaskakujące w kontekście mało atrakcyjnych warunków 
oferowanych przez sektor prac sezonowych17. Ponad 50% pracowników sezo-
nowych zapytanych o plany migracyjne zadeklarowała chęć wyjazdu na kolej-
ne kontrakty sezonowe. Część z nich rozważa również możliwość wyjazdu do 
pracy do Niemiec w innym charakterze, ale odsetek takich osób był już znacz-
nie mniejszy i wynosił 22%. Dodatkowo większość z tych osób (64%) deklaro-
wała również chęć wyjazdu do pracy sezonowej. W konsekwencji zaledwie 6% 
wszystkich badanych łączy swoją przyszłość zawodową z pracą w Niemczech 
w innym charakterze niż pracownicy sezonowi. Dane te wskazują, iż pracow-
nicy sezonowi w olbrzymiej większości dostosowują się do reguł zatrudnienia 
sezonowego, a dzieje się tak zapewne dlatego, że jest to rozwiązanie korzystne 
dla obu stron. Wyjazdy do prac sezonowych są przejawem określonej strategii 
ekonomicznej, a ich zaletą jest sezonowość i krótkookresowość, w konsekwen-
cji możliwość funkcjonowania na dwóch rynkach pracy jednocześnie (w dwóch 
społeczeństwach jednocześnie). Można więc bronić tezy, że ograniczona mo-
bilność polskich pracowników sezonowych na niemieckim rynku pracy wynikała 
głównie z tego, że w niewielkim stopniu są oni zainteresowani zmianą statusu 
czy charakteru pracy (Kaczmarczyk 2004a, Okólski 2004, Fihel 2004). 

17. Z danych sondażu OBM UW wynika, że 16% pracowników wyjeżdżało do Niemiec po zakończeniu ostatniego kontraktu sezonowe-
go. Około jednej czwartej tych osób podejmowało pracę w innym charakterze niż pracownicy sezonowi, czyli dla większości osób było 
to zatrudnienie nielegalne. Stanowi to zaledwie 4% wszystkich zbadanych osób. Nawet jeżeli ograniczymy się wyłącznie do osób, które 
zakończyły „karierę sezonową” przed 2000 r., odsetek ten wzrasta do niespełna 6%.
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W tym sensie charakter wyjazdów sezonowych dobrze wpisuje się w krajobraz 
polskiej mobilności okresu transformacji. Dominują wyjazdy z regionów pery-
feryjnych, migracje krótkookresowe, których celem jest raczej sfinansowanie 
bieżących kosztów utrzymania niż wydatków o prorozwojowym charakterze. 
Mimo że migracje sezonowe mają charakter legalny i podporządkowane są 
określonej procedurze administracyjnej, w praktyce nierzadko ich mechanizmy 
przypominają inne typy współczesnej mobilności zarobkowej Polaków.

Migracje niepełne6.2.2. 

Jedna z najciekawszych koncepcji odnoszących się do współczesnej mobilności 
Polaków została zaproponowana przez Marka Okólskiego (1999, 2001) pod 
nazwą migracji niepełnej. U źródeł koncepcji leżała obserwacja, że duża część 
najnowszych (to jest obserwowanych od początku lat 70.) migracji Polaków 
z trudem poddaje się rygorom opisu statystycznego. Jeśli weźmiemy pod uwagę 
klasyczne definicje migracji i migranta, które postulują, by jako akt migracji 
traktować przemieszczenie związane ze zmianą miejsca zamieszkania, dodat-
kowo zwykle na czas dłuższy niż 12 miesięcy, to okaże się, że skala mobilności 
Polaków w niemal całym okresie powojennym była bardzo niska. Tego typu 
obraz nie odpowiada z pewnością rzeczywistości. W związku z tym Okólski 
zaproponował, żeby jako specyficzną kategorię badawczą potraktować „ruch 
wędrówkowy cyrkulujących, pojedynczych członków gospodarstw domowych 
w poszukiwaniu pracy za granicą (niezależnie od jego wewnętrznego zróżni-
cowania)” (2001: 56). Tak zdefiniowana kategoria mobilności nie różni się 
jednak zasadniczo od tzw. cyrkulacji czy szerzej – migracji czasowych (por. 
Kaczmarczyk 2002). Istotnym wyróżnikiem koncepcji migracji niepełnej jest to, 
że zakłada się związek między procesami obserwowanymi od połowy lat 80. 
a wcześniejszymi wydarzeniami historii gospodarczej Polski. 

W tym wymiarze wykorzystane zostały elementy koncepcji transformacji mo-
bilności przestrzennej Wilbura Zelinsky’ego (1971), a także koncepcje zwią-
zane z modernizacją. Formułując swoją hipotezę, Zelinsky przyjął kluczowe 
założenie, że mobilność nie musi mieć charakteru permanentnego, ale także 
cyrkulacyjny. Dalej, istnieją prawidłowości w zmianach wzorców mobilności, 
a zmiany te (częstotliwość, funkcje, dystans, kategorie migrantów, cele) zwią-
zane są z tzw. przejściem demograficznym oraz procesami modernizacji. Sam 
proces miałby mieć nieodwracalny charakter i przebiegać od społeczeństwa 
tradycyjnego, w którym pozycja społeczna, ale i lokalizacja geograficzna jest 
w dużej mierze zdeterminowana przez warunki naturalne i sytuację wyjściową, 
do społeczeństwa nowoczesnego, którego cechą jest możliwość swobodnego 
przemieszczania się w przestrzeni geograficznej oraz społecznej. Kluczową rolę 
w tej przemianie Zelinsky przypisał szeroko pojętej modernizacji oraz informacji, 
która prowadzić ma do zamiany przestrzeni fizycznej w przestrzeń funkcjonal-
ną18. W swojej słynnej pracy Zelinsky poddał analizie formy mobilności w róż-
nych fazach rozwoju społeczeństw: od społeczeństwa tradycyjnego, w którym 

18. Zelinsky określa to jako „implozję przestrzeni funkcjonalnej”, przez co przestrzeń fi zyczna ma coraz bardziej relatywny, a nie absolutny 
charakter.
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mają miejsce sporadyczne migracje i cyrkulacje, ale jedynie w ramach dobrze 
znanej przestrzeni społecznej, poprzez mobilność w społeczeństwie we wczes-
nej fazie transformacji (dominuje masowy ruch wędrówkowy ze wsi do miast 
będący skutkiem przeludnienia, ograniczonych możliwości rozwoju obszarów 
wiejskich), społeczeństwo w późnej fazie transformacji (podstawową cechą jest 
silna nierównowaga między cechami demograficznymi oraz społeczno-ekono-
micznymi, skutkująca migracjami o charakterze transkontynentalnym, a także 
olbrzymim rozwojem cyrkulacji nie tylko między wsią i miastem, ale i w ramach 
systemów aglomeracji), społeczeństwo zaawansowane (cechujące się nie tylko 
dużą dynamiką migracji, ale i znacznie większą różnorodnością form mobilno-
ści, w tym zjawiskiem importu siły roboczej z regionów słabiej rozwiniętych oraz 
kształtowaniem się rodzaju schematu cyrkulacyjnego [migracyjnego], którego 
składnikami są wyjazdy związane z edukacją, służbą wojskową, małżeństwem, 
zatrudnieniem oraz emeryturą), aż po społeczeństwo superzaawansowane, 
w którym za sprawą rewolucji informatycznej informacja miałaby służyć nie 
tyle oswajaniu przestrzeni, ile przekraczaniu jej bez konieczności pokonywania 
dystansu fizycznego. 

W odniesieniu do modernizacji autor koncepcji skoncentrował się zwłaszcza 
na jednym z aspektów zmiany społeczno-ekonomicznej, a mianowicie na in-
dustrializacji, tj. przemianie gospodarczej polegającej na przejściu od gospo-
darki rolnej do przemysłu jako głównego działu odpowiedzialnego za kreację 
PKB. Punktem wyjścia jest zjawisko określane jako „socjalistyczna industria-
lizacja”, czyli specyficzna forma zmiany formuły gospodarowania w okresie 
powojennym cechująca się nie tylko istotną rolą czynnika ideologicznego, ale 
i planowym charakterem rozwoju (koncepcja masowych inwestycji w przemyśle 
ciężkim, system centralnego planowania). 

W wyniku realizacji tej strategii gospodarczej obszary miejskie zaczęły dotkli-
wie odczuwać skutki niedoboru podaży siły roboczej. Duże nadwyżki zasobów 
pracy występowały jednak na terenach wiejskich, a realizowana wizja rozwoju 
gospodarczego nie wymagała, aby były to osoby z wysokimi kwalifikacjami. 
Podejmowane próby równie planowej urbanizacji (np. Nowa Huta) zakończy-
ły się wątpliwym powodzeniem. Migracje ze wsi do miast słabły, co stało się 
bardzo wyraźne już w latach 70. Okazało się jednak, że i w Polsce, i w innych 
krajach bloku socjalistycznego wykorzystano inną, odmienną od zachodnio-
europejskiej strategię rozwoju, którą Okólski za Konradem i Szelenyim (1974) 
nazywa „niedourbanizacją” (underurbanisation). Terminem tym określono pro-
ces szybkiego rozwoju produkcji przemysłowej przy jednoczesnym dążeniu do 
minimalizacji kosztów związanych z urbanizacją. Strategia ta wydawała się ra-
cjonalna w wypadku kraju, który przeznaczał wszystkie zasoby na „dogonienie 
Zachodu” i nie był w stanie nie tylko rozwijać infrastruktury miejskiej, ale nawet 
odbudować i modernizować zniszczonej w czasie wojny. Zdaniem Okólskiego 
(2001: 39) „oszczędzanie na urbanizacji, czy raczej na powściąganiu tego 
procesu, było [...] wynikiem racjonalnego, nieskrępowanego zawiłościami me-
chanizmów demokratycznych, wyboru autorytarnej władzy”. Taka decyzja po-
lityczna wymagała jednak przyjęcia innych rozwiązań zapewniających dopływ 
siły roboczej niezbędnej w fazie przyspieszonej industrializacji.
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Owe inne rozwiązania zapewniające dopływ siły roboczej opierały się na upo-
wszechnieniu importu pracowników z terenów wiejskich, który to import mógł 
przyjmować różne formy: od codziennych dojazdów do pracy w mieście, po-
przez regularne zatrudnienie i zamieszkiwanie w ciągu tygodnia w prowizorycz-
nym lokalu (np. hotele robotnicze), do nieregularnych (najczęściej sezonowych) 
form zatrudnienia i zamieszkania bądź dojazdów. Warto zaznaczyć, że oprócz 
zapewne politycznych przesłanek rozwiązanie takie miało dość oczywiste podło-
że ekonomiczne. Zadecydował o tym stan infrastruktury mieszkaniowej w mia-
stach, który na dłuższą metę nie pozwalał na migrację osiedleńczą, dodatkowo 
zatrudnienie połączone z zachowaniem stałego miejsca zamieszkania pozwa-
lało utrzymywać niskie koszty płac. Wynikało to z nieznacznych kosztów utrzy-
mania pracowników dojeżdżających bądź zamieszkujących w prowizorycznych 
warunkach oraz niskich kosztów utrzymania (w wypadku osób dojeżdżających 
codziennie do pracy ważną rolę odgrywała zapewne produkcja rolna własne-
go gospodarstwa; Turski 1961, 1965, Okólski 2001). Z drugiej strony Okólski 
podkreśla, że zachowanie zatrudnionych w dużych miastach mieszkańców te-
renów wiejskich i małych miasteczek przypomina działania opisywane w teorii 
migracji jako dywersyfikacja ryzyka jako strategia gospodarstwa domowego. 
Dojeżdżający do pracy pochodzili zwykle z gospodarstw domowych, w których 
inni członkowie mieli odmienne, niezależne źródło utrzymania. W tym sen-
sie dochody uzyskiwane dzięki pracy w mieście miały charakter uzupełniający 
(względem tego, co wyprodukowano we własnym gospodarstwie rolnym, uzy-
skano ze sprzedaży w sklepie czy warsztacie rzemieślniczym), mogły znacznie 
poprawiać sytuację materialną gospodarstw domowych, ale i zmniejszać ryzy-
ko funkcjonowania rodziny.

Bardzo szybko wykreowana została liczna grupa osób, która funkcjonowała 
w przestrzeni między miastem i wsią. W kontekście prowadzonych rozważań 
wielce interesujące wydają się przemiany w sferze mentalnej osób zaangażo-
wanych w taką formę mobilności. Wiele przemawia za tym, że grupa ta została 
trwale zmarginalizowana (i to nie tylko w wymiarze ekonomicznym, ale i spo-
łecznym), utraciła możliwości pełnego uczestnictwa w którejkolwiek ze społecz-
ności, w jakich przebywała. Osoby te cechował niski poziom wykształcenia 
i zwykle najniższe kwalifikacje, co w połączeniu z poczuciem marginalizacji 
dodatkowo zmniejszało szanse mobilności zawodowej (Turski 1961, 1965).

Opisywane zjawisko dotyczyło wielu krajów regionu, ale to, co wyróżniało Pol-
skę na tle innych krajów, to skala zjawiska – opisywane procesy miały przecież 
miejsce w sytuacji, gdy połowa ludności wciąż jeszcze zamieszkiwała obsza-
ry wiejskie. Według Okólskiego już w latach 50. do pracy dojeżdżało około 
500 tys. osób, w latach 1964-1973 ich liczba zwiększyła się z 1,5 mln do 2,8 
mln, a mieszkańcy wsi mogli stanowić 70-80% tej grupy osób. Skala dojazdów 
do pracy była przy tym o wiele większa niż napływ do miast mieszkańców wsi. 
W 1973 r. do pracy w mieście dojeżdżało około 2,4 mln osób (napływ do 
miast wyniósł 470 tys.), w 1978 – 2,8 mln (620 tys.) a w 1983 – 2,5 mln (450 
tys.; Stpiczyński 1989).

Sytuacja zmieniła się w sposób diametralny w latach 70., kiedy wraz z przyję-
ciem nowej strategii gospodarczej zaczęto odchodzić od dotychczas forsowanej 
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idei rozwoju przemysłu ciężkiego i dynamicznej industrializacji, m.in. na rzecz 
promocji rozwoju nowoczesnych technologii i zwiększania produkcji dóbr kon-
sumpcyjnych. Drastycznie spadł popyt na pracę, zwłaszcza niewykwalifikowaną, 
co doprowadziło do zmniejszenia skali dojazdów do pracy. Tym samym grupa 
osób funkcjonujących dotychczas w przestrzeni między miastem i wsią znalazła 
się w sytuacji, w której nie była pewna swojej przyszłości, a jednocześnie nie-
wielkie były przesłanki pozwalające wiązać ich przyszłość z miastem. Okazało 
się jednak, że za sprawą liberalizacji zasad ruchu granicznego u progu lat 70. 
i przy braku formalnych barier w przekraczaniu granicy w drugiej połowie de-
kady (por. powyżej) pojawiła się nowa, dotychczas bardzo ograniczona forma 
aktywności ekonomicznej związana z wyjazdami za granicę. 

Okólski postawił hipotezę, że za dynamicznym rozwojem migracji z Polski, w tym 
w dużej mierze o charakterze czasowym czy krótkookresowym, stoi zjawisko 
niedokończonego procesu transformacji przestrzennej. Decyzje o charakterze 
polityczno-ekonomicznym doprowadziły do zatrzymania na obszarach wiejskich 
sporej rzeszy ludności, która była tam w sensie ekonomicznym zbędna. Miała 
już jednak doświadczenia związane z mobilnością (wewnętrzną) i wydaje się, że 
wytworzone zostały pewne mechanizmy społeczne sankcjonujące i ułatwiające 
członkom tej grupy funkcjonowanie w formule migranta czasowego czy cyrku-
lacyjnego, którego Okólski określa mianem migranta niepełnego (2001).

Jak już zaznaczano, ta formuła mobilności pod wieloma względami przypomi-
na opisywane w literaturze migracje cyrkulacyjne, ale powinna zostać uznana 
za wyraźnie odrębny i specyficzny typ mobilności międzynarodowej. Zdaniem 
Okólskiego cechuje się ona krótkim okresem pobytu za granicą (od kilku ty-
godni do kilku miesięcy) oraz brakiem udokumentowania pobytu (pracy) poza 
granicami kraju. Dodatkowo stawiano hipotezę, że w pewnych częściach kra-
ju (regiony peryferyjne) ten właśnie typ mobilności stanowi zjawisko masowe 
i obejmuje znaczną część gospodarstw domowych. Potwierdziły to badania 
zrealizowane przez OBM UW w latach 1994-1999 w wybranych regionach 
kraju – migranci zdefiniowani jako niepełni stanowili od 35 do 79% wszystkich 
wyjeżdżających (por. ramka).

Według autora koncepcji migracje niepełne Polaków wykazywały co najmniej 
kilka specyficznych cech:

Były to przede wszystkim osoby o płynnej, elastycznej pozycji społecznej  A

w Polsce, cechujące się niskim bądź bardzo niskim statusem zawodowym. 
Ze względu na to, iż duża część z nich nie miała pracy w Polsce (bezrobocie 
bądź bierność zawodowa), bardzo niskie koszty alternatywne sprawiały, że 
podjęcie migracji zagranicznej było możliwe w zasadzie w każdym momen-
cie, a sam pobyt mógł trwać tak długo, jak pracownik był potrzebny za 
granicą. 
Sytuacja migrantów niepełnych na rynkach pracy w krajach przyjmujących  A

była wielce niepewna, co wynikało przede wszystkim z tego, że lokowali się 
głównie we wtórnym segmencie rynków pracy. Pozbawia ich to nie tylko 
uczestnictwa w systemie zabezpieczenia społecznego, ale i opieki prawnej.
Migracja niepełna winna być postrzegana jako realizacja strategii rodzin- A

nych, a nie strategii indywidualnych. Zgodnie z przedstawionymi wcześniej 
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koncepcjami w sytuacji typowej dla kraju przechodzącego transformację 
tego typu strategie preferują migracje czasowe, często cyrkulacyjne. Dodat-
kowo migracje te nie były sporadycznym wydarzeniem, ale raczej elemen-
tem strategii życiowej, trwałym składnikiem aktywności ekonomicznej.

Jedną z najważniejszych cech właściwych migrantom niepełnym (tak zresztą jak 
wcześniej osobom dojeżdżającym do pracy w mieście) była tymczasowość 
i amorficzny układ życiowy. Np. w wypadku współczesnych migrantów z Polski 
do Niemiec typowe było głębokie przekonanie, że przyszłość ich i ich rodzin 
wiąże się z Polską, nawet jeżeli oni sami przez wiele lat trwają w przestrzeni 
migracyjnej. Takie funkcjonowanie na granicy „dwóch światów” jest jednak 
także jedną z cech wspominanej kategorii migranta niepełnego. Według Okól-
skiego ten rodzaj mobilności międzynarodowej może być postrzegany jako 

„wędrówka międzynarodowa, która w dużej mierze wyrasta z przejściowego 
charakteru rzeczywistości społecznej, głębokiej nierównowagi ekonomicznej 
(w kraju pochodzenia oraz między nim i krajem docelowym), nieadekwatności 
prawa lub jego nieskutecznego stosowania oraz względnie amorficznych i płyn-
nych struktur społecznych” (Okólski 1999: 253-254). Będąc poniekąd wytwo-
rem dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości, sam migrant zagrożony jest 
utratą tożsamości i zmarginalizowaniem. Tak jak niegdyś w wypadku grupy 
określanej jako chłoporobotnicy, tak obecnie w odniesieniu do migrantów cza-
sowych zwraca się uwagę na to, że transferowi pokaźnej ilości środków finan-
sowych towarzyszy wielokrotnie trwała marginalizacja. 

Migranci niepełni na tle mobilności Polaków w latach 90.
Podkreślano już, że w wypadku Polski wyjazdy związane z zamiarem osiedlenia się na stałe poza granicami kraju stanowią niewielką 
część różnorodnych form mobilności, w czasie których podejmowana jest praca zarobkowa poza granicami kraju. W związku z tym 
w cytowanym badaniu (por. Jaźwińska i Okólski 2001) migracja została zdefiniowana bardzo szeroko, jako każdy wyjazd za granicę 
w celach innych niż turystyczno-wypoczynkowy. W konsekwencji za migrację uważane były zarówno wyjazdy w celu osiedlenia się 
na stałe, jak i kilkudniowe wyjazdy „handlowe”, charakterystyczne dla ruchliwości Polaków na przełomie lat 80. i 90. Do kategoryza-
cji tak różnorodnych form mobilności Ewa Jaźwińska (2001) zaproponowała typologię skonstruowaną na podstawie następujących 
kryteriów: czas trwania migracji, związki migranta z gospodarstwem domowym pozostającym w kraju, typ aktywności ekonomicznej 
w czasie migracji oraz legalność pobytu, a przede wszystkim zatrudnienia w trakcie przebywania za granicą. Wyróżniono następujące 
typy migrantów:
1) Migranci handlowi, których strategia polegała na krótkich, trwających mniej niż 2-3 tygodnie podróżach, których podstawowym 
celem był zakup lub sprzedaż towarów. Formuła ta wykorzystywała istniejące w pewnym okresie niedobory towarów w krajach byłego 
bloku socjalistycznego oraz sztucznie utrzymywany kurs walut wymiennych, szczególnie dolara. 
2) Migranci osiedleńczy, czyli klasyczna forma emigracji zmierzająca do osiedlenia się na stałe w innym kraju.
3) Migranci kontraktowi, albo czasowi migranci legalni, przy czym legalność dotyczy sytuacji za granicą, a przede wszystkim legal-
ności wykonywanej tam pracy (głównie wyjazdy służbowe, ale także pobyty na stypendiach naukowych). Podstawowym wyróżnikiem 
tej grupy był nie charakter zajęcia ani długość pobytu, ale przede wszystkim uregulowany prawnie status wyjazdu i pobytu.
4) „Migranci czasowi”, migranci niepełni to osoby udające się za granicę na czasowe wyjazdy do pracy zarobkowej załatwianej 
prywatnie, przez rodzinę, znajomych lub prywatnych pośredników, na ogół z pominięciem procedury legalizacji zatrudnienia.
Skalę poszczególnych form migracji w czterech zbadanych gminach przedstawia tabela 6.2:

Skala różnych kategorii migracji na podstawie badań OBM ISS (w odsetkach)Tab. 6.2. 

Typ migrantów Łubniany Mońki Namysłów Nowy Targ Perlejewo Warszawa

Migranci handlowi 14,0 22,5 57,5 9,7 12,4 15,9
Migranci osiedleńczy 46,9 16,3 7,1 9,7 15,0 8,8
Migranci kontraktowi 1,1 0,6 0,6 1,9 - 17,1
Migranci niepełni 38,0 60,6 34,7 78,7 72,5 58,2
N 179 160 170 207 153 340

Źródło: Jaźwińska 2001.
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Generalnie więc migracje niepełne można traktować jako produkt przejścio-
wego, niestabilnego charakteru rzeczywistości – dynamiczne przemiany okresu 
transformacji wykreowały nowy typ migranta, który pod wieloma względami 
różnił się od osób wyjeżdżających w poprzednich dekadach. Zdaniem Wojcie-
cha Łukowskiego (2001) deficyty modernizacji socjalistycznej, a potem wyczer-
pywanie się zasobów w okresie transformacji sprawiły, że dla wielu osób nie 
było możliwe (ani celowe) przeniesienie się na trwałe do nowej przestrzeni spo-
łecznej (fizycznej). Doprowadziło to do upowszechnienia pewnego wzoru kul-
turowego, który sprawia, że „bycie »tu« i »tam« jest nie tylko znośne, ale może 
być wręcz traktowane jako pewien rodzaj uprzywilejowania. Takim produktem 
jest tożsamość biwalentna właściwa niegdyś chłoporobotnikom, a współcześ-
nie migrantom cyrkulacyjnym. Biwalencja polega tutaj na tym, że tożsamość 
jednostek składa się z elementów dwóch różnych światów, przy czym wybór, 
świadomy czy nieświadomy, jest wybiórczy i nie ma miejsca trwałe zakorzenie-
nie w żadnym z nich.

Problematyczne w kontekście procesów mających miejsce w społecznościach 
pochodzenia jest to, że migranci niepełni balansują na granicy „dwóch świa-
tów”: do jednego z biegiem czasu czują coraz mniejszą przynależność, a do 
drugiego bardzo trudno (jeśli to w ogóle możliwe) jest im się dostać. Według 
teorii socjologicznych (por. np. Merton) takie rozdwojenie może być bardzo 
destrukcyjne i często prowadzi do marginalizacji. Marginalizacja ta jest dość 
oczywista w społeczności docelowej, choćby za sprawą nielegalnego zatrud-
nienia czy faktu funkcjonowania we wtórnym segmencie rynku pracy. Margina-
lizacji w społeczności pochodzenia sprzyja długość nieobecności (słabną więzi 
łączące migranta ze społecznością), ale i cykliczność migracji – oba efekty po-
tęgują się, jeżeli mamy do czynienia ze strategią rodzinną: wyjeżdża więcej niż 
jedna osoba. Dariusz Stola określa tego typu zjawiska mianem „trwałej tymcza-
sowości”, która miałaby charakteryzować się rozczłonkowanym, amorficznym 
układem życiowym, zawieszeniem między dwoma systemami, oddzieleniem 
sfery rodziny, pracy i konsumpcji, trwałym przemieszczaniem się w przestrzeni 
fizycznej i społecznej (Osipovi  2001). 

Nasilone migracje zagraniczne, takie choćby jak te obserwowane na Śląsku czy 
Podlasiu, przyczyniają się do ubytku zasobów pracy oraz ich deklasacji (utrata 
kapitału ludzkiego), sprzyjają przenoszeniu ciężaru aktywności ekonomicznej 
za granicę, co powoduje tak typową dla regionów peryferyjnych stagnację. 
Wyjazdy zarobkowe są wyrazem pewnej przedsiębiorczości, ale jest to posta-
wa specyficzna, której istotnym elementem jest swobodne podejście do prawa 
i częste łamanie jego zasad (duża część migracji lub prac podejmowanych za 
granicą ma przecież nielegalny charakter). W konsekwencji funkcjonowanie 
w sferze nielegalności może utrwalać wzory zachowań niezgodnych z prawem, 
cechujących się obchodzeniem reguł prawa, co widoczne jest zwłaszcza na po-
ziomie ucieczki przed fiskalizmem oraz korupcji. Interesujące wydaje się wresz-
cie to, że taka formuła migracyjna stopniowo doprowadziła do zmiany wizerun-
ku migracji i migrantów w społecznościach wysyłających. Migracja przestała 
być symbolem sukcesu. Ten jest raczej kojarzony z powodzeniem osiągniętym 
w kraju. W tym sensie opisywana powyżej schizofrenia życiowa (biwalencja) wy-
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nikająca z funkcjonowania na granicy dwóch światów (Polska – kraj docelowy) 
zdaje się mieć jeszcze większe znaczenie.

Opisując przestrzeń migracyjną Polski z perspektywy migracji niepełnej, bada-
cze OBM (por. Jaźwińska i Okólski 2001) podkreślali, że w kontekście przyszłej 
akcesji Polski do UE skala zjawiska powinna się raczej zmniejszać, niż ulegać 
intensyfikacji. W istocie zmiany, jakie towarzyszyły wejściu Polaków na unijny ry-
nek pracy, wskazywałyby na spadek znaczenia tej formuły migracyjnej – mowa 
tutaj zwłaszcza o legalizacji pobytu i pracy, ale także o zmianie struktury mi-
grantów (wyjazdy młodych, dobrze wykształconych osób). Niezależnie od tego, 
że w istocie typy współczesnej mobilności znacznie się rozszerzyły, typ migracji 
opisywany jako migracja niepełna może mieć wciąż duże znaczenie, zwłaszcza 
w peryferyjnych regionach kraju.

Migracje osób z wysokimi kwalifikacjami6.2.3. 

Polska to jeden z typowych krajów emigracji netto, w dodatku taki, w którym 
tradycyjnie dużą rolę przypisywano wyjazdom osób dobrze wyposażonych w ka-
pitał ludzki, a proces ten opisywano i interpretowano w kategoriach drenażu 
mózgów. Ze względu na strukturę migrantów trudno byłoby jednak uznać lata 
po 1945 r. za okres drenażu mózgów z Polski. Poza epizodem emigracyjnym 
lat 1968-1971, gdy opuściło Polskę wiele osób pochodzenia żydowskiego 
(łącznie wyemigrowało ich około 13 tys.), odsetek emigrantów z wykształce-
niem wyższym nie przewyższał rażąco odsetka ludności Polski o takim statusie19. 
Sytuacja pod tym względem zmieniła się istotnie w latach 80. Dane rejestru 
przekroczeń granicy SERP pozwalają na dość ścisłą, wiarygodną ocenę: na bli-
sko 700 tys. emigrantów, którzy między 1 kwietnia 1981 r. a 6 grudnia 1988 
wyjechali z Polski do krajów określanych (wówczas) jako kapitalistyczne i nie 
powrócili przed upływem 12 miesięcy, 15% legitymowało się wykształceniem 
powyżej średniego i ponadto 31% świadectwem maturalnym szkoły średniej 
(Sakson 2002). Jeśli weźmiemy pod uwagę, że dla całej populacji udział osób 
z wyższym wykształceniem wynosił wówczas około 7%, to przytoczone dane 
świadczą o znacznej nadreprezentacji emigrantów o wysokiej jakości kapitału 
ludzkiego w stosunku do ogólnej populacji Polski. Zdaniem specjalistów skala 
emigracji wysokiej klasy specjalistów była w latach 80. tak znaczna, że liczba 
odpływających każdego roku osób należących do tej kategorii (około 15 tys.) 
była w przybliżeniu równa jednej czwartej rocznika absolwentów wszystkich 
wyższych uczelni (Okólski 1992). Tłumaczy to bardzo ożywiony w owym czasie 
charakter debaty publicznej na ten temat, który na marginesie jest do pewnego 
stopnia zbliżony do obecnego dyskursu na temat migracji i mobilności.

Wiele danych wskazuje jednak, że sytuacja ta zmieniła się w fazie transformacji. 
Opierając się na danych urzędowych, można przyjąć, że począwszy od roku 
1990 wzrastał udział osób o najniższym poziomie wykształcenia, zaś malał 
udział osób o najwyższym. Na progu transformacji, w 1988 r., osoby mające 

19. Wśród emigrujących wówczas Żydów odsetek osób legitymujących się wyższym wykształceniem (i studentów) był ośmiokrotnie 
wyższy niż w całej populacji.
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co najwyżej podstawowe wykształcenie stanowiły około 37% emigrantów ma-
jących 15 lat i więcej (o ustalonym poziomie edukacji), a osoby mające co 
najmniej wykształcenie wyższe – około 9%, podczas gdy w 2003 r. do pierwszej 
grupy należało 55%, a do drugiej 4% emigrantów. Obserwacje te potwierdziło 
wiele badań realizowanych zarówno w Polsce, jak i w krajach docelowych20. 
W większości z nich wskazywano, że dużą skłonność do migracji wykazywały 
przede wszystkim osoby o niskich kompetencjach kulturowych, zazwyczaj nie-
znające języka niemieckiego (ani innych języków obcych), słabo radzące sobie 
w otoczeniu instytucjonalnym nowoczesnego państwa i na jego rynku pracy, 
zdane na ofertę zatrudnienia adresowaną do pracowników pozbawionych 
kwalifikacji, zdolnych do jej przyjęcia w dowolnym momencie i na dowolny, 
zwykle bardzo krótki czas (por. koncepcja migracji niepełnej). Takie warunki 
w dużej mierze eliminowały z puli migrantów z Polski osoby wysoko wykwalifi-
kowane (Kaczmarczyk i Okólski 2005). 

Opisywane procesy miały miejsce w obliczu dokonującego się przełomu edu-
kacyjnego. Dość wspomnieć, że między rokiem 1970 a 2001 udział osób 
z wyższym wykształceniem w populacji Polski wzrósł z 2% do 12%. W końcu 
lat 90. liczba studentów była 2,6 razy większa niż w roku 1990 (Kozłowski 
2003). Obecnie w Polsce studiuje ponad 1,8 mln osób, a dane GUS wskazu-
ją, iż współczynnik skolaryzacji brutto (stosunek wszystkich osób uczących się 
na danym poziomie do całej populacji) w grupie wiekowej 19-24 lata wyniósł 
w 2005 r. 48,9. W konsekwencji pod względem powszechności wyższej eduka-
cji Polska wyraźnie zbliżyła się do standardów krajów wysoko rozwiniętych, co 
musiało znaleźć odzwierciedlenie także w strukturze migrujących. 

Zmiany w strukturze migrantów zaczęły się zaznaczać w końcu lat 90. Miało to 
związek z opisywanym przełomem edukacyjnym, ale również – a może przede 
wszystkim – z kryzysem ekonomicznym i pogarszającą się sytuacją na polskim 
rynku pracy. Wykazały to wyraźnie wyniki NSP 200221. W maju 2002 r. poza 
Polską przebywało (powyżej 2 miesięcy) około 82 tys. jej stałych mieszkańców, 
którzy ukończyli studia, w tym około 62 tys. z tytułem magistra lub równorzęd-
nym (w tym 3,7 tys. osób ze stopniem naukowym co najmniej doktora). Około 
61 tys. absolwentów studiów wyższych (74%) przebywało za granicą dłużej niż 
rok. Stanowili oni około 14% wszystkich emigrantów (długookresowych), w któ-
rych wypadku poziom wykształcenia został ustalony. Tak więc struktura eduka-
cyjna osób przebywających poza Polską dłużej niż 2 miesiące była znacznie 
korzystniejsza niż całej populacji (w wieku 15 lat i więcej): odsetek migrantów 
ze stopniem naukowym był dwukrotnie wyższy, odsetek migrantów z tytułem za-
wodowym magistra (lub równorzędnym) był o 2,7 punktu (36%) wyższy, a od-
setek migrantów mających inny rodzaj wyższego wykształcenia (inżynierowie 

20. Badania Ośrodka Badań nad Migracjami z lat 1994-1999 wskazywały, że tezy o drenażu mózgów można było bronić jedynie w odnie-
sieniu do dużych ośrodków miejskich. W wypadku istotniejszej w sensie ilościowym migracji z regionów peryferyjnych dominowały 
osoby z wykształceniem co najwyżej średnim, słabo wyposażone w kapitał ludzki, podejmujące zatrudnienie niemal bez wyjątku 
w drugorzędnych sektorach rynków pracy krajów przyjmujących ( Jaźwińska i Okólski 2001, Kaczmarczyk 2005). Podobne wnioski 
wynikały z badań zrealizowanych w Niemczech – najważniejszym kraju docelowym migrantów z Polski (Misiak 1995, Korczyńska 2003, 
Cyrus 1997). Do wyjątków należały przypadek Irlandii czy krajów skandynawskich (zwłaszcza Norwegii).

21. Niezależnie od licznych ograniczeń, zwłaszcza dość oczywistego polegającego na tym, że spis nie objął osób wykwalifi kowanych, które 
opuściły Polskę i zostały wymeldowane z miejsca stałego zamieszkania.

Przełom 
edukacyjny

Zmiany 
w strukturze 
migrantów
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itp.) był o 0,7 punktu (26%) wyższy niż wśród wszystkich stałych mieszkańców 
Polski (por. tabela 6.3)

Migracje z Polski miały zatem wyraźnie selektywny charakter, a efekt ten za-
znaczył się szczególnie po 1998 r. Do podobnych wniosków prowadzi analiza 
danych BAEL, według których po 2000 r. odsetek emigrantów z wyższym wy-
kształceniem wyraźnie wzrósł.

W III kwartale 2006 r. udział migrantów z wyższym wykształceniem wyniósł 
18,3%, był on relatywnie wyższy wśród osób przebywających za granicą powy-
żej 12 miesięcy (19,6%) oraz dla kobiet (24%). Dane te wskazują, że o ile ma 
miejsce swojego rodzaju pozytywna selekcja wyjeżdżających (udział migrantów 
z wyższym wykształceniem jest wyższy niż w populacji Polski), o tyle z pewnością 
nie następuje masowy odpływ specjalistów z Polski.

Selektywny 
charakter 
migracji

Stali mieszkańcy Polski w wieku 15 lat i więcej przebywający czasowo za Tab. 6.3. 
granicą powyżej 12 miesięcy według poziomu wykształcenia (w %) i roku wyjazdu

Rok wyjazdu
Wykształcenie

wyższe średnie z maturą albo policealne inne

Ogółem 14,0 35,0 51,0
w tym:
   1988 i wcześniejszy 15,6 34,6 49,8
   1989-1991 11,8 33,4 54,9
   1992-1994 13,4 36,3 50,2
   1995-1997 13,4 36,4 50,2
   1998-2001 15,2 35,6 49,2
    nieustalony 12,9 32.0 55,1

Źródło: Kaczmarczyk i Okólski 2005

Wykształcenie polskich migrantów według BAEL, 1994-2004 (III kwarta-Wyk. 6.8. 
ły roku)
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Dane pochodzące z NSP 2002 wskazują, że głównym obszarem docelowym 
emigracji (długookresowej) osób w wieku 15 lat i więcej była Unia Europejska, 
gdzie mieszkało 56% osób, które opuściły Polskę, przy czym około 70% emi-
grantów, którzy udali się do krajów Unii, znalazło się w Niemczech. Odmienne 
były proporcje odpływu osób o wykształceniu wyższym. Najważniejszym krajem 
docelowym okazały się USA, drugim Niemcy, a trzecim Kanada; łącznie Ame-
ryka Północna gościła aż 34% najwyżej wykwalifikowanych polskich emigran-
tów (Unia Europejska – 43%).

Dodatkowo kierunki emigracji z Polski osób najlepiej wykształconych znacznie 
się zmieniały. Najbardziej jednoznaczną zmianą był stały spadek znaczenia 
Kanady – z 13% przed rokiem 1989 do 3% w okresie 1998-2001, oraz wzrost 
atrakcyjności Wielkiej Brytanii – z 3% do 10%. Na szczególną uwagę zasługuje 
przypadek Wysp Brytyjskich, bo to – jak wskazywano w poprzednich częściach 

– jednoznacznie najbardziej dynamiczny obecnie rynek migracyjny. W odniesie-
niu do Wielkiej Brytanii wśród migrantów, którzy wyjechali po 1997 r. (w wie-
ku 15 lat i więcej), udział osób z wykształceniem wyższym wynosił 25% (dla 
Niemiec – 11%; Kaczmarczyk i Okólski 2005). Dane uzyskane w badaniach 
prowadzonych w Wielkiej Brytanii potwierdzają bardzo wysoki poziom wykształ-
cenia osób, które tam docierają: według raportu przygotowanego przez Drin-
kwatera, Eade’a i Garapicha (2006) polscy migranci mają za sobą przeciętnie 
13,6 roku edukacji. Badanie internetowe zrealizowane w pierwszej połowie 
2007 r. wskazało, iż w próbie migrantów przebywających w Wielkiej Brytanii 
udział osób ze stopniem licencjata wynosił 13,7%, a dalsze 28,1% miało dy-
plomy magisterskie (Ruszczak 2007).

Wydaje się, że mimo iż przynajmniej od końca lat 90. ma miejsca pozytywna 
selekcja wyjeżdżających z Polski, to proces ten nie tyle ma charakter exodusu, 
ile odzwierciedla zmiany w strukturze populacji Polski. W tym kontekście jego 

Dokąd jadą 
wykształceni 
migranci?

Stali mieszkańcy Polski w wieku 15 lat i więcej przebywający czasowo Wyk. 6.9. 
za granicą powyżej 12 miesięcy, którzy wyjechali po 1997 r., według poziomu wy-
kształcenia (w %) i kraju pobytu
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skala i znaczenie są nieporównywalne ze zjawiskami obserwowanymi w końcu 
lat 8022. Migracje osób z wyższym wykształceniem są procesem wielce nie-
jednorodnym, co znacząco utrudnia ich ocenę w sensie ekonomicznym czy 
społecznym. Dlatego poniżej przedstawione zostaną wyniki analiz odnoszących 
się do wybranych – prawdopodobnie najbardziej ciekawych w kontekście to-
czącej się debaty publicznej – grup: naukowców i studentów oraz specjalistów 
medycznych.

W odniesieniu do pracowników naukowych czynniki wypychające nie są za-
sadniczo odmienne od tych, które występują w większości krajów słabiej rozwi-
niętych. Są to więc: niższe dochody i gorsze warunki pracy, niski prestiż i status 
społeczny sfery związanej z nauką i edukacją, słabe wyposażenie pracowni 
i laboratoriów, utrudniony dostęp do literatury, brak funduszy na badania, 
ograniczone możliwości kontaktów ze środowiskiem naukowym. W świetle po-
wyższego można było oczekiwać masowego odpływu za granicę, tym bardziej 
że jakość kształcenia w Polsce jest zwykle oceniana bardzo wysoko. 

Oczekiwania te potwierdziły się tylko w ograniczonym zakresie. Wskazują na to 
wyraźnie wyniki kompleksowego badania, które objęło ponad 1 tys. placówek 
naukowych zatrudniających około 45% wszystkich pracowników naukowych 
w Polsce badanych w latach 1980-1996 (Hryniewicz, Jałowiecki, Mync 1992, 
1994, 1997). W latach 1981-1991 analizowane ośrodki naukowe (zatrud-
niające łącznie 28,5 tys. pracowników akademickich lub badawczych) utraciły 
na skutek odejścia z pracy ponad jedną czwartą swej kadry (w stosunku do 
stanu na koniec tego okresu). Z tego emigracja pochłonęła „tylko” 9,5% stanu 
w 1991 r., natomiast odpływ 15,1% naukowców spowodowała tzw. wewnętrz-
na ucieczka mózgów – przejście do bardziej intratnych lub stwarzających lepsze 
perspektywy kariery zawodowej prac w Polsce. Wynika z tego, że ten strumień 
migracyjny był związany przede wszystkim z brakiem możliwości efektywnego 
wykorzystania kapitału ludzkiego w Polsce. 

Jeśli spojrzeć na odpływ naukowców z badanych placówek z perspektywy dłu-
gookresowej, tj. lat 1981-1996 (por. rys. 6.10), można zaobserwować wyraź-
ną tendencję wzrostową aż do lat 1992-1993 oraz jej radykalne odwrócenie 
w latach 1994-1996. Łatwo stwierdzić, że tę prawidłowość determinowały 
zwolnienia z pracy nieprowadzące do emigracji. Do pierwszych lat transforma-
cji pracę naukową porzucało coraz więcej osób podejmujących zatrudnienie 
w innych dziedzinach gospodarki; w latach 1981-1988 corocznie z tego po-
wodu odchodził z zawodu 1% naukowców, w latach 1989-1991 – 2%, a w la-
tach 1992-1993 – aż 4%. Dopiero w latach 1994-1996 ta tendencja osłabła; 
z pracy akademickiej lub badawczej corocznie odchodziło wówczas 2% stanu 
naukowców. Na tle tego zjawiska, mającego niewątpliwie charakter struktural-
ny, emigracja naukowców wydaje się raczej niewielka; z upływem czasu stała 
się niemal marginesowa, o czym świadczy jej udział w całkowitym odpływie 

22. Co ciekawe, analiza salda przepływów pokazuje, że choć w latach 1990-2003 ogólne saldo migracji międzynarodowych w Polsce było 
ujemne, to bilans wymiany mózgów – w świetle danych urzędowych – zmienił się na dodatni. Wynika to z korzystnej struktury eduka-
cyjnej cudzoziemców docierających do Polski legalnie i pokazuje, że ma miejsce, przynajmniej do pewnego stopnia, proces pozyskiwania 
mózgów (Kaczmarczyk i Okólski 2005). 

Pracownicy 
naukowi 
a migracje
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pracowników nauki w kolejnych okresach, który zmniejszył się z 52% (1981-
1984) do 11% (1994-1996). Po roku 1993 roczna liczba emigrujących na-
ukowców stanowiła jedynie 0,2% stanu zatrudnienia, podczas gdy np. w latach 
1981-1984 aż 1,1%.

Odpływ naukowców był, z wyjątkiem początkowego okresu transformacji, nie-
wielki, a do tego malejący. Wraz z postępującą transformacją lista czynników 
wypychających uległa skróceniu. Przede wszystkim za sprawą dynamicznego 
rozwoju prywatnego szkolnictwa wyższego polepszyły się warunki materialne 
pracowników sfery nauki, wzrósł również prestiż zawodu – efekt ten był bardzo 
wyraźnie widoczny w Polsce. Wciąż istotne są takie czynniki przyciągające ka-
drę naukową, jak: możliwość rozwoju zawodowego, dostęp do nowoczesnych 
laboratoriów czy po prostu lepsze warunki pracy w krajach zachodnioeuropej-
skich i USA, ale trudno oczekiwać, by znacząco zmieniły one aktualne trendy. 
Znamienne, że autorzy raportów na temat mobilności polskich naukowców 
eksponujących w tytule alarmujący zwrot „ucieczka mózgów” w trzecim (ostat-
nim), obejmującym lata 1994-1996, ograniczyli się do skromnego określenia 

„ruchliwość naukowców” (Hryniewicz, Jałowiecki, Mync 1997). Odpływ na-
ukowców z Polski nie tylko nie prowadził do drenażu mózgów, ale był nawet 
niewystarczający z punktu widzenia niezbędnej dla rozwoju badań naukowych 
w Polsce wymiany mózgów, czyli wymiany myśli, idei i doświadczeń. Proble-
matyczne jest to, że emigranci zidentyfikowani w badaniu w stosunkowo nie-
wielkim stopniu (51% ogólnej ich liczby) pozostali w nauce po osiedleniu się 
za granicą, a zatem ich kapitał ludzki nie tyle przepłynął, ile został częściowo 
utracony, podobnie jak w wypadku naukowców odchodzących do innych zajęć 
w Polsce. Pozytywne jest natomiast to, iż większość osób, które pozostały w sfe-
rze nauki, aktywnie współpracowała z polskimi jednostkami naukowymi, co 
jednoznacznie podważałoby tezę o utracie kapitału ludzkiego. 

Przeciętna roczna liczba naukowców opuszczających sektor nauki w Pol-Wyk. 6.10. 
sce w latach 1981-1996 (na podstawie próby obejmującej placówki zatrudniające 
około 40% naukowców)

0

200

400

600

800

1000

1200

     

280
358

586

1088

569

303
230 191 217

69

1981-1984 1985-1988 1989-1991 1992-1993 1994-1996

Do innych sektorów w Polsce

Za granicę

Źródło: Kaczmarczyk i Okólski 2005, 
na podstawie: Hryniewicz i współautorzy 1997

Jednak 
nie drenaż 
mózgów?



117

 
Studia przypadków

W tym kontekście warto wspomnieć o migracjach studentów. Grupa ta jest 
w ostatnich latach przedmiotem szczególnie aktywnej rekrutacji, gdyż zakła-
da się, że staż czy stypendium naukowe może z łatwością stać się pierwszym 
krokiem na drodze do migracji osiedleńczej. Rekrutacja studentów jest więc 
jednym z najbardziej oczywistych sposobów na pozyskanie mózgów. Z drugiej 
strony mowa jest o grupie osób wyróżniających się cechami sprzyjającymi mo-
bilności – decydują o tym: wiek, skłonność do ryzyka, kompetencje językowe 
i kulturowe. Grupa ta tradycyjnie wyróżniała się bardzo dużym potencjałem 
migracyjnym. W kontekście potencjalnej „cyrkulacji mózgów” niepokoić może 
fakt, że większość studentów z Polski (ale i innych krajów EŚW) nie jest zaintere-
sowana studiowaniem i pogłębianiem wiedzy za granicą, ale raczej dorywczą 
pracą pozwalającą wesprzeć domowy budżet. Potwierdzają to dane dotyczące 
mobilności studentów z krajów EŚW. Wskaźniki studiujących za granicą oraz 
zagranicznych studentów przyjmowanych w kraju na 1 tys. studiujących w Pol-
sce, Czechach i na Węgrzech są znacząco niższe niż średnia dla krajów OECD, 
nie mówiąc już o krajach starej Unii (OECD 2002). Dane dla Polski wskazują, 
że skala uczestnictwa polskich studentów w programach wymiany studentów 
jest bardzo niska. Według szacunków Ministerstwa Edukacji Narodowej i Spor-
tu poza granicami Polski studiuje nawet 20 tys. osób. Oznacza to znaczący 
postęp w porównaniu ze stanem sprzed kilku lat, choć sytuacja wciąż odbiega 
od standardów właściwych dla krajów wysoko rozwiniętych. Jedną z form mo-
bilności studentów są wyjazdy w ramach programów wymiany studenckiej. Od 
czasu zainicjowania programu Erasmus (1987/88) skala tej formy wymiany stu-
dentów systematycznie wzrastała. W roku akademickim 2003/04 uczestniczyło 
w niej już ponad 135 tys. studentów i naukowców, najwięcej z Francji, Niemiec, 
Hiszpanii i Włoch. W tymże roku (ostatnim, dla którego mamy wiarygodne 
dane) z Polski wyjechało 6 278 studentów, a do Polski przyjechało 1459. Z sza-
cunkowych danych za rok akademicki 2004/05 wynika, że już po przystąpieniu 
Polski do UE skala mobilności nieznacznie się zwiększyła – wyjechało około 
8 tys. osób, a przyjechało około 2 tys. osób. Łącznie od momentu przystąpienia 
do programu do 2004 r. z Polski wyjechało blisko 24 tys. studentów. Polska 
jest krajem o bardzo dużej przewadze wyjeżdżających nad przyjeżdżającymi, 
a zarazem o niskim wskaźniku uczestnictwa w programie. Niewielka jest także 
skala wyjazdów studentów i kadry naukowej w ramach programów dwustron-
nych. W latach 2000-2005 uczestniczyło w nich rokrocznie 1,5-2 tys. osób. 
Przystąpienie Polski do UE nie zmieniło znacznie liczby polskich studentów stu-
diujących za granicą, raczej sprawiło, że Polska stała się bardziej atrakcyjnym 
krajem dla cudzoziemców: w roku akademickim 2000/01 na podstawie umów 
bilateralnych studiowało w Polsce nieco ponad 8 tys. osób, w roku 2005 licz-
ba ta przekroczyła 10 tys. Jeśli chodzi o wyjazdy Polaków, to można jedynie 
przypuszczać, że po 1 maja 2004 r. mobilność polskich studentów odbywa się 
w większym stopniu kanałami nieformalnymi, a w związku z tym wzrosła zapew-
ne również liczba osób, które rozpoczynają studia za granicą. Sytuację mogą 
wreszcie zmienić preferencyjne warunki studiowania w wybranych krajach za-
chodnioeuropejskich (zwłaszcza w Wielkiej Brytanii), ale na razie zjawisko to 
nie przybrało charakteru masowego, a tym samym trudno mówić o efektach 
cyrkulacji bądź odpływu studentów.

Migracje 
studentów
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Problematyka migracji specjalistów medycznych to jedna z najbardziej kon-
trowersyjnych kwestii we współczesnych debatach migracyjnych. Wynika to 
przede wszystkim z trwałego popytu na tego typu migrantów w krajach wysoko 
rozwiniętych. W obliczu niekorzystnych trendów demograficznych oraz zmian 
na rynkach pracy większość krajów zachodnioeuropejskich boryka się z po-
ważnymi niedoborami personelu medycznego. Jest to dodatkowo klasyczny 
przypadek usług nietransferowalnych, co oznacza, że przepływ osób nie może 
być łatwo substytuowany mobilnością dóbr i usług. W konsekwencji potencjalni 
imigranci mogą liczyć na bardzo dobre warunki finansowe i socjalne, wsparcie 
integracyjne, w co najmniej kilku krajach docelowych osoby zainteresowane 
podjęciem pracy mogą liczyć na tzw. szybką ścieżkę, czyli uproszczone proce-
dury imigracyjne. Oferty docierające do pracowników służby zdrowia w krajach 
EŚW są nieporównanie lepsze niż możliwości, jakie dają lokalne rynki pracy23. 
Wyjazdom zagranicznym sprzyjają dodatkowo rozwiązania instytucjonalne: da-
leko posunięta uniformizacja programów kształcenia oraz uznawalność dyplo-
mów i kwalifikacji zawodowych. 

Wielokrotnie wspominano już o licznych niedostatkach danych migracyjnych. 
W tej mierze informacje na temat określonych grup zawodowych są jeszcze 
bardziej skąpe. W wypadku personelu medycznego pewnym przybliżeniem 
skali mobilności specjalistów są informacje pochodzące z systemu rejestracji 
dokumentów uznawalności kwalifikacji w zawodach medycznych. Jak wynika 
z danych Ministerstwa Zdrowia, do końca maja 2006 r. wydano ponad 3 tys. 
certyfikatów potwierdzających posiadanie formalnych kwalifikacji lekarskich, 
co stanowiło około 4% aktywnych zawodowo lekarzy. Do końca 2005 r. Mini-
sterstwo Zdrowia wydało 2 830 zaświadczeń dla pielęgniarek, co w zestawieniu 
z 240 128 zarejestrowanymi pielęgniarkami (według danych GUS 184 169) 
daje 1,2% reprezentantek tej grupy zawodowej w Polsce (według NILiP) lub 
1,5% (według GUS). W wypadku położnych wydano 195 dokumentów po-
świadczających kwalifikacje, co w zestawieniu z 33 385 zarejestrowanych osób 
daje 0,6% (NILiP) lub 0,9% (GUS) wśród aktywnych zawodowo.

Jeśli uznać dane dotyczące wydanych zaświadczeń potwierdzających kwalifi-
kacje zawodowe jako przybliżoną ocenę skali migracji polskich pracowników 
służby zdrowia24, to trudno byłoby ją uznać za alarmującą, tym bardziej że pol-
ski system edukacyjny jest w stanie kształcić bardzo wielu lekarzy – ocenia się, 
że pomimo odpływu w Polsce z roku na rok przybywa lekarzy. W tym sensie ob-
serwowane aktualnie migracje można opisywać w kategoriach odpływu nad-
wyżki zasobów pracy (brain overflow) – zjawisko wyraźnie widoczne w wypadku 
młodych lekarzy, „uwięzionych” w feudalnych często strukturach polskiego sy-
stemu opieki zdrowotnej, z niewielkimi szansami na udaną karierę zawodową. 
Tym niemniej odpływ lekarzy może okazać się dotkliwy w kilku specjalizacjach. 

23. Dla przykładu, w Polsce tzw. rezydent, czyli absolwent medycyny na etacie gwarantowanym przez ministerstwo, może zarobić miesięcz-
nie 1 637 zł brutto, za granicą niemal 20 razy więcej (Kaczmarczyk i Okólski 2005).

24. Niestety, dane te trudno uznać za w pełni wiarygodne. Po pierwsze, nie wiadomo, czy wszyscy lekarze, którzy uzyskują potwierdzenie 
kwalifi kacji, wyjeżdżają za granicę (pojawiają się np. informacje, że część z nich traktuje informację o uzyskaniu certyfi katu jako swoisty 
sygnał rynkowy potwierdzający ich pozycję zawodową). Z drugiej strony, w wypadku zwłaszcza młodych lekarzy certyfi katy nie są 
konieczne, by podejmować staże zawodowe poza granicami Polski.
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Dotyczy to zwłaszcza: anestezjologii (niemal 16%), chirurgii klatki piersiowej 
(12,8%), chirurgii plastycznej (14,7%) czy radiologii (7,7%). Podobnie wyjazdy 
personelu medycznego mogą zwłaszcza w krótkim okresie prowadzić do istot-
nych problemów na poziomie lokalnych i regionalnych rynków pracy. Warto 
również zaznaczyć, że sytuacja ta może się bardzo szybko zmienić. Po pierwsze, 
nie widać dotychczas oznak poprawy sytuacji w polskiej służbie zdrowia. Ozna-
cza to, że czynniki wypychające, takie jak złe warunki pracy czy niskie płace, 
będą wciąż mieć duże znaczenie. Po drugie, prowadzona jest aktywna polityka 
zachęcania polskiego personelu medycznego do migracji (por. Kaczmarczyk 
i Okólski 2005, Kaczmarczyk 2006)25. 

Kwestia odpływu specjalistów czy osób z wyższym wykształceniem (bo to kwestia 
nie do końca jednoznaczna w literaturze przedmiotu) jest zagadnieniem wywołu-
jącym wiele kontrowersji. Odpływ specjalistów może być traktowany jako jedna 
z przyczyn relatywnego zapóźnienia technologicznego krajów słabiej rozwinię-
tych. W wypadku Polski mamy do czynienia z krajem o populacji przekraczają-
cej 38 mln (10% populacji UE) i jednocześnie PKB w granicach 390 mld euro 
(według Parytetu Siły Nabywczej 3% wartości produkcji UE). Oznacza to, że 
wielkość populacji nie przekłada się na rolę gospodarczą w UE. Jeszcze wyraź-
niej widać to w wypadku wydatków na badania i rozwój (R&D). Polskie wydatki 
brutto na R&D stanowią zaledwie 0,4% światowego wolumenu wydatków w tej 

25. Niezależnie od dopływu młodych specjalistów medycznych, odpływ personelu medycznego może z łatwością stać się dotkliwy dla 
polskiego społeczeństwa. W tym kontekście istotny jest fakt, iż pod względem liczby lekarzy praktykujących na 100 tys. mieszkańców 
Polska ma jeden z najniższych wskaźników w Europie (224), lepszy jedynie od Rumunii i Albanii. Jeszcze gorzej jest w wypadku 
pielęgniarek – w ciągu ostatnich czterech lat liczba szkół pielęgniarskich zmniejszyła się z blisko 130 do 70. W konsekwencji liczba 
absolwentek zmniejszyła się do poziomu 1,5 tys. osób rocznie, 10-krotnie niższego w porównaniu z początkiem lat 1980. 

Tabela 6.4. Specjalności lekarskie o największej liczbie wydanych za-Tab. 6.4. 
świadczeń i największym udziale wydanych zaświadczeń w ogólnej liczbie specjali-
stów (zaświadczenia wydane do końca czerwca 2006)

Specjalizacja
Liczba osób 
aktywnych 
zawodowo

Liczba wydanych 
certyfikatów

Udział osób, które otrzymały 
certyfikat, w ogólnej liczbie

Specjalizacje z największą liczbą wydanych certyfikatów
Anestezjologia 3984 625 15,6
Chirurgia 5395 334 6,1
Ortopedia 2261 168 7,4
Choroby wewnętrzne* 11 792 163 1,38
Radiologia 1993 154 7,7
Specjalności o najwyższym odsetku osób, które uzyskały certyfikat
Anestezjologia 3 984 625 15,6
Chirurgia plastyczna 142 21 14,7
Chirurgia klatki piersiowej 218 28 12,8
Radiologia 1993 154 7,7
Ortopedia 2261 168 7,4
Ogółem 81 346 3074 3,7

* Dane do czerwca 2005 r.
Źródło: Kaczmarczyk i Okólski 2005 oraz dane Ministerstwa Zdrowia 
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kategorii26. Tego typu zestawienie sugerowałoby, że odpływ osób z wysokimi 
kwalifikacjami może dodatkowo pogłębić niekorzystne tendencje. 

Tego typu interpretacja nie wydaje się uzasadniona. Przede wszystkim w dobie 
globalizacji migracje stają się zjawiskiem nieuchronnym. Dotyczy to w szcze-
gólności specjalistów czy ogólnie osób z wyższym wykształceniem. Gospodarka 
światowa w obecnym kształcie kreuje szczególnie wysoki popyt na tych mi-
grantów, co wiąże się z nowym podziałem pracy w skali globalnej wynikają-
cym z dynamicznego rozwoju nowych technologii i sektora usług (w tym usług 
nietransferowalnych) oraz z coraz lepszych możliwości w sferze komunikacji. 
Migracje osób wysoko wykwalifikowanych stają się naturalnym elementem pro-
cesów ekonomicznych i społecznych, w tym rozwoju kapitału ludzkiego (np. 
staże naukowe, ruchy kadrowe wewnątrz korporacji transnarodowych). Stąd 
też odejście od pejoratywnego określenia „drenaż mózgów” na rzecz takich 
pojęć jak „cyrkulacja mózgów” czy też „wymiana mózgów”, które pokazują, że 
w dobie globalizacji mobilność osób z wysokimi kompetencjami jest zjawiskiem 
naturalnym, a nie wyjątkowym. Co istotne, duży udział osób o wysokich kwali-
fikacjach wśród emigrantów jest cechą krajów wysoko rozwiniętych; zależność 
ta jest tym wyraźniejsza, im lepiej rozwinięty jest kraj pochodzenia emigran-
tów. Na przełomie XX i XXI wieku udział osób z wykształceniem wyższym wśród 
wszystkich migrantów z Polski był, co prawda, wyższy niż udział tych osób w ca-
łej populacji, ale jednocześnie znacznie niższy niż w wypadku krajów wysoko 
rozwiniętych. W wypadku większości krajów wysoko rozwiniętych udział osób 
z wyższym wykształceniem wśród migrujących przekraczał 30%, a w niektórych 
(Stany Zjednoczone, Australia, Japonia) był bliski 50%. Relatywna skala mi-
gracji osób wysoko wykwalifikowanych z Polski wydaje się relatywnie niewielka, 
wyższa jedynie od mobilności z takich krajów jak Turcja czy kraje śródziem-
nomorskie (Włochy, Hiszpania), a znacznie niższa niż w wypadku większości 
krajów UE (np. Francja, Niemcy, Belgia). Zwiększenie skali mobilności osób 
o wysokich kwalifikacjach trudno więc traktować w kategoriach zdarzenia 
o wyjątkowym charakterze. Struktura migrantów odzwierciedla przede wszyst-
kim strukturę populacji kraju wysyłającego – nie może więc zaskakiwać rosnący 
udział osób z wyższym wykształceniem wśród migrantów z krajów EŚW, w tym 
Polski. Raczej należy oczekiwać, że wraz z rozwojem społeczno-ekonomicznym 
znaczenie migracji specjalistów z tego regionu będzie relatywnie coraz większe 
(por. ramka). 

Warto pamiętać, że mobilność specjalistów wysokiej klasy może być i w wie-
lu przypadkach jest istotnym czynnikiem wspierającym rozwój dyscyplin na-
ukowych, umożliwiającym wręcz prowadzenie badań, wymianę myśli i do-
świadczeń. Wspominany już przypadek migrujących naukowców, którzy nawet 
przebywając za granicą, mogli mieć duży wpływ na życie naukowe w Polsce 
i przyczyniać się do transferu wiedzy oraz technologii, wskazuje, że emigracja 
(nawet na stałe) nie musi być postrzegana w kategoriach „straty”. Istotnym 

26. Tym niemniej znaczenie polskiej nauki nieco przewyższa „skalę” aktywności fi skalnej: w latach 2000. udział polskich publikacji w świato-
wej „produkcji” wynosił około 0,95%, udział patentów 0,4%, udział polskich naukowców wśród ogółu naukowców z krajów OECD – 2% 
(Kozłowski 2003). 

Transfer 
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problemem jest natomiast brak mechanizmów, które umożliwiałyby powrót na-
ukowców do krajów EŚW. Chodzi tutaj nie tylko o sferę finansową, ale również 
o stworzenie takich mechanizmów, które umożliwiłyby efektywny powrót do 
sfery badań naukowych. 

Potencjalne pozytywne efekty wykraczają dalece poza sferę nauki. Wielu auto-
rów dopatruje się w nasilonych migracjach z lat 80. źródeł dynamicznego roz-
woju polskiej gospodarki po 1989 r. Badania nad rozwojem przedsiębiorczości 
wskazywały, że większość polskich „nowych” przedsiębiorców i właścicieli zdo-
bywała doświadczenia za granicą. Biorąc pod uwagę to, że w wypadku więk-
szości z nich można było zapewne mówić o „marnotrawstwie mózgów” (por. 

Pozytywne 
efekty

Migracje polskich specjalistów a doświadczenia globalne

Osoby z wybranych krajów OECD mieszkające w innych krajach tej grupy według poziomu wykształce-
nia, około 2000 roku (w %)

Kraj Liczba emigrantów
Udział emigrantów z wykształceniem 

wyższym średnim i pomaturalnym niższym niż średnie

Australia 267 314 45,9 33,1 21,0
Austria 366 024 30,0 47,0 23,0
Belgia 321 544 34,6 33,1 32,2
Czechy 215 879 25,2 50,5 24,3
Francja 1 013 581 36,4 32,8 30,8
Hiszpania 763 013 18,7 27,8 53,5
Irlandia 792 316 27,5 21,2 51,2
Japonia 575 992 49,7 38,9 11,4
Kanada 1 044 978 40,6 40,0 19,4
Niemcy 2 993 757 30,4 42,1 27,5
Norwegia 122 079 33,9 39,0 27,1
Polska 1 276 482 26,6 42,0 31,4
Turcja 2 195 645 6,4 21,7 71,9
Wlk. Brytania 3 229 676 41,2 32,8 26,0
USA 809 540 49,9 28,3 21,8
Węgry 314 922 29,6 42,4 28,0
Włochy 2 430 339 13,0 26,8 60,3

Zagraniczni studenci w wybranych krajach OECD, 1998 rok
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poniżej), nie można przeceniać tych doświadczeń, ale bez wątpienia stanowiły 
one pierwsze spotkanie z zachodnią kulturą ekonomiczną. 

W świetle powyższych rozważań wydaje się, że największe zagrożenie wiąże 
się z procesami migracyjnymi, w które angażują się, co prawda, osoby o wy-
sokich kwalifikacjach, ale które nie wiążą się z wykorzystaniem tychże kwa-
lifikacji w krajach docelowych. Jest to dość typowa sytuacja dla większości 
krajów EŚW, których mieszkańcy masowo zapewniają podaż pracy w drugo-
rzędnych sektorach gospodarek Europy Zachodniej. Migracje takie przyczy-
niają się do degradacji kapitału ludzkiego, jego utraty i powodują zapewne 
największe, bo często nieodwracalne straty dla krajów wysyłających. Dotyczy to 
m.in. umasowionej po akcesji do UE mobilności studentów związanej głównie 
z podejmowaniem pracy za granicą, a nie doskonaleniem kwalifikacji. Na to, 
że takie procesy mają miejsce, wskazują dane z Wielkiej Brytanii, czyli jedne-
go z pierwszych krajów, które zdecydowały się na pełne otwarcie rynku pracy 
dla mieszkańców nowych krajów członkowskich. Jak wynika z danych WRS, 
olbrzymia większość (80-90%) legalnych pracowników z krajów EU-8 wykonu-
je zawody niewymagające kwalifikacji zawodowych, zwykle w przemyśle oraz 
usługach niewymagających kwalifikacji. Dzieje się tak, w sytuacji gdy udział 
osób z wyższym wykształceniem wśród migrujących z Polski do Wielkiej Bryta-
nii przekracza 25%. Wskazywałoby to na to, że nie ma mowy o pozytywnych 
efektach związanych z możliwością poprawiania kwalifikacji czy doskonalenia 
zawodowego. Następuje raczej marnotrawienie lub dekwalifikacja mózgów, 
co było zjawiskiem typowym dla migracji z lat 80. Pojawiają się głosy, że dane 
WRS pokazują jedynie pierwszy, wstępny etap kariery zawodowej za granicą 
i identyfikują „drogi wejścia” na brytyjski rynek pracy. Sugerowałoby to, że pol-
scy migranci są w stanie po pewnym czasie osiągać takie pozycje zawodowe, 
które odpowiadają ich kompetencjom i oczekiwaniom. Niestety, dotąd nie ma 
danych statystycznych, które potwierdziłyby istnienie takiego schematu. Wręcz 
przeciwnie, analizy bazujące na danych brytyjskiego LFS wskazują, iż polscy mi-
granci mimo bardzo wysokiego poziomu wykształcenia są zatrudniani poniżej 
kwalifikacji, wykonują prace nisko płatne i koncentrują się w takich sektorach 
jak przemysł (25%) czy gastronomia i hotelarstwo (29%; por. Drinkwater, Eade 
i Garrapich 2006). Zjawisko to jest o tyle istotne, że może znacząco wpływać 
na przyszłe zachowania migrantów, a zwłaszcza na ich strategie osiedleńcze 
i ewentualne powroty do kraju.

Migranci powrotni6.2.4. 

Każda migracja wywołuje migrację w kierunku powrotnym. W wypadku Polski, 
kraju o bogatych tradycjach emigracyjnych, powroty wychodźców były istotnym 
składnikiem napływu z zagranicy po 1989 r. Jednakże ze względu na to, iż 
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Polska przez wiele lat była krajem emigracji netto27, uwaga badaczy migracji 
skoncentrowana była przede wszystkim na wyjazdach Polaków za granicę. 

Badacze migracji powrotnych (tzw. remigracji) do Polski wyróżniają trzy zasad-
nicze strumienie napływu (por. Slany i Małek 2002). Pierwszy z nich, mający 
miejsce w okresie międzywojennym, obejmował Polaków migrujących „za chle-
bem” powracających z USA. Drugi strumień składał się z emigrantów politycz-
nych przyjeżdżających w latach 1961-1989. Trzeci strumień napływu rozpoczął 
się po roku 1989, w okresie transformacji ustrojowej. Wówczas Polska stała 
się krajem atrakcyjnym zarówno dla cudzoziemców, jak i dla Polaków dotąd 
pozostających poza granicami kraju. 

W świetle badań i dostępnych danych statystycznych skala migracji powrotnych 
przed 1989 r. była niewielka. Z kolei napływ w okresie transformacji ustrojowej 
nie został odzwierciedlony przez statystyki GUS z przyczyn metodologicznych28. 
Dlatego do czasu ogłoszenia wyników Narodowego Spisu Powszechnego 
(NSP) z 2002 r. cytowano jedynie nieoficjalne szacunki GUS, według których 
około połowa imigrantów zameldowanych w naszym kraju to Polacy, którzy 
wrócili z zagranicy (Iglicka 2002). W rzeczywistości skala migracji powrotnych 
okazała się większa, gdyż według NSP w okresie od 1989 r. do połowy 2002, 
tj. od czasu przeprowadzenia poprzedniego spisu, do Polski przyjechało na sta-
łe 85,5 tys. osób, z czego aż 70 tys. (82%) posiadało polskie obywatelstwo. 
Oznacza to, iż w świetle wyników spisu remigracja stanowi istotny komponent 
napływu do Polski.

Przy opracowywaniu wyników NSP zdefiniowano migranta powrotnego jako 
osobę posiadającą polskie (lub podwójne – polskie i inne) obywatelstwo, któ-
ra powróciła z zagranicy na stałe w okresie 1989-2002. Kryteria te nie są 
doskonałe, ponieważ po pierwsze, pomijają potomków polskich emigrantów 
nieposiadających polskiego obywatelstwa (tzw. migrantów powrotnych drugie-
go pokolenia), po drugie, włączają cudzoziemców, którzy w badanym okresie 
zdążyli się w Polsce naturalizować. Jednakże zastosowanie innych kryteriów do 
zdefiniowania migranta powrotnego, takich jak narodowość czy kraj urodzenia, 
okazało się niemożliwe.

Jak już wspomniano, po 1989 r. do Polski wróciło 70 tys. polskich obywateli, 
jednakże duża część z nich ponownie wyjechała z kraju. W momencie prze-
prowadzania NSP aż 20 tys. migrantów powrotnych przebywało poza grani-
cami kraju, przy czym znakomita większość z nich nieobecna była dłużej niż 
3 miesiące, co wskazuje na zjawisko ponownej emigracji (tzw. reemigracji). 

27. Według GUS w kilku powojennych latach (1945, 1952, 1955-1956 oraz 1959) notowano dodatnie saldo migracji, co było efektem 
przyjazdów Polaków, którzy w wyniku zmiany granic po II wojnie światowej stali się mieszkańcami ościennych krajów (Polacy ze 
Związku Radzieckiego, z Czechosłowacji, Niemiec), oraz osób, które w wyniku działań wojennych znalazły się na frontach wojennych, 
m.in. w Wielkiej Brytanii, we Francji, w Niemczech. Jednak gdy nie uwzględnimy tych szczególnych zjawisk, to saldo migracji było i jest 
ujemne (por. Rocznik Statystyczny GUS, Kępińska, 2006).

28. Dane pochodzące z rejestru cywilnego dostarczają jedynie informacji o kraju ostatniego pobytu osoby przybywającej do Polski, nie 
można zatem odróżnić obywatela Polski (lub osoby polskiego pochodzenia) od cudzoziemców. W dodatku rejestr cywilny ludności 
dotyczy jedynie osób, które zmieniły miejsce stałego zamieszkania. Tymczasem wielu emigrantów nie wymeldowało się z miejsca stałego 
zamieszkania w Polsce, a wielu imigrantów – nie zameldowało się.
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Co ciekawe, migracja powrotna Polaków niekoniecznie związana była z prze-
łomem dekad lat 80. i 90. Jak pokazuje rys. 6.11, natężenie powrotów było 
duże zarówno w roku 1991, jak i po 1997 r., jednak należy pamiętać, iż osoby 
powracające w drugiej połowie lat 90. mogły wyjechać zarówno w czasach 
PRL, jak i na początku lat 90. Świadczy to jedynie o bardzo dużej mobilno-
ści międzynarodowej Polaków, której nie należy ujmować w ramy definitywne-
go i jednokierunkowego przemieszczania się. Mobilność tę trzeba traktować 
w kategoriach strategii „przestrzenno-czasowych”, które mogą ulegać zmianie 
i przedefiniowaniu w trakcie trwania migracji. Dalsza analiza dotyczyć będzie 
50 tys. obywateli Polski, którzy powrócili do kraju na stałe.

Najliczniejsze grupy remigrantów przyjechały do Polski z Niemiec, ze Stanów 
Zjednoczonych i z Kanady. Spośród 50 tys. migrantów powrotnych przebywają-
cych w momencie spisu w Polsce aż 14 tys. osób (27%) to podwójni obywatele. 
Dominują wśród nich obywatele polsko-niemieccy w liczbie 3,4 tys., stano-
wiący 25% remigrantów z podwójnym obywatelstwem. Pozostałe istotne grupy 
to obywatele: polsko-amerykańscy (3 tys. osób), polsko-kanadyjscy (1,2 tys. 
osób), a także polsko-australijscy (0,8 tys. osób). Widoczny jest również udział 
Polaków z obywatelstwami krajów Europy Zachodniej (Wielkiej Brytanii, Włoch, 
Francji itd.).

Wszystko wskazuje na to, że remigranci powracają przede wszystkim do miast, 
gdyż aż 81% z nich mieszkało w 2002 r. w miastach. Najczęściej osiedlali się 
oni w czterech województwach: mazowieckim, śląskim, małopolskim i dolno-
śląskim. W województwach tych zamieszkała połowa remigrantów, przy czym 
magnesami przyciągającymi migrantów do tych województw są przede wszyst-
kim wielkie miasta: Warszawa, Kraków oraz Wrocław (rys. 6.12). Poza tymi 
trzema miastami remigranci chętnie osiedlają się również w Trójmieście i Po-
znaniu. Wyróżniające się skupiska migrantów powrotnych obserwuje się także 
w południowo-zachodnich i południowych regionach kraju. W przeszłości były 
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Liczba polskich obywateli powracających na stałe do Polski (remigran-Wyk. 6.11. 
tów) oraz ponownie z niej wyjeżdżających (reemigrantów) według roku powrotu 
(remigranci) lub ponownego wyjazdu (reemigranci), 1989-2001
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to obszary nasilonej emigracji do Niemiec i innych krajów Europy Zachodniej, 
a zatem w wypadku tych regionów mamy najwyraźniej do czynienia z powro-
tami do miejscowości lub regionów pochodzenia. Natomiast w wypadku re-
migracji do dużych miast o wyborze miejsca docelowego w Polsce decydują 
bez wątpienia częściej względy ekonomiczne (zwłaszcza możliwości uzyskania 
pracy), a nie miejsce urodzenia czy pochodzenia.

Ważnym wnioskiem dotyczącym remigracji jest to, iż dominującą rolę odgry-
wają powroty ludzi młodych. Dotyczy to w szczególności podwójnych obywateli, 
wśród których ponad 40% osób nie ukończyło w 2002 r. 20. roku życia. Rys. 
6.13 obrazuje, iż w powrocie do Polski biorą udział przede wszystkim dwie 
generacje: dzieci i młodzieży do 20. roku życia oraz pokolenie osób w wieku 
30-49 lat. Wśród migrantów powrotnych, którzy nie ukończyli 20. roku życia, 
jedynie 18% urodziło się w Polsce, przy czym wśród podwójnych obywateli 
odsetek ten jest zasadniczo niższy. Osoby starsze, po 60. roku życia, o których 
należy sądzić, iż są już bierne zawodowo, stanowią zaledwie 10-12% migran-
tów powrotnych.

Remigracja to w polskim wypadku powrót rodzin lub do rodzin. Świadczy o tym 
nie tylko struktura wiekowa migrantów powrotnych (dominacja dwóch pokoleń 
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Liczba polskich obywateli, którzy powrócili na stałe do Polski (remigran-Wyk. 6.12. 
tów) w latach 1989-2002, według powiatu zamieszkania, 2002 r.
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– dzieci i rodziców), ale również struktura gospodarstw domowych tworzonych 
przez remigrantów mieszkających w Polsce29. Co drugi remigrant (51%) jest 
członkiem rodziny składającej się z małżonków (partnerów) i dzieci. Jedynie 
wśród podwójnych obywateli z obywatelstwem nieniemieckim odsetek takich 
osób jest widocznie niższy – 45%, co może wynikać ze znacznego udziału osób 
młodych w tej grupie. 21% migrantów powrotnych mieszka w gospodarstwach 
domowych tworzonych przez samotnych rodziców i dzieci. Dla podwójnych 
obywateli odsetek ten jest nawet wyższy – 25%30. Rozpad związków małżeńskich 
w tej grupie może być z jednej strony efektem mobilności międzynarodowej 
jednego z partnerów. Z drugiej strony – to remigracja może być efektem rozpa-
du związku małżeńskiego. Jest to częsty powód powrotu do kraju rodzinnego, 
na co wskazują badania nad migracjami powrotnymi realizowane w Polsce 
i innych krajach (por. np. Górny, Osipovic 2005). 10% migrantów powrotnych 
to małżeństwa (partnerzy) bez dzieci, zaś jedynie 13% to osoby samotne.

Według spisu remigranci przebywający na stałe w Polsce są bardzo dobrze wy-
kształceni. Aż 69% osób w wieku 20 lat i więcej ma wykształcenie co najmniej 
średnie, z czego połowa (34%, 12 tys.) wykształcenie wyższe. Są to wskaźniki 
zdecydowanie lepsze niż dla całej populacji Polaków. Najgorzej pod wzglę-
dem wykształcenia wypadają remigranci z obywatelstwem polsko-niemieckim 

– tylko 15% z nich ma wykształcenie wyższe. Migrantów powrotnych z wyższym 
wykształceniem dotyczy osobny podrozdział.

Co drugi migrant powrotny w wieku 15 lat i więcej jest zatrudniony, 13% poszu-
kuje zatrudnienia, a dalsze 35% pozostaje bierne zawodowo. Wśród osób za-
trudnionych 70% pracuje w sektorze prywatnym, zaś dominującymi zawodami 

29. Trzeba jednak pamiętać, że uzyskane w spisie informacje na temat rodzin remigrantów nie dotyczą ogólnej sytuacji rodzinnej responden-
tów, lecz jedynie rodziny przebywającej w Polsce w momencie spisu.

30. Odsetek ten jest taki sam dla obywateli polsko-niemieckich oraz dla pozostałych podwójnych obywateli.

Liczba polskich obywateli, którzy powrócili na stałe do Polski (remigran-Wyk. 6.13. 
tów) w latach 1989-2002, według wieku oraz obywatelstwa, w %, 2002 r.
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są: specjaliści (32%), technicy i personel średniego szczebla (13%), pracownicy 
usług osobistych i sprzedawcy (10%) oraz robotnicy (10%). Głównym źródłem 
utrzymania jest praca poza rolnictwem (37%) oraz utrzymanie przez członków 
rodziny (37%). Z emerytury, renty bądź zasiłku dla bezrobotnych utrzymuje się 
13% migrantów powrotnych.

Dane spisowe pozwalają na wszechstronną analizę migracji powrotnych ze 
względu na przestrzenny, społeczno-demograficzny oraz zawodowo-ekono-
miczny wymiar zjawiska. Jest to przedmiotem szczegółowego badania prowa-
dzonego w chwili obecnej przez zespół OBM UW, zaś przedstawione tu wnioski 
traktować należy jako wstępne. W niniejszym tekście zwrócono jedynie uwagę 
na najważniejsze cechy charakterystyczne owego zjawiska. Powroty Polaków 
stanowią zasadniczą część napływu do naszego kraju po 1989 r., przy czym 
nie należy ich traktować jako definitywnych. Duży udział osób, które ponownie 
wyjechały za granicę, duży udział podwójnych obywateli oraz osób urodzo-
nych poza granicami Polski wśród migrantów powrotnych dobitnie wskazują 
na dużą mobilność współczesnych Polaków, na strategię migracyjną na bieżą-
co weryfikowaną. 

Migracja powrotna to zjawisko zdecydowanie miejskie, składające się w dużej 
mierze z dzieci i młodzieży oraz pokolenia ich rodziców, w przeważającej więk-
szości mieszkających w Polsce ze swoimi rodzinami. Jest to populacja bardzo 
dobrze wykształcona i aktywna zawodowo. Dlatego też w odróżnieniu od mi-
gracji powrotnych z okresu PRL i wcześniejszego powroty po 1989 r. znajdują 
silne uzasadnienie ekonomiczne. Ogromne zapotrzebowanie na wysoko wy-
kwalifikowanych pracowników kształconych na Zachodzie bądź z zachodnim 
doświadczeniem zawodowym gwarantowało w latach 90. dobrze wykształco-
nym remigrantom korzystne oferty pracy w kraju rodzinnym. Jednocześnie po-
wracający migranci osiedlali się przede wszystkim w dużych polskich miastach, 
gdzie – jak wiadomo – wysokie kwalifikacje mogą być szczególnie dobrze 
opłacane. Nieprzypadkowo koncentracja w miastach jest szczególnie widocz-
na w wypadku remigrantów z wyższym wykształceniem.

Na koniec warto się zastanowić nad specyfiką reemigrantów, czyli owych 20 tys. 
osób, które w badanym okresie powróciły na stałe do Polski i ponownie ją 
opuściły. W spisie zebrano w jedynie podstawowe dane demograficzne o tych 
osobach, gdyż jedynymi informatorami na ich temat były osoby, które w prze-
szłości tworzyły wraz z nimi gospodarstwa domowe w Polsce. Nic natomiast nie 
wiadomo o tych osobach, które opuściły Polskę wraz z całą swoją rodziną31. 
I tak co drugi reemigrant posiada podwójne obywatelstwo, które jak wskazują 
badania jakościowe (por. np. Górny, Osipovi  2006), może być traktowane 
jako asekuracja w wypadku niepowodzenia w kraju, do którego się powraca. 
Reemigranci częściej też mają wykształcenie zawodowe i średnie zawodowe 
niż migranci powrotni, którzy w Polsce pozostali (50% wobec 36%), rzadziej 
natomiast wykształcenie wyższe (17% wobec 24%). Wśród reemigrantów niski 
jest udział dzieci i młodzieży, wysoki zaś osób w wieku 20-39 lat, tj. w wieku 

31. Ze wszystkimi członkami gospodarstwa domowego.
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największej mobilności przestrzennej (51% wobec 32% wśród migrantów, któ-
rzy zostali w Polsce). Na podstawie tych porównań można jedynie stawiać hi-
potezy o tym, kto osiąga sukces po powrocie do naszego kraju, a kogo czeka 
porażka. Jednakże tego, że powrót do Polski jest w szczególności opłacalny 
dla osób z wyższym wykształceniem i doświadczeniem zawodowym, w dobitny 
sposób dowodzi kolejna część. 

Casus migrantów powrotnych z wyższym wykształceniem

Według NSP 2002 w latach 1989-2002 do Polski powróciło na stałe 50 tys. 
polskich obywateli, z czego 12,2 tys. osób (34% migrantów powrotnych w wie-
ku 20 lat i więcej) posiadało w 2002 r. wyższe wykształcenie. Z demograficzne-
go punktu widzenia (populacja Polski liczy 38 mln) zjawisko to jest wręcz nie-
widoczne. Jednak ze społecznego i ekonomicznego punktu widzenia rzecz ma 
się wręcz odwrotnie. Niestety, badanie spisowe, które jest głównym źródłem 
informacji o migracjach powrotnych, w żaden sposób nie dotyczy aktywności 
społecznej, dlatego niniejsza analiza dotyczyć będzie aktywności zawodowej. 

Wśród 12,2 tys. migrantów powrotnych z wyższym wykształceniem dominują 
osoby z wyłącznie polskim obywatelstwem (78%), urodzone w Polsce (80%), 
w wieku 30-49 lat (60%), żyjące w Polsce z rodziną (75%), zamieszkałe w mie-
ście (91%), przede wszystkim w Warszawie, Krakowie, we Wrocławiu, w Pozna-
niu. Migranci ci powracają z takich krajów, jak: Stany Zjednoczone, Niemcy, 
Wielka Brytania, Francja, Kanada.

Aż 83% remigrantów z wyższym wykształceniem w wieku 20 lat i więcej jest 
aktywnych ekonomicznie, w tym 75% jest zatrudnionych, zaś dalsze 8% bezro-
botnych. Remigranci z wyższym wykształceniem zajmują najważniejsze stano-
wiska na rynku pracy jako pracownicy zatrudnieni w pełnym wymiarze godzin. 
Rzadziej niż wszyscy remigranci (bez względu na wykształcenie) są oni praco-
dawcami (9% zatrudnionych remigrantów z wyższym wykształceniem wobec 
11% wszystkich zatrudnionych remigrantów) oraz rzadziej pracują na własny 
rachunek (13% wobec 18%).

W sumie ponad 7 tys. remigrantów z wyższym wykształceniem pracuje na naj-
ważniejszych stanowiskach w gospodarce: wyższych urzędników, kierowników, 
specjalistów. Mimo iż liczba ta jest znikoma w skali całego rynku pracy, kate-
goria ta stanowi aż 80% wszystkich pracujących remigrantów z wyższym wy-
kształceniem. Wśród specjalistów najpopularniejszymi dziedzinami działalności 
są: szkolnictwo (wszystkie szczeble nauczania), ochrona zdrowia, działalność 
wydawnicza, działalność prawnicza, rachunkowo-księgowa i doradztwo.

Duży stopień aktywności zawodowej remigrantów z wyższym wykształceniem 
oznacza, iż większość z nich utrzymuje się z własnych zarobków. Są one 
głównym źródłem utrzymania dla 72% osób, przy czym analogiczny odsetek 
wśród wszystkich remigrantów32 wynosi 54%. Zarobki remigrantów z wyższym 

32. W wieku 20 lat i więcej.
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wykształceniem osiągane są wyłącznie poza rolnictwem – jedynie 6‰ osób 
utrzymuje się z pracy w gospodarstwach rolnych. Spośród niezarobkowych źró-
deł utrzymania remigrantów z wyższym wykształceniem można wymienić za-
robki innych osób (11%) oraz emeryturę (7%). Udział osób utrzymujących się 
z renty, zasiłku z pomocy społecznej lub zasiłku dla bezrobotnych jest bardzo 
mały. Oznacza to, iż sytuacja materialna remigrantów z wyższym wykształce-
niem jest stosunkowo dobra, chociażby w porównaniu z całą grupą remigran-
tów33, w której 11% osób deklaruje jako główne źródło utrzymania emeryturę, 
5% rentę, 3% zasiłek dla bezrobotnych lub z pomocy społecznej, a 20% – za-
robki innych osób. 

Sytuacja osób z wyższym wykształceniem na polskim rynku pracy jest z reguły 
o wiele lepsza niż pozostałych osób. Absolwenci studiów wyższych w mniejszym 
stopniu zagrożeni są bezrobociem oraz, średnio rzecz biorąc, szybciej znajdują 
zatrudnienie (Socha i Sztanderska 2000). Podobnie jest z remigrantami przeby-
wającymi w Polsce w momencie przeprowadzenia spisu. W wypadku remigran-
tów z wyższym wykształceniem stopa bezrobocia wynosiła w 2002 r. 10%, zaś 
wszystkich remigrantów – aż 21%, co zbliżone było do ogólnopolskiej stopy 
bezrobocia w 2002 r.34 Jednak bezrobocie remigrantów z wyższym wykształce-
niem jest dla znacznej części osób krótkookresowe – 670 osób (71%) szuka 
pracy krócej niż rok, a 440 osób (47%) krócej niż pół roku. Przeciętny okres 
szukania zatrudnienia dla wszystkich remigrantów jest nieco dłuższy: 64% 
wszystkich remigrantów szuka zatrudnienia do roku, zaś co dziesiąty (9%) przy-
najmniej 3 lata (por. rys. 6.14). Średni okres szukania zatrudnienia wynosi dla 
remigrantów z wyższym wykształceniem rok, dla wszystkich remigrantów 
1,2 roku, natomiast dla porównania dla wszystkich polskich bezrobotnych – 
1,5 roku według danych GUS z 2006 r.

33. W wieku 20 lat i więcej.
34. Według Narodowego Spisu Powszechnego ogólnopolska stopa bezrobocia w 2002 r. wynosiła 20%.
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wyższym wykształceniem oraz wszystkich bezrobotnych remigrantów, 2002 r.
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Spośród tysiąca bezrobotnych remigrantów z wyższym wykształceniem jedynie 
co dziesiąty utrzymuje się z zasiłku dla bezrobotnych. Pozostali są utrzymywani 
przez osoby z gospodarstwa domowego (47%), spoza gospodarstwa domo-
wego (14%) lub czerpią dochód z innego niezarobkowego źródła utrzymania 
(11%). 

Ogólnie można stwierdzić, że sytuacja zawodowa, a zapewne i materialna re-
migrantów z wyższym wykształceniem jest bardzo korzystna. Są to w większości 
pracownicy zatrudnieni na najważniejszych stanowiskach, w pełnym wymiarze 
godzin, a praca stanowi dla nich główne źródło dochodu. Skala bezrobocia 
oraz bierności zawodowej w tej grupie jest dużo niższa w porównaniu z pozo-
stałymi remigrantami. Jednocześnie powracający migranci osiedlali się przede 
wszystkim w dużych polskich miastach, gdzie jak wiadomo, wysokie kwalifika-
cje mogą być szczególnie dobrze opłacane. 

Wszystko to wskazuje na to, że remigranci mają istotny wpływ na rozwój go-
spodarczy w Polsce. Rozpoczęte w 1989 r. przemiany systemowe i gospodarcze 
wymagały dużej liczby osób dysponujących wyższym wykształceniem, specja-
listów z dziedziny ekonomii, bankowości i zarządzania, mających doświad-
czenie w pracy w gospodarce wolnorynkowej, a także osób gotowych do in-
westycji i podjęcia działalności gospodarczej w Polsce. Można twierdzić, że 
czynnik ekonomiczny był decydujący w wypadku powrotów Polaków z wyższym 
wykształceniem.

Jednakże badania jakościowe (por. Weinar 2002) wskazują, iż migracyjne stra-
tegie powrotu motywowane są mieszanymi zamiarami – zarówno racjonalnymi 
(ekonomicznymi), jak i sentymentalnymi, takimi jak patriotyzm czy chęć ani-
mowania zmian społecznych i politycznych. Dlatego mając na uwadze to, iż 
ponowna emigracja (reemigracja) jest rzadka wśród migrantów z wyższym wy-
kształceniem oraz iż zajmują oni w Polsce najwyższe stanowiska (zarówno pod 
względem zarobkowym, jak i prestiżowym), można pokusić się o twierdzenie, 
że są oni nosicielami zachodnich wzorców nie tylko w sferze zawodowej, ale 
również społecznej. I choć brak na to dowodów w postaci procentów i wykre-
sów, migrację powrotną Polaków należy traktować jako napływ wysokiej jakości 
kapitału ludzkiego do polskiej gospodarki i całego społeczeństwa. 

Wybrane grupy imigrantów a polski rynek pracy 6.3. 
(Marta Biernath, Renata Stefańska)

Ukraińcy i Wietnamczycy na polskim rynku pracy6.3.1. 

Polska – nawet po przystąpieniu do Unii Europejskiej 1 maja 2004 r. – wciąż 
nie stanowi kraju szczególnie atrakcyjnego dla przybyszów z zagranicy. Nie 
oznacza to jednak, że imigrantów w Polsce nie ma, choć oczywiście skala 
imigracji do naszego kraju nie osiąga ani nawet nie zbliża się do poziomu 
w krajach Europy Zachodniej. W Polsce, niezmiennie już od wielu lat, najlicz-
niejszymi i jednocześnie wzbudzającymi największe zainteresowanie badaczy 
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grupami imigranckimi pozostają: Ukraińcy i Wietnamczycy. I to właśnie oni są 
przedmiotem analizy w poniższym studium przypadku.

Ukraińcy w Polsce

Według danych pochodzących z Narodowego Spisu Powszechnego 2002 
Ukraińcy to najważniejsza pod względem liczebnym grupa cudzoziemska w Pol-
sce – stanowili oni wówczas aż 20% rezydentów o niepolskim obywatelstwie 
(Kępińska 2004). Według innych35, nowszych danych w roku 2005 Ukraińcy 
stanowili 11% (1 067) wszystkich imigrantów zameldowanych w Polsce na po-
byt stały (w 2004 r. było to 13%), a także byli najliczniej reprezentowani wśród 
imigrantów czasowych (zameldowanych w Polsce na pobyt czasowy powyżej 2 
miesięcy), stanowiąc 30% tej grupy (12 914 osób) (Kępińska 2006). Ukraińcy 
dominują wśród osób otrzymujących indywidualne zezwolenia na pracę (2 697 
w 2005 r.) (Kępińska 2006). 

Już na podstawie powyżej przedstawionych danych można wysnuć wniosek, że 
Ukraińcy stanowią jedną z najważniejszych grup imigranckich przybywających 
do Polski i przebywających w naszym kraju. Dlaczego tak się dzieje?

Dla Ukraińców Polska jest atrakcyjna z przynajmniej kilku powodów. Jednymi 
z najważniejszych są: bliskość geograficzna oraz łatwość wjazdu do naszego 
kraju – w początkowym okresie transformacji systemowej Ukraińcy w ogóle nie 
potrzebowali wiz, a obecnie przyznawane są im one bezpłatnie36. Na znacze-
nie Polski dla ukraińskich imigrantów niebagatelny wpływ ma także bliskość 
kulturowa oraz gęsta sieć kontaktów w Polsce, zapewniająca wsparcie oraz 
umożliwiająca stosunkowo proste uzyskiwanie wiarygodnych informacji o wol-
nych miejscach pracy (także, a może przede wszystkim, o tych w szarej strefie). 
Kluczowym czynnikiem tłumaczącym podejmowanie przez Ukraińców pracy 
w Polsce jest jednak – jak pokazują badania – możliwość uzyskania wyższych 
dochodów niż w kraju pochodzenia (np. Khomra 2003). Jednocześnie w opinii 
polskich pracodawców imigranci zarobkowi ze Wschodu są dobrymi i niedro-
gimi pracownikami.  

Imigrantów z Ukrainy najczęściej można spotkać w dużych aglomeracjach 
miejskich (Jerczyński 1999). Potwierdzają to np. dane Urzędu do Spraw Cu-
dzoziemców z września 2004 r., według których aż 52% Ukraińców z zezwole-
niem na osiedlenie się w województwie mazowieckim mieszkało w samej tylko 
Warszawie. Ponadto w dość dużej liczbie mieszkają w podwarszawskich gmi-
nach (Grzymała-Kazłowska, Piekut 2007, za: OBM 2007a), np. w Piasecznie 
(Okólski 1998, za: OBM 2007a). Jednocześnie Jerczyński (1999) zauważa, że 
Ukraińcy chętnie przybywają do miast, gdzie wcześniej stacjonowały radzieckie 
garnizony wojskowe oraz na obszary przygraniczne, wzdłuż granicy wschodniej. 
Miejsca, w których osiadają Ukraińcy w Polsce, są przede wszystkim związane 

35. Źródło: dane PESEL.
36. Sytuacja znacznie zmieni się po wejściu Polski do obszaru Schengen, a więc najpóźniej 1 stycznia 2008 roku. Wizy dla obywateli wszyst-

kich państw trzecich (nienależących do UE), w tym Ukrainy, będą odpłatne.
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z popytem na ich pracę. W 2005 r. obywatele Ukrainy najczęściej uzyskiwali 
zezwolenia na pracę w następujących województwach: mazowieckim, dolno-
śląskim, zachodniopomorskim i podkarpackim37. 

Dostępne dane statystyczne potwierdzają, że Ukraińcy przez cały okres lat 90. 
i pierwsze lata XXI w. dość chętnie poszukują zatrudnienia w Polsce. Przykła-
dowo, w roku 2005 obywatelom Ukrainy zostało wydanych aż 26% wszystkich 
indywidualnych zezwoleń na pracę. Także dane za I półrocze 2007 r. potwier-
dzają pozycję Ukraińców jako liderów wśród cudzoziemców, którzy otrzymali 
zezwolenia na pracę (1 739 – wzrost o 22% w stosunku do analogicznego 
okresu ubiegłego roku [1 430]) (MPiPS 2007). Nie należy także zapominać 
o nielegalnej imigracji zarobkowej Ukraińców do Polski, która to nielegalna 
imigracja stanowi istotny komponent ukraińskiej imigracji zarobkowej na pol-
skim rynku pracy (skala jej jest bardzo trudna do oszacowania). W zasadzie 
w Polsce mamy do czynienia nie tyle z nielegalną imigracją Ukraińców do 
Polski, ile z ich legalnym wjazdem i pobytem na terytorium RP na podstawie 
wizy turystycznej przy jednoczesnym podejmowaniu zatrudnienia „na czarno” 
(niezgodnie z celem pobytu zadeklarowanym w wizie)38. Warto w tym miejscu 
wspomnieć, że w roku 2005 ujawniono mniej wypadków nielegalnego zatrud-
nienia Ukraińców (741) niż w 2004 r. (866) (Kępińska 2006).  

Jeśli chodzi o branże, w jakich Ukraińcy najczęściej podejmują zatrudnienie 
w Polsce, to oficjalne dane Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej za rok 2005 
pokazują, że najwięcej z nich uzyskało zezwolenia na pracę w następujących 
sektorach: przemysł (877), edukacja (536) oraz handel (525) (Kępińska 2006). 
Jednakże należy tutaj pamiętać o uwadze poczynionej powyżej – ze wzglę-
du na duży udział szarej strefy trudno jest z całą pewnością określić, w jakich 
sektorach polskiej gospodarki przybysze z Ukrainy podejmują zatrudnienie 
najczęściej.   

Ukraińcy w Polsce są tradycyjnie kojarzeni z handlem, zazwyczaj z nielegalnym. 
Dlatego też, zwłaszcza w pierwszej połowie lat 90., zagadnienie mobilności 
drobnych, przygranicznych handlarzy znajdowało się w centrum zainteresowa-
nia badaczy migracji zagranicznych w Polsce (m.in. Iglicka 1999, Stola 1997). 
Obecnie przybysze z Ukrainy nadal zajmują się drobnym handlem, jednak już 
na mniejszą skalę. Jego zasięg jest lokalny i ogranicza się do małych społecz-
ności przygranicznych, gdzie stanowi istotny komponent życia gospodarczego. 
Ukraińcy przekraczają polsko-ukraińską granicę pieszo jako tzw. mrówki lub 
przewożą towary samochodami (tzw. busiarze), handlują głównie alkoholem, 
tytoniem i produktami spożywczymi (Matejko 2006, za: OBM 2007a). Na 
spadek opłacalności i tym samym znaczenia handlu wpływ miało sukcesywne 
zaostrzanie przepisów dotyczących wjazdu cudzoziemców na terytorium Polski. 
W konsekwencji część Ukraińców parających się wcześniej handlem zaczęła 
coraz częściej podejmować się też prac najemnych, nierzadko nielegalnych 

37. Uzyskali w nich odpowiednio następującą liczbę indywidualnych zezwoleń na pracę: 890, 246, 232 i 178.
38. Dla ścisłości – pobyt cudzoziemców przebywających w Polsce na podstawie wizy turystycznej i jednocześnie wykonujących pracę jest 

nielegalny, gdyż niezgodny z deklarowanym celem pobytu.  
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(Grzymała-Kazłowska, Okólski 2003). Jednak jak wskazują badania (np. Koryś 
2002, za: OBM 2007a), przybysze z b. ZSRR nadal bardzo cenią sobie pra-
cę na własny rachunek, gdyż zarobki uzyskiwane z pracy najemnej u Polaków 
uważają za dużo mniej pewne. Badanie przeprowadzone w latach 2004-2006 
na grupie Ukraińców posiadających zezwolenie na osiedlenie się pokazało, 
że największy odsetek osób badanych nadal był zaangażowany właśnie w tę 
formę działalności (Fihel i in. 2007, za: OBM 2007a).  

Szacunki sugerują, że Ukraińcy dominują wśród wszystkich imigrantów zatrud-
nionych w sektorze budowlanym w Polsce (OBM 2007a). Dane oficjalne, jak 
również dane z badań socjologicznych pokazują, że przybysze z Ukrainy pra-
cujący na budowie to przede wszystkim  osoby zatrudnione nielegalnie i prze-
bywające w Polsce czasowo (OBM 2007a). Według danych Ministerstwa Pracy 
i Polityki Społecznej w roku 2005 Ukraińcy uzyskali zaledwie 49 indywidualnych 
zezwoleń na legalną pracę na budowach (Kępińska 2006). Z kolei dane son-
dażowe pokazują, że tylko 13% imigrantów z Ukrainy z prawem stałego pobytu 
i mieszkających w województwie mazowieckim zadeklarowało pracę w oma-
wianej branży (Fihel i in. 2007, za: OBM 2007a). W budownictwie zatrudnie-
nie nielegalne Ukraińców dominuje nad zatrudnieniem legalnym (Bieniecki i in. 
2005, za: OBM 2007a). Z tego m.in. powodu rzeczywista skala zatrudnienia 
Ukraińców na polskich budowach jest bardzo trudna do oszacowania.  

W silnie sfeminizowanym sektorze usług domowych Ukrainki podejmują rów-
nież głównie nierejestowane zatrudnienie. Według Golinowskiej (2004) dzieje 
się tak przede wszystkim z dwóch powodów: po pierwsze, ze względu na wyso-
kie koszty ich zatrudnienia oraz po drugie, z powodu nieregularnego korzysta-
nia z ich usług (za: OBM 2007a).  

Następnym istotnym sektorem polskiej gospodarki, w którym zatrudniani są 
Ukraińcy, jest rolnictwo (chodzi zarówno o prace w gospodarstwach rolnych, 
ogrodnictwie, jak i sadownictwie). Również w tej branży dominuje zatrudnienie 
cudzoziemców w szarej strefie (OBM 2007a). W ostatnim czasie, w związku 
z malejącą atrakcyjnością pracy w rolnictwie (ciężka praca fizyczna, niskie za-
robki) wśród Polaków, coraz częściej podnoszono temat konieczności wpro-
wadzenia ułatwień dla zatrudniania cudzoziemców, którzy za niewygórowane 
stawki są w stanie podjąć pracę czasową. Polski rząd wyszedł naprzeciw tym 
oczekiwaniom i od 1 września 2006 r. polscy rolnicy mogą zatrudniać na okres 
do 3 miesięcy w ciągu 6 kolejnych miesięcy pracowników sezonowych z Ukra-
iny, Białorusi oraz Rosji bez konieczności uzyskiwania dla nich zezwolenia 
na pracę. Co więcej, od 20 lipca 2007 r. obywatele tychże krajów mogą zostać 
zatrudnieni przez polskiego pracodawcę do 3 miesięcy w przeciągu 6 kolej-
nych miesięcy bez zezwoleń na pracę, już nie tylko w rolnictwie – jak to było od 
września 2006 r. – ale także we wszystkich innych sektorach gospodarki, jeżeli 
tylko otrzymają oświadczenie polskiego pracodawcy o zamiarze powierzenia 
im wykonywania pracy, które to oświadczenie musi być zarejestrowane w po-
wiatowym urzędzie pracy właściwym ze względu na miejsce zamieszkania lub 
siedzibę pracodawcy. 
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Istotną cechą współczesnych migracji Ukraińców do Polski jest stosunkowo 
duża liczba pracowników fizycznych, zarówno tych wykwalifikowanych, jak 
i niewykwalifikowanych. Podobnie jak w sektorach omawianych powyżej nie 
znajduje to jednak odbicia w statystykach legalnego zatrudnienia, choć i one 
pokazują trend wzrostowy. W 1999 r. ukraińscy robotnicy wykwalifikowani uzy-
skali tylko 151 zezwoleń na pracę, natomiast w 2006 r. ich liczba wzrosła do 
822. Klasycznym przykładem zatrudnienia wysoko wyspecjalizowanych pra-
cowników z Ukrainy była Stocznia Szczecińska. W grupie pracowników fizycz-
nych wykonujących prace proste dominują przybysze z Ukrainy i Białorusi, ale 
liczba wydawanych zezwoleń jest także bardzo niska: w 1999 r. na 342 zezwo-
lenia na pracę dla robotników niewykwalifikowanych Ukraińcy uzyskali 289. 
Natomiast w 2006 r. Ukraińcom wydano ich w sumie już 628 (dane MPiPS, za: 
OBM 2007a).  

Jeśli chodzi o zawody wymagające wysokich kwalifikacji, to ciekawy wydaje 
się przykład nauczycieli. W 1999 r. Ukraińcy uzyskali 495 zezwoleń na pra-
cę w zawodach nauczycielskich (głównie jako lektorzy), prawie tyle samo, co 
obywatele Wielkiej Brytanii (OBM 2007a). W kolejnych latach ich przewaga 
stopniowo rosła. To bowiem właśnie Ukraińcy, dyplomowani nauczyciele, są 
chętnie zatrudniani jako nauczyciele języka angielskiego w szkołach publicz-
nych, w biedniejszych, wschodnich regionach Polski. Sytuacja taka jest przede 
wszystkim wynikiem problemów ze znalezieniem polskich nauczycieli, którzy 
zgodziliby się na proponowane warunki finansowe, a które dla Ukraińców są 
satysfakcjonujące (Bojar  i in. 2005, za: OBM 2007a).   

Ponadto Ukraińcy pracują na stanowiskach kierowniczych, jako specjaliści 
i eksperci. Jednakże tutaj zanotowano w ostatnim czasie bardzo znaczny spa-
dek poziomu zatrudnienia: w 2006 r. Ukraińcy uzyskali 669 zezwoleń na tego 
typu prace, podczas gdy w 2001 r. aż 1 598 (OBM 2007a). Wreszcie, mi-
granci z Ukrainy znajdują zatrudnienie w sektorze ochrony zdrowia – w 2005 r. 
otrzymali 88 zezwoleń na pracę w zawodach medycznych. 

Podsumowując, ukraińska siła robocza jest obecna w naszym kraju i stanowi 
niezmiennie jedną z najważniejszych grup imigranckich w Polsce. Dużą część 
imigrantów z Ukrainy podejmuje w Polsce nielegalne zatrudnienie, głównie 
w handlu, rolnictwie, budownictwie, gospodarstwach domowych itp. Ukraińcy 
wykazują gotowość do wykonywania tych prac, które przez Polaków uważane 
są za ciężkie i słabo płatne i których niechętnie się podejmują (przynajmniej 
w swoim własnym kraju). To, czy Ukraińcy nadal będą przyjeżdżać do Polski 
i uznawać zatrudnienie tu za opłacalne, zależy nie tylko od polityki migracyjnej 
realizowanej przez państwo polskie, ale także od perspektyw, jakie będzie mógł 
im zaoferować polski rynek pracy. 

Wietnamczycy w Polsce

Przybysze z Wietnamu stanowią jedną z najliczniejszych i jednocześnie najlepiej 
zorganizowanych grup migranckich w naszym kraju. Według wietnamskich da-
nych statystycznych z roku 1998 Polska stała się krajem docelowym dla 30 tys. 
Wietnamczyków, plasując się na 10. pozycji wśród najpopularniejszych krajów 
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imigracji obywateli tego państwa (Halik 2006, dane za: Tran 2006). Według 
danych NSP 2002 4% (2 093) rezydentów z niepolskim obywatelstwem to Wiet-
namczycy (Kępińska 2004). W 2005 r. wydano im 1 876 wszystkich zezwoleń 
na pobyt (stały i czasowy), co sytuuje ich na 4. miejscu wśród wszystkich cudzo-
ziemców, którzy otrzymali te zezwolenia w tym roku. W 2005 r. Wietnamczycy 
stanowili zaledwie 1% imigrantów, którzy zameldowali się na pobyt stały i 4% 
tych, którzy zameldowali się na pobyt czasowy (Kępińska 2006). W 2005 r. 
10% (1 067) wszystkich indywidualnych zezwoleń na pracę zostało wydanych 
właśnie Wietnamczykom (Kępińska 2006). Jednocześnie w tym samym roku 
zanotowano zmniejszenie się liczby przyjazdów Wietnamczyków aż o 64% 
w stosunku do roku 2004, co sytuuje ich na dość dalekiej, 18. pozycji wśród 
wszystkich przyjeżdżających do Polski cudzoziemców (Kępińska 2006).

Jakie są powody, dla których Wietnamczycy, mieszkańcy kraju odległego od 
nas zarówno w sensie geograficznym, jak i kulturowym, wybierają właśnie Pol-
skę jako kraj docelowy swojej migracji?

Historia przyjazdów Wietnamczyków do Polski jest stosunkowo długa, niejed-
norodna i sięga swoich początków okresu PRL. Możemy mówić o dwóch fazach 
przyjazdów Wietnamczyków do naszego kraju.  

Pierwsza fala imigracji z Wietnamu to lata 60. i 70. XX w., kiedy to wietnam-
scy studenci i doktoranci przyjeżdżali do Polski w ramach dwustronnych umów 
o wymianie naukowej, będących konsekwencją bliskich stosunków polityczno-
gospodarczych pomiędzy Polską a Wietnamem. W owym czasie wykształciło się 
w Polsce ok. 4,5 tys. obywateli Wietnamu – była to najliczniejsza grupa cudzo-
ziemskich studentów. Ta specyficzna, dobrze wykształcona grupa imigrancka 
jako jedna z pierwszych odmiennych kulturowo i antropologicznie wywoływała 
wtedy duże zainteresowanie i życzliwość w homogenicznym społeczeństwie pol-
skim (Halik 2006). Właśnie spośród jej przedstawicieli wywodzi się większość 
liderów społeczności wietnamskiej w Polsce (Halik 2006).

Druga fala imigracji Wietnamczyków napłynęła do Polski po przełomie ustro-
jowym 1989 r., kiedy to granice zostały otwarte, a ograniczenia przyjazdowe 
zniesione. Od wtedy też możemy mówić o intensywnym charakterze migracji 
Wietnamczyków do Polski. Teresa Halik (2006) wyodrębnia w tym okresie dwie 
fazy: 

lata 1994-1996/1997 (stały wzrost liczby przyjazdów), A

lata 1998-2001 (systematyczny spadek liczby przyjazdów).  A

W roku 1994 odnotowano 3 652 przyjazdy Wietnamczyków do Polski; od tego 
czasu ta liczba systematycznie rosła, osiągając w roku 1997 punkt szczytowy 
– 7 165. Jednakże od roku 1998 intensywność przyjazdów Wietnamczyków do 
Polski zaczęła wyraźnie słabnąć. W roku 1999 przybyło ich do Polski 3 952, 
a w 2001 roku już 3 128 (Halik 2006). 

Imigranci drugiej fali stanowią grupę urozmaiconą pod względem społecz-
no-ekonomicznym, aczkolwiek głównym motywem przyjazdu dla większości 
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z nich była praca39. W omawianym okresie zmniejszyła się liczba studentów 
i doktorantów przybywających do Polski. 

Wielkość poszczególnych fal napływu imigrantów wietnamskich znajduje swoje 
odzwierciedlenie w liczbie wydawanych w tych okresach zezwoleń na pracę. 
W pierwszym z wymienionych okresów obywatele Wietnamu plasowali się na 2. 
miejscu (po obywatelach Ukrainy) pod względem liczby wydawanych zezwoleń 
na pracę (w 1997 roku – 2 041 [13%]) (Okólski 1999). Natomiast druga ze 
wspomnianych faz charakteryzuje się stopniowym spadkiem liczby uzyskiwa-
nych przez Wietnamczyków zezwoleń na pracę: w 1998 roku – 1 779 (11%), 
a w 2001 r. – 933 (6%) (Okólski 1999, Okólski, Kępińska 2002). W okresie 
późniejszym od wyodrębnionych przez badaczkę faz, nastąpił ponowny trend 
spadkowy, a mianowicie w roku 2002 Wietnamczykom wydano 947 (4%) ze-
zwoleń na pracę, a w 2003 r. zaledwie 630 (3%) (Kępińska 2003, 2004). Na-
tomiast od 2005 r. uległ on z powrotem odwróceniu i liczba zezwoleń wzrosła 
do 1 067 (10%) (Kępińska 2006). Ponadto w I kwartale 2007 r. obywatelom 
Wietnamu wydano 711 zezwoleń na pracę, co również obrazuje wzrost w sto-
sunku do analogicznego okresu w roku 2006 (MPiPS 2007). 

Podobnie jak w wypadku Ukraińców Wietnamczycy najczęściej osiadają w du-
żych miastach, w których potencjał gospodarczy jest większy. Przykładowo, 
według danych Urzędu ds. Cudzoziemców (stan na 1 września 2004 r.), aż 
81% wszystkich Wietnamczyków z zezwoleniami na osiedlenie się w wojewódz-
twie mazowieckim mieszkało w Warszawie (Fihel i in. 2007, za: OBM 2007a). 
Wietnamczycy pojawiają się także, choć dużo rzadziej: w Łodzi, Szczecinie, 
Gdańsku, Bydgoszczy, Krakowie, Katowicach, we Wrocławiu, w Zielonej Gó-
rze. Generalnie zamieszkują oni przede wszystkim w dużych miastach powyżej 
500 tys. mieszkańców oraz w małych miasteczkach (20 tys.) (Halik 2006). 

Jak wskazują dane szacunkowe, Wietnamczycy są jedną z najliczniejszych grup 
imigrantów w Polsce, ale znaczna część z nich przebywa tutaj nielegalnie (bez 
ważnego zezwolenia na pobyt lub na podstawie sfałszowanych dokumentów) 
(Halik 2006). Jednocześnie należy zauważyć, że podobnie jak w wypadku 
Ukraińców, liczba ujawnionych wypadków nielegalnego zatrudnienia Wiet-
namczyków w Polsce spada: w 2003 r. zanotowano 85 takich przypadków, 
podczas gdy w 2005 r. już tylko 31 (Kępińska 2006).  

Wśród migrantów z Wietnamu przybyłych do Polski na pobyt stały dominują 
mężczyźni (67% w 2005 r.) (Kępińska 2006). Jak wynika z dostępnych wyników 
badań (m.in. Halik 2006), wśród zawodów, jakie wykonywali migranci wiet-
namscy przed przybyciem do Polski, przeważali: robotnicy, handlarze, nauczy-
ciele, pracownicy biurowi, inżynierowie, nauczyciele akademiccy, krawcy, kie-
rowcy. Kobiety najczęściej pracowały wcześniej jako: nauczycielki, urzędniczki, 
ekonomistki. Jednakże duża część z nich nie miała konkretnego zawodu.

39. Badania Teresy Halik (2006) wykazały, że  Wietnamczycy deklarują dwa cele przyjazdu do Polski: naukę lub pracę, a czynnikiem 
mającym wpływ na ten wybór jest wiek. Naukę deklarowali przede wszystkim ludzie młodzi (20-24 lata). Natomiast aż ponad połowa 
badanych, ludzi trzydziestoletnich i starszych, deklarowała pracę jako powód przyjazdu do Polski.

Skala 
legalnego 
zatrudnienia 
Wietnamczy-
ków

Gdzie 
osiedlają się 
Wietnamczy-
cy?

Nielegalna 
imigracja 
z Wietnamu

Migrant z 
Wietnamu – 
czyli kto?



137

 
Studia przypadków

Jeśli chodzi o przynależność sektorową imigrantów z Wietnamu, to zdecydo-
wanie dominują dwie branże: handel (w 2005 r. – 649 zezwoleń na pracę) 
oraz gastronomia40 (2005 r. – 293) (Kępińska 2006). Inne sektory mają tutaj 
znaczenie zupełnie marginalne (np. w 2005 r. zostało wydane 1 zezwolenie 
na pracę na budowie). W przeciwieństwie do Ukraińców natomiast wydaje się, 
że zatrudnienie Wietnamczyków w szarej strefie nie wpływa znacząco na ogólny 
obraz przynależności sektorowej imigrantów z tego kraju. Jak wykazało ba-
danie sondażowe (Fihel i in. 2007, za: OBM 2007a), Wietnamczycy często 

– znacznie częściej np. w porównaniu do Ukraińców – angażowali do pracy 
swoich rodaków, głównie członków swoich rodzin. W konsekwencji, kolejni 
imigranci podejmują zatrudnienie w branżach, w których obecni są już ich 
krajanie, a więc najczęściej właśnie w handlu i gastronomii. 

Jeśli chodzi o handel, to aktywność imigrantów rozwinęła się w latach 90., 
początkowo mając charakter sprzedaży ulicznej. Różnice w cenach sprawiły, 
że handel towarami wietnamskimi był bardzo opłacalny. Na ten czas datuje 
się okres największego rozwoju bazarów, na których Wietnamczycy stanowili 
widoczną grupę kupców – m.in. sławnego Jarmarku Europa na Stadionie Dzie-
sięciolecia w Warszawie czy bazaru w Tuszynie pod Łodzią. U schyłku lat 90. 
kupcy różnych narodowości, w tym przede wszystkim wietnamscy, rozpoczęli 
także działalność w podwarszawskiej miejscowości Wólka Kosowska, gdzie 
został utworzony kompleks handlowy, który w ostatnich latach rozwinął się tak 
znacznie, że jest często nazywany największym w Europie Środkowo-Wschod-
niej chińskim centrum dystrybucyjnym. 

Najbardziej charakterystycznym miejscem, w którym handlują przybysze z Wiet-
namu, jest Stadion Dziesięciolecia w Warszawie. Oprócz stoisk z tekstyliami 
i obuwiem oraz barów szybkiej obsługi z kuchnią wietnamską na Jarmarku 
Europa funkcjonuje cała sieć usług skierowanych do samych Wietnamczyków: 
sprzedawana jest prasa wietnamska, książki wietnamskie, filmy wideo i płyty 
wietnamskie oraz artykuły żywnościowe z Wietnamu. Działają tam także cen-
trale telefoniczne, salony fryzjerskie i kosmetyczne, biura doradztwa prawnego, 
biura turystyczne, gabinety medycyny naturalnej, a nawet centrum hazardu (Ha-
lik 2006). Wietnamczycy są jedyną grupą narodowościową w Polsce, w której 
wypadku można mówić o wykształcaniu się zalążków enklawy etnicznej. 

Drugim, poza handlem, ważnym segmentem aktywności ekonomicznej Wiet-
namczyków jest gastronomia. Wietnamczycy prowadzą restauracje i bary naj-
częściej w Warszawie, ale także w innych miastach, w którym mieszkają (OBM 
2007b). Wietnamczycy pracują w handlu zarówno jako właściciele, jak i jako 
pracownicy najemni. Tych pierwszych charakteryzuje ustabilizowana sytuacja 
życiowa, także finansowa, ci drudzy nie wiążą raczej z branżą gastronomiczną 
swojej  przyszłości (OBM 2007a).

40. Konkretnie branża „hotele i restauracje” (wśród sekcji Polskiej Klasyfi kacji Działalności nie wyodrębnia się osobno gastronomii), ale 
można domniemywać, że w zdecydowanej większości chodzi o gastronomię.
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Jak wspomniano na początku, Wietnamczycy stanowią dobrze zorganizowaną  
grupę, a świadczyć o tym może działalność wielu organizacji wietnamskich 
(Halik 2006). Działają m.in. następujące organizacje: Stowarzyszenie Społecz-
no-Kulturalne Wietnamczyków w Polsce i Stowarzyszenie Solidarność i Przyjaźń 

– obecnie najliczniejsza wietnamska organizacja w Polsce. Pod koniec lat 90. 
zaczęła działalność pierwsza organizacja o charakterze polityczno-społecznym 
skupiająca się wokół czasopisma „Can Vong”. Oprócz tego, należy wymienić 
Wspólnotę Katolików Wietnamskich, Klub Wietnamskich Absolwentów, Klub 
Poezji Wietnamskiej, Klub Kobiet, Klub Seniorów, Klub Młodzieży i Studentów, 
Związek Piłki Nożnej Wspólnoty Wietnamskiej w Polsce oraz  Szkołę Języka 
Wietnamskiego. 

Podsumowując, imigranci z Wietnamu stanowią dość liczną, obecną przede 
wszystkich w dużych miastach, grupę na polskim rynku pracy. Sektory, w któ-
rych działają, to prawie wyłącznie handel i gastronomia. Dużą rolę w rekrutacji 
pracowników odgrywają sieci migranckie (w tym więzi rodzinne). Wietnamczycy 
wykazują się dużą solidarnością, pracowitością i zaradnością na rynku pra-
cy, często posiadają własne dobrze prosperujące firmy. W wypadku tej grupy 
imigranckiej możemy mówić o początkach wykształcania się w Polsce enklawy 
etnicznej, o czym może świadczyć stosunkowo zaawansowany proces instytu-
cjonalizacji życia tej społeczności (np. własna działalność gospodarcza, orga-
nizacje, usługi etniczne).

***

Przykład przedstawionych tutaj dwóch najliczniejszych i przez to najważniej-
szych grup imigranckich na polskim rynku pracy wskazuje na wyraźnie odmien-
ne wzorce aktywności zawodowej w Polsce przybyszów z Ukrainy i Wietnamu. 
Ze względu na bliskość geograficzną Ukraińcy dużo częściej niż Wietnamczycy, 
migrują cyrkulacyjnie lub czasowo i podejmują się prac najemnych u Polaków. 
Wietnamczycy odwrotnie, zakładają w Polsce własną działalność gospodarczą 
i nierzadko liczą na to, że pozostaną tu na stałe. Obydwu grupom nieobca jest 
aktywność ekonomiczna w szarej strefie.

Jedną z najważniejszych różnic pomiędzy nimi są także wzory kooperacji we-
wnątrz grupy – dla Ukraińców sieci migracyjne stanowią przede wszystkim 
źródło informacji, podczas gdy Wietnamczycy troszczą się o swoich rodaków, 
zrzeszają, a nawet można powiedzieć, że przejawiają pewne dążenia do „insty-
tucjonalnej kompletności” (Breton 1964). U Ukraińców podobne zachowania 
jak do tej pory nie zostały zaobserwowane, choć i u nich znaczenie sieci migra-
cyjnych nie może być bagatelizowane.

Repatrianci i impatrianci jako szczególna kategoria 6.3.2. 
imigrantów 

Repatrianci i impatrianci w porównaniu do pozostałych grup przybyszów z za-
granicy znajdują się w uprzywilejowanej sytuacji. Ze względu na swe polskie 
pochodzenie znacznie łatwiej jest im otrzymać polskie obywatelstwo. Uzy-
skują je praktycznie automatycznie wraz z przekroczeniem polskiej granicy 
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na podstawie wizy repatriacyjnej. Tym samym nabywają wszystkie prawa przy-
należne obywatelom polskim, a więc także pełny dostęp do polskiego rynku 
pracy bez konieczności posiadania zezwolenia na zatrudnienie. Co więcej, 
dodatkowo uzyskują oni prawo do pomocy integracyjnej41 finansowanej z bu-
dżetu państwa.

Zanim zostanie przedstawiona sytuacja repatriantów i impatriantów w Polsce, 
należy rozpocząć od wyjaśnienia kwestii terminologicznych. Zgodnie ze słowni-
kową definicją repatriacja jest to zorganizowany przez administrację państwo-
wą lub inne instytucje publiczne powrót do ojczyzny osób, które z różnych po-
wodów znalazły się poza granicami swojego państwa (Okólski 2002). Słowo to 
pochodzi od łacińskiego pojęcia repatriatio, co oznacza „powrót do ojczyzny”. 
Jak utrzymuje Paweł Hut (2002), termin ten nie jest właściwy do określania 
współczesnych przesiedleń do Polski. Obecnie bowiem na podstawie wiz re-
patriacyjnych do Polski przybywają głównie urodzeni i wychowani za granicą 
potomkowie Polaków. Nie powracają do ojczyzny, skoro nigdy wcześniej z niej 
nie wyjeżdżali. Równocześnie Hut proponuje zastąpienie pojęcia „repatriacja” 
bardziej adekwatnym terminem „impatriacja” (uojczyźnienie). Zwrócenie uwagi 
na ten problem terminologiczny jest ważne nie tylko z punktu widzenia porząd-
ku pojęciowego. Służy także pokazaniu, że impatrianci mogą mieć trudności 
adaptacyjne innej natury niż repatrianci. W przeciwieństwie do repatriantów 
często nie znają oni języka polskiego lub też znają go słabo. Zazwyczaj nie 
są zorientowani w polskich realiach, gdyż często nigdy wcześniej w Polsce nie 
mieszkali (wyjątek stanowią absolwenci polskich uczelni). Warto więc o tym 
rozróżnieniu pamiętać przy projektowaniu programów pomocowych dla tej 
grupy imigranckiej. 

W niniejszym podrozdziale przedstawiono ramy prawne repatriacji do Polski 
oraz dynamikę i strukturę tego zjawiska, następnie skupiono się na proble-
mach adaptacyjnych powracających do ojczyzny Polaków związanych z ich 
położeniem na polskim rynku pracy. Na koniec omówiono rolę organizacji 
pozarządowych w ułatwianiu przystosowania się repatriantów i impatriantów 
do warunków życia i pracy w Polsce.

Prawa repatriantów w Polsce

Obecnie kwestię przesiedleń Polaków do ojczyzny reguluje ustawa z dnia 9 li-
stopada 2000 r. o repatriacji42, która weszła w życie 1 stycznia 2001 r. Wzoro-
wana ona była na zagranicznych rozwiązaniach prawnych, zwłaszcza niemie-
ckich (Weinar 2003). Wcześniej przesiedlenia repatriantów były normowane 
przez ustawę z dnia 25 czerwca 1997 r. o cudzoziemcach43. W okresie poprze-
dzającym wydanie tych aktów prawnych repatriacja odbywała się żywiołowo 
na własną rękę na podstawie ogólnych przepisów dotyczących cudzoziemców. 

41. Prawo do udziału w bezpłatnych programach integracyjnych mają w Polsce ponadto jedynie uchodźcy.
42. Dz. U. nr 106, poz. 1118 z późn. zm.
43. Dz. U. nr 114, poz. 739 z późn. zm. 
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Prawo repatriacyjne opiera się na ideologicznej koncepcji, w myśl której po-
winnością państwa polskiego jest umożliwienie repatriacji Polakom, którzy 
pozostali na Wschodzie i na skutek deportacji, zesłań i innych prześladowań 
narodowościowych lub politycznych nie mogli w Polsce nigdy się osiedlić44. 
O ile na podstawie ustawy z 1997 r. do Polski mogły się repatriować osoby ze 
wszystkich części świata, o tyle w ustawie z 2000 r. zakres geograficzny został 
ograniczony do byłych republik Związku Radzieckiego45. Intencją ustawodawcy 
było umożliwienie przesiedlenia do ojczyzny tym Polakom, którzy nie mieli ta-
kiej szansy w ramach wcześniejszych akcji przesiedleńczych (lata 40. i 50.) oraz 
ze względu na ich wyjątkowo trudne położenie materialne uniemożliwiające im 
przyjazd do ojczyzny na własną rękę.

Zgodnie z ustawą o repatriacji repatriantem jest osoba polskiego pochodze-
nia, która przybyła do Polski na podstawie wizy wjazdowej w celu repatriacji 
z zamiarem osiedlenia się na stałe. Posiadanie polskich korzeni uznaje się za 
stwierdzone, jeśli osoba deklarująca narodowość polską potrafi udowodnić, że 
co najmniej jedno z jej rodziców lub dziadków albo dwoje pradziadków było 
narodowości polskiej, a ponadto wykazać swój związek z polskością poprzez 
pielęgnowanie polskiej mowy, polskich tradycji i zwyczajów. 

Oprócz tego, iż uzyskanie statusu repatrianta jest jedną z uprzywilejowanych 
dróg nabycia polskiego obywatelstwa i wszystkich przynależnych z tego tytułu 
praw, stanowi ono również podstawę do różnego rodzaju świadczeń przysługu-
jących repatriantom. Pomoc dla przesiedleńców obejmuje:

zasiłek transportowy na pokrycie kosztów dojazdu do Polski, A

zasiłek na zagospodarowanie się i bieżące utrzymanie, A

zasiłek szkolny na pokrycie kosztów związanych z podjęciem nauki w Polsce  A

przez małoletnie dzieci,
częściowy zwrot kosztów związanych z adaptacją lub remontem lokalu  A

mieszkalnego w miejscu osiedlenia się w Polsce,
możliwość uczestnictwa w kursach nauki języka polskiego i adaptacji w spo- A

łeczeństwie polskim.

Repatriantom przysługuje ponadto prawo do: świadczeń emerytalnych lub ren-
towych z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, pracy i prowadzenia działalno-
ści gospodarczej na zasadach obowiązujących obywateli polskich, bezpłatnej 
opieki medycznej, świadczeń rodzinnych, świadczeń z pomocy społecznej. Po-
nadto – podobnie jak inne kategorie osób zagrożonych wykluczeniem spo-
łecznym – mogą oni mieć pierwszeństwo w uzyskaniu mieszkania socjalnego, 
przy czym należy pamiętać, iż polskie gminy dysponują bardzo ograniczonym 
zasobem lokali komunalnych.

44. Ze wstępu do ustawy o repatriacji.
45. Wiza repatriacyjna może być wydana jedynie tym cudzoziemcom-Polakom, którzy przed wejściem w życie ustawy o repatriacji 

zamieszkiwali na stałe na terytorium obecnej Republiki Armenii, Republiki Azerbejdżańskiej, Republiki Gruzji, Republiki Kazachstanu, 
Republiki Kirgiskiej, Republiki Tadżykistanu, Republiki Turkmenistanu, Republiki Uzbekistanu albo azjatyckiej części Federacji 
Rosyjskiej.
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Z punktu widzenia sytuacji repatrianta na rynku pracy ważne są jego upraw-
nienia wspierające jego aktywność zawodową. Repatriant może uzyskać zwrot 
części kosztów poniesionych na podnoszenie kwalifikacji zawodowych. Z kolei 
pracodawca zatrudniający repatrianta ma prawo do refundacji części kosztów 
poniesionych na: utworzenie stanowiska pracy, przeszkolenie repatrianta oraz 
wynagrodzenia, nagrody i składki na ubezpieczenia społeczne. W opinii eks-
pertów badanych w ramach projektu „Polska wobec Polaków na Wschodzie” 
ulgi te i subwencje nie przyniosły znaczących rezultatów, środki przeznaczone 
na ten cel tylko w niewielkim stopniu są wykorzystywane (Frelak, Hut 2006).

Z kolei członkowie najbliższej rodziny repatrianta narodowości innej niż polska 
po osiedleniu się w Polsce uzyskują zezwolenie na osiedlenie się, co daje im 
niemal wszystkie prawa przysługujące obywatelom polskim, włącznie z prawem 
do pracy bez konieczności posiadania zezwolenia na pracę46 (oprócz praw 
wyborczych oraz wizowych). Ponadto nie mają oni prawa do ubiegania się 
o polskie renty i emerytury, jeżeli nie osiągnęli w Polsce wymaganego okresu 
składkowego.

Obecna ustawa o repatriacji umożliwia przesiedlenie tylko nielicznej grupie 
Polaków. Tymczasem zgodnie z art. 52 ust. 5 Konstytucji każda osoba, której 
pochodzenie polskie zostało stwierdzone zgodnie z ustawą, może osiedlić się 
na terytorium RP na stałe. Ten przepis konstytucyjny od kilku już lat stosowany 
jest bezpośrednio, a liczba zezwoleń na osiedlenie się wydawana osobom pol-
skiego pochodzenia gwałtownie rośnie: 2000 r. – 75, 2001 – 87, 2002 – 45, 
2003 – 128, 2004 – 389, 2005 (do 6.12.2005 r.) – 66447.

Nie zmienia to jednak faktu, że do dnia dzisiejszego nie stworzono ustawo-
wych warunków stosowania art. 52 ust. 5 Konstytucji. Wprawdzie od lat 90. 
przygotowywane są kolejne wersje ustawy o Karcie Polaka mającej umożliwić 
imigrację do Polski wszystkim osobom pochodzenia polskiego, jednak jak do-
tychczas nie została ona uchwalona. Ostatni projekt ustawy o Karcie Polaka 
w 2006 r. przygotował Zespół ds. Polonii i Polaków za Granicą kierowany 
przez senatora Adama Lipińskiego – Sekretarza Stanu Kancelarii Prezesa Rady 
Ministrów. W projekcie tym zaproponowano rozwiązania ułatwiające Polakom-
cudzoziemcom utrzymywanie więzi z Polską, jednakże w symbolicznym zakresie 
(brak prawa do osiedlenia się w Polsce oraz prawa do pracy bez zezwolenia, 
a jedynie prawo do bezpłatnej wizy pobytowej długoterminowej uprawniają-
cej do wielokrotnego wjazdu na terytorium RP, a podczas pobytu: do podej-
mowania studiów, do korzystania przez małoletnie dzieci z nauki w szkołach 
publicznych, do bezpłatnego wstępu do muzeów, do zniżki kolejowej oraz do 
niektórych świadczeń medycznych). 

46. Przed 2003 r. cudzoziemscy małżonkowie obywateli polskich otrzymywali jedynie zezwolenie na pobyt czasowy, a zatem przysługiwał 
im bardzo wąski zakres praw – jak pozostałym imigrantom czasowym. Jednym z najpoważniejszych problemów był obowiązek 
posiadania przez nich zezwoleń na pracę, a te mogli uzyskać jedynie w sytuacji, gdy na dane miejsce pracy nie znalazł się chętny polski 
bezrobotny. Prawo to zostało zmienione w 2003 r. m.in. w wyniku interwencji Rzecznika Praw Obywatelskich.

47. Dane URiC przytoczone za Biuletynem Migracyjnym nr 4 z 2005 r.

Sytuacja 
repatriantów 
na rynku 
pracy

Rodziny 
repatriantów

Ustawa o 
repatriacji 
a Konstytucja

Ustawa 
o Karcie 
Polaka



142

Współczesne procesy migracyjne w Polsce a aktywność organizacji 
pozarządowych w obszarach powiązanych z rynkiem pracy

O wiele dalej idący jest projekt ustawy o stwierdzaniu polskiego pochodzenia 
skierowany do uzgodnień międzyresortowych przez resort spraw wewnętrznych 
i administracji w maju 2007 r. Na jego podstawie Polak z zagranicy uzyskiwał-
by możliwość uzyskania zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony wraz 
z prawem do pracy i do prowadzenia działalności gospodarczej na zasadach 
obowiązujących obywateli polskich. Po dwóch latach mógłby starać się zezwo-
lenie na osiedlenie się, a po kolejnych dwóch latach o uznanie za repatrianta, 
co byłoby równoznaczne z uzyskaniem obywatelstwa polskiego i całego kata-
logu praw przysługującego z racji uzyskania statusu obywatela RP. 

Repatriacja do Polski w świetle oficjalnych statystyk

Nie wszyscy Polacy na Wschodzie chętni przesiedlić się do Polski w rzeczywisto-
ści mają taką możliwość. Uzyskać wizę repatriacyjną mogą jedynie pod warun-
kiem, że przedstawią dowód potwierdzający posiadanie lub zapewnienie lokalu 
mieszkalnego i źródeł utrzymania w Polsce, np. uchwałę rady gminy zawierają-
cą zobowiązanie do zapewnienia warunków do osiedlenia się przez okres nie 
krótszy niż 12 miesięcy. Przedtem uzyskują jedynie promesę wizy repatriacyjnej 
i rejestrowani są w bazie danych Rodak kojarzącej oferty repatriantów i samo-
rządów lokalnych. W końcu grudnia 2005 r. w bazie tej zarejestrowane były 
2 184 osoby oczekujące na zaproszenie od polskiej gminy. Jak wynika z analizy 
danych z systemu Rodak przeprowadzonej przez Pawła Huta (2005), wśród 
oczekujących na repatriację dominują osoby w wieku produkcyjnym, jednak 
zwykle przesiedleniem zainteresowane są całe wielopokoleniowe rodziny.

Urzędowe rejestry nie oddają w pełni obrazu repatriacji do Polski, gdyż reje-
strują one jedynie decyzje administracyjne wydane w sprawie repatriacji, nie 
są zaś źródłem informacji o rzeczywistej skali, dynamice i strukturze tego zja-
wiska. Nie wiadomo, ile osób, które uzyskały wizę repatriacyjną, rzeczywiście 
do Polski przyjechało i osiedliło się. Nie wiadomo, ilu repatriantów przyjechało 
do Polski, a następnie – np. z powodu problemów adaptacyjnych – powróciło 
do swoich krajów pochodzenia (rerepatriacja). Wreszcie nie jest znana licz-
ba repatriantów, którzy zdecydowali się wyjechać na Zachód, szczególnie po 
wejściu Polski do Unii Europejskiej, kiedy to pojawiły się prawne ułatwienia 
migracji do krajów Europy Zachodniej. Tym bardziej że – jak wynika z badań 
np. Agnieszki Weinar (2003) – motywy przyjazdu repatriantów do Polski często 
nie są natury patriotycznej i sentymentalnej, lecz pragmatycznej. W związku 
z trudnościami na polskim rynku pracy część z nich rozważa emigrację z Polski 
dalej na Zachód. Kozłowski (2006) w swym tekście poświęconym czynnikom 
warunkującym repatriację z krajów b. ZSRR stwierdza wprost, iż repatriacja jest 

„specyficzną formą migracji ekonomicznej”.

Mając na uwadze te zastrzeżenia, warto jednak zapoznać się z danymi staty-
stycznymi dotyczącymi repatriacji. Obrazują one bowiem pewien ogólny trend. 
Jedno na podstawie oficjalnych statystyk można stwierdzić z całą pewnością: 
prowadzona przez państwo polskie akcja repatriacyjna nie zakończyła się suk-
cesem w sensie ilościowym. Jak oceniają eksperci, Polska utraciła już najlep-
szy moment na sprowadzenie rodaków ze Wschodu – początek lat 90. (por. 
Hut 2006). W latach 1997-2005 wydano w sumie 3 776 wiz repatriacyjnych, 
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a w ramach repatriacji przybyło do Polski zaledwie niespełna 5 tys. osób (ta-
bela 6.5). Jest to znikoma skala w porównaniu z poprzednimi dwiema falami 
repatriacji (lata 40. i 50.), w ramach których przesiedliło się do naszego kraju – 
w zależności od ocen – od 2 mln (por. Hut 2007) do 2,5 mln Polaków (por. Ko-
złowski 2006). Obecnie można mówić o wygasaniu trzeciej „fali” repatriacji

Najwięcej wiz repatriacyjnych uzyskują przybysze z Kazachstanu. W 2005 r. wy-
dano im ich 155, czyli o 23 więcej niż w roku poprzednim, ale przeszło dwa 
razy mniej niż w szczytowym 2001 r. (361). Kolejne pozycje zajmują od lat 
przybysze z Rosji – 32, Białorusi – 30 oraz Ukrainy – 23 (zob. tabela 6.6).

W latach 1998-2005 najwięcej osób przybyłych w ramach repatriacji osiedliło 
się w województwie mazowieckim – 754, dolnośląskim – 600, małopolskim – 
439 i lubelskim – 288. Prawie połowa zatem w zaledwie trzech województwach. 
Z kolei najmniej zaproszeń dla repatriantów wystosowano w tym okresie z na-
stępujących województw: świętokrzyskie – dla 74 osób, warmińsko-mazurskie 

– dla 117, lubuskie – dla 141, kujawsko-pomorskie – dla 145 (zob. tabela 
6.7).

W okresie od 2001 do 2005 r. w ramach repatriacji przybyło do Polski 1 207 
rodzin, które tworzyły w sumie 2 994 osoby. Zdecydowaną większość z nich, bo 
aż 89%, stanowią osoby pochodzenia polskiego, a zaledwie 11% członkowie 

Gdzie 
osiedlają się 
repatrianci?

Repatriacja do Polski w latach 1997-2005Tab. 6.5. 

Wyszczególnienie 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Wnioski w sprawie repatriacji 671 898 1014 1026 1083 801 586 171 307
Wnioski o wizę repatriacyjną - 808 937 929 956 717 552 151 276
Wnioski o udzielenie zezwole-
nia na zamieszkanie na czas 
oznaczony dla członków rodzin 
będących innej niż polska 
narodowości

- 90 77 97 127 84 34 20 31

Wydane wizy repatriacyjne 316 281 278 662 804 613 301 269 252
Osoby przybyłe w ramach 
repatriacji 267 399 362 944 1000 832 455 372 335

Źródło: Urząd ds. Repatriacji i Cudzoziemców (za: GUS i za: Kępińska 2006)

Wizy repatriacyjne do Polski wydane w latach 1997-2005 według kraju Tab. 6.6. 
wydania wizy

Kraj wydania wizy 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Białoruś - 10 15 45 140 127 43 39 30
Gruzja - - - - - 1 3 - 3
Kazachstan 316 245 172 361 216 194 156 122 155
Litwa - - 11 16 20 3 - 1 1
Łotwa - 1 1 10 - - - - -
Mołdowa - 1 2 10 9 5 2 - 2
Niemcy - - - - - 1 - - -
Republika Czeska - - - - 2 4 1 1 1
Rosja - 7 8 10 36 31 11 35 32
Ukraina - 15 69 210 381 245 77 56 23
Uzbekistan - 2 - - - 2 8 15 5
Ogółem 316 281 278 662 804 613 301 269 252

Źródło: Urząd ds. Repatriacji i Cudzoziemców (za: GUS i za: Kępińska 2006)
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ich rodzin innej niż polska narodowości. Niemal co piąta osoba objęta repa-
triacją to dziecko poniżej 19. roku życia (tabela 6.8).

Problemy repatriantów i impatriantów na polskim rynku pracy 

Jednym z największych problemów, z jakimi borykają się repatrianci na pol-
skim rynku pracy, jest degradacja zawodowa. Ze względu m.in. na trudności 
językowe oraz na specyficzny wschodni akcent Polakom przybyłym ze Wschodu 
bardzo trudno jest znaleźć pracę zgodną z ich kwalifikacjami. Powoduje to 
frustrację u osób dobrze wykształconych, które w Polsce muszą decydować się 
na wykonywanie prac fizycznych. Jak wynika z badań Huta (2002), aż 56,9% 
osób przybyłych w ramach repatriacji miało poważne trudności ze znalezieniem 
pracy w pierwszych tygodniach po przybyciu do Polski. W późniejszym okresie 
przeszło połowie udawało się wprawdzie podjąć pracę, ale w gorszych, mało 
prestiżowych zawodach, niezgodnych z ich aspiracjami zawodowymi. Problem 
ten w największym stopniu dotyczył przybyszów z Kazachstanu – w kraju po-
przedniego zamieszkania często wykonywali prestiżowe zajęcia (nauczyciele, 
dyrektorzy, kierownicy, specjaliści), w Polsce musieli nierzadko podejmować 
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poniżej 
kwalifikacji

Repatriacja do Polski w latach 1998-2005 według województw Tab. 6.7. 
osiedlenia

Województwo
Osiedlone rodziny, Osiedlone osoby

1998-2005 1998-2005 2002 2003 2004 2005

Dolnośląskie 203 600 68 43 41 34
Kujawsko-Pomorskie 53 145 31 12 6 19
Lubelskie 155 288 43 40 23 17
Lubuskie 61 141 44 10 9 4
Łódzkie 88 212 33 12 10 21
Małopolskie 188 439 77 50 53 32
Mazowieckie 351 754 152 60 45 37
Opolskie 81 218 29 26 53 22
Podkarpackie 51 215 36 38 5 13
Podlaskie 103 287 96 37 28 38
Pomorskie 76 248 48 33 26 14
Śląskie 125 375 50 43 29 18
Świętokrzyskie 14 74 9 5 9 6
Warmińsko-Mazurskie 47 117 15 6 4 8
Wielkopolskie 97 267 40 8 11 12
Zachodniopomorskie 86 319 61 32 20 40

Źródło: Urząd ds. Repatriacji i Cudzoziemców (za: GUS i za: Kępińska 2006)

Osoby i ich rodziny przybyłe do Polski w ramach repatriacji w latach Tab. 6.8. 
2001-2005

Wyszczególnienie 2001 2002 2003 2004 2005

Rodziny 429 355 175 120 128
Osoby 1000 832 455 372 335
Repatrianci 904 741 408 329 284
W tym: dzieci poniżej 19. roku życia 182 151 87 72 62

Członkowie rodzin repatriantów innej niż 
polska narodowości      

 96 91 47 43 51
Źródło: Urząd ds. Repatriacji i Cudzoziemców (za: GUS i za: Kępińska 2006)
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pracę na stanowiskach robotniczych. Aż niemal 30% repatriantów negatywnie 
oceniło warunki swojej pracy i płacy i wyrażało chęć zmiany pracy, podczas 
gdy 10% szukało jakiegokolwiek zatrudnienia. Problemy te były spowodowa-
ne m.in. niewywiązywaniem się gmin z zobowiązania zapewnienia pracy, pro-
ponowaniem pracy poniżej kwalifikacji, trudnościami osób nieposiadających 
obywatelstwa polskiego w podjęciu zatrudnienia czy generalnie z bezrobociem 
dotykającym także pozostałych członków społeczności lokalnej, w której żyli 
repatrianci. Do podobnych wniosków o trudnościach repatriantów ze znalezie-
niem pracy doszedł Kozłowski (1999) badający pod koniec lat 90. repatrian-
tów z Kazachstanu. Również według badań przeprowadzonych przez Socho-
ckiego (2003) większość respondentów (62%) miała problemy z pracą oraz ze 
złą sytuacją materialną i był to też najczęściej wskazywany przez nich problem 
adaptacyjny.

Przedstawione powyżej wyniki badań dotyczą okresu sprzed wejścia Polski do 
Unii Europejskiej. Sytuacja repatriantów i impatriantów mogła już lub może 
w przyszłości poprawić się w związku masowymi migracjami zarobkowymi Po-
laków do krajów unijnych. Już teraz pracodawcy zgłaszają trudności w znale-
zieniu pracowników (por. NBP 2007). Pojawiają się więc luki w podaży pracy, 
które mogą być zapełniane przez migrantów polskiego pochodzenia. Otwarta 
jednak pozostaje kwestia, czy oni również nie zechcą wyjechać dalej na Za-
chód w celu poszukiwania lepszej pracy i lepszych zarobków.

Osobnym problemem pośrednio związanym z położeniem repatriantów i im-
patriantów na polskim rynku pracy jest nieuznawanie okresów zatrudnienia 
w krajach poprzedniego zatrudnienia (jeżeli były to kraje nienależące do Unii 
Europejskiej) do okresów składkowych niezbędnych do przyznania świadczeń 
emerytalnych. W rezultacie zwłaszcza najstarsi repatrianci mogą liczyć jedy-
nie na najniższe polskie emerytury w wysokości niecałych 500 zł. W jeszcze 
gorszej sytuacji są cudzoziemscy małżonkowie repatriantów innej niż polska 
narodowości. Nie przysługuje im nawet minimalne świadczenie emerytalne, 
jeżeli większość swego życia zawodowego spędzili w kraju nienależącym do 
Unii Europejskiej.

 Migranci przymusowi w Polsce6.3.3. 

Celem niniejszego podrozdziału jest przedstawienie sytuacji w Polsce uchodź-
ców (w rozumieniu Konwencji Genewskiej z 1951 r.48) oraz cudzoziemców ze 
zgodą na pobyt tolerowany. Należy podkreślić, że nie są to migranci ekono-
miczni, przybywający do naszego kraju w celach zarobkowych, lecz tzw. mi-
granci przymusowi poszukujący ochrony międzynarodowej za granicą z powo-
du prześladowań w kraju pochodzenia (zob. ramka). Ponieważ często uciekają 
oni przed konfliktami wojennymi w swojej ojczyźnie, zwykle mają za sobą trau-
matyczne przeżycia, a zatem ich przystosowanie się do funkcjonowania w no-
wym kraju osiedlenia, również na rynku pracy, jest szczególnie trudne.

48. Dz. U. z 1991 r. nr 119, poz. 515.
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Pierwsza część tego podrozdziału przedstawia uwarunkowania prawne integra-
cji migrantów przymusowych w Polsce, m.in. na rynku pracy, następnie ukazuje 
ilościowy obraz zjawiska migracji przymusowych do naszego kraju, a ponadto 
zawiera przegląd rezultatów wybranych badań socjologicznych poświęconych 
tej grupie cudzoziemców. 

Prawa uchodźców i cudzoziemców ze zgodami na pobyt tolerowany

Ogólnie rzecz biorąc, migranci przymusowi zrównani są w prawach z obywate-
lami polskimi49. Mogą podejmować pracę w Polsce bez ograniczeń50 (bez obo-
wiązku posiadania zezwolenia na pracę), podobnie jak członkowie ich rodzin 
przebywający w Polsce na podstawie zezwolenia na zamieszkanie na czas 
oznaczony51. Mogą oni również rejestrować się w powiatowych urzędach pracy 
i za ich pośrednictwem szukać pracy w Polsce. Należy jednak podkreślić, iż nie 
mogą oni pracować w innych krajach UE na takich samych zasadach jak oby-
watele polscy, lecz potrzebują wiz z prawem do pracy i/lub zezwoleń na pracę 
(Gracz 2006).

Tak jak rdzenni mieszkańcy Polski mogą swobodnie podejmować działalność 
gospodarczą w Polsce52, mają pełny dostęp do bezpłatnej edukacji publicznej53, 
publicznej służby zdrowia54, pomocy społecznej55 czy świadczeń rodzinnych56. 
Nie posiadają jedynie praw wyborczych, a cudzoziemcy ze zgodą na pobyt 
tolerowany także prawa do bezpłatnej nauki w szkołach wyższych. 

49. Nie posiadają jedynie praw wyborczych oraz nie dotyczy ich prawo wizowe odnoszące się do obywateli polskich.
50. Z wyjątkiem pracy w zawodach zarezerwowanych wyłącznie dla obywateli polskich, np. na stanowisku sędziego, prokuratora czy 

ochroniarza.
51. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2004 r. nr 99, poz. 1001 ze zm.).
52. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2004 r. nr 173, poz. 1807 ze zm.).
53. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 ze zm.), Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo 

o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2005 r. nr 164, poz. 1365 ze zm.).
54. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej fi nansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2004 r. nr 210, poz. 

2135 ze zm.).
55. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz . U. z 2004 r. nr 64, poz. 593 ze zm.).
56. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. nr 139, poz. 992 ze zm.).

Możliwości 
podjęcia 
pracy

Uchodźca jest to osoba, która na skutek uzasadnionej obawy przed prześladowaniem z powodu swojej 
rasy, religii, narodowości, grupy społecznej lub przekonań politycznych, znajduje się poza granicami 
kraju, którego jest obywatelem, i nie może lub nie chce z powodu tych obaw korzystać z ochrony pań-
stwa, którego jest obywatelem.
Źródło: art. 1A Konwencji Genewskiej z 1951 r., podpisanej przez Polskę w 1991 r. (Dz. U. z 1991 r. nr 
119, poz. 515)
Zgoda na pobyt tolerowany1 jest to jedna z form ochrony międzynarodowej udzielanej cudzoziem-
com w Polsce, która może być udzielona w trzech sytuacjach: 

gdy cudzoziemiec nie spełnia kryteriów nadania statusu uchodźcy, a mimo to jego wydalenie jest 1. 
niedopuszczalne w świetle praw człowieka wskazanych w art. 97 ust. 1 pkt 1 ustawy o udzielaniu 
cudzoziemcom ochrony na terytorium RP, 
gdy jego wydalenie jest niewykonalne,2. 
jako skutek rozstrzygnięcia o niedopuszczalności ekstradycji. 3. 

Cudzoziemcom ze zgodą na pobyt tolerowany przysługują takie same prawa ekonomiczne i socjalne 
jak tzw. uznanym uchodźcom – z wyjątkiem pomocy integracyjnej oraz prawa do podróżowania do 
krajów Unii Europejskiej bez wiz. Nie mają oni poza tym – jak dotychczas – prawa do bezpłatnej nauki 
w szkołach wyższych. 

Źródło: ustawa o udzielaniu cudzoziemcom ochrony ma terytorium RP z 2003 r. (Dz. U. z 2003 r. nr 128, poz. 1176 z późn. zm.) 

Co daje 
status 
uchodźcy?
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Uchodźcy w odróżnieniu od cudzoziemców z pobytem tolerowanym posia-
dają także prawo do podróżowania po państwach Unii Europejskiej bez wiz 

– na mocy Europejskiego porozumienia w sprawie zniesienia wiz dla uchodź-
ców57, którego Polska stała się stroną 21 maja 2005 r.. Dodatkowo uznani 
uchodźcy uprawnieni są do udziału w rocznych bezpłatnych indywidualnych 
programach integracyjnych (IPI)58 oraz – jako kategoria osób szczególnie na-
rażonych na wykluczenie społeczne – do zakładania spółdzielni socjalnych59. 
Nie mają takich praw cudzoziemcy ze zgodą na pobyt tolerowany60, mimo iż 
borykają się z identycznymi problemami integracyjnymi. 

Indywidualne programy integracyjne nie są obowiązkowe. Zgodnie z ustawą 
z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej uchodźcy mają prawo wnio-
skować o nie w ciągu 30 dni od momentu uzyskania statusu uchodźcy. Progra-
my te koordynowane są przez wojewodę, a obsługiwane przez pracowników 
socjalnych zatrudnionych w powiatowych centrach pomocy rodzinie. Na IPI 
składają się następujące elementy: 

pomoc finansowa,  A

ubezpieczenie zdrowotne,  A

lekcje języka polskiego, A

wsparcie i specjalistyczne poradnictwo pracownika socjalnego. A

Programy te – jak sama nazwa wskazuje – powinny być zindywidualizowane 
i przystosowane do konkretnych potrzeb uchodźcy. Są one poprzedzone wywia-
dem środowiskowym przeprowadzonym przez pracownika socjalnego i ustala-
ne we współpracy z samym uchodźcą. Ze wstępnych wyników badań poświęco-
nych ewaluacji tychże programów wynika jednak, że rzadko dostosowywane są 
one do konkretnych potrzeb i możliwości cudzoziemca, a z reguły ograniczają 
się do wypełnienia obowiązków określonych w ustawie (Klaus 2007). 

Indywidualny program integracyjny jest rodzajem umowy, która określa za-
równo zakres pomocy, jak i obowiązki uchodźcy (np. nauka języka polskie-
go, rejestracja w powiatowym urzędzie pracy czy aktywne poszukiwanie pracy), 
których wypełnianie jest warunkiem udzielanego wsparcia. Uchodźca biorący 
udział w IPI nie ma prawa do swobodnego wyboru miejsca zamieszkania – 
ma obowiązek osiedlić się tam, gdzie wskaże mu wojewoda. Regulacja ta ma 
na celu równomierne rozmieszczenie cudzoziemców na terenie województw 
i przeciwdziałanie powstawaniu gett etnicznych. W rzeczywistości może jednak 
prowadzić do problemów z adaptacją społeczno-zawodową, np. gdy uchodź-
ca zostanie osiedlony w rejonie, w którym występują szczególne trudności ze 
znalezieniem pracy.

57. Dz. U. z 2005 r. nr 225, poz. 1929.
58. Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 29 września 2005 r. w sprawie udzielania pomocy uchodźcom (Dz. U. z 2005 r. nr 

201, poz. 1669).
59. Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2003 r. nr 122, poz. 1143 ze zm.), Ustawa z 27 kwietnia 2006 r. 

o spółdzielniach socjalnych (Dz. U. z 2006 r. nr 94, poz. 651).
60. W 2006 r. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej zapowiedziało objęcie specjalnymi programami integracyjnymi cudzoziemców ze 

zgodą na pobyt tolerowany, ale jak dotąd nie zostały podjęte decyzje w tej sprawie.  

IPI – indy-
widualne 
programy 
integracyjne
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Według ekspertów okres trwania programu integracyjnego jest zbyt krótki, nie 
wystarcza na przygotowanie uchodźców do samodzielnego funkcjonowania 
w Polsce na rynku pracy i w innych dziedzinach życia społecznego (por. Klaus 
2007, UNHCR 2005, Smoter 2006a). Nieskuteczność zaledwie rocznego 
wsparcia integracyjnego potwierdzają sami uchodźcy – uczestnicy wywiadów 
w badaniu przeprowadzonym przez Weinar (2003). Paradoksalne jest zwłaszcza 
to, że cudzoziemcy ze statusem uchodźcy uzyskują znacznie mniejsze wsparcie 
niż osoby ubiegające się o ten status. 

Migranci przymusowi w Polsce w świetle danych statystycznych

Pierwsza znaczna grupa uchodźców w Polsce pojawiła się na początku lat 90. 
Byli to cudzoziemcy uciekający przed konfliktem wojennym na Bałkanach, de-
portowani ze Szwecji do Polski jako do tzw. pierwszego bezpiecznego kraju 
trzeciego (Grzymała-Kazłowska, Okólski 2003).

Obecnie zdecydowaną większość cudzoziemców ubiegających się o status 
uchodźcy w Polsce stanowią obywatele Rosji, najczęściej narodowości cze-
czeńskiej. W 2006 r. złożyli oni aż 90% z  7088 aplikacji (w 2005 r. – 91%, 
w 2004 – 89%, w 2003 – 81%). Na kolejnych miejscach wśród aplikujących 
od lat znajdują się cudzoziemcy z następujących państw: Białorusi – 75, Paki-
stanu – 66, Ukrainy – 60 oraz Armenii – 48. Czeczeni dominują również wśród 
uzyskujących ochronę państwa polskiego: w 2006 r. stanowili 92% z 422 cu-
dzoziemców, którym nadano status uchodźcy, oraz aż 98% z 2 045 osób, które 
uzyskały zgodę na pobyt tolerowany w Polsce (Kępińska 2006). 

Warto wspomnieć, iż znaczną część aplikacji o nadanie statusu uchodźcy sta-
nowią powtórne wnioski składane najczęściej przez tych cudzoziemców, którzy 
uzyskali zgodę na pobyt tolerowany. W 2006 r. powtórne wnioski stanowi-
ły aż 41% ogółu. Cudzoziemcy decydowali się na ponowne składanie wnio-
sku, aby zapewnić sobie zakwaterowanie w ośrodkach dla uchodźców oraz 
utrzymanie61. 

Według danych Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w indywidualnych pro-
gramach integracyjnych dla uchodźców w 2005 r. uczestniczyło 554 cudzo-
ziemców, z czego najwięcej z Federacji Rosyjskiej (Czeczenii) – 497, Białorusi 

– 12 i Somalii – 12. Były one realizowane w województwach: mazowieckim 
– 130 programów, podlaskim – 47, lubelskim – 9, zachodniopomorskim – 7 
i łódzkim – 3. Wydano na nie w sumie 1 614 792 zł.

61. Od listopada 2006 r. cudzoziemcy posiadający zgodę na pobyt tolerowany, ponownie aplikujący o status uchodźcy nie mają już 
jednak prawa korzystać z pomocy socjalnej przysługującej ubiegającym się o status uchodźcy. Uchwalenie tego przepisu miało na celu 
ograniczenie zjawiska składania powtórnych wniosków o status uchodźcy, jednak cudzoziemcy znaleźli sposób na obejście tego przepisu 

– zrzekają się zgody na pobyt tolerowany i dopiero wtedy ponownie ubiegają się o status uchodźcy. W takiej sytuacji przysługuje im 
zakwaterowanie w ośrodkach dla uchodźców, wyżywienie itd.

Skąd 
uciekają 
uchodźcy?
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Migranci przymusowi na rynku pracy w Polsce

Dotychczas w Polsce przeprowadzono niewiele badań socjologicznych poświę-
conych sytuacji uchodźców i cudzoziemców ze zgodami na pobyt tolerowany. 
W niniejszym podrozdziale oparto się zatem nie tylko na wynikach badań em-
pirycznych, ale również na wiedzy eksperckiej osób na co dzień pracujących 
z uchodźcami. 

Problemem rzutującym na sytuację migrantów przymusowych na rynku pracy 
już na samym wstępie jest brak działań preintegracyjnych wobec osób miesz-
kających w ośrodkach dla cudzoziemców, ubiegających się o status uchodźcy. 
W trakcie trwania procedury uchodźczej nie mają one prawa do pracy w Pol-
sce, nie mogą nawet ubiegać się o uzyskanie zezwolenia na pracę (chyba że 
procedura ta przedłuży się powyżej 12 miesięcy z przyczyn nie leżących po stro-
nie uchodźcy). W tym czasie pozostają więc praktycznie bezczynni, nierzadko 
prowadzi to do wykształcenia się u nich syndromu wyuczonej bezradności oraz 
wzmocnienia postaw roszczeniowych, co bynajmniej nie sprzyja ich późniejsze-
mu wchodzeniu na polski rynek pracy (Klaus 2007, Ząbek 2003). 

Cudzoziemcy posiadający status uchodźcy oraz ci ze zgodą na pobyt tolerowa-
ny borykają się z podobnymi problemami na polskim rynku pracy. Do głównych 
trudności związanych z ich zatrudnieniem w Polsce według badania „Słuchając 
uchodźców” przeprowadzonego przez UNHCR (2005) można zaliczyć:

nieprzystawalność posiadanych kwalifikacji zawodowych do wymogów za- A

trudnienia w Polsce62,
problemy językowe (trudności dodatkowo wzmagane są przez niechęć mi- A

grantów przymusowych do nauki języka polskiego, co po części jest spowo-
dowane ich dalszymi planami migracyjnymi – Polska wciąż z reguły jest dla 
nich jedynie przystankiem w drodze na Zachód),
ograniczoną ofertę kursów zawodowych i trudności z korzystaniem z nich  A

z powodu bariery językowej.

Dodatkowym problemem zgłaszanym przez cudzoziemców z prawem do poby-
tu tolerowanego był – w przeciwieństwie do uznanych uchodźców – brak prawa 
do udziału w programach integracyjnych oraz w bezpłatnych kursach języka 
polskiego. Wobec powyższych problemów eksperci sformułowali następujące 
zalecenia, których adresatami są m.in. organizacje pozarządowe:

promowanie zasady niedyskryminacji cudzoziemców w miejscu pracy, A

zachęcanie migrantów do nauki języka polskiego i wspieranie ich w tym  A

przedsięwzięciu,
utworzenie systemu identyfikacji i doskonalenia umiejętności zawodowych  A

cudzoziemców,
zapewnienie dostępu do szkoleń zawodowych odpowiadających bieżącym  A

potrzebom rynku pracy,

62. Przykładowo uchodźcy ze Sri Lanki badani przez Aleksandrę Krzyżaniak w kraju pochodzenia zajmowali się uprawą ryżu, chilli, bana-
nów, bawełny, rybołówstwem albo np. pracowali w biurze do spraw nawadniania pól (Ząbek 2003).
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uruchomienie programów integracji dla migrantów przymusowych przez  A

organizacje pozarządowe (UNHCR 2005). 

Adaptacja zawodowa łatwiej przebiega w wypadku osób posiadających wyższe 
wykształcenie. Jednakże osoby z dyplomami uniwersyteckimi stanowią mniej-
szość w grupie cudzoziemców korzystających z ochrony państwa polskiego 
(Smoter 2006b). Poważnym problemem może być też nostryfikacja dyplomów 
uzyskanych za granicą (Ząbek 2003).

Sami pracodawcy nie są chętni zatrudniać migrantów przymusowych, m.in. 
dlatego, że okres ważności karty pobytu uchodźcy wynosi tylko 2 lata, a cudzo-
ziemca z pobytem tolerowanym zaledwie rok – mimo iż sam status uchodźcy 
czy zgoda na pobyt tolerowany udzielane są na czas nieokreślony. Szczególnie 
trudno jest migrantom przymusowym podjąć zatrudnienie na podstawie umowy 
o pracę na czas nieokreślony (Smoter 2006b).

Uchodźcy, a także ubiegający się o status uchodźcy z Afryki często znajdują 
nielegalną pracę na Stadionie Dziesięciolecia. Uchodźcy z Czeczenii z kolei 
preferują migrację do pracy za granicę, np. do sąsiednich Niemiec (Weinar 
2003).

Według badań najbardziej palącym problemem integracyjnym migrantów 
przymusowych – pośrednio również mającym wpływ na ich położenie na rynku 
pracy – są trudności mieszkaniowe. Po opuszczeniu ośrodka dla uchodźców po 
zakończeniu procedury uchodźczej muszą wynająć własne mieszkanie na za-
sadach rynkowych (dostęp do mieszkań komunalnych jest w Polsce bardzo 
ograniczony, a na przydział lokalu socjalnego czeka się zazwyczaj kilka lat). 
W szczególnie trudnej sytuacji znajdują się cudzoziemcy, którzy uzyskali tylko 
zgody na pobyt tolerowany, gdyż nie mają prawa do indywidualnych progra-
mów integracyjnych, a tym samym nie mogą liczyć na pomoc finansową na wy-
najęcie mieszkania. Inną przeszkodą jest niechęć właścicieli do wynajmowania 
mieszkań obcokrajowcom pochodzenia kaukaskiego. Dodatkowy problem to 
wyższy czynsz w wielkich miastach, a więc tam, gdzie uchodźcy mają większe 
możliwości znalezienia pracy (por. Klaus 2007, UNHCR 2005).

Jak wynika z wiedzy ekspertów zajmujących się problematyką uchodźczą, zde-
cydowana większość uchodźców, którzy zakończyli program integracyjny w Pol-
sce – z powodu trudności ze znalezieniem pracy – decyduje się na dalszą mi-
grację na Zachód. Podobne plany migracyjne z Polski mają cudzoziemcy ze 
zgodą na pobyt tolerowany, z tym że ich wyjazd z naszego kraju jest bardziej 
problematyczny. Nie posiadają tzw. genewskiego dokumentu podróży, który 
uprawniałby ich do przedostawania się do krajów unijnych bez wiz (Smoter 
2006a).
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7. 
 Funkcjonowanie organizacji 
pozarządowych w obszarach 
powiązanych z migracjami – 
dotychczasowe doświadczenia
Marta Biernath

Działania w obszarach związanych z imigracją7.1. 

Ostatnie kilkanaście lat przyniosło znaczne zmiany w sferach związanych z mo-
bilnością. Współcześni Polacy nie tylko masowo odwiedzają wielokulturową 
Europę Zachodnią, ale także, za sprawą napływu cudzoziemców zaczynają 
uświadamiać sobie różnorodność kulturową i społeczną świata ich otaczają-
cego – na ulicach polskich miast można coraz częściej spotkać osoby innego 
pochodzenia etnicznego, zjawisko bardzo rzadkie jeszcze kilkanaście lat temu. 
Coraz częściej publicznie dyskutuje się także o kwestiach związanych z mniej-
szościami narodowymi i etnicznymi zamieszkującymi Polskę, a także z napły-
wem imigrantów. 

Pozytywnym symptomem akceptacji takiego stanu rzeczy jest powstawanie 
coraz liczniejszych organizacji pozarządowych, których celem jest wspieranie 
osób nowoprzybyłych do Polski. Jednakże w porównaniu do państw zachod-
nich polska działalność w tej mierze wydaje się być w dużym stopniu ograni-
czona, zarówno jeśli chodzi o zakres działalności tychże organizacji, jak i moż-
liwości kształtowania przez nie rzeczywistości. Można wskazać co najmniej dwa 
powody takiego stanu rzeczy:

po pierwsze, polskie społeczeństwo obywatelskie wydaje się być jeszcze  A

nadal w fazie kształtowania, w konsekwencji czego jego działania nie mają 
jeszcze ugruntowanej pozycji.
po drugie, pomimo wieszczenia transformacji Polski w kraj imigracji netto,  A

cudzoziemców w Polsce jest po prostu nadal niewielu. 
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O miejscu problematyki migracyjnej w działalności polskich organizacji po-
zarządowych świadczy fakt, że w raporcie „Podstawowe fakty o organizacjach 
pozarządowych – raport z badania 2006” (Gumkowska, Herbst 2006) zagad-
nienie migracji nie zostało zupełnie uwzględnione, co może sugerować jego 
marginalne znaczenie w kontekście całościowej działalności trzeciego sektora 
lub też „ukrycie się” tej problematyki w szerszych kategoriach (np. kwestie po-
mocy socjalnej).

W ostatnich latach w zdecydowanej większości polskie organizacje pozarzą-
dowe skupiają się na udzielaniu wszelkiego rodzaju pomocy uchodźcom oraz 
osobom starającym się o ten status. Taki stan rzeczy może być efektem:

istnienia funduszy pomocowych przeznaczonych specjalnie dla tej grupy, np.  A

Europejskiego Funduszu Uchodźczego czy też zlikwidowanego niedawno 
funduszu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości dla osób z paszpor-
tem genewskim,
lub/i odpowiedzią społeczeństwa na niedoskonałe programy integracyjne  A

oferowane w Polsce uznanym uchodźcom. 

Znacznie rzadziej działania skierowane są do ogółu cudzoziemców – są to 
wtedy zazwyczaj konsultacje, najczęściej prawne lub zawodowe. Kilka organi-
zacji realizuje ostatnio programy mające na celu pomoc dzieciom (zazwyczaj 
dzieciom uchodźców) w lepszej integracji z polskim społeczeństwem (m.in. na-
leży w tym miejscu wspomnieć o działalności Polskiego Czerwonego Krzyża, 
Polskiej Akcji Humanitarnej czy Kliniki Prawa UW).

Jeśli natomiast chodzi o działania podejmowane przez poszczególne organi-
zacje, można wyróżnić kilka najważniejszych obszarów ich działalności. Przede 
wszystkim jest to: poradnictwo (zazwyczaj prawne lub zawodowe), pomoc psy-
chologiczna i socjalna, aktywizacja zawodowa, rozrywka oraz kwestie opieki 
zdrowotnej.  

Zdecydowanie najczęstszą formą aktywności organizacji pozarządowych jest 
udzielanie pomocy prawnej, w tym szczególnie uchodźcom, osobom występu-
jącym o status uchodźcy oraz osobom ze zgodą na pobyt tolerowany. Jednymi 
z najbardziej znanych w tym zakresie są działania Helsińskiej Fundacji Praw 
Człowieka (HFPC), w której od roku 1992 realizowany jest Program Bezpłatnej 
Pomocy Prawnej dla Cudzoziemców i Uchodźców. Podstawową działalnością 
tego programu jest udzielanie bezpłatnych porad prawnych zgłaszającym się 
do Fundacji cudzoziemcom oraz podejmowanie działań litygacyjnych. Udzie-
lanie porad prawnych dotyczy głównie formy i sposobu podejmowania kroków 
procesowych oraz przygotowywania pism procesowych dotyczących kwestii 
pobytu i praw cudzoziemców w Polsce. W sprawach szczególnie istotnych ze 
względu na ochronę praw człowieka prawnicy Fundacji reprezentują cudzo-
ziemców jako pełnomocnicy w postępowaniu administracyjnym (Fundacja 
może także zlecać adwokatom prowadzenie spraw cudzoziemców w postępo-
waniu sądowym). 

Ponadto od 1997 r. prawnicy HFPC przygotowują opinie prawne na temat 
aktów prawnych dotyczących cudzoziemców oraz biorą udział w pracach 
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legislacyjnych, np. w 1997 r. na zlecenie Kancelarii Sejmu RP przygotowano 
opinię prawną w sprawie nowelizacji ustawy o cudzoziemcach. Opinia doty-
czyła tych przepisów prawnych, które mają związek z przestrzeganiem zapi-
sów Konwencji Genewskiej dotyczącej statusu uchodźców oraz Europejskiej 
Konwencji Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. Najistotniejsze postulaty 
zawarte w opinii zostały uwzględnione w treści ustawy. W 2003 r. prawnicy 
brali udział w tworzeniu nowych ustaw: o cudzoziemcach i o udzielaniu cudzo-
ziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Ponadto Fundacja 
zajmuje się sygnalizowaniem naruszeń prawa.

Podobny program jak HFPC, „Prawnicy na rzecz uchodźców”, realizuje war-
szawskie Stowarzyszenie Interwencji Prawnej (SIP). W jego ramach udzielana 
jest indywidualna pomoc prawna uchodźcom i osobom starającym się o ten 
status. Ze Stowarzyszeniem współpracują wykwalifikowani prawnicy, którzy 
również mogą występować jako pełnomocnicy w postępowaniu przed Urzę-
dem ds. Cudzoziemców oraz przed Radą ds. Uchodźców. Najczęściej pora-
dy udzielane były z zakresu pomocy integracyjnej, pomocy socjalnej, prawa 
pracy i ubezpieczeń społecznych, rozpoczynania działalności gospodarczej 
oraz innych zagadnień prawnych, z którymi cudzoziemcy mają problemy (np. 
w bankach, kontaktach z urzędami, kwestiach związanych z wyrobieniem do-
kumentów, korzystaniem ze świadczeń medycznych, rejestracją w urzędzie pra-
cy czy uzyskaniem numeru PESEL lub NIP). Podobne działania realizują także 
zwłaszcza: krakowski Ośrodek Praw Człowieka UJ, Instytut na rzecz Państwa 
Prawa, Klinika Prawa UW.

W wypadku części organizacji oferta skierowana do imigrantów wykracza poza 
poradnictwo stricte administracyjne – cudzoziemcom oferowana jest pomoc 
psychologiczna, socjalna oraz rzeczowa. Jedną z największych i najlepiej roz-
poznawanych organizacji działających na tym polu jest Polska Akcja Humani-
tarna (PAH), w ramach której od 1993 r. działa Centrum Pomocy Uchodźcom 
świadczące podstawową pomoc i oferujące poradnictwo prawne. Ponadto 
w czerwcu 1996 r. PAH otworzył w Warszawie Dom Uchodźcy, od 1999 r. pełni 
rolę domu integracyjnego, gdzie trafiali cudzoziemcy, którzy otrzymali już status 
uchodźcy, ale jeszcze nie zdążyli znaleźć ani pracy, ani mieszkania (obecnie 
PAH nie prowadzi już Domu Uchodźcy). Ponadto PAH wraz ze swoimi partnera-
mi (m.in. Polskim Stowarzyszeniem Edukacji Prawnej) realizuje projekt „Możesz 
uczyć się rozumieć – MUR”, którego celem jest stworzenie skutecznego systemu 
aktywizacji społecznej i zawodowej cudzoziemców  ubiegających się o nada-
nie statusu uchodźcy, zbudowanie systemu integracji tej grupy cudzoziemców 
w społecznościach lokalnych oraz ich aktywizacji na lokalnych rynkach pracy. 

Caritas Archidiecezji Lubelskiej, w ramach którego funkcjonuje Centrum Pomo-
cy Migrantom i Uchodźcom, oferuje pomoc cudzoziemcom w trzech głównych 
dziedzinach: poradnictwo prawne (polskie procedury administracyjne, pomoc 
społeczna i opieka zdrowotna, edukacja i rynek pracy itp.), poradnictwo psy-
chologiczne (diagnoza problemów emocjonalnych i psychologicznych, terapia 
indywidualna i grupowa, konsultacje medyczne itp.) oraz poradnictwo socjal-
ne (wspieranie procesów integracyjnych, udzielanie pomocy materialnej, po-
moc w dostępie do szkolnictwa, w poszukiwaniu mieszkań i pracy, w łączeniu 
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rodzin, ułatwianie dostępu do tłumaczeń itp.). Cechą wyróżniającą Caritas 
na tle innych organizacji jest ułatwienie dostępu do posług religijnych, nieza-
leżnie od wyznania. Ponadto Caritas Polska rozpoczęła realizację projektu „Pre

-integracja azylantów oraz integracja cudzoziemców z pobytem tolerowanym 
i statusem uchodźcy. Pomoc socjalna, psychologiczna i prawna”. Inicjatywa 
jest realizowana w trzech Centrach Pomocy Migrantom i Uchodźcom: w Bia-
łymstoku, Lublinie i Zgorzelcu. Celem projektu jest wsparcie na bardzo wczes-
nym etapie procesów integracji społecznej cudzoziemców, pomoc w edukacji 
dzieci, doradztwo zawodowe dla dorosłych, jak również zapewnienie pomocy 
psychologicznej, socjalnej i prawnej dla azylantów, uznanych uchodźców oraz 
cudzoziemców posiadających zgodę na pobyt tolerowany.

Polski Czerwony Krzyż (PCK) realizuje wraz z Ministerstwem Pracy i Polityki Spo-
łecznej, Urzędem ds. Cudzoziemców, Stowarzyszeniem Proxenia oraz Funda-
cją Ocalenie projekt @lterCamp. Partnerstwo to wspiera integrację społeczną 
i zawodową osób ubiegających się o status uchodźcy poprzez wypracowanie 
innowacyjnego pakietu usług na rzecz osób ubiegających się o status uchodźcy. 
Realizacji tego założenia służy organizacja wzorcowego ośrodka adaptacyjne-
go w Czerwonym Borze, a także innowacyjne rozwiązanie polegające na za-
angażowaniu uznanych uchodźców w charakterze mentorów we wspieranie 
integracji kolejnych osób poszukujących ochrony w Polsce. Planowane efekty 
końcowe projektu obejmują nabycie przez cudzoziemców oczekujących na de-
cyzję w sprawie nadania statusu uchodźcy praktycznych umiejętności, które 
będą mogli wykorzystywać niezależnie od wyniku procedury. Ponadto aktywne 
uczestnictwo w kursach ma pomóc odzyskać wiarę we własne siły i uchronić 
przed negatywnymi skutkami długotrwałego pozostawania w ośrodku. W ra-
mach projektu przewidziane są także działania medialne, które mają pomóc 
ukształtować świadomość zjawisk związanych z wielokulturowością i przy-
gotować opinię publiczną na przyjęcie nie tylko uchodźców, ale migrantów 
w ogóle. 

Kolejną instytucją udzielającą pomocy prawnej, socjalnej oraz materialnej 
jest Fundacja A-Venir (jako partner projektu realizowanego przez krakowskie 
Stowarzyszenie Praw Człowieka im. Haliny Nieć) działająca na terenie woje-
wództwa lubelskiego i podlaskiego. Fundacja prowadzi także zajęcia eduka-
cyjno-informacyjne w wybranych szkołach oraz zajęcia świetlicowo-animacyjne 
w wybranych ośrodkach dla uchodźców.

Niezwykle ważnym elementem pomocy udzielanej przez polskie organizacje 
pozarządowe jest aktywizacja ekonomiczna i zawodowa cudzoziemców. Nie-
stety, mimo że jest to kluczowy element udanej integracji ekonomicznej cudzo-
ziemców, wydaje się, że nie jest on, przynajmniej na razie, priorytetowy dla 
polskich organizacji pozarządowych. W ostatnim czasie jednak można zauwa-
żyć pojawienie się projektów, których celem (lub przynajmniej jednym z wielu 
celów) jest aktywizacja imigrantów na polu zawodowym. Tutaj na uwagę po-
nownie zasługuje działalność PAH-u, który już od dłuższego czasu prowadzi 
Klub Pracy, gdzie odbywają się spotkania imigrantów z doradcą zawodowym. 
Prowadzi on także pośrednictwo pracy, korzystając z ogłoszeń czy też bezpo-
średnio kontaktując się z firmami. Większość ofert dotyczy prac prostych, jak: 
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sprzątanie, roznoszenie ulotek, prace magazynowe, pomoc w kuchni, pielęg-
nacja zieleni miejskiej itd. Osoba prowadząca klub negocjuje z pracodawcami 
warunki przyjęcia cudzoziemca do pracy i umawia kandydata na spotkanie 
z pracodawcą. Przed tym spotkaniem kandydaci ćwiczą rozmowy kwalifikacyj-
ne i autoprezentację w języku polskim. Klub szuka też pracy dla uchodźców-
wolontariuszy. Ponadto Caritas Archidiecezji Warszawskiej od września 2006 r. 
realizuje projekt „Socjalna, prawna i psychologiczna pomoc osobom posiada-
jącym status uchodźcy i zgodę na pobyt tolerowany”. Projekt jest kontynuacją 
dotychczasowych działań tej instytucji w zakresie pomocy uchodźcom i osobom 
posiadającym zgodę na pobyt tolerowany. W celu realizacji tego zamierzenia 
został wypracowany elektroniczny bank ofert pracy i pracodawców z terenu 
Warszawy i całego województwa mazowieckiego, zawierający propozycje za-
trudnienia dla cudzoziemców. Jest on dostępny na stronie internetowej Caritas 
wraz z aktualizowanymi na bieżąco informacjami o pracodawcach i propono-
wanych przez nich ofertach pracy. W ramach pomocy w zakresie doradztwa 
zawodowego działania projektowe obejmują także: porady dotyczące zdoby-
cia pracy w Polsce, podniesienia kwalifikacji zawodowych oraz przekwalifiko-
wania się uwzględniającego sytuację na lokalnym rynku pracy, porady prawne 
w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej oraz samozatrudnienia. Od 
ubiegłego roku działa w Warszawie także Międzykulturowe Centrum Adaptacji 
Zawodowej oferujące imigrantom (nie tylko uchodźcom) poradnictwo zawo-
dowe, psychologiczne oraz szeroki wybór kursów zarówno zawodowych, jak 
i językowych. Centrum bardzo szybko zyskało sobie bardzo dobrą renomę.

Na szczególne wyróżnienie zasługują także dwa zakończone już projekty: „Pol-
ska – przystanek czy początek nowego życia” oraz „A teraz Czeczenia” zreali-
zowane przez warszawską Fundację VIA. Obydwie te inicjatywy miały na celu 
przede wszystkim doprowadzenie do aktywizacji ekonomicznej imigrantów 
(w pierwszym wypadku uchodźców, w drugim uchodźców oraz osób z pobytem 
tolerowanym), przy czym druga z nich została tak zaprojektowana, aby promo-
wać przede wszystkim przedsiębiorczość imigrantów (tego typu elementy zna-
lazły się również w pierwszym z wymienionych projektów). Planowanym celem 
projektu „A teraz Czeczenia” było powstanie dziesięciu punktów małej gastro-
nomii z daniami kuchni czeczeńskiej na terenie Warszawy i okolic. Beneficjenci 
przeszli szkolenia z zakresu: zakładania i prowadzenia działalności gospodar-
czej, szkolenia z promocji i marketingu, obsługi kasy fiskalnej, kurs gotowania 
mający na celu ujednolicenie przepisów oraz kurs technologii gastronomicznej. 
Przewidziano także kurs języka polskiego w podstawowym wymiarze oraz war-
sztaty dotyczące różnic kulturowych i kultury polskiej. Etapem finalnym projektu 
miało być otwarcie punktów małej gastronomii, na których założenie fundusze 
miały pochodzić z jednorazowych środków przyznawanych przez urząd pracy 
na założenie własnej działalności gospodarczej. Warto podkreślić, że ten pro-
jekt był jedynym, którego głównym celem była promocja przedsiębiorczości 
imigrantów.

Fundacje i stowarzyszenia, oprócz działalności nastawionej na skutki długo-
falowe, podejmowały także działania mające na celu wprowadzenie trochę 
radości i rozrywki do życia imigranta. Na przykład, Ośrodek Praw Człowieka 
UJ organizuje wystawy (np. „Nasi obcy”), Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny 
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Nieć wyposażyło świetlicę i bibliotekę w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziem-
ców w Lesznowoli, Regionalne Centrum Wolontariatu w Lublinie organizuje 
w ośrodkach dla uchodźców koncerty, mecze, mikołajki etc.

Organizacje pozarządowe sporadycznie tylko skupiają się na aspekcie ochrony 
zdrowia imigrantów. Polska Misja Medyczna działająca w Krakowie zrealizowa-
ła program mający na celu ocenę stanu zdrowia uchodźców oraz niesienie im 
pomocy. Wizyty lekarskie często organizuje też Międzynarodowa Organizacja 
ds. Migracji. 

Oprócz omówionych obszarów działania organizacji pozarządowych skierowa-
nych bezpośrednio do samych zainteresowanych część organizacji podejmuje 
także działania, które w sposób pośredni mają służyć polepszeniu sytuacji imi-
grantów w Polsce. Oprócz działalności pomocowej fundacje i stowarzyszenia 
organizują kampanie informacyjne mające na celu podnoszenie świadomości 
społecznej dotyczącej obecności imigrantów, które są skierowane głównie do 
społeczności lokalnych, m.in. wspomniany już powyżej projekt @lterCamp re-
alizowany przez PCK. Z kolei Stowarzyszenie Interwencji Prawnej stawia sobie 
za cel szerzenie informacji oraz podnoszenie świadomości zarówno społecz-
nej, jak i „urzędniczej” na temat cudzoziemców oraz ich praw i obowiązków 
w Polsce. W tym celu SIP organizuje liczne szkolenia oraz konferencje oraz 
wydaje publikacje poświęcone kwestiom imigracji do Polski. Także prawnicy 
HFPC prowadzą szeroką działalność informacyjno-edukacyjną skierowaną za-
równo do uchodźców, jak i do uczniów i studentów, pracowników instytucji 
państwowych i organów administracyjnych, służb socjalnych, organizacji po-
zarządowych i społecznych – zarówno polskich, jak i zagranicznych. PAH zre-
alizował także program „Sąsiedzi”, którego celem było stworzenie możliwości 
współpracy między Polakami i uchodźcami. Działania skierowane były głównie 
do mieszkańców małych miast, w których znajdują się ośrodki dla uchodźców, 
gdyż zazwyczaj to właśnie tam następuje pierwszy kontakt cudzoziemca z lo-
kalną społecznością, a bardzo ważne jest, aby społeczność ta była otwarta 
i tolerancyjna wobec przybyszy. Projekt Refugee.pl skierowany jest natomiast 
zarówno do samych uchodźców, jak i społeczeństwa polskiego. Jego podsta-
wowym celem jest budowa dialogu pomiędzy uchodźcami a społeczeństwem 
przyjmującym. Dialog ten jest budowany przy użyciu różnorodnych działań, 
technologii i metod pracy: poprzez portal internetowy (www.refugee.pl), dru-
kowaną gazetę (głównie dla beneficjentów projektu), aż po wydarzenia kultu-
ralne – koncerty, festiwal filmowy, prelekcje i spotkania. Aktywności te mają 
stworzyć płaszczyznę wzajemnego poznania się, przełamania barier i zbudo-
wania atmosfery tolerancji i otwartości. PAH jest ponadto głównym organiza-
torem Dnia Uchodźcy w Polsce obchodzonego 24 czerwca. Celem obchodów 
jest zabawa, ale nie tylko. Wtedy to bowiem uwaga ludzi w niemal wszystkich 
krajach świata skupia się na uchodźcach – ludziach, którzy z obawy o swoje 
życie i bezpieczeństwo musieli opuścić kraje pochodzenia. Część organizacji 
publikuje teksty, książki (także dydaktyczne) poświęcone imigrantom. I tak np. 
Stowarzyszenie Jeden Świat z Poznania opublikowało materiał dydaktyczny po-
święcony uchodźcom. Instytut Spraw Publicznych (ISP) natomiast podejmuje się 
analiz dotyczących istotnych w Polsce tematów; m.in. opublikował raporty pt. 

„Emigrować i wracać – rekomendacje dla instytucji publicznych”, „Jak stworzyć 
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warunki do skutecznej integracji cudzoziemców w Polsce” czy też ostatnio „Pra-
ca cudzoziemców w Polsce rozwiązaniem problemów na rynku pracy”.

Na koniec warto jeszcze wspomnieć o wspieraniu współpracy międzynarodo-
wej w dziedzinie migracji. Znaczącą rolę odgrywa program Wschód-Wschód 
realizowany przez Fundację im. Stefana Batorego przyznający dotacje dla pol-
skich organizacji pozarządowych współpracujących z partnerem na Wschodzie. 
Jedną z dziedzin zainteresowania programu są migracje. W czerwcu 2006 r. 
została zrealizowana wizyta studyjna Rosjan w Polsce – jedną z trzech grup 
tematycznych był zespół poświęcony migracjom. Dzięki tej inicjatywie w kolej-
nej edycji konkursu zostało zrealizowanych więcej polsko-rosyjskich projektów 
z dziedziny migracji. Należy jednocześnie zauważyć, że według cytowanego 
już raportu „Podstawowe fakty o organizacjach pozarządowych – raport z ba-
dania 2006” działalność międzynarodowa, wsparcie inicjatyw obywatelskich 
oraz prawa człowieka (obok religii i badań naukowych) to obszary cieszące się 
najmniejszym zainteresowaniem w polskim trzecim sektorze. 

Tematem o odmiennej specyfice jest kwestia wsparcia repatriacji. W Polsce 
nie funkcjonuje ani jedna organizacja pozarządowa o zasięgu ogólnopolskim, 
do której priorytetowych zadań należałoby wspieranie integracji repatriantów 
i impatriantów, również na rynku pracy. W pomoc tej kategorii imigrantów 
angażuje się głównie Wspólnota Polska oraz Polska Akcja Humanitarna (pro-
wadzi specjalny „Program dla Repatriantów”), jednak jest to tylko jedna z grup 
docelowych ich działalności. Konieczność powstania organizacji pozarządo-
wej obejmującej swym zasięgiem cały kraj jest sygnalizowana m.in. w raporcie 

„Polska wobec rodaków na Wschodzie” będącym relacją z badań przeprowa-
dzonych wśród ekspertów ds. repatriacji (Frelak, Hut 2006). Oprócz ww. orga-
nizacji w pomoc repatriantom i impatriantom angażują się ponadto niektóre 
parafie Kościoła rzymskokatolickiego. Jednakże – jak pokazują wyniki badania 
ankietowego – na życzliwość ze strony przedstawicieli Kościoła katolickiego 
mógł liczyć zaledwie co dziesiąty badany repatriant (Hut 2002). 

Przy okazji warto wspomnieć, iż jak dotychczas organizacje pozarządowe rzad-
ko korzystały ze środków Unii Europejskiej na organizację programów pomo-
cowych dla repatriantów. Jednym z pozytywnych przykładów jest projekt „Ak-
tywizacja zawodowa repatriantek na rynku pracy w Polsce” dofinansowywany 
z Europejskiego Funduszu Społecznego (działanie 1.6 „Integracja i reintegra-
cja zawodowa kobiet”) realizowany przez Polską Akcję Humanitarną. Celem 
projektu jest zwiększenie szans repatriantek na polskim rynku pracy. W jego 
ramach organizowane są m.in. kursy języka polskiego z modułem „twórcze 
pisanie”, komputerowo-internetowe, a także specjalistyczne kursy zawodowe, 
np.: kursy języka angielskiego dla prawników, księgowych i biznesmenów oraz 
języka włoskiego, kursy prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, księgowości, 
z grafiki komputerowej, kosmetyczne, kucharskie. Ponadto repatriantkom ofe-
rowane jest doradztwo zawodowe oraz prawne. Dodatkowo mogą one wziąć 
udział w grupach wsparcia. Projekt realizowany jest od początku 2006 r. i obej-
muje swym zasięgiem cztery województwa: mazowieckie, małopolskie, dolno-
śląskie i kujawsko-pomorskie. 

Współpraca 
międzynaro-
dowa

Brak działań 
skierowa-
nych do 
repatrian-
tów?

Warto 
wykorzystać 
środki UE



158

Współczesne procesy migracyjne w Polsce a aktywność organizacji 
pozarządowych w obszarach powiązanych z rynkiem pracy

Inny projekt skierowany do tej grupy imigranckiej zatytułowany „Trzeci sektor 
miejscem pracy dla repatriantów” prowadził w 2006 r. Lubelski Ośrodek Sa-
mopomocy oraz Fundacja Aktywności Obywatelskiej. Był on współfinansowany 
ze środków unijnych PHARE w ramach programu „Aktywne formy przeciwdzia-
łania bezrobociu”. 30 bezrobotnych repatriantów, którzy wzięli udział w projek-
cie, zostało przeszkolonych m.in. w zakresie pisania projektów i pozyskiwania 
funduszy unijnych oraz do pracy w organizacjach pozarządowych. Wreszcie, 
kolejną instytucją działającą na rzecz repatriantów jest Fundacja Odys orga-
nizująca kursy adaptacyjne (fundacja wydała m.in. poradnik dla repatriantów 

„Tu jest twój dom”).

Oprócz działań adresowanych specjalnie do repatriantów ważnym polem dzia-
łania organizacji pozarządowych są także akcje mające na celu budowę po-
parcia społecznego dla repatriacji oraz kształtowanie pozytywnego stosunku 
wobec repatriantów. Polska Akcja Humanitarna w ramach programu „Edu-
kacja humanitarna” organizowała zajęcia dla młodzieży zatytułowane „Repa-
trianci”. Szkolenia z zakresu tej tematyki organizowane są przez PAH również 
dla nauczycieli chcących prowadzić tego typu warsztaty dla swoich uczniów. 
Innym przykładem są działania gminy Gostycyn podejmowane wspólnie z PAH, 
służące m.in. informowaniu lokalnej społeczności, jak najlepiej przyjąć repa-
triantów z Kazachstanu.

Na zakończenie warto wspomnieć, iż Uniwersytet Warszawski – w ra-
mach programu wspólnotowego EQUAL – organizuje studia podyplo-
mowe „Wspieranie osób odmiennych kulturowo na rynku pracy” w cało-
ści finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego. Nakierowane 
są one na podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób pracujących m.in. 
z repatriantami. 

Działania w obszarach powiązanych z migracjami 7.2. 
Polaków

Wsparcie emigrantów wyjeżdżających z Polski jest zagadnieniem stosunkowo 
nowym i niecieszącym się dużym zainteresowaniem, co może zaskakiwać, w sy-
tuacji gdy migracja stała się przedmiotem debaty publicznej i wzbudza w Pol-
sce wiele emocji. Wydaje się, że istnieją przesłanki do tego typu aktywności, 
bowiem nie wszyscy spośród migrujących Polaków osiągają za granicą sukces, 
co więcej, istnieje potencjalny obszar wsparcia związany z promocją kultury 
polskiej czy ułatwianiem migracji powrotnych.

Na tym tle na wyróżnienie zasługuje działalność Fundacji Pomocy Wzajem-
nej „Barka”. W związku z pogarszającą się sytuacją migrantów zarobkowych 
z nowych krajów akcesyjnych (UE-8) w Wielkiej Brytanii Fundacja Barka zo-
stała zaproszona w sierpniu 2006 r. do współpracy z dwiema angielskimi or-
ganizacjami  – Simon Community oraz Housing Justice UNLEASH. W wyniku 
tej współpracy powstała Polsko-Brytyjska Misja na rzecz Zatrudnienia PBME 
mająca na celu pomoc migrantom zarobkowym nieznajdującym zatrudnie-
nia, żyjącym na ulicy, ulegającym deprywacji w Wielkiej Brytanii. Wkrótce po 
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rozpoczęciu działalności PBME zgłosiły się organizacje i instytucje z innych kra-
jów członkowskich borykających się z podobnymi problemami. W odpowiedzi 
na ich apel rozpoczął się proces tworzenia Europejskiej Sieci Integracji Migran-
tów EuroMI.

W listopadzie 2006 r. przedstawiciele Fundacji wystosowali list do przewodni-
czącego Grupy Komisarzy ds. Migracji Komisji Europejskiej Franco Frattinie-
go, zwracając jego uwagę na sytuację „legalnych migrantów” opuszczających 
swój kraj w ramach swobodnego przemieszczania się pracowników wewnątrz 
UE. W większości podlegają oni tym samym mechanizmom (izolacji społecznej, 
zagrożeniu bądź nawet pogłębieniu wykluczenia społecznego), co „nielegalni 
migranci” spoza UE. Przedstawiciele Fundacji zaproponowali utworzenie euro-
pejskiej sieci integracji migrantów i wyrazili przekonanie, iż państwa członkow-
skie UE powinny zwiększyć wysiłki na polu przygotowywania swoich obywateli 
w zakresie prawnym, językowym, poprawienia sprawności zawodowych w za-
kresie korzystania z informacji, doradztwa oraz programów edukacji i integracji 
społecznej na poziomie krajów pochodzenia i krajów docelowych migracji. 
Fundacja zaproponowała także rozważenie możliwości uruchomienia linii pro-
gramowych, które objęłyby wsparciem obywateli nowych państw członkowskich 
migrujących w celach zarobkowych do krajów starej Piętnastki.

Ponadto Fundacja organizuje konferencje poświęcone problematyce polskich 
emigrantów przebywających w Wielkiej Brytanii i Irlandii, współpracuje z se-
nacką Komisją Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą. Warto 
wyróżnić plany utworzenia wraz ze Stowarzyszeniem Lekarzy Polskich w Irlandii 
centrum pomocy Polakom mającego przeciwdziałać nędzy, tworzeniu się gett, 
wykluczeniu społecznemu i bezdomności Polaków.

Prócz tego należy także wspomnieć o Związku Biur Porad Obywatelskich, które 
jest organizacją pozarządową powołaną w kwietniu 1998 r. w celu wspomaga-
nia rozwijającej się sieci Biur Porad Obywatelskich w Polsce. Związek dostrzegł 
problematykę emigracji z Polski i pod koniec ubiegłego roku zorganizował 
seminarium pt. „Migracja zarobkowa Polaków: drenaż mózgów czy szansa 
na lepszą integrację z Europą? Nowe doświadczenia i wyzwania poradnictwa 
obywatelskiego – z perspektywy polskiej i irlandzkiej”, a także opublikował 
raport „Emigracja zarobkowa Polaków do Irlandii”. Wreszcie, celem projek-
tu realizowanego przez Katolicki Uniwersytet Lubelski „Integracja migrantów 
w poszerzonej Europie i polityka na rzecz powrotu umysłów twórczych” jest 
stworzenie innowacyjnego systemu obsługi migrantów i zarządzania migracja-
mi powrotnymi oraz przeszkolenie w tym kierunku pracowników administracji 
i organizacji pozarządowych z Polski, ze Słowacji i z Węgier. 

Jak wynika z powyższego przeglądu, w Polsce dostrzeżono już problematykę 
imigrantów, i to właśnie organizacje pozarządowe wzięły na siebie gros obo-
wiązków związanych z integracją i pomocą dla nich. Działania przez nie rea-
lizowane dotyczą jednak przede wszystkim pomocy udzielanej na pierwszym 
etapie po przyjeździe imigranta do kraju. Jednocześnie coraz częściej można 
spotkać się z kampaniami promującymi społeczeństwo wielokulturowe, a ak-
cje kierowane są najczęściej do mniejszych społeczności lokalnych, w których 
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najczęściej usytuowane są ośrodki dla uchodźców. Jednakże to nadal najwięk-
sze organizacje pozarządowe, mieszczące się w dużych polskich miastach, po-
zostają liderami w realizacji projektów dotyczących cudzoziemców i to właśnie 
tam jest podejmowana największa liczba działań. Z drugiej strony, brak jest 
aktywności zmierzających do wsparcia (na różnych polach) Polaków wyjeż-
dżających za granicę. W obliczu masowej mobilności obywateli Polski kilka 
wspomnianych przypadków – czy może raczej precedensów – stanowi kroplę 
w morzu potrzeb.
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Paweł Kaczmarczyk

W wypadku najnowszych migracji z i do Polski bardzo ważną, a może 1. 
decydującą rolę odgrywały czynniki instytucjonalne. Przed 1989 r. była to 
polityka kontroli granic polskich władz oraz polityka selektywnego przyj-
mowania migrantów w krajach Europy Zachodniej i w Stanach Zjedno-
czonych. W okresie transformacji systemowej decydujące znaczenie miał 
rozpad byłego bloku wschodniego, jego polityczne i ekonomiczne skutki.
Dezintegracja systemu socjalistycznego doprowadziła do całkowitej zmia-2. 
ny krajobrazu migracyjnego w EŚW. Przykładem takiej zmiany jest choćby 
transformacja części krajów regionu w kraje imigracji netto. We wszystkich 
krajach transformacja systemowa ujawniła poważne niedoskonałości ryn-
kowe, które w zgodnej opinii badaczy są uznawane za jedne z najważniej-
szych bodźców promigracyjnych.
Tego typu czynnikiem jest bez wątpienia sytuacja na rynku pracy. W wy-3. 
padku Polski rynek pracy jest zwykle opisywany w kategoriach niedopa-
sowania strukturalnego, i to właśnie ten mismatch jest odpowiedzialny 
za skalę i dynamikę mobilności zarobkowej. Najważniejsze wymiary nie-
dopasowania na polskim rynku pracy odnoszą się do struktury wiekowej, 
edukacyjnej, kwalifikacyjnej, zawodowej czy wreszcie terytorialnej. Są one 
odpowiedzialne za to, że przez kilkanaście lat transformacji polski rynek 
pracy cechowało bardzo wysokie bezrobocie, któremu towarzyszyła dra-
matycznie niska aktywność zawodowa.
Współczesne teorie migracyjne nie dostarczają jednoznacznej wizji pro-4. 
cesów migracyjnych, w tym sensie nie pozwalają w prosty sposób wyjaś-
nić ich genezy, przyczyn trwania i konsekwencji. Generalnie podkreśla się 
jednak, iż kluczową rolę w generowaniu mobilności o charakterze zarob-
kowym odgrywają procesy zmiany społecznej i ekonomicznej. Migracja 
wydaje się produktem zmiany, a nie stagnacji, to ona prowadzi do rozpa-
du tradycyjnych struktur i w wielu przypadkach prowadzi do wykształcania 
mobilnej populacji. 
Kluczowe czynniki podkreślane w najbardziej wpływowych teoriach migra-5. 
cyjnych to: niedoskonałości rynkowe, rola rodziny i kontekstu społecznego, 
znaczenie kapitału społecznego i tzw. sieci migranckich odpowiedzialnych 
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za wewnętrzną dynamikę procesów migracyjnych. Wszystkie te czynniki 
kształtują wzorce selektywności migracji.
Jedna z najbardziej wpływowych koncepcji migracyjnych – Nowa Ekono-6. 
mika Migracji Pracowniczych – prezentuje specyficzną i wielce interesującą 
wizję polityki migracyjnej. Z teorii tej wynika, że możliwości oddziaływania 
na skalę i strukturę migracji są bardzo ograniczone. Raczej powinno się 
prowadzić politykę gospodarczą o ogólnym charakterze oraz niwelować 
rozmiary oraz potencjalny wpływ niedoskonałości rynkowych.
Teoria dualnego rynku pracy zwraca z kolei uwagę na rolę czynnika po-7. 
pytowego. Perspektywa ta pozwala zrozumieć, że migracje zarobkowe są 
immanentną cechą współczesnego świata i są warunkowane potrzebami 
głównie wysoko rozwiniętych społeczeństw przemysłowych, a nie zacofa-
nych, rolniczych społeczności wysyłających.
Pomimo prowadzonej przez polskie władze polityki kontroli granic, od po-8. 
czątku lat 70. Polacy na masową skalę uczestniczyli w procesach migra-
cyjnych. Wykorzystywano przy tym wszelkie możliwości, jakie dawał ów-
czesny system prawny (m.in. wyjazdy do krajów socjalistycznych, wyjazdy 
na kontrakty). Mobilność tamtego czasu miała, jak się wydaje, kluczowe 
znaczenie w procesie kreacji sieci powiązań wykorzystywanych w latach 
90. i po 2000 r.
Okresem szczególnie nasilonej migracji była dekada lat 80. (skala tej mo-9. 
bilności wydaje się wciąż większa nawet od przepływów obserwowanych 
po 1 maja 2004 r.). Istotną cechą migracji tego czasu był bardzo duży 
udział osób z wyższym wykształceniem.
Po zmianie systemowej wraz z likwidacją systemu kontroli ruchu graniczne-10. 
go wydatnie zmniejszyły się też możliwości statystycznej oceny skali i struk-
tury mobilności międzynarodowej Polaków. Jest to możliwe tylko wówczas, 
jeśli odwołamy się do różnorodnych źródeł danych i będziemy je interpre-
tować z należytą ostrożnością. 
Jedną z najważniejszych cech migracji z Polski w okresie po 1989 r. był 11. 
stopniowy wzrost znaczenia migracji krótkookresowych czy nawet cyrkula-
cyjnych. Za procesem tym stały zarówno czynniki o charakterze politycz-
nym, jak i uwarunkowania stricte ekonomiczne (bilans kosztów i korzyści). 
Proces ten został zahamowany dopiero po przystąpieniu Polski do UE, 
trudno ocenić, czy jest to zjawisko trwałe.
Współczesne migracje z Polski można opisywać w kategoriach ciągłości 12. 
i zmiany. Dwie istotne cezury to rok 1989 oraz przystąpienie Polski do 
struktur UE. Na uwagę zasługują zwłaszcza następujące aspekty:

Najnowsze migracje stały się domeną ludzi młodych, głównie męż- A

czyzn, coraz lepiej wykształconych.
O ile w latach 80. największa intensywność migracji cechowała miesz- A

kańców dużych aglomeracji, o tyle w okresie transformacji punkt 
ciężkości przesunął się w kierunku regionów o charakterze peryferyj-
nym, w tym województw Polski wschodniej. Najnowsze dane wskazują 
na rosnące znaczenie mobilności mieszkańców małych miast – jest to 
zjawisko bardzo ważne w kontekście polityki rynku pracy.
Jednym z kluczowych problemów badawczych w odniesieniu do naj- A

nowszych migracji z Polski jest pytanie o to, czy mają one czasowy, czy 
też osiedleńczy (stały) charakter. Dotychczasowe badania nie pozwalają 
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odpowiedzieć na to pytanie w sposób jednoznaczny, tym niemniej au-
torzy badań na populacji migrantów przebywających w Wielkiej Bryta-
nii zwracają uwagę na zmianę dotychczasowych strategii migracyjnych 

– cechą nowych strategii miałby być w zasadzie brak jasno sprecyzo-
wanych planów (intencjonalna nieprzewidywalność). Jest to, jak się 
wydaje, czynnik kluczowy dla formułowania ewentualnych działań 
zmierzających do zwiększenia skali migracji powrotnych.
Niezmienna wydaje się pozycja migrantów z Polski na rynkach pracy  A

w krajach przyjmujących. Z większości analiz wynika, że lokują się oni 
przede wszystkim w segmencie drugorzędnym, z niewielkimi szansami 
na awans zawodowy.

Jedną z kluczowych cech współczesnych migracji Polaków jest ich amor-13. 
ficzność, brak wyraźnego wzorca zachowań. Uwidoczniło się to zwłaszcza 
po 1 maja 2004 r., tym bardziej, że w okresie tym obserwuje się wzrost 
aktywności migracyjnej osób zamieszkujących poza tradycyjnymi regiona-
mi wysyłającymi migrantów.
Za zmianę wzorców zachowań wspomnianych powyżej w dużej mierze 14. 
są odpowiedzialne firmy rekrutacyjne i agencje pośrednictwa pracy – od 
momentu przystąpienia Polski do UE to jeden z najbardziej dynamicznie 
rozwijających się sektorów „biznesu migracyjnego”.
Ze względu na to, że większość współczesnych migracji Polaków ma cza-15. 
sowy charakter, wiążą się one z transferami środków finansowych. Nawet 
wówczas, gdy wydawane są one na konsumpcję, prowadzą do poprawy 
sytuacji ekonomicznej kraju (za sprawą tzw. efektów mnożnikowych).
Na uwagę zasługują pewne wzorce zachowań związanych z transferem 16. 
i wykorzystaniem środków zarabianych za granicą. W szczególności ludzie 
młodzi wykazują relatywnie większą skłonność do przygotowywania startu 
w dorosłe życie. Coraz wyraźniej zaznacza się również tendencja do inwe-
stowania w kapitał ludzki (wydatki na edukację).
Na poziomie rynku pracy trudno byłoby pokazać w sposób metodologicz-17. 
nie poprawny, że migracja prowadzi do istotnego ograniczania poziomu 
bezrobocia w Polsce. Dostępne analizy wskazują raczej, że w pewnych 
sytuacjach uczestnictwo w wyjazdach zagranicznych może prowadzić do 
mniej lub bardziej trwałej dezaktywizacji na polskim rynku pracy.
Coraz częściej podnoszona jest też kwestia niedoborów siły roboczej 18. 
w Polsce, które miałyby być skutkiem odpływu pracowników za grani-
cę. W kontekście wiedzy o migracjach i procesach rynku pracy wydaje 
się, iż o wiele większe znaczenie ma niski poziom aktywności zawodowej 
mieszkańców Polski, a wyjazdy zagraniczne jedynie wzmacniają tendencje 
obecne na polskim rynku pracy już od połowy lat 90.
Migracje zagraniczne prowadzą zwykle do wymiernego sukcesu finanso-19. 
wego. Często kończą się również porażką w sensie społecznym. Co zna-
mienne, za sprawą negatywnych skutków społecznych w wielu regionach 
nasilonych migracji mobilność zagraniczna przestała być postrzegana 
w kategoriach sukcesu – stała się wyrazem niemożności poradzenia sobie 
z rzeczywistością w kraju.
Dodatkowo migracja polegająca na wyjazdach czasowych i zatrudnieniu 20. 
w drugorzędnych sektorach rynków pracy krajów przyjmujących zdaje się 
bardzo często prowadzić do swoistej schizofrenii życiowej i marginalizacji 
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migrantów (w obu środowiskach). To i wspominane powyżej zjawiska pod-
ważają pojawiającą się często tezę o modernizacyjnym charakterze współ-
czesnych migracji Polaków.
Wraz z przemianami w regionie Europy Środkowo-Wschodniej w wielu 21. 
krajach tej części świata pojawili się na masową skalę imigranci. W Pol-
sce pierwsze epizody migracyjne były związane z napływem poszukiwaczy 
azylu oraz migrantami tranzytowymi, ale bardzo szybko dominującą rolę 
przejęli migranci zarobkowi.
Ocena skali imigracji zarobkowej do Polski – a tym samym jej wpływu 22. 
na polski rynek pracy – jest niezwykle trudna ze względu na dostępność 
i jakość danych statystycznych. Wyraźnie utrwala się dualna struktura sa-
mej imigracji oraz uczestnictwa imigrantów w polskiej gospodarce. Z jed-
nej strony mamy do czynienia z napływem specjalistów i kadry menedżer-
skiej z krajów Europy Zachodniej oraz ze Stanów Zjednoczonych, z drugiej 

– znacznie większy w sensie ilościowym (zwłaszcza gdy uwzględnimy mi-
grację nielegalną) napływ z krajów byłego bloku wschodniego (głównie 
Ukrainy) oraz krajów o dużych tradycjach migracyjnych (Wietnam).
Populacja imigrantów w Polsce wyróżnia się dwiema cechami struktural-23. 
nymi istotnymi w kontekście ich uczestnictwa w rynku pracy. Po pierwsze, 
cechują się oni korzystniejszą strukturą wieku niż Polacy – w 2004 r. około 
45% osób przebywających w Polsce legalnie mieściło się w kategorii wie-
kowej między 20. a 39. rokiem życia (prawie 75% poniżej 50. roku życia). 
Po drugie, cudzoziemcy są znacznie lepiej wykształceni niż Polacy. Suge-
ruje to istnienie dużego potencjału, który powinien być wykorzystywany 
(aktywizowany) w pierwszej kolejności w obliczu niedoborów podaży pracy 
na polskim rynku pracy.
Imigracja w Polsce to zjawisko silnie skoncentrowane geograficznie. Pod-24. 
stawowym czynnikiem decydującym o napływie i osiedlaniu się cudzo-
ziemców jest stopień urbanizacji danego województwa – zwłaszcza zaś 
obecność dużych aglomeracji. Na obszarach przygranicznych wschodniej 
Polski obserwuje się relatywnie silny napływ imigrantów z krajów grani-
czących z Polską (zwłaszcza z Ukrainy). W województwach podlaskim, lu-
belskim oraz podkarpackim szczególnie wysoki jest wskaźnik feminizacji 
imigracji.
Przypadek Śląska Opolskiego pokazuje, jak potężne mogą być skutki mi-25. 
gracji zagranicznych, kiedy stają się one udziałem dużej części populacji. 
W tym konkretnym wypadku dotyczy to zresztą nie tylko ludności pocho-
dzenia niemieckiego, ale i pozostałych mieszkańców regionu, którzy w pe-
wien sposób „współuczestniczą” w procesach migracyjnych.
Masowe wyjazdy z Opolszczyzny wiążą się z wieloma pozytywnymi efekta-26. 
mi – wśród nich najważniejszą rolę odgrywają zapewne transfery środków 
finansowych znacząco zmieniające pozycję województwa na tle innych 
regionów Polski.
Z przeprowadzonych analiz wynika również, że w sytuacji swobody mobil-27. 
ności zagranicznej bezrobocie staje się zjawiskiem marginalnym – w re-
gionie dotyczy w zasadzie wyłącznie tych osób, które nie miały prawa do 
niemieckiego obywatelstwa.
Migracje z Opolszczyzny to jednak również szereg efektów negatywnych: 28. 
odpływ zasobów pracy, niekorzystny przebieg procesów demograficznych, 
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negatywny wpływ na skłonność do nabywania wykształcenia, czasowa lub 
trwała dezaktywizacja zawodowa, zapaść sfery publicznej.
Przykład Śląska Opolskiego pokazuje, jak łatwo migracja o masowej skali 29. 
może przekroczyć bezpieczną granicę i zagrozić spójności ekonomicznej 
i społecznej regionu wysyłającego. Staje się swoistą „chorobą holender-
ską”, negatywnie oddziałując na inne aktywności i zmniejszając szanse 
na długofalowy rozwój.
Podlasie to region bez potencjału „etnicznych” migracji, ale za to z bar-30. 
dzo długimi tradycjami migracyjnymi. To głównie one, wraz z rozwiniętymi 
sieciami powiązań, są odpowiedzialne za bardzo intensywne uczestnictwo 
mieszkańców tego regionu w wyjazdach zarobkowych za granicę.
Badania zrealizowane na Podlasiu pokazały, że w regionie o cechach pe-31. 
ryferyjnych, dodatkowo o silnie tradycyjnej strukturze społecznej, migracje 
z łatwością stają się elementem rodzinnym strategii przeżycia i są wykorzy-
stywane przez liczne gospodarstwa domowe. Tego typu zjawiska uwidocz-
niły się zwłaszcza w okresie transformacji systemowej, kiedy mieszkańcy 
Podlasia zderzyli się z twardą wolnorynkową rzeczywistością.
Podobnie jak w wypadku Opolszczyzny, spojrzenie na migracje przez pry-32. 
zmat ich ekonomicznych skutków (zwłaszcza finansowych) nie pozwala 
na ocenę całej złożoności zjawiska. Negatywne efekty społeczne są odpo-
wiedzialne w dużej mierze za to, że migracja straciła walor modernizujący, 
przestała być symbolem sukcesu. Przykład ten pokazuje, że w obliczu czyn-
ników ekonomicznych ludzie z łatwością modyfikują tradycyjne wzorce za-
chowań, ale również łatwo uzależniają się od „nawyku migrowania”.
Jednym z najważniejszych – w sensie ilościowym – strumieni migracyjnych 33. 
z Polski okazały się migracje sezonowe. Jest to o tyle zaskakujące, że ani 
zaproponowana formuła uczestnictwa w zagranicznym rynku pracy, ani 
warunki zatrudnienia nie wyglądają szczególnie zachęcająco. Okazało 
się jednak, że polskie gospodarstwa domowe masowo wykorzystują tego 
typu migracje i cyrkulując, wspierają swoje domowe budżety oparte o ak-
tywności wykonywane w kraju.
Pomimo dość ściśle określonych reguł migracje sezonowe pod wieloma 34. 
względami zbliżają się do innych typów migracji z Polski. W obu wypad-
kach kluczową rolę odgrywają sieci powiązań migracyjnych.
Kluczowym czynnikiem sprawczym jest w wypadku migracji sezonowych 35. 
popyt na niewykwalifikowaną siłę roboczą, niemiecki rynek pracy nie jest 
pod tym względem przypadkiem szczególnym, lecz raczej typowym.
Skutki migracji sezonowych są zwykle oceniane pozytywnie, choć warto 36. 
zwrócić uwagę na wielce niekorzystną tendencję przejawiającą się w dez-
aktywizacji na polskim rynku pracy osób uczestniczących w tej formie 
migracji.
Migracje niepełne to jedna z najciekawszych kategorii analitycznych 37. 
pozwalających objaśniać współczesne migracje w Europie Środkowo-
Wschodniej. Geneza zjawiska wiąże się z tzw. niedokończoną urbanizacją 
i umasowieniem dojazdów do pracy w latach 60. i 70. Z drugiej strony 
ta właśnie formuła migracji wynika z niestabilności warunków społeczno-
ekonomicznych w okresie transformacji.
Główną cechą migrantów niepełnych jest stan zawieszenia, biwalencji, 38. 
schizofrenii, marginalizacji – wszystkie te pojęcia łączą współczesnych 
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migrantów z Polski z mieszkańcami terenów wiejskich, którzy dekady temu 
podejmowali pracę w ośrodkach miejskich.
Koncepcja pokazuje, w jaki sposób procesy społeczno-ekonomiczne 39. 
i działania władz mogą prowadzić do wykształcania się ludności mobilnej 
terytorialnie. Paradoksalnie pomimo odmiennej genezy zjawiska można 
zapewne doszukiwać się pewnych analogii ze współczesnymi migracjami 
Polaków do Wielkiej Brytanii i Irlandii.
Migracje Polaków były i są opisywane w kategoriach „drenażu mózgów”. 40. 
W świetle wiedzy o współczesnych migracjach Polaków tego typu opis nie 
jest do końca uzasadniony.
Współcześnie migranci z Polski są selekcjonowani pozytywnie, ale udział 41. 
osób z wyższym wykształceniem wśród migrujących w dużej mierze od-
zwierciedla strukturę populacji wysyłającej, a nie strukturę popytu na pra-
cę w krajach docelowych.
Migracje osób z wysokimi kwalifikacjami to w dobie globalizacji zjawi-42. 
sko nieuniknione i jako takie nie powinno być przedmiotem specjalnych 
obaw.
Pewnym zagrożeniem, zwłaszcza na poziomie lokalnych i regionalnych ryn-43. 
ków pracy, może być migracja personelu medycznego. W tej mierze me-
chanizmy mobilności wynikają nie tylko z oczywistej różnicy wynagrodzeń, 
ale również ze strukturalnych cech polskiego systemu opieki zdrowotnej.
Okres transformacji systemowej przyniósł nową falę migracji powrotnych 44. 
do Polski. Ze względu na nikłą ilość danych statystycznych istnieje poważ-
ny problem ze statystyczną oceną zjawiska. Problem ten jest tym większy, 
że natura współczesnej mobilności z reguły z trudem poddaje się rygorom 
opisu statystycznego.
Znane badania wskazują na bardzo duży potencjał migracji powrotnych. 45. 
Jest on istotny nie tylko ze względów ilościowych, ale może przede wszyst-
kim ze względu na cechy demograficzne oraz bardzo wysoki przeciętny 
poziom wykształcenia.
Migranci powrotni z reguły bardzo dobrze odnajdywali się na polskim 46. 
rynku pracy. Wyjątkiem są osoby z wykształceniem zawodowym i śred-
nim – takie osoby dominują wśród migrantów powrotnych, którzy opuścili 
Polskę.
Dwie najważniejsze grupy cudzoziemców na polskim rynku pracy to 47. 
Ukraińcy i Wietnamczycy. Obie grupy cechują się odmiennymi wzorcami 
zachowań. O ile w wypadku Ukraińców dominuje zatrudnienie w szarej 
strefie polskiej gospodarki, o tyle Wietnamczycy stopniowo tworzą zalążki 
enklawy etnicznej – jedynej, jak się wydaje, w Polsce.
W obu przypadkach kluczową rolę w procesie napływu odgrywają sieci 48. 
powiązań – w jednym wypadku to wynik wspólnej historii, w drugim poli-
tyki edukacyjnej PRL.
Ukraińcy są przedmiotem szczególnego zainteresowania w obliczu ros-49. 
nących niedoborów pracy w Polsce. Tymczasem jednak dostępne dane 
wskazują na coraz mniejszą atrakcyjność Polski jako kraju docelowego 
dla migrantów z Ukrainy. Ten przypadek potwierdza, że we współczesnym 
świecie nie można myśleć o efektywnej polityce rynku pracy bez prowadze-
nia aktywnej polityki migracyjnej.
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Grupą, która powinna być przedmiotem szczególnego zainteresowania 50. 
w kontekście aktualnej sytuacji na polskim rynku pracy, są repatrianci 
(oraz impatrianci). Osoby te stanowią niezwykle cenny potencjał zarówno 
pod kątem uczestnictwa w rynku pracy, jak i procesów integracyjnych. 
Tymczasem polityka względem repatriantów pełna jest sprzeczności i nie 51. 
daje im szansy na pełną i efektywną integrację na polskim rynku pracy. 
Brak jest rzetelnej informacji, większość dobrze wykształconych repatrian-
tów dotyka problem degradacji zawodowej (pomimo relatywnie wysokie-
go poziomu wykształcenia). 
Uchodźcy i poszukiwacze azylu to grupy imigrantów, które pojawiły się 52. 
w Polsce w początkowej fazie okresu transformacji. Niezależnie od tego, 
że Polska nie jest postrzegana jako kraj atrakcyjny (tym bardziej że duża 
część uchodźców ma członków rodziny w krajach Europy Zachodniej czy 
w Ameryce Północnej), należy się liczyć ze stałym napływem tej kategorii 
osób. Skala i struktura tego napływu jest niemożliwa do przewidzenia, bo 
wynika w dużej mierze z oddziaływania czynników natury politycznej (np. 
konflikty zbrojne). 
Na mocy regulacji międzynarodowych Polska jest zobowiązana do świad-53. 
czenia pomocy osobom, które poszukują schronienia. Trudno jednak 
uznać dotychczasową polską politykę względem uchodźców za efektyw-
ną w kontekście zapewnienia środków do życia i umożliwienia integracji 
w polskim społeczeństwie i na polskim rynku pracy. W tej sytuacji wiele 
zadań administracji publicznej przejmują organizacje pozarządowe, które 

– jak się wydaje – działają na tym polu o wiele skuteczniej.
Migracja nie jest tematem kluczowym dla funkcjonowania polskich orga-54. 
nizacji pozarządowych, co więcej, bardzo niewiele z tych, które zajmują 
się migrantami, porusza się w obszarach powiązanych z rynkiem pracy.
Zaskakujące jest to, iż organizacje pozarządowe niemal bez wyjątku sku-55. 
piają się na wsparciu imigrantów, dodatkowo imigrantów o charakterze 
przymusowym. Tymczasem dane wskazują na obecność w Polsce relatyw-
nie licznej, dobrze wykształconej i młodej w sensie demograficznym popu-
lacji imigrantów o innym charakterze, którzy również mogą mieć problemy 
natury integracyjnej. Doświadczenia zachodnioeuropejskie pokazują, że 
brak wsparcia imigrantów na rynku pracy może prowadzić do ich dezak-
tywizacji lub też ich wpadania do szarej strefy.
Dotychczasowe działania koncentrują się głównie na udzielaniu pomocy 56. 
prawnej oraz pomocy o charakterze psychologicznym, socjalnym i wresz-
cie – rzeczowym. Aspekt kluczowy dla funkcjonowania wszystkich imigran-
tów niezależnie od kraju docelowego – aktywizacja ekonomiczna oraz 
zawodowa cudzoziemców – nie wydaje się aspektem najważniejszym czy 
nawet ważnym dla polskich organizacji pozarządowych. 
Co ciekawe, dotychczasowe doświadczenia w tej mierze pokazują, że ak-57. 
tywizacja zawodowa imigrantów może wykorzystywać schematy właściwe 
dla ogólnych działań na rynku pracy. Nieliczne próby w tej mierze (PAH, 
Caritas, VIA) okazały się relatywnie udane.
W sferach związanych z imigracją warto skoncentrować więcej wysiłku 58. 
na promocji przedsiębiorczości imigrantów. W wielu wypadkach to niemal 
jedyna szansa na integrację na rynku pracy w kraju przyjmującym.
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Tematem o odmiennej specyfice jest kwestia wsparcia repatriacji. W Pol-59. 
sce nie funkcjonuje ani jedna organizacja pozarządowa o zasięgu ogól-
nopolskim, do której priorytetowych zadań należałoby wspieranie inte-
gracji repatriantów i impatriantów, również na rynku pracy. Wydaje się, iż 
w najbliższych latach kwestia ta będzie coraz istotniejsza, i dlatego warto 
wypracowywać modele wsparcia, zwłaszcza impatriantów.
Bardzo nieliczne są organizacje stawiające sobie za cel wsparcie 60. 
osób, które wyjeżdżają z Polski. Stanowczo ten właśnie obszar wymaga 
zagospodarowania.
Jak pokazują doświadczenia najnowszych fal migracyjnych, podstawowym 61. 
problemem Polaków wyjeżdżających za granicę jest brak rzetelnej infor-
macji. Stworzenie sieci organizacji pozarządowych – z udziałem instytucji 
z najważniejszych obecnie krajów docelowych, zwłaszcza Wielkiej Brytanii 
oraz Irlandii – mogłoby dać podstawy do wypracowania systemu przeka-
zywania informacji na temat możliwości i niebezpieczeństw związanych 
z danym rynkiem pracy.
Kolejnym potencjalnym obszarem zainteresowania może być ciągły moni-62. 
toring agencji pośrednictwa i firm rekrutacyjnych. W sytuacji zalewu rynku 
przez instytucje tego typu znacznie wzrasta ryzyko związane z nierzetelnym 
pośrednictwem.
Zarówno najnowsze migracje, jak i mobilność poprzednich fal niosą ze 63. 
sobą szereg negatywnych efektów społecznych – rozpad rodzin, kwestie 
wychowania dzieci (opieki nad dziećmi), zaniedbania edukacyjne. Wydaje 
się, że to jedno z najbardziej oczywistych pól działania organizacji poza-
rządowych w kontekście emigracji z Polski.
W obliczu współczesnych strategii polskich migrantów (wyczekiwanie, ob-64. 
serwacja sytuacji w kraju) potencjalnym obszarem działania staje się prze-
kazywanie informacji na temat sytuacji w kraju i sygnałów przekonujących, 
że powrót do kraju może być rozsądnym i opłacalnym rozwiązaniem.
Oba studia regionalne wskazują, jak ważne są działania niwelujące ne-65. 
gatywne oddziaływanie niedoskonałości rynkowych (choćby w odniesieniu 
do rynku edukacyjnego). Jest to z pewnością potencjalny obszar wspar-
cia, choć trudno założyć, jaki mógłby być zakres działania organizacji 
pozarządowych. Docelowo warto zastanowić się nad wykorzystaniem do 
tych celów środków generowanych przez migrantów w czasie pobytu za 
granicą.
Wydaje się, iż już wkrótce należy się spodziewać kolejnej fali migracji po-66. 
wrotnych. Organizacje pozarządowe mogą odegrać ważną rolę w proce-
sie wspierania powracających migrantów, tak by nie ulegali dezaktywizacji 
zawodowej, ale jak najlepiej wykorzystali zdobyte za granicą kompetencje 
i środki finansowe. 
Przypadek migrantów powrotnych pokazuje, że wykształcenie bardzo sku-67. 
tecznie chroni przed bezrobociem czy biernością zawodową. Tym niemniej 
wykorzystanie potencjału migracji powrotnych wymaga większego niż 
dotychczas wsparcia skierowanego w stronę osób relatywnie słabiej wy-
kształconych, które napotykają poważne problemy z integracją na polskim 
rynku pracy. 
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Problem mobilności Polaków w celach zarobkowych nie jest zjawiskiem no-
wym. Polska tradycyjnie jest krajem emigracji netto (co oznacza, że liczba osób 
opuszczających Polskę jest większa niż liczba tych, które do niej przyjeżdżają) 
– często powodowanej względami społeczno-ekonomicznymi.

Ważnym kontekstem migracji jest zawsze zagrożenie „drenażem mózgów”. 
Szczególnie, kiedy zjawisko migracji jest masowe wśród osób z wyższym po-
ziomem kompetencji i/lub wykształcenia, mówi się o problemie „inwestowania 
w rozwój innych krajów”. Z drugiej strony, wyjazdy pracowników o niższych 
kwalifikacjach określane są często mianem „eksportu bezrobocia”. Jakkolwiek 
medialne mogą wydać się oba te sformułowania, trudno traktować te zjawiska 
w kategoriach trwałych rozwiązań problemów gospodarczych. Równocześnie 
wyjazdy zagraniczne wiążą się najczęściej z transferami (remmittances), których 
wydatkowanie może mieć większy wpływ na społeczności lokalne niż same mi-
gracje. Badania światowe pokazują, że transfery wpływają korzystnie na osią-
gany poziom wykształcenia w rodzinach migrantów, przy czym efekt ten jest 
bardziej niż proporcjonalny.

Jednak również mobilność w obrębie Polski tradycyjnie odgrywa dużą rolę 
w niektórych gałęziach gospodarki (np. budownictwo, rolnictwo). Są regiony, 
gdzie w okresie transformacji systemowej mobilność (okresowa, często cyklicz-
na) zakorzeniła się jako podstawowy sposób funkcjonowania ekonomicznego 
rodzin. W innych regionach, niewystarczająca mobilność stanowiła i stanowi 
dalej przeszkodę w tworzeniu impulsu do rozwoju dla społeczności lokalnych 
(np. w obszarach popegeerowskich północno-zachodniej Polski). Rejon Opol-
szczyzny tradycyjnie stanowi „zagłębie pracownicze” dla blisko położonych 
Niemiec środkowych. Mieszkańcy Białostocczyzny – często nawet poza możli-
wościami prawnymi – funkcjonowali na formalnym i nieformalnym rynku pracy 
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Niemiec północnych i Belgii (sektor budowlany, rolnictwo i przetwórstwo). Jak 
wskazują poprzednie rozdziały niniejszej publikacji, ani natura, ani podstawo-
we mechanizmy funkcjonowania migracji nie uległy gwałtownej zmianie po 1 
maja 2004 roku – równocześnie migracje mają inny charakter niż przed 1989 
rokiem.

Innym elementem, istotnym jako tło dyskusji, jest kwestia mobilności – nie tylko 
zagranicznej – przed 2004 rokiem. Przez lata w Polsce w pewnych rejonach, 
szczególnie wśród osób o niższym poziomie kwalifikacji, utrwalał się model 
wyjeżdżania do dużych miast w kraju (np. Warszawa, Kraków, Poznań) do okre-
sowych lub czasowych prac (w sektorze budowlanym, transporcie, logistyce 
itp.). Osoby te, często pracują półlegalnie (ze względu na wysokie koszty pracy 
w Polsce, szczególnie w sektorze budowlanym, od kiedy koszty remontu nie 
stanowią podstaw do odliczenia podatkowego), zyskiwały doświadczenie, roz-
wijając jednak swój potencjał w  ograniczony sposób (brak certyfikatów, rzadko 
podejmowane decyzje o rozpoczęciu samodzielnej działalności gospodarczej). 
Tym samym zarówno w miejscu pracy, jak i w miejscu zamieszkania, więzi spo-
łeczne ulegały osłabieniu (wykorzenianie), rzadko stanowiąc dodatkowy impuls 
dla rozwoju indywidualnego rozwoju innych członków rodziny oraz społeczno-
ści lokalnych. W wymienionych wyżej zawodach przyczyny częstych wyjazdów 
za granicę  wydają się podobne – szczególne znaczenie mają nieformalne sieci 
powiązań pomiędzy pracownikami w różnych krajach oraz przyzwyczajenie do 
pracy „gdzie indziej”. Podstawową „innowacją” jest to, że teraz polscy praco-
dawcy mają problemy z pozyskaniem pracowników.

Taki scenariusz rozwoju osobistych ścieżek kariery można w znacznej mierze zło-
żyć na karb słabego przygotowania do wejścia na rynek pracy w Polsce, w tym 
także braku kształtowania świadomości budowania własnej kariery w każdym 
zawodzie i na każdym poziomie kompetencji w polskich szkołach. Silny popyt 
na pracę w krajach Europy Zachodniej jest czynnikiem zaledwie koniecznym, 
zdecydowanie niewystarczającym dla powstania i intensyfikacji współczesnych 
tendencji migracyjnych Polaków. Równocześnie tradycyjnie szeroka akcepta-
cja dla półlegalności zatrudnienia powoduje, iż nie ma praktycznie społecznej 
presji na to, by migranci (zarówno wewnętrzni, jak i zagraniczni) poszukiwali 
możliwości albo zakorzenienia się w społeczności, do której dojeżdżają, albo 
legalnych alternatyw w społeczności, z której wyjeżdżają.

Ostatnią z kluczowych kwestii jest rola procesów migracyjnych w budowaniu 
potencjału osób, które zostają. Jak wiadomo z badań, (Giza, 1996), zarobki 
migrantów w większości przeznaczane były na konsumpcję (90% środków), przy 
czym ta tendencja nie zmieniała się do 2004 roku. Trzy modele zachowań alo-
kacyjnych (czyli sposobu wydatkowania zarobionych pieniędzy) (Kaczmarczyk, 
2004) zdają się potwierdzać te wyniki – jedynie ludzie najlepiej sytuowani prze-
znaczali przychody uzyskane za granicą na inwestycje (w tym zaledwie część 
na edukację). Migranci inwestują w swoje wykształcenie niezmiernie rzadko 
i w skrajnych okolicznościach (Kaczmarczyk, 2004). Inwestowanie w edukację 
dzieci ma również charakter incydentalny. Wyjazdy sezonowe nie stanowią im-
pulsu dla rozwoju kompetencji migrantów – często powodując wręcz bierność 
na polskim rynku pracy. Równocześnie, jak wskazują badania (Fihel, 2004), 
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migranci mają mniejsze szanse na ustabilizowanie swojej sytuacji na rynku 
pracy.

Niniejszy raport podsumowuje serię warsztatów przeprowadzonych przy udziale 
ekspertów rynku pracy sektora pozarządowego w Polsce i na świecie oraz eks-
pertów ds. tworzenia innowacyjnych projektów z wykorzystaniem IT. Jego ce-
lem jest syntetyczne przedstawienie najważniejszych wątków zdiagnozowanych 
przez ekspertów i w związku z tym przewijających się przez wszystkie warsztaty. 
Koncentruje się na trzech podstawowych obszarach problemowych:

(1) budowanie celowości migracji (w tym sieciowanie obecnie istnieją-
cych kanałów migracyjnych) 

Część migrantów (szczególnie migranci sezonowi, tzw. migranci niepełni, oraz 
względnie wykształcona młodzież uciekająca w latach 2004-2005 przed trud-
nościami lokalnego rynku pracy) wyjeżdża z Polski do pracy za granicą bez stra-
tegii życiowej i sprecyzowanych oczekiwań wobec własnej migracji. Ich kraje 
docelowe podyktowane są nie atrakcyjnością tamtych rynków pracy z punktu 
widzenia ich kompetencji/przyzwyczajeń/osobowości, lecz faktem, że kogoś 
tam znają . Wywiady indywidualne wskazują, iż migranci najczęściej nie oce-
niają racjonalnie, na ile sensowne jest pozostawanie za granicą w ich osobistej 
sytuacji, lecz replikują model, na którym albo się wychowali (migracje w rodzi-
nie), albo mają z nim do czynienia na bieżąco (migracje w grupie społecznej). 

Podstawą migracji są sieci znajomych/rodzinne/lokalne, które dają migrantowi 
pozór bezpieczeństwa w momencie wyjazdu – nie jedzie w nieznane, tylko do 
kogoś, kogo zna i kto się nim zajmie po przyjeździe. Jednak to bezpieczeństwo 
jest tylko pozorne, podczas gdy sieć migracyjna ma de facto charakter kanału. 
W zależności od charakteru już istniejącej sieci dany migrant poprzez miejsce 
zamieszkania lub powiązania rodzinne jest niemal skazany na jechanie do kon-
kretnego kraju docelowego oraz do pracy w konkretnym charakterze. Kanały 
migracyjne nie są wzajemnie pomiędzy sobą posieciowane, a migranci podej-
mują decyzje w warunkach braku informacji o istniejących alternatywach.

Nawet wśród migrantów z wyższym wykształceniem popularny jest model „pla-
nowanego braku strategii” (sprawdzanie możliwości dopiero po wyjeździe). 
Tacy migranci – wyjeżdżając bez strategii – bez tej strategii dalej funkcjonu-
ją. Wpadanie w zamknięte koło migracji czasowych lub „porażka migracyjna” 
sprzyjają tylko jaskrawszemu niż w przypadku innych osób ujawnieniu się tego 
problemu.

(2) tworzenie warunków dla powrotu 

Część wyjazdów, szczególnie wśród osób młodych, wynika z założenia, iż taki 
wyjazd sprzyja dynamizacji „startu życiowego”. Potencjalnie wyższe zarobki za 
granicą mają umożliwić pozyskanie kapitału pozwalającego na założenie włas-
nej działalności gospodarczej lub zakup mieszkania/budowę domu. Badania 
wskazują jednak, że nawet wśród migrantów z wyższym wykształceniem ocze-
kiwania co do zarobków są przeszacowane, co do kosztów życia na emigracji 
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zaniżone, a co do wynikających z tego potencjalnych oszczędności nierealne. 
Migranci stają przed koniecznością przedłużenia swojego pobytu za granicą 
lub zaniechania wyjściowego planu. Równocześnie podczas takich wyjazdów 
dynamicznie zmienia się sytuacja w Polsce (zarówno ta związana z prowadze-
niem własnej firmy, jak i ceny nieruchomości), osłabiając dodatkowo motywa-
cję do realizowania wytyczonych celów.

Pojawiają się również bariery komunikacyjne w społecznościach lokalnych 
związane ze zróżnicowaniem infrastruktury społecznej w Polsce i za grani-
cą. Badaczom migracji w wielu społecznościach w ogóle trudno jest znaleźć 
pozytywne wzorce współczesnych migrantów, którzy wyjechaliby ze strategią, 
udałoby im się jej dotrzymać oraz odnieść sukces po powrocie. Ułatwianie 
powrotów (w pierwotnej formie poprzez tworzenie kanałów komunikacyjnych 
jeszcze na emigracji) wydaje się być ważnym czynnikiem pozwalającym na wy-
korzystanie potencjału osób, które chcą wrócić.

(3) tworzenie warunków dla pełniejszego wykorzystania procesów 
migracyjnych

Migrantów sezonowych, a zwłaszcza migrantów niepełnych cechuje wewnętrz-
na sprzeczność: z jednej strony charakteryzują się oni bardzo wysokim pozio-
mem aktywności zawodowej podczas pobytów zagranicą (ciężka i intensywna 
praca), z drugiej zaś biernością i brakiem mobilności w Polsce (brak zaintereso-
wania podjęciem stałej pracy, funkcjonowanie poza społecznościami, brak ak-
tywności edukacyjnej, zaangażowania społecznego itp.). Równocześnie zarobki 
uzyskane podczas migracji są często wystarczające z punktu widzenia całego 
gospodarstwa domowego, co nie sprzyja podejmowaniu pracy zarobkowej lub 
rozpoczynaniu działalności gospodarczej przez pozostałych członków rodziny. 
Ta niekonsekwencja związana jest z jednej strony z psychologicznym zjawiskiem 
biwalencji (czyli posiadaniem dwóch tożsamości kulturowych), właściwym dla 
migrantów cyrkulacyjnych, ale także z zasadniczym brakiem po stronie spo-
łeczności lokalnych infrastruktury umożliwiającej zaktywizowanie osób prze-
bywających czasowo w Polsce czy też włączenie ich w procesy zachodzące 
w społecznościach lokalnych.

Wprowadzenie9.1. 

Migracje są zjawiskiem wyspowym. Przy słabym pośrednictwie pracy w Polsce 
– a w konsekwencji niewielkiej wiedzy na temat możliwości pracy i rozwoju oso-
bistego w innych rejonach – oraz dominującym modelu poszukiwania pracy 
przez „znajomych” (Sztanderska, 2007) pewna część procesów migracji za-
granicznych może być efektem mody lub strachu. Część powodowana jest 
wiarą w możliwość osiągnięcia stabilności ekonomicznej za granicą i – czasem 

– całkowicie mylnym przekonaniem, że w Polsce może to być trudniejsze lub 
w ogóle nieosiągalne, część stanowi realną i być może najkorzystniejszą opcję 
rozwoju dla poszczególnych osób. Każdy z tych typów migracji wiąże się z in-
nymi skutkami tak dla możliwości rozwojowych poszczególnych osób, jak i dla 
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społeczności lokalnych. Różny jest ich wpływ na gospodarkę i w różnym czasie 
można oczekiwać ich skutków, zarówno pozytywnych, jak i negatywnych.

Podstawową przeszkodą przy podejmowaniu rozważań na temat migracji 
w Polsce jest to, że brakuje źródeł danych, na podstawie których można byłoby 
określić procentowy udział poszczególnych typów migracji. Brakuje również 
podstaw empirycznych dla określenia prawdopodobieństwa, iż trajektoria wy-
jazdu osoby o konkretnych charakterystykach (takich jak wiek, wykształcenie, 
płeć, kraj docelowy, region, z którego pochodzi itp.) zakończy się w ten czy 
w inny sposób. W sensie teoretycznym czy badawczym – nie istnieją nawet zde-
finiowane kryteria porażki czy sukcesu, każda decyzja migracyjna powodowa-
na jest bowiem czynnikami indywidualnymi i tym samym zindywidualizowana 
musi być jej ocena ex post. 

Te trudności powodują, iż przy analizie migracji dość łatwo ulec pokusie wy-
rażania sądów skrajnych – migracje stanowią bowiem zarówno szansę, jak 
i zagrożenie dla poszczególnych osób, ich rodzin, społeczności lokalnych czy 
nawet całego kraju. Niniejszy raport przyjmuje za obiekt rozważań tylko takie 
migracje, których skutki wobec względnie obiektywnego kryterium rozwoju są 
negatywne. Nie aspirując w żaden sposób do całościowej, wyważonej analizy, 
skoncentrowaliśmy się na obszarach mogących powodować problemy – wy-
łącznie te zresztą, które zostały zidentyfikowane w dotychczasowych badaniach 
i których konsekwencje wymagają podjęcia działań, zarówno amortyzujących, 
jak i prewencyjnych.

Ponieważ z analizy zjawiska migracji w Polsce wyłania się obraz wielu zróż-
nicowanych strumieni, w toku warsztatów przyjęto, iż w pierwszej kolejności 
należy ocenić typy migracji pod kątem ich roli w procesie rozwojowym 
jednostek i społeczności lokalnej. Dopiero znając skutki poszczególnych 
modeli migracji można spróbować szukać rozwiązań dla problemów, które 
z nich wynikają. Nie chodzi jednak o zapisanie konkretnych, pojedynczych roz-
wiązań (przytaczając na przykład doświadczenia innych krajów). Największym 
wyzwaniem jest w tym kontekście określenie komplementarności propono-
wanych instrumentów oraz stworzenie propozycji „pakietów” rozwiązań 
z narzędzi dostępnych już teraz. W drugiej kolejności warto zastanowić się 
nad instrumentami, które mają szansę rozwinąć się w najbliższym czasie (jako 
rezultat świadomych polityk na odpowiednich poziomach lub samoczynnie). 
Wymaga to wypracowania możliwych scenariuszy rozwoju sytuacji („od-
powiedzi” ze strony społeczności i instytucji lokalnych na toczące się procesy).

W sensie szerszym, na poziomie indywidualnym, rodzinnym i społeczności 
lokalnych, należy sobie postawić pytanie o kryteria i sposoby osiągnięcia 
możliwie najlepszych efektów zarówno wyjazdów, jak i powrotów. Oso-
bie podejmującej decyzję o wyjeździe powinno się umożliwić uzyskanie peł-
nej informacji i przyjęcie  właściwej strategii  – w zakresie rozwoju osobistego 
i zawodowego. Nawet pozorne straty i koszty związane z migracjami mogą 
za sprawą przemyślanych narzędzi zostać przekształcone w coś pozytywnego. 
Jedną z sytuacji, w których przegrana jest bardzo prawdopodobna, jest wy-
jazd osoby nieprzygotowanej do migracji, pozbawionej jakiejkolwiek wiedzy 
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na temat kraju docelowego itp. Z drugiej strony, nawet migracja osoby o wy-
sokich kwalifikacjach do sektora odpowiadającego jej kompetencjom może 
okazać się porażką. Dostarczenie wiarygodnych informacji pomoże ten prob-
lem rozwiązać. Optymalizacja powrotów związana jest nie tyle z ułatwieniem 
powrotów i tworzeniem infrastruktury zachęcającej do nich, co z budowaniem 
trwałych podwalin rozwoju społeczności lokalnych w oparciu o potencjał zgro-
madzony przez migrantów.

Niniejszy raport składa się z pięciu części. W pierwszej kolejności przedsta-
wiamy szkic współczesnych procesów migracji z Polski z uwzględnieniem czyn-
ników, które eksperci uznali za najbardziej charakterystyczne i rodzące naj-
większe problemy. Następnie nakreślone zostały wymagające wsparcia grupy 
oraz problemy organizacji pozarządowych. W trakcie warsztatów dla każdego 
z trzech wyżej przedstawionych obszarów problemowych stworzono drzewo (lub 
drzewa) problemowe opisujące naturę danego problemu (związki przyczynowo

-skutkowe pomiędzy poszczególnymi czynnikami) oraz propozycje działań oraz 
ich rezultatów. Wyniki tych prac przedstawione zostały na schematach oraz 
szczegółowo opisane. W ostatniej części zaprezentowano rekomendacje do-
tyczące komplementarności inicjatyw podejmowanych na poziomie lokalnym 
w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom rosnącej mobilności Polaków. 

Szkic współczesnych migracji z polski 9.2. 

Zdaniem ekspertów migracje specjalistów są cechą charakterystyczną współ-
czesnego świata, o ile oczywiście zatrudnienie za granicą jest adekwatne do 
możliwości i aspiracji. Obecnie brak przesłanek do stwierdzenia, że w Polsce 
istnieje realne zagrożenie drenażem mózgów związanym z nagłym i silnym od-
pływem specjalistów. Równocześnie, gdyby mimo to doszło do takiego proce-
su, wątpliwe, czy podmioty pozarządowe (w tym przede wszystkim organizacje 
rynku pracy) byłyby w stanie w jakikolwiek sposób go powstrzymać lub osłabić. 
Dlatego też problem mobilności specjalistów nie stanowi istotnego kontekstu 
przy analizowaniu współczesnych procesów migracyjnych z Polski pod kątem 
potencjalnych działań w społecznościach lokalnych i na rynku pracy.

Niewątpliwie jednak tymi kontekstami są: (1) stopniowe odmładzanie się popu-
lacji polskich migrantów – w roku 1997 udział migrantów w wieku między 18 
a 34 rokiem życia wynosił 48%, w 2002 roku już 63%, a w III kwartale 2006 
roku przekroczył 70%1; (2) poprawa poziomu wykształcenia – często wyjeżdża-
ją osoby z przynajmniej nominalnie wykształceniem wyższym zawodowym, dla 
których praca poniżej kwalifikacji w Polsce nie stanowi atrakcyjnej alternatywy 
dla podobnego zatrudnienia za granicą2 oraz (3) tendencja do peryferyjności 

1. W Wielkiej Brytanii powyżej 80% spośród tych, którzy zarejestrowali się w systemie ubezpieczeń społecznych , lokowało się w przedzia-
le wieku między 18 a 34 rokiem życia, byli to głównie mężczyźni; tylko 6% z nich przybyło z członkami rodziny (początkowa faza cyklu 
życia i sygnał co do zakładanego czasu trwania migracji).

2. Najlepszym przykładem jest Wielka Brytania: wśród migrantów, którzy wyjechali do tego kraju po 1997 roku, udział osób z wyższym 
wykształceniem wynosił ponad 25% (dla porównania, dla Niemiec było to 11%), przy średniej dla Polski na poziomie 12% w roku 2005. 
W III kwartale 2006 roku udział emigrantów z Polski z wyższym wykształceniem wyniósł 18,3%, był on relatywnie wyższy wśród osób 
przebywających za granicą powyżej 12 miesięcy (19,6%) oraz dla kobiet (24%).
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– wyjeżdżają głównie mieszkańcy małych miast, podczas gdy rzadko proces ten 
dotyczy mieszkańców centrów rozwoju, a także (4) trudno byłoby określić jeden 
dominujący model migranta wraz z towarzyszącymi mu motywacjami i ocze-
kiwaniami, co powoduje, że wyniki analiz procesów migracyjnych w znacz-
nym stopniu zależą od poszczególnych typów migrantów. Wszystkie te cztery 
wymiary stanowią innowację – migracje z Polski sprzed 2004 roku dotyczyły 
zasadniczo osób starszych. Trudności na lokalnych rynkach pracy skłaniały do 
wyjazdu osoby z dużych ośrodków miejskich, o niższym poziomie wykształcenia, 
podczas gdy kraje docelowe obejmowały zaledwie kilka podstawowych kierun-
ków przy względnie stałych miejscach zatrudnienia „tam” i względnie stałych 
zagłębiach migrantów „tu”.

Tradycyjnie migracja z Polski była raczej domeną osób dobrze wykształconych. 
W okresie transformacji systemowej natomiast mobilność częściej stawała się 
udziałem osób gorzej wykształconych, często tych, które na zmianach „prze-
grały”. Stąd migracje z obszarów peryferyjnych (mniejsze miasta), gdzie dyna-
mika rozwoju gospodarczego oraz możliwości na lokalnych rynkach pracy są 
często bardzo ograniczone. To również generuje „wyspowość” całego zjawiska. 
Migracja zazwyczaj motywowana jest czynnikami ekonomicznymi – wyższa sto-
pa bezrobocia na lokalnym rynku pracy często stanowi przyczynę powstawania 
na danym obszarze potencjału migracyjnego. Współczesne migracje z Polski 
nie odbiegają od tej prawidłowości.

Trzeba jednak wziąć pod uwagę, że procesy, z którymi mamy do czynienia 
obecnie, zapoczątkowane zostały w okresie silnej dekoniunktury na rynku pracy, 
w tym niemal 40-procentowej stopy bezrobocia wśród osób młodych. Dziś czyn-
niki, które w poprzednich latach skłaniały Polaków do wyjazdu z kraju, w dużej 
mierze nie istnieją. Dynamika tworzenia miejsc pracy w niektórych obszarach 
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Polski oraz pojawiające się coraz częściej deficyty pracowników – w tym we 
względnie atrakcyjnych zawodach czy miejscach pracy (często o dużym poten-
cjale rozwojowym) – stanowić mogłyby motywację do migracji wewnętrznych 
i budowania pozycji społecznej i zawodowej poszczególnych osób oraz poten-
cjału rozwojowego poszczególnych ośrodków wzrostu. Jednak tak pozytywna 
sytuacja zaczęła się pojawiać dopiero po kilku latach „przecierania” przez Po-
laków (głównie młodych) szlaków migracyjnych. Nie bez znaczenia pozostaje 
również czynnik popytu – polscy pracownicy cieszą się bardzo dobrą opinią 
u zagranicznych pracodawców i wobec korzystnej koniunktury w gospodar-
kach Wielkiej Brytanii, Irlandii, Niemiec czy Belgii i Holandii zapotrzebowanie 
na polską siłę roboczą w pewnych sektorach rośnie. 

Z drugiej strony, co bardzo istotne, spora część migrantów z Polski jest zatrud-
niona na stanowiskach wymagających znacznie niższych niż posiadane przez 
nich formalne kompetencje. Potwierdzają to badania przeprowadzane w kra-
jach przyjmujących3. Zjawisko to występuje, pomimo iż formalne umiejętności 
migrantów (np. opieka medyczna, opieka nad starszymi itp.) są poszukiwane 
również na lokalnych rynkach pracy. Duża część migrantów z krajów Europy 
Środkowej i Wschodniej uzyskuje pierwsze zatrudnienie dzięki pośrednictwu 
agencji, gdzie stawki za taką (nieformalną) pomoc są bardzo wysokie. Ozna-
cza to często, że migranci rozpoczynają pracę z wysokimi długami, co z kolei 
prowadzi do kontynuowania zatrudnienia, które w innym przypadku próbowa-
liby zmienić4. 

Współczesne migracje z Polski mają charakter przede wszystkim krótkookreso-
wy. Większość osób przebywających za granicą czasowo (tj. takich, których go-
spodarstwa domowe pozostawały w Polsce) migrowała na krócej niż 12 mie-
sięcy – dotyczyło to około 60-70% osób. Do podobnych wniosków prowadzą 
dane z krajów docelowych, zwłaszcza z Wielkiej Brytanii i Irlandii – około 40% 
osób rejestrujących się na potrzeby ubezpieczenia zdrowotnego zadeklarowało 
krótszy niż 3-miesięczny okres pobytu w Wielkiej Brytanii, podczas gdy aż 90% 
ankietowanych przez służby graniczne Wielkiej Brytanii szacowało swój pobyt 
na nie dłużej niż 3 miesiące.

Na podstawie badań w Wielkiej Brytanii opracowano również typologię współ-
czesnych migrantów z Polski5: 

 A „bociany” (około 20% badanych), czyli osoby, które uczestniczą przede 
wszystkim w migracjach cyrkulacyjnych, zatrudnione głównie w sektorze 
prac nisko płatnych, spędzają w Wielkiej Brytanii do kilku miesięcy;

3. Por: Sonia McKay i Andrea Winkelmann-Gleed, Migrant Workers In Th e East of England, East of England Development Agency, 
2005. Pracodawcy nie informują przyjeżdżających pracowników o przysługujących im prawach oraz o warunkach zatrudnienia. Duża 
część kontraktów nie ma formy pisemnej, a ich warunki zmieniane są w trakcie wykonywania pracy, często na niekorzyść pracowników. 
Migranci nie korzystają z ofi cjalnego wsparcia brytyjskich instytucji rynku pracy, takich jak np. JobCentre Plus. Nie znają przepisów 
lokalnego kodeksu pracy (pracują za niższe stawki i w większym wymiarze godzin, niż zezwala na to prawo). 

4. Por. Sonia McKay i Andrea Winkelmann-Gleed, Migrant Workers In Th e East of England, East of England Development Agency, 
2005.

5. Eade J., Drinkwater S., Garapich M., Polish Immigrants in London – social class and ethnicity, CRONEM, University of Surrey, Guild-
ford 2006.
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„chomiki” (16%), czyli osoby, które traktują swój pobyt jako jednorazowy akt,  A

który ma przynieść wymierny (w oczekiwaniach bardzo duży) efekt finanso-
wy; w porównaniu do poprzedniej grupy zwykle ich migracja ma charakter 
jednorazowy, a poza tym okres przebywania za granicą jest dłuższy, a sam 
pobyt nieprzerwany;

„poszukiwacze” (42%), czyli największa grupa osób, która nie podjęła  A

jeszcze ostatecznej decyzji „wracam czy zostaję”; zajmują całe spektrum 
miejsc pracy, a swoją strategię migracyjną sami ocenili jako „intencjonalna 
nieprzewidywalność”;

„osiedleńcy” (22%), czyli osoby, które przebywają w Wielkiej Brytanii dłużej  A

i zamierzają zostać tam na stałe. 

Olbrzymia większość badanych (70-80%) utrzymuje stałe kontakty z Polską, 
włączając w to regularne wizyty w kraju. Na podstawie ankiet można stwierdzić, 
że polskich migrantów cechuje „planowany brak strategii” czy też „planowana 
nieprzewidywalność”. 

Badacze twierdzą, że często młodzi migranci wyjeżdżają po to, by umożliwić 
sobie realizację pewnej fazy życiowej, np. założenie rodziny, wejście na rynek 
pracy, rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej czy zakup mieszkania 
lub domu. Problem pojawia się jednak przy ocenie realności szans osiągnięcia 
zakładanych celów (nadmierny optymizm). Po pierwsze, migranci zasadniczo 
zaniżają szacowane koszty życia w kraju przyjmującym, zawyżając w ten sposób 
potencjalne oszczędności oraz zaniżając oczekiwany czas pobytu za granicą. 
Po drugie, w miarę wydłużania się okresu migracji coraz trudniej jest migran-
tom znaleźć motywację do tak ciężkiej pracy i codziennych wyrzeczeń, jakie 
związane są z zaoszczędzeniem planowanej kwoty. Względnie częste przyjazdy 
do kraju i presja na konsumpcję (prezenty dla rodziny, życie ponad stan pod-
czas pobytów w kraju itp.) stwarzają dodatkowe zagrożenie dla osiągnięcia 
zakładanego celu. W konsekwencji nawet początkowi tzw. „target earners” (czy 
też „chomiki” w powyższej typologii) wpadają w zamknięty krąg migracji cyr-
kulacyjnych. Jak na razie w społecznościach o dużej intensywności migracji 
trudno znaleźć przypadki „migracji sukcesu” z tego punktu widzenia. W miarę 
zmian w życiu osobistym, postępującej hossy na rynku nieruchomości oraz wraz 
z upływem coraz dłuższego czasu za granicą (stopniowa utrata wiedzy na temat 
rozwoju sytuacji na rynku pracy i możliwości rozpoczęcia własnej działalności 
gospodarczej), szanse na realizację założonego planu maleją. Maleją również 
szanse na urzeczywistnienie jakiejkolwiek rozsądnej alternatywy.  

Wzrost poziomu bezrobocia w Polsce prowadził do zwiększenia skali migracji, 
co oznacza, że w istocie sytuacja na rynku pracy w kraju wysyłającym jest 
ważnym czynnikiem wypychającym. W oparciu o modele ekonometryczne esty-
mowane z wykorzystaniem zmiennych dla poziomu indywidualnego oraz go-
spodarstwa domowego, badania potwierdzają, że fakt bycia bezrobotnym był 
jednym z najważniejszych czynników wpływających na skłonność do mobilności 
(prawdopodobieństwo migracji). Tym niemniej, w oparciu o badania o charak-
terze mikroanalitycznym, trudno byłoby potwierdzić jednoznaczny wpływ tego 
zjawiska na wzrost odpływu siły roboczej. Badania jakościowe wskazują, że 
migrantami mogą nie być bezrobotni, lecz inni członkowie tych gospodarstw 
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domowych (wcześniej np. bierni zawodowo lub pracujący i w związku z tym 
zaangażowani np. w migracje sezonowe). W takich przypadkach podstawową 
motywacją do podjęcia pracy za granicą jest uzyskanie dodatkowych docho-
dów niezbędnych z punktu widzenia danego gospodarstwa domowego. Jednak 
skutkiem ubocznym takiego rozwiązania jest rosnąca pasywność pozostających 
członków rodziny i coraz większe uzależnienie gospodarstwa domowego od 
transferów z zagranicy. 

Takie błędne koła (niemożliwość realizacji zakładanego celu lub stopniowe 
uzależnienie gospodarstwa domowego od transferów z zagranicy, przy jedno-
czesnej pasywności w poszukiwaniu dostępnych alternatyw) mogą prowadzić 
do negatywnych ze społecznego punktu widzenia skutków. Na mobilność moż-
na bowiem patrzeć w kategoriach przedsiębiorczości, lecz migranci wielokrot-
nie wracają do zachowań pasywnych sprzed wyjazdu w momencie powrotu do 
kraju (mimo bardzo wysokiej aktywności w czasie pobytu za granicą). Wydaje 
się, że jest to element szerszego procesu, swoistej schizofrenii życiowej – ba-
lansując na granicy „dwóch światów” do jednego z biegiem czasu czują coraz 
mniejszą przynależność, a do drugiego bardzo trudno (jeśli to w ogóle możli-
we) jest im się dostać. 

Jak pokazują doświadczenia regionów, w których procesy migracyjne trwają 
już od wielu lat (np. Opolszczyzna) takie rozdwojenie („trwała tymczasowość”) 
może być destrukcyjne i często prowadzi do marginalizacji. Migracje zarob-
kowe mogą negatywnie oddziaływać na motywację do akumulacji kapitału 
ludzkiego, inwestowania w rozwój osobisty i zawodowy. Wśród autochtonów 
na Opolszczyźnie w wieku 18-25 lat naukę kontynuowało 35% osób, w przy-
padku ludności bez prawa do niemieckiego obywatelstwa było to blisko 57%! 
Sugeruje to, że migracje zarobkowe mogą negatywnie oddziaływać na moty-
wację do akumulacji kapitału ludzkiego, co ma miejsce zwłaszcza wówczas, 
gdy sektory migranckie obejmują prace, gdzie nie są wymagane żadne (albo 
prawie żadne) kompetencje czy kwalifikacje.

Doświadczenia Opolszczyzny, gdzie migracje na dużą skalę są procesem już 
kilkudziesięcioletnim, skłaniają do wyciągnięcia wielu istotnych wniosków 
na temat konsekwencji procesów migracyjnych. W odniesieniu do Opolszczy-
zny kluczowym problemem wydaje się znaczenie migracji w kontekście sytuacji 
na lokalnych rynkach pracy. W 2004 roku z możliwości podejmowania pracy 
za granicą korzystało niemal 43% ludności w wieku produkcyjnym i 57% gdzie-
kolwiek pracujących, podczas gdy z możliwości pracy w Polsce korzystało 41% 
osób w wieku produkcyjnym i 55% pracujących, przy czym różnica ta rośnie 
w czasie. Co więcej, liczba osób pracujących wyłącznie za granicą jest wyższa 
niż liczba osób pracujących wyłącznie w Polsce (w grupie 18-25 lat grupa 
pracujących wyłącznie za granicą jest 5-krotnie większa). Obszary, na których 
zamieszkuje relatywnie duży odsetek ludności autochtonicznej i cechujące się 
ożywioną migracją, wyróżniają się generalnie niższą liczbą ludności pracującej. 
Zjawisko to można tłumaczyć dużą skalą migracji zawieszonej, sięgającej na-
wet 50% mieszkańców oraz faktem, że w badanych gminach migracja ograni-
cza skalę aktywności gospodarczej i zmniejsza i tak już niskie rezerwy zasobów 
pracy. Niski wskaźnik zatrudnienia w gminach autochtonicznych ma źródło 
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przede wszystkim w słabej aktywności ekonomicznej mieszkańców tych gmin: 
liczba zarejestrowanych firm w przeliczeniu na 100 mieszkańców była najniższa 
właśnie w gminach „migranckich” Śląska Opolskiego. 

Skutkiem intensywnej migracji w skali lokalnej jest zatem niska aktywność eko-
nomiczna i relatywnie niskie bezrobocie przy dramatycznie niskim poziomie 
zatrudnienia. Prowadzi to do nierównowagi na lokalnych i regionalnych ryn-
kach, ponieważ przy tak licznej migracji zarobkowej oraz skali transferu środ-
ków finansowych popyt zgłaszany przez migrantów nie może być zaspokojony 
przez rezerwy lokalnych rynków pracy6. Co więcej, w dłuższym okresie może 
prowadzić do załamania finansów publicznych w ramach danej społeczności. 
Bardzo niskie wskaźniki aktywności zawodowej na polskim rynku pracy skutkują 
dramatycznie niskimi transferami fiskalnymi na rzecz państwa i lokalnej sfery 
publicznej, która jest wykorzystywana przez rodziny osób zatrudnionych na sta-
łe w UE i tam płacące podatki. Równocześnie, intensywne migracje oznaczają 
także odpływ liderów lokalnych, osłabiając potencjał intelektualny samorzą-
dów oraz lokalnych organizacji pozarządowych.

Innym regionem o tradycjach migracyjnych jest Podlasie. Badania tam przepro-
wadzone nasuwają wiele istotnych wniosków. Po pierwsze, miało miejsce za-
sadnicze przewartościowanie percepcji migracji i migrantów. Migracje z okresu 
przed transformacją systemową były postrzegane jednoznacznie pozytywnie 

– powracający z zagranicy (w tym okresie głównie ze Stanów Zjednoczonych) 
automatycznie lokowali się na szczycie lokalnej hierarchii i mieli duży wpływ 
na funkcjonowanie wspólnoty. Sytuacja ta zmieniła się w latach 90. Wymiar 
ekonomiczny migracji był już znacznie mniej spektakularny, co więcej, na wy-
jazdy zaczęto patrzeć przez pryzmat ich społecznych skutków. Podkreślano już 
nie ilość pieniędzy przywiezionych z zagranicy, ale to, iż migracje prowadzą 
do konfliktów w ramach wspólnoty (jako skutek rozwarstwienia społeczności 
lokalnej, ostentacyjnej konsumpcji), osłabiają aktywność i samodzielność dzie-
ci migrantów, przyczyniają się do rozpadu rodzin, wzmacniają postawy, które 
można by określić jako amoralny familiaryzm (dobro wspólne jest abstrakcyjne, 
jedyną realną wartością jest dobrobyt własnej rodziny). Z czasem wyjazdy za-
graniczne przestały być postrzegane jako synonim sukcesu, ludźmi sukcesu byli 
raczej ci, którym udało się zaistnieć w kraju – znaleźć tutaj pracę, rozpocząć 
działalność gospodarczą. W konsekwencji migrację z regionu trudno byłoby 
opisywać zgodnie z tradycyjną wizją migracji jako czynnika modernizującego 
obszar peryferyjny. Raczej może ona petryfikować istniejące struktury społeczne 
i ekonomiczne. Równocześnie migracje stały się trwałym elementem rzeczywi-
stości, a wyjazdy zagraniczne są nie tylko tolerowane (pomimo świadomości 
licznych negatywnych konsekwencji), ale wręcz pożądane. W efekcie mieszkań-
cy Podlasia nie traktują wyjazdów (obecnie głównie do Belgii, Holandii i Nie-
miec) jako migracji, lecz raczej wyjazdy do pracy. W wielu społecznościach 
migracja jest czymś naturalnym i oczywistym, a jednocześnie swoistym rytem 
przejścia, niezbędnym etapem w życiu na drodze do usamodzielnienia.

6. Niedobór pracowników dotyczy określonych branż. Dobrym przykładem jest branża budowlana, w której jednocześnie notuje się 
najwyższy odpływ i do której potencjalnie trafi a największa część transferowanych dochodów.
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Oceniając potencjał do dalszych wyjazdów z Polski trudno założyć, że (pomimo 
dobrej koniunktury na polskim rynku pracy) procesy migracyjne ulegną wyha-
mowaniu. Istnieje statystycznie istotna i pozytywna zależność pomiędzy niemie-
ckim PKB per capita w porównaniu do polskiego oraz stopą migracji czasowych. 
Wynik ten wskazywałby na istnienie tzw. „garbu migracyjnego” (ang. Migration 
hump) polegającego na tym, że procesy wzrostu gospodarczego mogą po-
budzać, a nie hamować migracje zagraniczne. Nawet gdyby przyjąć, że rolę 
odgrywa tu koniunktura w krajach przyjmujących, a nie względne bogactwo, 
w wielu zawodach zróżnicowanie zarobków realnych między Polską a innymi 
krajami UE będzie się jeszcze utrzymywać. Choć często obecne w mediach, nie 
wydaje się prawdziwym założenie, że wraz ze wzrostem popytu na pracę w Pol-
sce, migranci czasowi zaczną masowo wracać.

Równocześnie, coraz wyraźniej zauważalne jest na rynku niedopasowanie mię-
dzy kierunkami studiów najchętniej wybieranymi przez studentów a potrzebami 
rynku. Zmniejsza się liczba szkół zawodowych przy rosnącym popycie na niektó-
re specjalizacje. Na rynku pracy brakuje również pracowników o określonych 
specjalnościach w zawodach wymagających wyższych kwalifikacji. Zwieńczony 
sukcesem powrót do kraju wymagałby najczęściej wysiłku przekwalifikowania 
się (uszczuplając w ten sposób oszczędności z okresu migracji wyjściowo rezer-
wowane przecież na inne cele) i/lub wsparcia po stronie koordynacji powrotu. 
Już przyjazd do Polski na rozmowę kwalifikacyjną stanowi znaczną inwestycję 
finansową. Migranci nie wróciliby również najczęściej do swoich rodzinnych 
społeczności, lecz do centrów wzrostu (takich jak Wrocław, Poznań, Warsza-
wa itp.). To z kolei wymagałoby od nich dodatkowego wysiłku rozpoznania 
sytuacji na dotychczas względnie obcych rynkach pracy, przy powszechnie zna-
nych trudnościach, na które natykają się w szczególności młodzi Polacy z bazą 
mieszkaniową i infrastrukturą mieszkaniową.

Trzeba sobie również uświadomić skalę współczesnych procesów migracyjnych 
w kontekście poprawy sytuacji na rynku pracy w Polsce i zgłaszanych przez 
przedsiębiorców deficytów pracowników. W okresie od stycznia 2004 do 
czerwca 2007 bezrobocie w Polsce zmalało o ok. 590 000 osób, z czego ok. 
400 000 to osoby, które uzyskały zatrudnienie. Jest to rząd wielkości porówny-
walny do migracji z Polski na przestrzeni samego tylko roku 2006. W konse-
kwencji, nawet przy tak dobrej sytuacji na krajowym rynku pracy, jak obecnie, 
trudno mówić o tym, że dla wszystkich migrantów znalazłoby się zatrudnienie 
w Polsce. Tym większą odpowiedzialność należy zachować przy postulatach 
zachęcających do powrotów.  

Profile potencjalnych beneficjentów 9.3. 

Na podstawie powyższej analizy oraz wniosków z wcześniejszych rozdziałów 
niniejszej publikacji można określić trzy najbardziej wymagające wsparcia typy 
młodych migrantów.

Po pierwsze, są to osoby z relatywnie niskim poziomem wykształcenia – mi-
grujące w ucieczce od trudności związanych z wyzwaniami lokalnego rynku 
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pracy, ale również niekorzystające z możliwości podniesienia poziomu swoich 
kompetencji. Ten typ migranta najczęściej wyjeżdża cyrkulacyjnie, do prac ni-
skokwalifikowanych (często sezonowych w rolnictwie lub okresowych w sekto-
rze budowlanym). Stymulatorem wyjazdów są często gospodarstwa domowe, 
a wyjazd jest realizacją strategii dochodowej całej rodzinny. Wyjazdy odbywają 
się w ramach tzw. sieci, w znacznym stopniu familijnych, a kierunki wyjazdów 
(najczęściej Niemcy, Belgia, Holandia) określone są poprzez wyjściowe miejsce 
zamieszkania migrantów. Jest to model mobilności często ukształtowany ro-
dzinnie (tradycja wyjazdów zarobkowych u starszych pokoleń, incydenty włas-
nych migracji krótkookresowych). Migracje stają się także substytutem edukacji. 
Ten typ potencjalnego migranta rzadko w ogóle rozważa dostępne alternaty-
wy (poszukiwanie zatrudnienia poza rodzinną wsią czy miastem, ale w Polsce; 
kontynuacja nauki; wyjazd, lecz do innego niż narzucany przez powiązania ro-
dzinne kraju w ramach indywidualnie preferowanego zawodu lub sektora itp.). 
Nie myśli w kategoriach kształtowania rozwoju zawodowego (brak pozytyw-
nych modeli), szukając pozornego bezpieczeństwa wynikającego z polegania 
na powiązaniach szeroko rozumianej rodziny. Z tego też względu ma niewielką 
wiedzę na temat uwarunkowań rynku pracy kraju przyjmującego – funkcjonu-
je oddzielony od lokalnych społeczności (nie znając również obowiązujących 
zasad i standardów pracy) przez krajan o podobnym statusie. Presja ze strony 
pozostałych członków gospodarstwa domowego – o ile w ogóle potrzebna 

– podyktowana jest przekonaniem, że jest to rozwiązanie najlepsze dla wszyst-
kich, w tym samego zainteresowanego.

Drugą grupą potencjalnych beneficjentów są osoby z większymi aspiracjami 
edukacyjnymi i zawodowymi z mniejszych miast i spoza centrów wzrostu. Ich 
wyjazdy podyktowane były w początkowej fazie dekoniunkturą na rynku pra-
cy w Polsce w latach 2001-2004 i stanowiły alternatywę dla wymuszonego 
przez sytuację bezrobocia lub dezaktywizacji. Wyjeżdżają głównie do Wielkiej 
Brytanii i Irlandii, a kanały, poprzez które dokonują się te migracje, częściej 
oparte były o powiązania koleżeńskie niż sieci rodzinne. Pracują w sektorach 
usługowych (restauracje, hotelarstwo, handel, usługi komunalne, także sektor 
budowlany), najczęściej poniżej swoich kompetencji. W miarę narastania skali 
wyjazdów, kolejni młodzi migranci, ulegając intensyfikującej się modzie i iluzji 
możliwości zarobienia łatwych i szybkich pieniędzy, podążają przetartymi szla-
kami znajomych. Ich wiedza na temat realnych uwarunkowań życia i pracowa-
nia w danym kraju jest znikoma i najczęściej „obrazkowa”. Decyzja o wyjeździe 
często podejmowana jest z motywacją osiągnięcia jakiegoś konkretnego celu 
(ang. „target earners) i późniejszego powrotu. Ten typ migranta – podejmu-
jąc wcześniej decyzje edukacyjne – próbował podchodzić do swojego rozwoju 
zawodowego strategicznie, lecz negatywne doświadczenia rynku pracy mogły 
podważyć jego zaufanie do wykształcenia. Praca, którą wykonują tego typu 
osoby, nie spełnia ich aspiracji zawodowych ani społecznych, zaspokajając 
jednocześnie potrzeby dochodowe. Stopniowo, w miarę aklimatyzowania się 
w kraju przyjmującym, rozpoznają możliwości rozwoju własnej kariery (lub ich 
brak). Powrót wydaje im się po prostu klęską – zarówno w sensie społecznym, 
jak i zawodowym. Przede wszystkim, pozyskane doświadczenie dotyczy najczęś-
ciej prac, których nie chcieliby wykonywać w Polsce. W związku ze strategią 
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„planowanej nieprzewidywalności” nie analizują także dostępnych alternatyw za 
granicą w kontekście powrotu do kraju.  

Grupa trzecia stanowi swoiste połączenie cech dwóch powyższych grup. Są to 
osoby o raczej niższych kwalifikacjach. W ich rodzinnych wsiach czy miastach 
nie funkcjonuje tradycyjny model migracji poprzez jakikolwiek kanał, lecz rów-
nocześnie ulegają modzie na wyjazdy i iluzji łatwych i dużych zarobków. Rzadko 
myślą w kategoriach kariery zawodowej, nie znają języków. Decyzja o wyjeździe 
może być podyktowana sytuacją finansową gospodarstwa domowego, często 
też jest ucieczką przed problemami ze znalezieniem pracy na lokalnym rynku 
pracy. Relatywnie niski poziom wykształcenia oraz brak znajomości języków 
obcych wiąże się ze znikomą wiedzą na temat realiów funkcjonowania w kraju 
docelowym. Dlatego z dużą łatwością oddają swój los w ręce pośredników 
pracy (często jeszcze w Polsce), szukając poczucia pozornego bezpieczeństwa 
w fakcie, że ktoś zorganizuje im zakwaterowanie, zatrudnienie, zapośredniczy 
w rozmowach z pracodawcą, ułatwi procedury formalne związane z rejestracją 
na potrzeby ubezpieczenia społecznego itp. (przy czym za te wszystkie „usługi” 
w sposób mniej lub bardziej formalny zobowiązani są płacić z góry, często 
zaciągając kredyt na poczet przyszłych zarobków). Podobnie jak w przypadku 
pierwszego typu są zatem oddzieleni od społeczności lokalnych przez hierar-
chicznie zbudowaną otoczkę krajan o podobnym statusie, krajan organizują-
cych różne aspekty ich życia za granicą oraz stojących najwyżej w hierarchii 
krajan pośredników. 

Osobną, lecz z punktu widzenia działań względnie homogeniczną grupą be-
neficjentów są rodziny migrantów i – szerzej – społeczności lokalne. Mimo że 
skala współczesnych migracji z Polski jest daleka od nagłaśnianej w mediach 
liczby miliona czy nawet dwóch, ze względu na wyspowość zjawiska poszcze-
gólne społeczności lokalne są najczęściej głęboko dotknięte skutkami migracji. 
Osłabianie więzi rodzinnych, rozpad małżeństw, masowe pozostawianie dzieci 
u „dziadków” na dłuższy czas (co wiąże się najczęściej z przeniesieniem z miast 
na obszary wiejskie i w związku z tym relatywną deprywacją w zakresie standar-
dów edukacyjnych) i inne negatywne zjawiska społeczne (np. brak wystarcza-
jącego nadzoru rodzicielskiego prowadzący czasem do wchodzenia w konflikt 
z prawem, czy też kształtowanie się wzorców ostentacyjnego konsumpcjonizmu) 
są nieodłącznie związane z intensywnością procesów migracyjnych w ramach 
społeczności lokalnych. Co ciekawe, w przeciwieństwie do innych grup etnicz-
nych, dla polskich migrantów w krajach goszczących relatywnie rzadko po-
wstają dostosowane do ich potrzeb rozwiązania. Stawki telefonii internetowej 
do Polski są wyższe w Belgii i w Niemczech niż do Iranu, Turcji czy Afganistanu. 
Poza rodzimymi firmami transportowymi często brak jest jakichkolwiek zinsty-
tucjonalizowanych rozwiązań umożliwiających migrantom zachowanie bliskich 
relacji ze społecznościami7. 

7. Wyjątkowo pod tym względem przedstawia się sytuacja w przypadku Wielkiej Brytanii – jednak oferty usług telefonicznych, 
bankowych i handlowych tworzone są przez Brytyjskie, a nie polskie fi rmy. Również rozwój polskich mediów i innych instrumentów 
budowania poczucia wspólnoty jest bezprecedensowy wobec innych krajów docelowych migrantów z Polski.
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Żaden z opisanych wyżej typów migranta, jak również członkowie ich rodzin, 
nie mają zaufania do instytucji administracji publicznej – w ich przekonaniu 
nie rozwiązują one problemów. Nigdy nie mieli też (lub je utracili) zaufania 
do wykształcenia, jako formy zabezpieczenia się przed bezrobociem. Osoby 
z wyższym poziomem wykształcenia często nigdy nie pracowały w swoim za-
wodzie, podczas gdy ich kompetencje zawodowe w ciągu ostatnich lat pracy 
na emigracji mogły się już częściowo zdewaluować. Szkoła jest przez nich ko-
jarzona z bezradnością i nieprzystosowaniem do dzisiejszych realiów (migranci 
o najwyższym poziomie wykształcenia często rozciągają to przekonanie również 
na szkolnictwo wyższe). Migranci dokonują swoich wyborów w przestrzeni de-
cyzyjnej określonej przez trzy podstawowe fenomeny. Po pierwsze, charaktery-
zuje ich mobilność zewnętrzna, ale mała chęć do mobilności w obrębie kraju 

– ta ostatnia jest powszechna wśród ogółu Polaków. Po drugie, paradoksalnie 
są bierni (szczególnie w okresach przebywania w Polsce), co jest pochodną 
problemów na polskim rynku pracy wielu ostatnich lat. Wreszcie po trzecie, mi-
gracja stanowi dla nich przede wszystkim sposób rozwiązywania podstawowych 
problemów dochodowych, czasem jest także drogą ucieczki przed problemami 
indywidualnymi. 

Na radarze migrantów organizacje pozarządowe nie występują w postaci 
partnerów mogących ich wspomóc w procesie definiowania dalszego rozwoju 
zawodowego i życiowego. Same organizacje pozarządowe są na terenach in-
tensywnej migracji obecne relatywnie rzadko. Praktycznie nie istnieją w Polsce 
na razie programy nakierowane na społeczności lokalne o dużej intensywności 
migracji. Wiadomo o kilkunastu organizacjach, które w okresie dekoniunktury 
na rynku pracy zapoczątkowały działalność szkoleniową i pośrednictwo pracy 
ułatwiając beneficjentom pozyskanie kompetencji (często językowych) niezbęd-
nych na zagranicznych rynkach pracy. Równocześnie świadomość organizacji 
w zakresie problematyki migracyjnej jest relatywnie niska – organizacje same 
deklarują, że niewiele wiedzą na ten temat, brak im także źródeł, z których mo-
głyby pozyskać wiedzę na ten temat (np. forum integracji prowadzonych badań 
dotyczących procesów migracyjnych i koordynacji działań, wymiany doświad-
czeń, sieciowanie, bazy dobrych praktyk, instrumentarium prawne). 

Pomimo faktu, iż wiele organizacji pozarządowych definiuje obszar rynku pracy 
jako podstawowy zakres swojej działalności (ok. 1300 podmiotów w Polsce), 
niewiele z nich oferuje usługi pośrednictwa pracy lub doradztwa zawodowe-
go – bardzo niska jest wiedza tych instytucji na temat realiów funkcjonowania 
za granicą, co oznacza, że nie są w stanie wspierać potencjalnych migrantów 
w procesie podejmowania decyzji i organizowania jego życia na miejscu. Co 
więcej, organizacje mało wiedzą także na temat potencjalnych beneficjentów 
(w tym rodzin migrantów) – nie mają adekwatnych narzędzi diagnozy tego 
zjawiska, a dostępne wyniki badań często nie są wykorzystywane w wystarcza-
jącym stopniu. Organizacje podkreślają również, że również po stronie samo-
rządowej brak jest świadomości na temat migracji oraz – węziej – problemu 
rodzin rozłączonych z powodu migracji; ponieważ problemy te nie są dostrze-
gane, brakuje środków na zajmujące się nimi programy. Na poważne trudno-
ści napotykają organizacje pozarządowe budując partnerstwa lokalne. Zarów-
no w obrębie administracji, jak i w organizacjach pozarządowych dominuje 
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podejście silnie sektorowe, podczas gdy biznes traktowany jest przez oba te 
sektory jako odrębny byt. Tymczasem problemy takie jak migracja wymaga-
ją podejścia ponadsektorowego i szerokiego budowania koalicji, szczególnie 
na poziomie społeczności lokalnych. Równocześnie po stronie administracji 
brak narzędzi prawnych umożliwiającego szybkie reagowanie na pojawiające 
się zagrożenia (czy też już istniejące problemy). 

Doświadczenia funkcjonowania NGOs w innych obszarach działań na rzecz 
beneficjentów wskazują na zaskakująco niski poziom innowacyjności realizo-
wanych przedsięwzięć oraz nieskoordynowane (nawet w ramach jednej orga-
nizacji) i nieporównywalne (skrót myślowy) wyniki ich ewaluacji. Organizacje 
pozarządowe mają bardzo dużo życzeń, lecz w jakimś sensie zatraciły zdolność 
do marzeń. Duże uogólnienie, skąd ten wniosek? Wymuszona ograniczony-
mi środkami finansowymi konkurencja pomiędzy organizacjami oraz pewna 
forma oportunizmu związana z dostosowywaniem się do źródeł finansowania 
prowadzą w jakimś sensie do zatracenia indywidualności i innowacyjności or-
ganizacji pozarządowych. Nie powstał żaden mechanizm skalowania i repliko-
wania rozwijanych lokalnie innowacyjnych i skutecznych projektów – brakuje 
mechanizmu wyboru dobrych projektów i ich szerokiej dystrybucji. Powszechne 
są trudności z pozyskaniem wyspecjalizowanych i zaangażowanych pracow-
ników. Podstawowe specjalności to project manager i specjaliści rynku pracy: 
przede wszystkim kompetentni doradcy zawodowi oraz pośrednicy, którzy nie 
tylko umieją dobrać pracownika do oferty, ale także przygotować go do realiów 
pracy w kraju docelowym. Organizacje nie mają najczęściej dostępu do osób, 
które byłyby w stanie dostarczyć umiejętności rzetelnej ewaluacji podejmowa-
nych działań i diagnostyki (z bardzo ważną rolą badań). Szczególnie poza du-
żymi ośrodkami miejskimi słaba jest znajomość języków. W konsekwencji nawet 
kompetentnym doradcom zawodowym trudno pozyskać niezbędną migrantom 
i potencjalnym migrantom rzetelną wiedzę na temat realiów pracy za granicą 

– w ogóle wiedza na temat migracji jest bardzo niska. Brakuje wiedzy na te-
mat zasad funkcjonowania zagranicznych rynków pracy, warunków prawnych 
oraz systemów pośrednictwa, która umożliwiłaby uniknięcie porażki. Najbar-
dziej dotkliwym brakiem są jednak osoby łączące kompetencje (np. techniczne 
i umiejętność w pracy z grupą i kształcenia członków tego zespołu albo bada-
nia i zarządzanie projektem). Sektor pozarządowy staje się równocześnie stop-
niowo postrzegany w kategoriach kolejnego typu instytucji – aż 56% NGOs ma 
problem z pozyskaniem osób zainteresowanych bezinteresownym włączeniem 
się w działania8.

Budowanie celowości migracji, czyli jak z kanałów 9.4. 
zrobić sieci? 

Od wielu lat istnieją wykorzystywane „spontanicznie” sieci migracyjne. Mowa 
o powiązaniach w ramach szeroko rozumianej rodziny oraz towarzyskich, dzięki 

8. Na podstawie badań Stowarzyszenia Klon/Jawor „Kondycja III sektora w Polsce 2006”. Raport z badań Gumkowska M., Herbst J. 
„Podstawowe fakty o organizacjach pozarządowych” jest  dostępny na http://badania.ngo.pl.

Sieci 
migracyjne



185

 
Raport z warsztatów eksperckich programu „Work in Poland”

którym migranci dowiadują się o możliwości zatrudnienia za granicą (przy kon-
kretnym zajęciu, w konkretnym kraju). Najlepszym przykładem funkcjonowania 
sieci migracyjnych są doświadczenia związane z podpisaną między rządem 
Niemiec i Polski w grudniu 1990 roku umową bilateralną, która otworzyła 
przed Polakami możliwości podejmowania legalnej pracy w Niemczech. Już 
w 1992 roku umowy anonimowe (czyli przekazywane do polskich urzędów 
pracy) stanowiły zaledwie 1,5% wszystkich nadsyłanych do Polski ofert – pozo-
stałe kierowane były do konkretnych osób. Z czasem mechanizm zatrudnienia 
oparty o kontrakty imienne i polecanie pracowników stawał się coraz ważniej-
szy, wzmacniany dodatkowo przez wykorzystywane przez zagranicznych praco-
dawców sposoby rekrutacji (np. cedowanie zadań rekrutacyjnych na polskich 
pracowników sprawujących funkcje nadzorcze).

Inną – nową – formą sieci migracyjnej są powstające coraz liczniej prywatne 
i komercyjne agencje pośrednictwa pracy. W roku 2005 zarejestrowanych było 
w Polsce ok. 1110 agencji pośrednictwa pracy za granicą – w roku 2006 we-
dług oficjalnych statystyk było ich już ponad 1600. Podmioty te rekrutują na po-
trzeby konkretnego pracodawcy lub pracodawców z konkretnego regionu. Ich 
specyfiką jest to, że ponieważ zgodnie z konwencją Międzynarodowej Orga-
nizacji Pracy pobierają wynagrodzenie od pracodawcy, a nie od osoby, której 
świadczą usługę pośrednictwa, w sposób oczywisty nakierowane są na „do-
starczenie” jak największej liczby zamówionych pracowników w jak najkrótszym 
czasie – nie jest ich celem znalezienie oferty najlepszej dla danego klienta, lecz 
wyselekcjonowanie pracowników najlepszych dla danego pracodawcy. Dlate-
go agencje – niezależnie od tego, że usprawniają funkcjonowanie lokalnych 
rynków pracy – nie są a priori nastawione na wspieranie poszukujących pracy 
za granicą w procesie podejmowania rozsądnej decyzji.

Problemem w obu przypadkach jest to, że de facto sieci te są jedynie kanałami. 
W zależności od miejsca zamieszkania dana osoba potencjalnie zainteresowa-
na wyjazdem za granicę nie ma dostępu do wszystkich alternatyw – kierowana 
jest w ramach istniejącego kanału (lub kilku kanałów) i to zarówno w zakresie 
sektora, w którym można podjąć pracę, jak i kraju, do którego można wyje-
chać. W takiej sytuacji migracja jest często wyłącznie sposobem na zdobycie 
środków finansowych – trudno mówić w takim przypadku o ścieżce rozwoju ka-
riery lub planach osobistych. Osoba decydująca się na migrację ma poczucie, 
że istnieje tylko jedna opcja i w związku z tym wyjazd jest decyzją „zero-jedyn-
kową”. Tymczasem, patrząc na strukturę współczesnych migracji z Polski, opcji 
jest bardzo wiele, zarówno w dłuższej, jak i w krótszej perspektywie czasu.

Świadomość możliwości wyboru ma bardzo duże znaczenie. Po pierwsze, 
z punktu widzenia rozwoju kariery istnieją zasadnicze różnice instytucjonalne 
między rynkami pracy krajów docelowych (skala elastyczności, skala potencja-
łu rozwojowego i szklane sufity, skala bezpieczeństwa systemowego na rynkach 
pracy). Oznacza to, że w zależności od uwarunkowań poszczególnych osób i ich 
rodzin poszczególne rynki pracy mogą być lepiej dopasowane do ich potrzeb. 
Inne są również uwarunkowania kulturowe. Np. w Wielkiej Brytanii czy Irlandii 
można pracować na budowie pozostając równocześnie osobą z klasy średniej, 
co oznacza, że po pracy można funkcjonować w społeczeństwie na poziomie 
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aspiracji klasy średniej. W Wielkiej Brytanii kultura kształcenia się przez całe 
życie (life long learning) należy do najwyższych w Europie, włączając w to bez-
płatne studia wyższe dla rezydentów oraz najwyższą w Europie liczbę godzin 
szkoleń, w tym także szkoleń w godzinach pracy (on the job training) na oso-
bę – szkolenia takie w sposób naturalny stwarzają możliwości integracyjne 
i podnoszą kompetencje komunikacyjne. Z drugiej strony, w Niemczech, jeżeli 
osoba pracuje na budowie lub w sektorze rolnym, funkcjonuje w sposób trwały 
na zupełnie innym poziomie niż inni członkowie społeczeństwa. Oznacza to 
między innymi, że szanse na integrację ze społecznością lokalną w Niemczech 
i w Wielkiej Brytanii są zupełnie inne, co niewątpliwie powinno mieć znaczenie 
przy podejmowaniu decyzji wyjazdowej, szczególnie wśród osób młodszych.

Rozważając zagadnienie budowania celowości migracji wydaje się, że składa 
się ono z trzech podstawowych problemów źródłowych9:

sieci migracyjne są  A de facto kanałami;
w momencie „wejścia” do sieci, trajektoria danego migranta jest predeter-
minowana przez jego miejsce zamieszkania i powiązania rodzinne – przej-
ścia między poszczególnymi trajektoriami praktycznie nie istnieją;

migranci i potencjalni migranci – z uwagi na skalę ryzyka, które po- A

dejmują – za pozór bezpieczeństwa skłonni są zrezygnować z poszu-
kiwania alternatyw;
jest to zjawisko psychologicznie jak najbardziej uzasadnione, lecz równo-
cześnie potęgowane przez brak myślenia w kategoriach budowania kariery 
(brak świadomości własnych kompetencji i możliwości rozwoju) – mając 
do wyboru pozór bezpieczeństwa w ramach sieci migracyjnej oraz wysiłek 
związany z szukaniem indywidualnego rozwiązania przy braku wsparcia in-
stytucjonalnego w tym obszarze, wybierają to pierwsze;

decyzje o migracji nie uwzględniają kontekstu budowania kariery  A

oraz rozwoju osobistego (w tym zakładania rodziny lub zachowania 
więzi rodzinnych itp.);
generalnym problemem na rynku pracy w Polsce jest nieumiejętność zarzą-
dzania własną karierą we wszystkich sektorach gospodarki, lecz ze szcze-
gólnym uwzględnieniem pracowników o niższym poziomie wykształcenia 

– młodzi ludzie zbierają doświadczenia i decydują o zawodzie w sposób 
najczęściej przypadkowy, nie planując równocześnie w żaden sposób ścież-
ki rozwoju.

Trzeba sobie zatem postawić pytanie o to, jak można stworzyć powiązania po-
między istniejącymi i powstającymi kanałami migracyjnymi oraz jak w proces 
podejmowania decyzji migracyjnej wbudować niezbędne elementy doradztwa 
życiowego, które musi przykładać szczególną wagę do zagadnień związanych 

9. Poniżej rozważane są tylko te migracje, które wyczerpują znamiona przynajmniej jednego z tych trzech zagadnień źródłowych. W każ-
dej populacji jest jakiś odsetek osób, które traktują migrację jako sposób na ucieczkę od problemów osobistych lub „szukają przygody”. 
Z założenia jednak nie może być to zjawisko masowe i jako takie nie stanowi priorytetu w kontekście budowania celowości migracji.
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ze świadomym braniem we własne ręce odpowiedzialności za rozwój zawo-
dowy. W konsekwencji budowanie celowości migracji wymaga nie tylko stwo-
rzenia komplementarnych wobec istniejących rozwiązań, ale przede wszystkim 
trwałe ich umiejscowienie „w głowach ludzi”, by migranci i potencjalni migran-
ci chcieli z takich możliwości korzystać. 

W Polsce, szczególnie na obszarach peryferyjnych, nie funkcjonuje praktycznie 
w ogóle sprawne pośrednictwo pracy. W konsekwencji wiele decyzji o wyjeź-
dzie powodowanych jest tym, że o wiele łatwiej jest zadzwonić do „kuzyna za 
granicą” niż szukać kontaktu umożliwiającego zatrudnienie w powiecie obok 
czy w pobliskim ośrodku miejskim. Większość decyzji migracyjnych daje się 
wytłumaczyć raczej mechanizmami psychologii tłumów niż racjonalnymi pro-
cesami ekonomicznymi. Konieczny wydaje się zatem komplementarny obieg 
wiedzy i informacji na temat migracji – obieg dostosowany zakresem tema-
tycznym do poziomu oddziaływania (inny centralnie, inny w społecznościach 
lokalnych). Równocześnie, należy sobie zdać sprawę z tego, że NGOs nie dys-
ponują najczęściej kompetencjami niezbędnymi do skutecznego pośrednictwa 
pracy (brak pośredników, nie są rozpoznane przez pracodawców ani osoby 
poszukujące pracy). Zadanie tworzenia i rozwoju organizacji o takim profilu 
wymagałoby bardzo dużej inwestycji w budowanie zdolności organizacyjnych 
i kompetencyjnych NGOs, przy czym cały czas realnym wyzwaniem pozostawa-
łoby zaistnienie na mapie wyborów osób poszukujących pracy (wiele sprawnie 
funkcjonujących organizacji pozostaje niedocenianych, zarówno przez poten-
cjalnych beneficjentów, jak i samorząd lokalny). 

Dodatkowym czynnikiem, który należy z całą pewnością wziąć pod uwagę przy 
rozważaniu potencjalnych rozwiązań, jest fakt, że migranci często odwołują się 
do sieci rodzinnych czy też towarzyskich z obawy przed wzięciem odpowiedzial-
ności za swój własny los. U źródeł większości nieudanych migracji leży złudze-
nie, że „tam” ktoś pomoże rozwiązać wszystkie problemy bytowe (zobowiązania 
formalne, sprawy bytowe, znalezienie zatrudnienia itp.) – dlatego takim zainte-
resowaniem cieszą się sieci rodzinne. Przyjęcie optyki, że jeśli coś jest dobre dla 

„kuzyna”, musi być dobre także dla mnie, zwalnia w poważnym stopniu z prob-
lemu samodzielnego, indywidualnego zadecydowania. Równocześnie sieć daje 
pozór bezpieczeństwa związanego z tym, że wobec wymagań „świata” nie jest 
się pozostawionym samemu sobie. Takie podejście jednak wymusza brak stra-
tegii w wyjazdach – migracje nie stanowią elementu budowania własnej ścieżki 
kariery zawodowej, ponieważ migranci nie myślą o nich w ten sposób – nie bu-
dując strategii, nie muszą odpowiadać sobie na pytanie, gdzie i kim chcą być 
za 5, 10, 15 lat. Problem ten wymaga rozwiązań zarówno na poziomie szkoły 
(wobec potencjalnych migrantów), jak i wobec osób, które już szkoły opuściły, 
być może z historią jednego lub kilku wyjazdów.

Wydaje się, że to właśnie instytucje społeczeństwa obywatelskiego (w tym 
NGOs, ale także parafie i inne) są ze względu na swój charakter predestyno-
wane do przyjęcia roli kogoś, kto w sposób wiarygodny może upowszechniać 
postawę odpowiedzialności za własne życie (de facto byłaby to usługa doradz-
twa życiowego, lecz zdecydowanie mniej zinstytucjonalizowana, niż ma to miej-
sce obecnie w PUP i w ramach innych instytucji rynku pracy). Przy jednoczesnym 
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braku zaufania do „świata instytucji” połączenie w ramach jednej instytucji 
usług doradztwa i pośrednictwa powoduje, iż organizacja taka byłaby ciągle 
w stanie wewnętrznego konfliktu między doradztwem (tylko dla części osób mi-
gracja jest rozwiązaniem optymalnym, tylko dla części pozostałych możliwe jest 
również znalezienie adekwatnej pracy w Polsce) a pośrednictwem (sprawne od-
powiadanie na potrzeby pracodawców w Polsce i za granicą). Dlatego wobec 
leżącego u podstaw wielu decyzji migracyjnych problemu niechęci do brania 
odpowiedzialności za własny los wydaje się uzasadnione zasadnicze rozdziele-
nie doradztwa (z wyżej opisanymi modyfikacjami) i pośrednictwa. Przy tak słabo 
rozwiniętej świadomości kształtowania własnej kariery i wobec dynamiczne-
go rozwoju komercyjnego pośrednictwa pracy NGOs nie muszą przyjmować 
na siebie roli one-stop-shop – mogą wyspecjalizować się w obszarze społecz-
nie i indywidualnie trudniejszym, dając kompetencje niezbędne do dokona-
nia właściwego z punktu widzenia każdej osoby wyboru. Wykonaniem mogą 
zająć się istniejące sieci, pośrednicy komercyjni, publiczne służby zatrudnienia 
za pomocą EURES czy możliwe sa również inne funkcjonujące rozwiązania10.
Doradcy zawodowi specjalizujący się w tematyce migracyjnej muszą przy tym 
funkcjonować w ramach sieci, która umożliwiłaby im, po pierwsze, ciągłe ak-
tualizowanie swojej wiedzy, po drugie – wymianę doświadczeń oraz informacji 
na temat postaw i zmian w postawach ich klientów11.

Obecnie istniejące sieci migracyjne mają w sobie coś wciągającego, szcze-
gólnie z perspektywy bardzo młodych ludzi (u progu dorosłego życia). Cza-
sem skorzystanie z nich ma charakter poszukiwania trampoliny – celem jest 
wyjazd po to, by już nie wracać tam, skąd się wyjechało. Często jednak mogą 
mieć charakter destruktywny, w rzeczywistości pozbawiając możliwości roz-
woju i awansu społecznego. Sieci rodzinne mogą zatem zarówno stwarzać, 
jak i ograniczać możliwości, a osoby najbardziej podatne na ich ewentual-
nie negatywny wpływ są równocześnie tymi, którym najtrudniej byłoby dotrzeć 
samodzielnie do alternatywnych rozwiązań. Problem ten można przedstawić 
jako tworzenie komplementarnych metod podejmowania decyzji o ewentual-
nym wyjeździe. Rodzinna, dziedziczona sieć migracyjna może stanowić rze-
czywiście optymalną opcję, ale sposób dochodzenia do niej nie nosi znamion 
dokonywania racjonalnego wyboru w warunkach względnie pełnej informacji. 
Racjonalność wymaga infrastruktury dostarczającej niezbędnej do podjęcia 
decyzji informacji (np. o warunkach pracy, zarobkach, kosztach życia, prawach 
i obowiązkach itp.), ale także wiedzy i doświadczenia skupionego w osobach 
zdolnych do pełnienia funkcji doradcy życiowego.

Równocześnie w Polsce bardzo intensywnie rozdzielony został „świat ludzi” 
(w tym relacje rodzinne) od „świata instytucji” (które „nie pomagają”). To roz-
dzielenie jest zjawiskiem z pogranicza psychologii i socjologii, lecz stanowi 

10. W przypadku EURES należy przeanalizować możliwości realnego wykorzystania tej sieci. Obecnie w całej Polsce jest ok. 400 osób 
obsługujących tę sieć (po dwóch pracowników w każdym z WUP i po jednym asystencie w każdym z PUP) przy skali ok. 400 000 
wyjeżdżających rocznie. 

11. Za punkt odniesienia w tworzeniu takiej sieci mogą posłużyć VirCouns oraz GuidanceForum – dwa projekty platform dających wspar-
cie kompetencyjne i psychologiczne doradcom zawodowym (porównaj: http://www.guidanceforum.net oraz http://www.vircouns.
org/cd/Poland/index.htm).
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istotny kontekst dla tworzenia jakichkolwiek projektów w tym obszarze. Polacy, 
mając niechęć do instytucji, cechują się również skłonnością do improwizowa-
nia – ta zaradność jest jednak najczęściej nielojalna wobec instytucji i społe-
czeństwa („tyrania kuzynów” versus „tyrania królów”). O ile zatem w mgnieniu 
oka każdy poda przykład instytucji, która go oszukała, praktycznie nie da się 
pokazać, że sieć rodzinna również może przynieść szkody (np. w postaci nie-
wykorzystanego potencjału własnego i w związku z tym, w dłuższym okresie, 
zdecydowanie niższych zarobków). Co więcej, w przypadku instytucji względnie 
łatwo jest wskazać, jak skorzystała – czy też mogła skorzystać – na nadużyciu 
zaufania klientów czy beneficjentów. Tymczasem ewentualnie ograniczający 
i przez to negatywny wpływ sieci rodzinnej wynika najczęściej z głębokiego 
przekonania, że dane rozwiązanie jest optymalne. Rodzinny kapitał społeczny 
mierzony zaufaniem jest w Polsce bardzo duży, szczególnie na obszarach ma-
łomiasteczkowych i wiejskich. Jest to jednocześnie kapitał „klubowy” – jego 
wartość płynie z tego, że nikt inny go nie ma (np. kuzyn w Belgii, który może 
załatwić pracę jest tak atrakcyjny, bo o tę pracę nie trzeba konkurować z inny-
mi). Dlatego sieci rodzinne zawsze będą w Polsce silne i tworzenie rozwiązań 
alternatywnych musi uwzględniać istniejącą infrastrukturę społeczną.

 Wyk. 9.3. 
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Poniżej opisane projekty stanowią obszar potencjalnego zainteresowania dla 
NGOs. Podstawowym pytaniem jest, jak przekonać osobę rozważającą opcje 
migracji, by zaufała organizacji pozarządowej na tyle, by chociaż zadzwonić 
i zapytać o możliwości, nie ograniczając tym samym swojego zasobu informa-
cji do tych, które przekazują funkcjonujące sieci migracyjne. 

W ramach Celu I oraz II przedstawionego na schemacie powyżej12:

Patrzenie na ręce.1.  Instytucje pośredniczące zasłużyły w pewien sposób 
na swoją reputację i choć pośrednictwo pracy jest na mocy ustawy dzia-
łalnością koncesjonowaną, nie istnieje żaden model regulacji i nadzoru 
jakości ze strony państwa. Nie wykształcił się również żaden mechanizm sa-
moregulacji w tym sektorze (np. jakaś izba przyznająca certyfikaty jakości). 
Mając do wyboru kontakt z jednym z ok. 1500 pośredników pracy w Polsce, 
o których potencjalny migrant nie wie zupełnie nic, oraz telefon do znanej 
(bo powiązanej przez sieci rodzinne) osoby, w istocie racjonalny jest ten 
drugi wybór. Zadaniem podstawowym jest zatem stworzenie rozwiązania 
typu watchdog, które mogłoby służyć popularyzacji subtelnego komunika-
tu, że instytucje mogą być i dobre i złe – ktoś dokonał pomocnego wyboru 
wstępnej selekcji (rankingi, ratingi, gwiazdki, przeszukiwane katalogi po-
średników itp.) i teraz można z tego łatwiej skorzystać.
Rozwiązanie typu watchdog będzie też przydatne wszystkim tym, którzy będą 
chcieli świadczyć usługi pośrednictwa czy wspierania potencjalnych migran-
tów w procesie decyzyjnym.

Aspiracje i kryteria decyzji o migracji2. 
a. Horyzontalne sieci. Istniejące sieci migracyjne bazują na związkach 

rodzinnych lub terytorialnych. Równocześnie praktycznie nie istnieją sieci 
horyzontalne, związane ze specjalnością czy dorobkiem (doświadcze-
niem zawodowym itp.). „Zasysanie” migrantów odbywa się przez sektor 
(popyt na pracę w krajach zapraszających), a wysyłanie odbywa się we-
dług kryteriów rodzinno-geograficznych (co wynika ze sposobu funkcjo-
nowania sieci rodzinnych, dodatkowo tendencję tę wzmacniają silnie 
posegmentowane lokalne rynki pracy w Polsce). Siłą rzeczy są one za-
tem niedopasowane, bo różne kryteria rządzą wyjazdami i zgłaszanym 
popytem na pracowników. W konsekwencji wiele migracji związanych 
jest z dramatycznym obniżeniem aspiracji („po studiach na zmywak”). 
Konieczne wydaje się wykorzystanie powiązań branżowych (czy specja-
listycznych) w celu podtrzymywania aspiracji migrantów poprzez 
środowiskowe tunelowanie wyjazdów. Szczególnie wśród osób 
o wyższym poziomie wykształcenia możliwe powinno być zbudowanie 
mechanizmu wyjazdów w oparciu o zaufanie do kogoś innego niż czło-
nek sieci rodzinnej. 

12. Część projektów związanych z Celem II (budowanie pozytywnego kapitału społecznego) omówiona została w późniejszych częściach 
raportu. Dotyczy to działań na rzecz wspierania rozwoju przedsiębiorczości lokalnej (w tym przedsiębiorczości społecznej) oraz ułatwia-
nia powrotów.

Podtrzymy-
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b. Zwiadowca. Nawet jeśli często redukcja aspiracji odbywa się w wyniku 
nacisków, rodziny wysyłające migrantów nie życzą im źle. Funkcjonuje 
po prostu dziedziczone przekonanie, że taki wyjazd to i tak najlepsze, co 
może im się przydarzyć. Należy zatem stworzyć system wpływania na ten 
mechanizm, najlepiej poprzez wykorzystanie lokalnych liderów. Za po-
mocą osób cieszących się zaufaniem społecznym można zmienić obraz 
migracji – ktoś, kto wyjechał i wie, jak naprawdę jest w danym kraju, 
jest w stanie w sposób bardziej obiektywny ukształtować oczekiwania 
poszczególnych osób co do szans i zagrożeń, jakie wiążą się z wyjaz-
dem. Ponieważ zjawiska migracji są zasadniczo wyspowe, a Polacy jeż-
dżą masowo do kilku tylko krajów, można stworzyć sieć rekrutowania 
i funkcjonowania takich liderów. Konieczna jest przy tym aktywna (wręcz 
aktywizytorska) postawa tych liderów – ich zadaniem jest wdzieranie 
się do funkcjonujących sieci, by mogły one zacząć realnie pełnić 
funkcję „trampoliny”. Zasadniczą różnicą między zwiadowcą a siecia-
mi rodzinnymi jest to, że zwiadowcy z założenia współpracują między 
sobą, tworząc realną sieć dostępu do informacji w miejsce wiedzy punk-
towej (bo dotyczącej tylko tego kraju, do którego wyjeżdżają mieszkańcy 
danego regionu (oraz tych zawodów, które reprezentują). Z drugiej stro-
ny, ponieważ zwiadowca nie pełniłby żadnej funkcji związanej z pośred-
nictwem pracy, byłby wiarygodny jako źródło wiedzy.

c. Respect yourself. Współczesne migracje mają przede wszystkim cha-
rakter zarobkowy – ludzie, którzy wcześniej zainwestowali czas (i często 
pieniądze) w uzyskanie wyższego wykształcenia, pracują zdecydowanie 
poniżej kwalifikacji nie próbując znaleźć pracy odpowiadającej ich kom-
petencjom. Wydaje się, że aby mogli w pełni wykorzystać migrację 
(lub też lepiej przygotować taki wyjazd), należy im „przypomnieć” 
o ich pierwotnych aspiracjach. Kampania z motywem przewodnim 

„szanuj siebie samego” musiałaby odbywać się zarówno w Polsce, jak 
i w krajach docelowych młodych polskich migrantów. Poza odwołaniem 
się do dumy, można przywołać również czynnik ekonomiczny – lepiej 
przygotowane wyjazdy skutkują zasadniczo lepszym zatrudnieniem 
i wyższymi zarobkami.

Dostępność wiedzy i informacji, informacja spersonalizowana 3. 
i nieanonimowa
a. Problemem jest nie pozyskanie informacji, lecz jej nawigowanie 

i układanie – im dłuższy wydruk z EURES, tym trudniej go rozsądnie 
wykorzystać. W tym kontekście niezbędny jest ludzki interfejs. Równo-
cześnie jednak przy migracjach w skali 400  000 osób rocznie praktycz-
nie niemożliwe jest stworzenie zasobu doradców „pierwszego kontaktu”, 
którzy w kompetentny sposób mogliby pomóc w procesie podejmowa-
nia decyzji o migracji. Dlatego w skali masowej należy się odwołać do:

plakatu (lub ulotki) z podstawowymi parametrami opcji wyjaz- 
dowych do różnych krajów (nie tylko formalne informacje o syste-
mach prawnych, ale również realia i konkrety – dotyczące stawkach, 
kosztów życia, możliwych oszczędności, zagrożeń, niezbędnych tele-
fonów, wymagań pracodawców, możliwości itp.);

Liderzy 
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Szanujmy 
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informacji?
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gry symulacyjnej  w wersji on-line lub desktop, zawierającej przykła-
dowe sytuacje w momencie dokonania jakiegoś wyboru (np. decyzja 
o wyjeździe do Anglii powoduje, ze ekran nieodwracalnie przechodzi 
całkowicie na angielski; sytuacje takie jak utrata pracy, wyrzucenie 
przez właściciela z wynajmowanego mieszkania, wypadek przy pracy, 
kiedy nie podpisało się formalnego kontraktu o pracę, itp.)13.

Polski Anioł Stróż.b.  Do tej pory często jedyną osobą, z którą można po-
rozmawiać na temat ewentualnego wyjazdu jest „kuzyn” albo „znajomy” 

– żadna z tych osób może nie być z różnych względów zainteresowana 
udzieleniem pełnej i obiektywnej informacji na temat warunków funkcjo-
nowania w danym kraju. Z całą zaś pewnością osoby te nie dysponują 
wiedzą na temat możliwości funkcjonowania na innych rynkach pracy 
(zarówno w innych sektorach w danym kraju, jak i w innych krajach; 
przede wszystkim zaś nie wiedzą zbyt dużo o możliwościach zatrudnienia 
w Polsce). Równocześnie rozwiązania instytucjonalne (np. EURES) nie 
mają waloru zhumanizowanego źródła informacji. Potrzebna wydaje się 
sieć instytucji w różnych krajach, która umożliwiłaby kontakt z Polskimi 

„Aniołami Stróżami” (częściowo, być może, opłacanymi, a częściowo 
działającymi w ramach wolontariatu) – tworzyłyby możliwość nawiąza-
nia bezpośredniego i nieanonimowego kontaktu z migrantami w róż-
nych krajach, z którymi można porozmawiać o realiach poszczególnych 
dostępnych rozwiązań (via Skype, GG lub na bazie jakiegokolwiek in-
nego rozwiązania technologicznego). Równocześnie w Polsce potrzeb-
na jest sieć instytucji, które w sposób spersonalizowany kierowałyby do 
poszczególnych „Aniołów” (tu można wykorzystać model „Zwiadowcy”). 
Inteligentnie monitorowany internet umożliwia tworzenie między ludźmi 
sieci zhumanizowanych i odpowiedzialnych. Celem kontaktu bezpośred-
niego jest umożliwienie żywego i bieżącego kontaktu – nie tylko elegan-
cko publikowanych okresowych biuletynów, które ze swojej natury nie 
mogą być aktualne. Poza tym decyzje o wyjeździe podejmowane są nie 
tylko pod kątem zarobkowym – mogąc postawić pytania, potencjalni 
migranci będą chcieli dowiedzieć się wielu różnych rzeczy (dostępność 
szkół i przedszkoli, opieka zdrowotna, życie kulturalne, klimat, stosunek 
do Polaków, msze po polsku lub polskie grupy AA itp.)14. 

„Inteligentny” katalog lub wyszukiwarka blogów prowadzonych przez mi-c. 
grantów. Duża część migrantów wyjeżdżających do prac wymagających 
wyższych kompetencji w momencie wyjazdu zdecydowała się na pro-
wadzenie blogów, by w ten sposób informować znajomych w Polsce 
o kolejach swojego losu i rozwoju sytuacji. Takie źródło wiedzy jest siłą 
rzeczy spersonalizowane i umożliwia osobie zainteresowanej nawiąza-
nie kontaktu z danym bloggerem – daje też szansę sprawdzenia opinii 
wielu osób. Katalog powinien umożliwiać przeszukiwanie zarówno wg 
kraju, jak i wg poziomu aspiracji (czy zawodu). 

13. Za pewnego rodzaju punkt odniesienia mogą tu służyć Career One Stop oraz Virgin Career View – dwa przedsięwzięcia umożliwiające 
indywidualnym użytkownikom prześledzenie potencjalnych scenariuszy rozwoju własnej ścieżki kariery (porównaj: http:// www.
CareerOneStop.org oraz http://www.vaview.vt.edu/).

14. Dla migrantów, którzy zupełnie nie odnaleźli się w Wielkiej Brytanii podobne rozwiązanie na miejscu tworzy obecnie Barka. 
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Dekoniunktura na rynku pracy w latach 2001-2004 powodowała, że rozpo-
częcie kariery zawodowej osób młodych obciążone było bardzo dużym ryzy-
kiem. Szczególne trudności w sposób oczywisty dotykały osób o niższych kwa-
lifikacjach, poza dużymi ośrodkami miejskimi – osoby te automatycznie niżej 
oceniają swoje możliwości. Przy jednoczesnym braku umiejętności strategicz-
nego planowania i braku umiejętności krytycznej oceny modeli, którymi młodzi 
ludzie są otoczeni (wzorce migracyjne), dostrzegały niewiele alternatyw (brak 
pozytywnych wzorców). Dodatkowo, stopniowo nasilała się presja otoczenia 
na migracje (media, pośrednicy komercyjni, sieci migracyjne). W ten sposób 
motywowane wyjazdy nie stanowiły racjonalnego wyboru w ramach indywidu-
alnych strategii życiowych. Ich konsekwencją była i jest utrata kwalifikacji (pra-
ca najczęściej poza wyuczonym lub wymarzonym zawodem), naderwanie więzi 
ze społecznością lokalną oraz bariery w integracji ze społecznościami w kraju 
docelowym. Ich skutkiem było też niepodejmowanie lub porzucanie edukacji, 
stagnacja zarobków i poziomu życia oraz pogłębianie się problemów z samo-
oceną, ze względu na fakt, że migranci często traktowani są jak pracownicy 
gorszej kategorii. Trudności w integracji objawiają się m.in. tym, że migranci 
nie korzystają z usług zdrowotnych (często także w związku z barierą językową), 
a życie społeczne i kulturalne postrzegane jest w kategoriach „konkurencji” dla 
wcześniejszego i uwieńczonego sukcesem powrotu do domu (generuje dodat-
kowe koszty życia). 

Wydaje się, że w tym kontekście konieczne są działania o charakterze bardziej 
masowym, zmierzające do kształtowania umiejętności krytycznej oceny wzor-
ców poprzez promocję modeli alternatywnych (przede wszystkim kontynuacji 
rozwoju zawodowego). Wzajemną relację obszarów problemowych i działań 
przedstawia schemat poniżej. 

Pierwsza ścieżka projektów wymaga współpracy z instytucjami edukacji 1. 
formalnej.

Trenerzy w szkołach.a.  Organizacja spotkań na temat prawnych, eko-
nomicznych i międzykulturowych aspektów życia w innych krajach 
w szkołach. W pierwszej fazie, ze względu na konieczność zachowania 
wysokiej jakości, wydaje się konieczne, by spotkania prowadzili przygo-
towani merytorycznie trenerzy (być może wolontariusze), których zada-
niem byłoby „zasianie” w głowach uczniów podstaw innego sposobu 
myślenia o własnej karierze w kontekście migracji. Czynnikiem dzia-
łającym na korzyść możliwości wejścia trenerów do szkół jest fakt, iż 
przy awansie nauczyciele otrzymują dodatkowe punkty za zapraszanie 
gości z zewnątrz, podczas gdy na obszarach peryferyjnych konkurencja 
z innymi społecznie ważnymi tematami (takimi jak edukacja na temat 
wychowania w trzeźwości, zagrożenia narkotykami itp.) nie wydaje się 
być tak duża, by zagrozić możliwościom pozyskania wiedzy w innych 
zakresach.
Szkolenia nauczycieli.b.  Dla osiągnięcia niezbędnego efektu skali 
równolegle należałoby przeprowadzić warsztaty dla nauczycieli i przy-
gotowanie na ich potrzeby scenariuszy lekcji na ten temat. Główny-
mi adresatami tych działań powinni być wychowawcy oraz nauczyciele 
przedmiotów zawodowych (ci ostatni w ramach swoich przedmiotów 
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mają obowiązek omówić takie tematy, jak warunki pracy w innych kra-
jach, ścieżki rozwoju kariery zawodowej itp. – rzadko są jednak przygo-
towani do tego merytorycznie).

Scenariusze lekcji muszą zawierać zarówno przykłady pozytywne (by nie kry-
tykować w sposób otwarty w szkole wyborów innych członków rodziny), jak 
i negatywne (ktoś wyjechał, pracował bez umowy o pracę, by zaoszczędzić 
na ubezpieczeniu, miał wypadek w pracy i nikt mu nie pomógł)15. Koniecznie 
wydaje się przekazanie równocześnie rodzicom lub prawnym opiekunom tych 
scenariuszy, by nie stworzyć w sposób przypadkowy konfliktu między szkołą 
a rodzicami. Adresatem tych działań powinny być również komendy OHP, inne 
placówki kształcenia, oświaty i wychowawcze oraz aktywne w tym obszarze 
NGOs. Nie należy pominąć potencjalnej roli domów kultury i klubów spor-
towych, gdzie najprawdopodobniej trudno byłoby zaangażować kadrę do ak-
tywnego prowadzenia działań, lecz które jednocześnie stanowią dobry – bo 
cieszący się popularnością wśród młodzieży – kanał dystrybucji wszelkich mate-
riałów informacyjnych. Wyzwaniem merytorycznym jest stworzenie materiałów 
przystępnych dla młodzieży, ponieważ nie ma do tej pory zbyt wielu doświad-
czeń w tym zakresie.

15. Dorobek w tym zakresie opracowano w ramach EURODESK (cztery główne tematy: Unia dla młodych – lekcja w pigułce, praca za 
granicą, studia w Europie, wolontariat).

 Wyk. 9.4. 
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Druga ścieżka zwi2. ązana jest z dotarciem przez publiczne kanały 
informacyjne.

Media lokalne.a.  Ze względu na wyspowość zjawisk migracyjnych oraz 
ich powszechność w społecznościach, w których funkcjonują sieci migra-
cyjne, konieczne jest intensywne dotarcie do poszczególnych społeczno-
ści. W związku z tym nie wydaje się konieczna kampania ogólnokrajowa, 
ponadto wejście do mediów lokalnych (w tym lokalne radia i radia in-
ternetowe) jest znacznie tańsze. Kampanie powinny mieć wymiar obiek-
tywny (wskazywać na realne koszty nieoptymalnych migracji), powinny 
też ukazując negatywne cechy procesu migracji, unikać piętnowania 
uczestniczących w nim osób – celem kampanii jest bowiem pozyskanie 
zaufania również tych, którzy już wpadli w krąg migracji cyrkulacyjnych. 
Dodatkową korzyścią obiektywnego przekazu kampanii jest budowanie 
zaufania (NGOs nie będą postrzegane jako kolejny pośrednik pracy).
Sieciowanie instytucji lokalnych. W społecznościach lokalnych funk-b. 
cjonuje wiele – cieszących się różnym poziomem zaufania – instytucji 
(parafie, Gminne Centra Informacji, Ośrodki Pomocy Społecznej, od-
działy Ochotniczej Straży Pożarnej, domy kultury itp.), w których ludzie 
pojawiają się w celach innych niż uzyskanie informacji na temat migra-
cji. Z drugiej strony, są atakowani nieobiektywną informacją o możli-
wościach migracyjnych z bardzo wielu stron (np. niektórzy komercyjni 
pośrednicy pracy w poszukiwaniu pracowników odwołują się do tech-
nik sprzedaży bezpośredniej „chodząc po domach”). Ponieważ wiedza 
na temat procesów migracyjnych potrzebna jest nie tylko potencjalnym 
migrantom i tym, którzy już wyjechali, ale także ich rodzinom, wszyst-
kie te instytucje lokalne są dobrymi miejscami umieszczenia podsta-
wowych informacji (obiektywnych i przystępnie przedstawionych faktów 
związanych z migracjami). Problemem jest poziom świadomości ich 
pracowników oraz zachęcenie ich do współpracy (eksponowania tych 
materiałów) oraz podnoszenie ich wiedzy na ten temat (przygotowanie 
materiałów szkoleniowych, warsztaty – wiedza na poziomie „pierwszego 
kontaktu”, umiejętność przekierowania do dalszych osób czy instytucji, 
możliwość wykorzystania modelu „Zwiadowcy” lub sieci partnerskich 

„Polskich Aniołów Stróżów”).

Jak wskazują eksperci, konieczne są również działania o charakterze rzeczni-
ctwa i advocacy w Polsce i w krajach docelowych, zmierzające do udrożnie-
nia kanałów komunikacji pomiędzy przedstawicielami administracji publicznej. 
W Wielkiej Brytanii partnerami są niewątpliwie lokalne agencje rozwoju (De-
velopment Agencies) oraz publiczne służby zatrudnienia (szczególnie istotnym 
obszarem współpracy jest organizowanie i współfinansowanie szkoleń języko-
wych, od których w Wielkiej Brytanii niestety stopniowo się odchodzi). W Szwecji 
bardzo otwartym na kontakty partnerem są związki zawodowe. W Niemczech 
najprawdopodobniej najbardziej skutecznym miejscem budowania pierwszych 
powiązań są instytucje kościelne. Rozpoznanie przyczółków oraz nawiązanie 
pierwszych kontaktów z partnerami za granicą musi od samego początku od-
bywać się we współpracy z polską administracją, by stworzyć poczucie „właści-
cielstwa” tych przedsięwzięć. 
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Migracje, transfery, i aktywność zawodowa 9.5. 
w społecznościach migrantów

Migranci i ich rodziny wydatkują zagraniczne zarobki w różny sposób. Badania 
dotyczące osób wyjeżdżających do Niemiec do prac sezonowych wskazują, że 
można wyróżnić trzy dominujące modele zachowań: 

w przypadku osób w relatywnie gorszej sytuacji materialnej (często także  A

bezrobotnych) – możliwość zatrudnienia (nawet tylko sezonowego) za gra-
nicą pozwala pozyskać niezbędne środki na życie (największa skłonność 
do tego typu wydatków cechowała osoby względnie starsze, tj. między 30 
a 40 rokiem życia, słabiej wykształcone, pochodzące raczej z biednych lub 
żyjących na przeciętnym poziomie gospodarstw domowych);
osoby młode, często jeszcze na utrzymaniu rodziców, zarobki z pierwszych  A

wyjazdów zagranicznych traktują w kategoriach szansy na usamodzielnie-
nie się (np. zakup samochodu, o ile w przypadku całej populacji migrantów 
sezonowych ok. 10% wykorzystuje zarobki zagraniczne na powiększenie 
oszczędności, wśród osób w wieku poniżej 20 lat odsetek ten sięga 30%); 

 A w przypadku osób relatywnie dobrze sytuowanych dochody z pracy za gra-
nicą służą głównie finansowaniu wydatków mieszkaniowych (ok. 40%), in-
westycji (ok. 5%) i wydatków na edukację (ok. 6% na edukację własną, 
ok. 9% na edukację dzieci – w przypadku wydatków na własną edukację 
dominowały osoby z gospodarstw relatywnie gorzej sytuowanych, pocho-
dzące z regionów peryferyjnych, bardzo źle lub bardzo dobrze wykształcone, 
przeważnie w wieku 30-40 lat).

Równocześnie należy stwierdzić, że rozwój małej i średniej przedsiębiorczości 
w Polsce na początku lat dziewięćdziesiątych w znacznej mierze możliwy był 
właśnie dzięki oszczędnościom migrantów powrotnych i osób zaangażowanych 
przed 1989 rokiem w migracje sezonowe do Niemiec. W przypadku współ-
czesnych migracji trudno na razie stwierdzić, czy także dziś transfery mogłyby 
odegrać podobną rolę. Rodziny migrantów najczęściej albo pozostają pasywne 
(czasem będąc cały czas beneficjentami pomocy społecznej i ukrywając trans-
fery z zagranicy przed pracownikami społecznymi), albo rezygnują z udziału 
w rynku pracy utrzymując gospodarstwo domowe z zarobków przesyłanych 
przez migrantów. 

Przy tych rozważaniach uwzględnić należy trzy podstawowe pytania. Po pierw-
sze, w jaki sposób można kształtować proinwestycyjne modele wydatkowania 
środków pochodzących z transferów zagranicznych? Wykorzystanie transferów 
dla rozwoju przedsiębiorczości w miejsce utrwalania pasywności zdaje się mieć 
szczególne znaczenie w dwóch kontekstach: przy analizie możliwości ułatwia-
nia powrotów oraz budowania potencjału indywidualnego poprzez wydatki 
na edukację. Transfery umożliwiają uwolnienie innych środków, dotychczas 
rezerwowanych na konsumpcję lub traktowanych jako „oszczędności na czar-
ną godzinę”. Rozwój przedsiębiorczości oraz inwestowanie w rozwój własny 
lub dzieci gwarantują, że wyjazdy zagraniczne będą miały trwałe przełożenie 
na zwiększanie potencjału poszczególnych osób i społeczności lokalnych. 
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Drugie pytanie dotyczy zachowania/podtrzymania aktywności zawodowej mi-
grantów w okresie przebywania w Polsce. Badania wskazują, że okresy pomię-
dzy wyjazdami poświęcane są głównie na odpoczynek i relatywnie ostentacyj-
ną konsumpcję – migranci rzadko próbują wykorzystać ten czas na spokojne 
poszukiwanie możliwości zatrudnienia, edukacji lub rozpoczęcia działalności 
gospodarczej w Polsce. W miarę postępującego wyrównywania się cen w Pol-
sce i pozostałych krajach UE siłą rzeczy pobyty pomiędzy wyjazdami będą się 
skracały, a presja na cyrkulacyjność migracji rosła. Wydaje się zatem koniecz-
ne docieranie do migrantów przebywających okresowo w Polsce z alterna-
tywnymi scenariuszami rozwoju oraz informacją na temat innych możliwości 
zarobkowania. 

Pytanie drugie wiąże się bezpośrednio z ostatnim, a mianowicie: jak stworzyć 
mechanizmy umożliwiające uniknięcie zamkniętego koła wyjazdów cyrkula-
cyjnych ze względu na trudności ze znalezieniem innych źródeł zarobkowania. 
Badania pokazują, że migranci sezonowi trudniej niż osoby o porównywalnych 
kompetencjach odnajdywały się na polskim rynku pracy (częściowo być może 
ze względu na dewaluację ich kompetencji z powodu wykonywanych za granicą 
prac). Inną barierą mogą być także oczekiwania migrantów, którzy są skłonni 
zaakceptować zatrudnienie w najmniej prestiżowych zawodach za granicą, lecz 
praca wykonywana w Polsce musi spełniać aspiracje związane z pożądaną po-
zycją społeczną. Odpowiedzią na ten problem mogą być omówione już wcześ-
niej działania na rzecz poprawy jakości pośrednictwa pracy oraz mobilności 
zawodowej i regionalnej w Polsce, przy czym nie wydaje się, by pozarządowe 
instytucje rynku pracy dysponowały potencjałem wystarczającym do działań 
odpowiadających zapotrzebowaniu w tym zakresie. Innym rozwiązaniem może 
być popularyzowanie rozwiązań z zakresu przedsiębiorczości społecznej. 

Jednym z modeli, który w odpowiedzi na podobne problemy rozwinął się 
w innych krajach, jest rozwiązanie wprowadzone przez firmę CEMEX wobec 
społeczności migranckich z Meksyku w Stanach Zjednoczonych. Wyjeżdżając 
do pracy w fabrykach CEMEX migrant miał możliwość zdefiniowania, na jaki 
cel przeznaczane mają być jego oszczędności. Środki, których nie przeznacza 
w USA na konsumpcję, firma CEMEX przekazuje na specjalne konto – pozo-
stają dostępne dla rodziny migranta i mogą być przeznaczone na dowolny cel. 
Jednak jeśli wielkość środków zgromadzonych na tym koncie osiągnie pewien 
pułap (np. umożliwiający zrealizowanie remontu czy rozbudowy domu przewi-
dzianych przez migranta w momencie wyjazdu), firma CEMEX ofiarowuje do-
datkowo równowartość tej kwoty w postaci materiałów budowlanych, podczas 
gdy migranci-pracownicy mają możliwość ciągłego śledzenia w trybie on-line 
stanu konta oraz postępu prac. Tego typu model – choć zdecydowanie sprzyja 
kooperacyjnemu i skoordynowanemu wydatkowaniu transferów z zagranicy – 
wymaga jednak zaangażowania ze strony pracodawcy – zarówno w postaci 
materiałów budowlanych, które ofiarowuje, jak i w postaci infrastruktury finan-
sowo-komunikacyjnej, którą udostępnia swoim pracownikom. Z tego względu 
replikacja tego rozwiązania byłaby trudna, a na pewno leży poza zasięgiem 
organizacji pozarządowych.
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Innym modelem jest dokonywanie zakupów przez migrantów za pomocą stan-
dardowej karty kredytowej wystawionej w kraju docelowym. Choć jest to roz-
wiązanie stosowane głównie w krajach doświadczonych wysoką stopą inflacji 
(dokonywanie zakupów denominowanych w walucie nie ulegającej tak szybkiej 
deprecjacji), mogłoby sprzyjać ułatwianiu wydatkowania środków na eduka-
cję dzieci i innych członków rodziny. Niestety, w Polsce większość płatności 
za usługi edukacyjne odbywa się za pomocą albo wpłat bezpośrednich, albo 
przelewów na konto, co w sposób automatyczny eliminuje migranta z procesu 
zakupu, ale także najczęściej i monitoringu postępów edukacyjnych. Dzieje 
się tak dlatego, że rodzice-migranci nie mogąc uczestniczyć w spotkaniach 
z nauczycielami i wychowawcami, cedują najczęściej te zadania na współmał-
żonka (o ile w Polsce pozostał) lub innego członka rodziny, będąc równocześnie 
wyłączonym z procesu decydowania, na jakie usługi edukacyjne wydatkowane 
są przekazywane przez nich środki. W kontekście Polski rolą NGOs mogłoby 
być tworzenie platform umożliwiających „wirtualną wywiadówkę” oraz zachę-
canie placówek edukacyjnych do stosowania tych rozwiązań16. Rozwój spo-
łecznościowych „sklepików edukacyjnych” dałby rodziom-migrantom szansę 
bezpośredniego wpływu na rozwój ich dzieci17, podkreślając przy tym świa-
domość wartości celu wydatkowanych środków. Kupowanie on-line zajęć do-
datkowych w różnych placówkach w danym regionie wpłynęłoby korzystnie 
na jakość świadczonych usług (porównanie oferty oraz ocen poszczególnych 
jednostek i osób prowadzących jest zdecydowanie łatwiejsze, jeśli informacja 
na ich temat dostępna jest w internecie). Rodzice-migranci mogliby w ten spo-
sób bezpośrednio wypływać na ścieżki edukacyjne swoich dzieci oraz na bie-
żąco śledzić ich postępy dzięki elektronicznemu kontaktowi  z nauczycielem. 
Wzrosłaby także świadomość na temat różnorodności oferty, umożliwiając tym 
samym większą racjonalność wyboru. Równocześnie zmieniłby się w rodzinach 
zakres poruszanych tematów, ponieważ rodzice-migranci byliby poinformo-
wani na bieżąco. Rosnąca świadomość roli edukacji u rodziców sprzyjałaby 
zwiększaniu jej także u dzieci.

Dwa omówione powyżej rozwiązania są jednak w pewnym sensie marginalne, 
nie mogą stworzyć stałych podstaw przedsiębiorczego funkcjonowania w ro-
dzimych społecznościach lokalnych. Kształtowanie postaw przedsiębiorczych 
wśród migrantów i ich rodzin jest zadaniem wymagającym nie tylko przygoto-
wania merytorycznego, ale także wsparcia finansowego. Modele aktywności 
zawodowej w krajach takich jak Niemcy, Holandia, Irlandia czy Wielka Brytania 
z całą pewnością sprzyjają promowaniu postawy przedsiębiorczej (np. cechą 
charakterystyczną populacji autochtonicznej Śląska Opolskiego jest bardzo 
wysoki wskaźnik zatrudnienia, przekraczający 75%, przy czym wyższy dla osób 
pracujących wyłącznie za granicą niż dla pracujących wyłącznie w Polsce – 
średni wskaźnik zatrudnienia w Polsce utrzymuje się na poziomie 52%). Wydaje 

16. Firma Vulcan specjalizująca się w tworzeniu oprogramowania dla szkół sprzedaje rozwiązanie technologiczne służące do „wirtualnej 
wywiadówki”, które mogą stanowić podstawę do tworzenia takich platform. Podobnych rozwiązań na rynku jest więcej: e-Dziennik 
fi rmy NetEdukator, oprogramowanie fi rmy ProgMan. Wirtualne dzienniki są już wykorzystywane w niektórych polskich szkołach. 
Zasadniczą przeszkodą w ich częstszym ich wykorzystaniu jest brak powszechnego dostępu do internetu.

17. Dodatkowym pozytywnym skutkiem ubocznym takich działań byłaby rosnąca świadomość związana z jakością usług edukacyjnych 
oraz większa celowość przy dokonywaniu tych inwestycji. Tego typu rozwiązania umożliwiają porównanie oferty szkół i ośrodków 
edukacyjnych na danym terenie, stwarzając warunki dla dokonywania racjonalnych wyborów. 
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się jednak, że podstawowe bariery dla rozwoju przedsiębiorczości migrantów 
nie leżą w ich niechęci do podjęcia pracy po przyjeździe, lecz mają charakter 
bardziej obiektywny. Dotyczą niewystarczająco sprawnego systemu kształcenia 
przedsiębiorczości w Polsce, niskiego poziomu zaufania i w konsekwencji – ni-
skiej skłonności do współpracy oraz bariery dostępności kapitału18. Przedstawia 
to schemat poniżej. 

Wydaje się, że przeciwdziałać tym problemom może sieciowanie istniejących 
(lub utworzenie nowych) funduszy pożyczkowych z programami przeznaczony-
mi dla migrantów i ich rodzin. Fakt, iż wspieranie rozwoju takich funduszy zna-
lazło się w większości regionalnych programów operacyjnych, sprzyja dodatko-
wo pełniejszemu wykorzystywaniu tego rozwiązania. Co bardzo istotne, należy 
zmodyfikować ich funkcjonowanie tak, aby zawierały następujące elementy:

aktywne rekrutowanie projektów i ich uczestników (m.in. przy wsparciu pa-1. 
rafii i innych instytucji lokalnych, takich jak koła gospodyń wiejskich, towa-
rzystwa strzeleckie, kluby sportowe itp.);
wsparcie merytoryczne przez cały okres rozwoju przedsiębiorstw (nie wy-2. 
daje się przy tym, aby jedna osoba mogła wspierać rozwój konkretnego 
przedsiębiorstwa na wszystkich jego etapach – niezbędna jest jakaś forma 
back-office, w ramach którego przedsiębiorcy mogliby uzyskać kontakt ze 
specjalistami w poszczególnych dziedzinach);

18. Dochodzą do tego elementy systemowe: wysokie koszty, a co za tym idzie wysokie ryzyko oraz wysoki poziom biurokratyzacji, zwią-
zane z prowadzeniem prywatnej działalności gospodarczej. Choć są to problemy poza zasięgiem oddziaływania organizacji rynku pracy, 
warto mieć je na uwadze myśląc o stymulowaniu przedsiębiorczości. 
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promowanie kooperatywności (m.in. poprzez umożliwienie wyższego le-3. 
warowania pożyczki, np. poprzez obniżenie wymagań dotyczących wkładu 
własnego w miarę liczby zaangażowanych osób pod warunkiem ich pocho-
dzenia z różnych gospodarstw domowych);
stopniowe i fazowane uruchamianie kolejnych transz pożyczek, co wzmac-4. 
niałoby ciągłe zaangażowanie migrantów w tworzenie tych przedsiębiorstw.

Kluczowym wyzwaniem dla funduszy pożyczkowych w kontekście ułatwiania 
powrotów jest kwestia związana z doradztwem. Często doświadczenia z pracy 
za granicą – choć poniżej aspiracji – można wykorzystać dla tworzenia firm 
świadczących usługi w Polsce jeszcze mało popularne i znane, ale z czasem 
coraz bardziej adekwatne do potrzeb polskiego konsumenta lub możliwości 
lokalnych rynków (np. opieka nad starszymi, usługi cateringowe, przetwórstwo 
warzywno-owocowe itp.). Tym istotniejsze, by te wyspecjalizowane fundusze 
pożyczkowe funkcjonowały we wzajemnie powiązanej sieci, wymieniając się 
doświadczeniami na temat najlepszych praktyk (wsparcie dla indywidualnych 
doradców), ale także tworząc formę „banku” doświadczeń dostępnych dla 
udziałowców nowo powstających przedsiębiorstw. 

Dość powszechne jest już tworzenie grup wsparcia w ramach poszczególnych 
funduszy pożyczkowych, ale badania wskazują na ich niewielki wpływbardzo 
niskie wykorzystanie, co prawdopodobnie spowodowane jest nieatrakcyjną for-
mą ich funkcjonowania. Dlatego należy również rozważyć alternatywną formu-
łę funkcjonowania grup wsparcia oraz sieciowania pomiędzy przedsiębiorcami, 
m.in. po to, by umożliwić im stopniowo racjonalną konsolidację oraz clustering 
(np. osoby zakładające pasieki w różnych miejscach województwa albo kraju, 
a także producenci słoików, nakrętek, właściciele sklepów spożywczych itp.). 
Konieczną wariacją tego modelu byłoby uwzględnienie powstawania nie tylko 
przedsiębiorstw w pełni komercyjnych, ale także świadczących usługi komunal-
ne lub społeczne (przedsiębiorstw społecznych).

Choć niewątpliwie tak zmodyfikowane fundusze pożyczkowe nie są jedynym 
sposobem budowania postaw przedsiębiorczych wśród migrantów i ich rodzin, 
wydaje się, że przy wypracowaniu wspólnej metodologii, stworzenie sieci takich 
funduszy byłoby możliwe w obecnych warunkach gospodarczych i instytucjo-
nalnych. Co ważne, sieć takich funduszy ubiegając się o środki publiczne z za-
łożenia nie byłaby konkurencyjna, ponieważ pomiędzy województwami ubie-
gałaby się o finansowanie w ramach poszczególnych regionalnych programów 
operacyjnych (RPO). 

W miarę stopniowej popularyzacji dostępu do internetu (szczególnie intensyw-
nie powinna ona przebiegać w Polsce wschodniej) rozwiązaniem, którego ade-
kwatność może rosnąć, są także telecentra. W wielu obszarach Polski warun-
kiem koniecznym zachowania kontaktu z rodziną i społecznością, stworzenia 
możliwości doskonalenia zawodowego pozostających w Polsce rodzin oraz ak-
tywnego poszukiwania pracy w Polsce i za granicą i racjonalnego planowania 
dalszej kariery jest dostęp do internetu oraz wiedzy niezbędnej do korzystania 
z niego. Dużą rolę w popularyzacji technik teleinformacyjnych na terenach 
wiejskich i w małych miastach mogą mieć lokalne NGOs (poprzez lobbing 
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u władz lokalnych, poprzez budowę sieci i edukację, aż po tworzenie usług 
i zasobów dostępnych w sieci)19. 

Tworzenie warunków dla powrotów – model 9.6. 
bumerangu

Problemem na poziomie indywidualnym jest to, że choć migranci często wy-
jeżdżają z przekonaniem, że mają strategię, jest ona często wewnętrznie nie-
spójna, a przede wszystkim zasadniczo niedopasowana do realiów kraju, do 
którego wyjeżdżają. W związku z tym rzadko trzymają się wyjściowego planu, 
co sprzyja nadrywaniu więzi małżeńskich i rodzinnych oraz osłabianiu poczucia 
przynależności do własnej społeczności.

Z punktu widzenia społeczności lokalnych wyjazdy migracyjne, szczególnie 
młodych ludzi, mają charakter „osuszający” – powracający, o ile w ogóle do 
powrotów dojdzie, zasilać będą metropolie i duże ośrodki miejskie. Dlatego, 
jeśli mowa o tworzeniu warunków dla powrotów, należy wygenerować taki 
układ, by młodzi ludzie mogli wrócić do miejsca, z którym czują się związani, 
a które znalazło się na peryferiach rozwoju. Ucieczka młodych ludzi do już 
funkcjonujących metropolii stanowi podstawową barierę w rozwoju nowych 
ośrodków wzrostu (w województwach Polski wschodniej jest tylko 6 miast po-
wyżej 100 000 osób – wobec 8 mln mieszkańców). Im trudniej realnie zmienić 
swoją sytuację w miejscu zamieszkania, tym silniejsza motywacja do wyjazdu 
(zagranicznego lub do dużego miasta w Polsce), co powoduje, że obszary te 
często na stałe opuszczają ludzie najbardziej aktywni i przedsiębiorczy. Równo-
cześnie pozostali napotykają problem małej liczby nowo powstających miejsc 
pracy. W konsekwencji w poszukiwaniu możliwości zarobkowania decydują 
się na migrację, narażając się tym samym na niebezpieczeństwo wpadnięcia 
w pułapkę migracji cyrkulacyjnych.

Wydaje się, że najbardziej pożądanym rozwiązaniem w takiej sytuacji jest 
stworzenie modelu BUMERANGU i wspieranie postaw kooperacyjnych wśród 
osób aktywnych i przedsiębiorczych. Z punktu widzenia społeczności lokalnych 
wyjazd tych młodych ludzi jest czymś nieuniknionym i w pewnym sensie naj-
lepszym z ich indywidualnego punktu widzenia. Celem powinno być silniejsze 
związanie ich ze społecznością i innymi podobnymi „aktywistami”, by wysiłek 
wyjazdu podejmowany był z celem wspólnego tworzenia nowych rozwiązań po 
powrocie. Wsparcie może obejmować promesę udostępnienia jakiegoś terenu 
po powrocie (ze strony samorządu), ale także pomoc w pozyskiwaniu innych 
źródeł finansowania planowanych inwestycji (montaż finansowy środków pub-
licznych i prywatnych) oraz pisaniu wniosków (doradztwo). Gwarantem takiego 
porozumienia może być założenie, nawet jeszcze przed wyjazdem, spółdzielni 
(zwiększające tym samym poczucie związków ze społecznością oraz związane 

19. Więcej informacji na ten temat zawiera publikacja „Metoda e-VITA” dostępna na stronie www.witrynawiejska.org.pl. Przykładem dzia-
łań na rzecz informatyzacji gminy prowadzonych przez organizację pozarządową jest niekomercyjna sieć komputerowa oraz gminny 
portal utworzone przez Towarzystwo Młodych Gminy Płużnica.

Rozwój 
z daleka od 
centrów

Wyjechać, 
aby... wrócić!



202

Współczesne procesy migracyjne w Polsce a aktywność organizacji 
pozarządowych w obszarach powiązanych z rynkiem pracy

z określeniem zobowiązań poszczególnych stron). Warto przy tym promować 
model, w którym migranci wracaliby nie tylko z pieniędzmi, ale także z do-
świadczeniami i kompetencjami przydatnymi przy realizacji tego przedsięwzięcia 
(nakierowanie na zdobywanie doświadczenia w tym obszarze zwiększy stopień 
celowości wyjazdów na poziomie indywidualnym). Interesującym obszarem 
funkcjonowania takich przedsięwzięć mogą być usługi komunalne. 

Choć skuteczne zrealizowanie takiego modelu stanowi niewątpliwie wyzwanie, 
jego rezultatem byłoby nie tylko zbudowanie poczucia zbiorowości, ale także 
stopniowa modernizacja społeczności wysyłających migrantów (transfery dla 
rodziny, nawet jeśli przeznaczane na inwestycje w mieszkanie czy dom, nie 
wpływają na jakość infrastruktury społecznej). Co więcej, precyzowanie jeszcze 
przed wyjazdem wizji warunków po powrocie powoduje, że migracje stają się 
celowe i nakierowane na rozwój – zarówno osobisty, jak i społeczności lokalnej. 
Model ten – bazując w jakimś sensie na archetypie „wyprawy po łupy” – zdaje 
się również do maksimum wykorzystywać możliwości, jakie stwarza mobilność 
w ramach Unii Europejskiej dla rozwoju obszarów peryferyjnych.

Dodatkowym elementem tej koncepcji jest fakt, że te przedsięwzięcia mogą 
adresować najbardziej dotkliwe problemy infrastruktury mniejszych polskich 
miast i obszarów wiejskich, które jednocześnie stanowią największe utrudnienia 
dla startu zawodowego młodzieży i ich rozwoju zawodowego. Np. młode mał-
żeństwo z dzieckiem nie ma problemu ze znalezieniem przedszkola w Wielkiej 
Brytanii, co umożliwia podjęcie pracy zarobkowej obojgu rodzicom – w Polsce 
wobec braku takiej infrastruktury pracować może tylko jedno z rodziców, a to 
automatycznie podnosi pożądany poziom zarobków, wzmacniając tym samym 
presję migracyjną. Podobnie ma się sprawa z opieką nad osobami starszymi, 
z życiem kulturalnym czy biznesowym traktowaniem aktywności sportowej (spe-
cjalizowana agroturystyka, konie itp.).

Rekomendacje9.7. 

W skali makro trudno postawić tezę, że współczesne migracje z Polski przy-
czyniły się do rozwoju lokalnego lub rozwoju indywidualnego poszczególnych 
migrantów. Podstawową przyczyną wydają się być wewnętrzne sprzeczności 
charakteryzujące obserwowaną obecnie falę wyjazdów zarobkowych Polaków. 
Dla niemałej części migrantów satysfakcjonująca praca była i jest dostępna 
w Polsce. Dla jakiejś części spośród tych, którzy wciąż pozostali w kraju, lecz 
bez pracy – być może najlepszym rozwiązaniem jest podjęcie wyzwania dobrze 
przygotowanego wyjazdu do pracy za granicę. Najważniejszą barierą jest brak 
dostępnej, obiektywnej informacji na temat różnych możliwości oraz wzmac-
niająca się stopniowo presja na replikowanie istniejących już modeli migracji.

W Polsce potrzebna jest szersza kampania medialna oraz powszechna dyskusja 
o emigracji i jej wpływie zarówno na jednostki, jak i na cały kraj. Potrzebna 
jest kampania uświadamiająca pułapki migracji, ale też wskazująca właści-
we metody podejmowania decyzji migracyjnych. Ponadto istnieje konieczność 
poszerzenia zakresu tematycznego doradztwa zawodowego i odnoszenia się 
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bezpośrednio do europejskiego rynku pracy i edukacji w innych krajach UE – 
nie należy dłużej ograniczać się jedynie do uwarunkowań polskich. Należy też 
uruchomić portale internetowe z dyżurami doradców, specjalistów, z testami, 
grami symulacyjnymi, kompleksową informacją. Dla osób już znajdujących się 
na emigracji brakuje ciągle instytucji, które by wsparły codzienność migran-
ta zarobkowego. Być może jest to nowe zadanie ambasad, konsulatów pol-
skich (np. dyżury doradców zawodowych, finansowych i inne formy wsparcia 
bezpośredniego). 

Migracje mają przede wszystkim podłoże makroekonomiczne – różnice w wy-
sokości wynagrodzeń między Polską a krajami Europy Zachodniej będą przez 
jeszcze długi czas silną motywacją do podjęcia decyzji o wyjeździe. Jedno-
cześnie wydaje się, że to, co stanowi w związku z migracjami największe źród-
ło problemów – zarówno indywidualnych, jak i na poziomie społeczeństwa 

– najlepiej rozwiązywać w poszczególnych społecznościach czy też gminach. 
Działania na poziomie lokalnym powinny być nakierowane przede wszystkim 
na utrzymywanie więzów migrantów z krajem, w tym zwłaszcza więzów ekono-
micznych – w tym sensie, żeby traktowali oni migrację jako stan na rynku pracy 

– formę dojazdu do pracy, gotowi zmienić go, gdy warunki się poprawią. Ele-
mentem takich działań powinny być także programy skierowane do członków 
rodzin emigrantów, tak by to oni byli aktywni na polskim rynku pracy, niejako 

„przytrzymując” emigrantów blisko tego rynku.

Największym problemem w perspektywie długookresowej wydają się być nie-
przemyślane decyzje migracyjne osób młodych, szczególnie tych, które nie za-
kończyły jeszcze edukacji (nie zdobyły formalnych kwalifikacji umożliwiających 
wykonywanie konkretnego zawodu) i wyjechały za granicę na określony czas, 
żeby zarobić trochę pieniędzy wykonując proste prace niezwiązane z plano-
wanym zawodem. W takich przypadkach istnieje niebezpieczeństwo, że osoby 
te zrezygnują z dalszego kształcenia, a tym samym pozbawią się możliwości 
awansu zawodowego i społecznego marnując swój potencjał. Warto byłoby 
przeprowadzić kampanię umożliwiającą młodym ludziom kontakt z osobami 
które podjęły za granicą pracę w swoim zawodzie, oraz drugą kampanię – 
zachęcającą do kontynuacji edukacji w mediach atrakcyjnych dla młodzieży 
(strony www, czasopisma, audycje radiowe i telewizyjne). Konieczna wydaje się 
także rzetelna kampania informacyjna w szkołach, dotycząca możliwości pracy 
w poszczególnych krajach i w poszczególnych zawodach, prowadzona przez 
nauczycieli –i wychowawców (których należałoby  szkolić – poprzez organizację 
seminariów, e-learning oraz udostępnienie informacji w skierowanych do nich 
portalach, np. takich jak Interkl@sa lub Scholaris). To działanie mogłoby być 
prowadzone przez NGOs we współpracy z instytucjami publicznymi na pozio-
mie krajowym.

Istotnym zagrożeniem wydają się być także zapoczątkowane w latach 2004-
2005 migracje osób również młodych, lecz o względnie wysokim formalnym 
poziomie wykształcenia, z mniejszych miast w Polsce. Często podejmowały one 
pracę poniżej kwalifikacji i aspiracji, redukując kryteria decyzji migracyjnych 
do możliwości podjęcia pracy zarobkowej (sytuacja na rynku pracy w Polsce 
była wtedy bardzo trudna). Dziś znajdują się paradoksalnie w znacznie gorszej 
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niż ich młodsi o dwa-trzy lata koledzy, którzy dopiero teraz opuszczają uczelnie 
– sytuacja w kraju sprawiła, że rynek pracodawcy stał się rynkiem pracownika, 
ułatwiając start zawodowy i życiowy dzisiejszym absolwentom. Ich doświadcze-
ni migracją starsi koledzy, których wiedza i kompetencje zdążyły się w okresie 
migracji znacząco zdewaluować, a ich umiejętność poruszania się po polskim 
rynku pracy jest ograniczona, zarówno odległością, jak i obniżonym poczu-
ciem własnej wartości, mają mniejszą szansę skorzystać z obecnej koniunktury 
w Polsce. By im pomóc, konieczne jest wprowadzenie rozwiązań ułatwiających 
nie tylko powrót i znalezienie pracy, ale także ponowne odnalezienie się w kra-
jowych realiach. Wsparcie to jest potrzebne na różnych poziomach:

one-stop-shop1. , w którym można uzyskać niezbędną informację na temat 
możliwości uzyskania pracy czy mieszkania, wymogów formalnych zakłada-
nia w Polsce działalności gospodarczej itp.;
problem uznawalności dokumentów, który wymaga stworzenia słowników 2. 
zawodów oraz opisów procedur, wraz z niezbędnym wsparciem merytorycz-
nym zarówno dla administracji, jak i jej klientów; obejmuje to także potwier-
dzanie referencji (zarówno w zakresie tłumaczenia, jak i merytorycznym);
fundusze pożyczkowe umożliwiające multiplikowanie oszczędności z okresu 3. 
migracji do wysokości kapitału niezbędnego dla rozpoczęcia danej działal-
ności gospodarczej;
udział  samorządów w promowaniu rozwiązań sprzyjających wspólnemu 4. 
zaangażowaniu migrantów w rozwój społeczności lokalnej.

By skutecznie podtrzymywać aspiracje, szczególnie młodych Polaków, potrzeb-
ne jest przełamanie funkcjonującej na zasadzie inercji tendencji do podejmo-
wania prac niewymagających kwalifikacji – jest to dziedzictwo czasów, kiedy 
Polacy wyjeżdżając za granicę mogli pracować prawie wyłącznie nielegalnie, 
co wiązało się z koniecznością podejmowania pracy wymagającej najniższych 
kwalifikacji. Wsparcie czasowych wyjazdów młodych ludzi w ramach różnego 
rodzaju programów, takich jak au pair, work and travel lub różnego rodzaju 
wymiany młodzieży, wiąże się z wieloma korzyściami: nauką języka, umiejęt-
nością funkcjonowania w innym kraju. Jednocześnie sposób organizacji takich 
programów zachęca do powrotu do kraju i kontynuacji nauki. Tego rodzaju 

„kontrolowana” i planowana migracja jest bardzo skuteczną nauką budowania 
własnej kariery.

Problem polega na tym, że dysponując ograniczoną wiedzą, ludzie często nie 
podejmują optymalnych decyzji, które pozwoliłyby im maksymalnie wykorzy-
stać własny potencjał. W tym przypadku najważniejszym zadaniem instytucji 
działających w sektorze usług rynku pracy powinno być efektywne dostarczenie 
informacji na temat możliwości, a także utrudnień i zagrożeń. Sposób przekazu 
i media powinny być dostosowane do konkretnych grup odbiorców (młodzież 
w wieku szkolnym – media młodzieżowe, studenci – gazety studenckie i biura 
karier, dorośli mieszkańcy małych miast i wsi – media lokalne, w tym biulety-
ny gminne, tygodniki powiatowe, ulotki i plakaty w instytucjach publicznych, 
księża, sołtysi, dorośli mieszkańcy dużych miast – przede wszystkim tematyczne 
strony www oraz gazety ogólnopolskie). Na wybory wpływa też, często nega-
tywnie, moda i wpływ innych osób uznanych w tej dziedzinie za autorytety. Jak 
wskazano w raporcie, trudnym do skutecznego zrealizowania wobec „tyranii 
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kuzynów”, ale ważnym działaniem byłoby promowanie pozytywnych przykła-
dów osób, które podjęły optymalną decyzją dotyczącą wyjazdu – zgodną z ich 
planami edukacyjnymi, zawodowymi i rodzinnymi.

Duże znaczenie dla podejmowanych wyborów ma też potrzeba poczucia bezpie-
czeństwa, jedna z podstawowych ludzkich potrzeb. Czasami wystarczy złudze-
nie bezpieczeństwa do podjęcia decyzji – stąd osoby o niższych kwalifikacjach 
i gorszej znajomości języka często przedkładają skorzystanie z niesprawdzonej 
oferty pośrednictwa pracy nad samodzielnie zaplanowany i zorganizowany wy-
jazd. W tym przypadku działaniem mającym na celu pomoc w podejmowaniu 
optymalnych decyzji o wyjeździe mogłaby być skuteczna kampania informacyj-
na, prowadzona zarówno przez instytucje publiczne, jak i organizacje pozarzą-
dowe, połączona z systemem monitoringu agencji pośrednictwa pracy.

Osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych i językowych niemające wystar-
czających kontaktów rodzinnych czy znajomości w kraju, do którego wyjeż-
dżają, przeceniwszy swoje możliwości zdobycia pracy za granicą, mogą stać 
się ofiarami nieuczciwych pośredników lub pozostać bez środków do życia. 
Wsparciem dla planujących wyjazd mogłyby być kampanie zachęcające do 
rzetelnego przygotowania wyjazdu (we współpracy z samorządami lokalnymi, 
organizacjami pozarządowymi oraz parafiami) oraz organizacja spotkań zazna-
jamiających osoby zainteresowane migracją z realiami życia w krajach doce-
lowych oraz wiarygodnymi źródłami wiedzy na ten temat. Potencjalni migranci 
bardziej niż pośrednictwa pracy potrzebują dobrego doradztwa zawodowego 
wykraczającego poza granice naszego kraju, by móc podjąć decyzję o dalszym 
rozwoju zawodowym i, być może, migracji oraz – jeżeli już podejmują decyzję 
o migracji – dobrego przygotowania się do niej (edukacja międzykulturowa, 
wsparcie w wypracowaniu strategii migracyjnej).

Oczywiście są też ofiary „mody” na emigrację. Rekrutują się one przede wszyst-
kim z grup najmniej wykształconych. Te osoby potrzebują szczególnego wspar-
cia, zarówno w kraju, jak i za granicą. Przed podjęciem decyzji o wyjeździe 
wsparcie w kraju powinno dotyczyć informacji i pomocy w uzyskaniu minimal-
nych przynajmniej kompetencji zawodowych i językowych. Po powrocie z za-
kończonej porażką wyprawy niezbędna może okazać się nie tylko doraźna po-
moc materialna (ze strony odpowiedniego ośrodka gminnego lub organizacji 
pomocowej), ale też wsparcie psychologiczne. Za granicą niezbędna może się 
okazać doraźna pomoc w uzyskaniu schronienia i jedzenia. Pomoc taką świad-
czą różnego rodzaju organizacje i instytucje, jednak bariera językowa może 
utrudniać potrzebującym dotarcie do nich. Dlatego wskazana jest współpraca 
polskich i zagranicznych instytucji i organizacji.

Grupą, która jest szczególnie narażona na negatywne skutki migracji, są dzieci. 
W przypadku gdy na emigrację delegowana jest część rodziny, dzieci doświad-
czają porzucenia, zachwiania dotychczasowego porządku funkcjonowania ro-
dziny, nierzadko – przeniesienia w inne miejsce (np. do dziadków). Jest im to 
tylko powierzchownie wynagradzane przez wzrost dostępnego poziomu kon-
sumpcji; to zjawisko może mieć negatywne skutki wychowawcze. Wydaje się, 
że wobec takich dzieci organizacje mogą wprowadzić wiele działań, mających 
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na celu otoczenie ich opieką psychologiczną i pedagogiczną – czy po prostu 
zajęcie ich czasu, rozwijanie zainteresowań. Konieczne wydaje się wspieranie 
rozwoju dzieci na obszarach intensywnej migracji (by nie były zmuszone repli-
kować ścieżki kariery rodziców) oraz zachęcanie szkół i ośrodków edukacyjnych 
do włączania rodziców-migrantów w decyzje edukacyjne poprzez udostępnia-
nie wirtualnych wywiadówek oraz sklepików edukacyjnych.

Inną grupą narażoną na poważne negatywne skutki migracji zarobkowych są 
osoby starsze. Choć media donoszą o pozytywach (wzrost umiejętności po-
sługiwania się internetem i językami obcymi, by zachować kontakt z bliskimi 
za granicą), to wydaje się, że przeważają zjawiska niekorzystne – takie jak 
porzucenie, izolacja społeczna, brak opieki najbliższych. Odpowiedzią orga-
nizacji pozarządowych może być organizowanie opieki psychologicznej i kół 
wsparcia.

By można było realizować te wszystkie działania, konieczne wydaje się wsparcie 
instytucji społeczeństwa obywatelskiego, by były w stanie sprostać pojawiające-
mu się wyzwaniu. Takie wsparcie powinno być ukierunkowane na trzy cele:

Informacja – szeroko rozumiane działania bezpośrednio z beneficjentami, 1. 
opracowywanie programów szkoleniowych, lobbing. Działania te mogą 
rozszerzać się na różne sektory, od pracy z potencjalnymi lub obecnymi 
migrantami po prace z agendami samorządowymi na każdym szczeblu. 
Współpraca z różnymi grupami poprawi ich wiedzę o istnieniu i działaniu 
organizacji pozarządowych w sposób produktywny (to znaczy bez koniecz-
ności przygotowania i prowadzenia kosztownych kampanii informacyjnych 
na ten temat), zwiększając równocześnie zainteresowanie specjalistów z róż-
nych sektorów, a przez to także zwiększając potencjał intelektualny zaanga-
żowany w problemy polskiego rynku pracy i – co za tym idzie – skuteczność 
działań. Taka aktywność powinna także wiązać się z przepływem informacji 
pomiędzy NGOs, co zwiększa wiedzę o możliwościach współpracy i inte-
gruje sektor.
Integracja – koncentrujący uwagę na pracy z istniejącymi organizacjami 2. 
w szeroko rozumianym sektorze przedsiębiorczości społecznej. Tu celem 
jest współpraca różnych organizacji pozarządowych przy projektach, pro-
mowanie partnerstw, rozszerzanie zasięgu wpływu działań NGOs. 
Innowacyjność – charakterystyką NGO jest (lub powinno być) to, iż skupia-3. 
ją one profesjonalistów  z różnych obszarów, co pozwala na skuteczną pra-
cę w rożnych sektorach. NGOs kierują się także innymi wartościami i mi-
sją, przez co są bardziej akceptowane w społeczeństwie. Pomysły, projekty 
i działania NGO stanowią nie tylko alternatywę dla działań państwa i sa-
morządu oraz sektora prywatnego, ale są także komplementarne i wypeł-
niają luki, których inne sektory nie są w stanie wypełnić. Dotyczy to również 
działań w zakresie bezrobocia i migracji, gdzie projekty i działania NGOs 
sięgają często ponad sferę możliwości i wyobraźni pozostałych sektorów. To 
właśnie innowacyjność ma szansę stanowić o realnej skuteczności działań 
i skali wpływu, dlatego konieczne są projekty nakierowane na promowanie 
nowych, twórczych rozwiązań oraz ich późniejszą multiplikację. 

Nie pozo-
stawiajmy 
starszych

Działania na 
rzecz NGOs
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Raport z warsztatów eksperckich programu „Work in Poland”

By móc prowadzić jakiekolwiek działania, konieczne jest pogłębienie stanu 
wiedzy na temat współczesnych procesów migracyjnych oraz jej popularyza-
cja. Na poziomie kraju niezbędne jest gromadzenie i upowszechnianie wiedzy 
o charakterze eksperckim na temat rynku pracy oraz migracji oraz populary-
zacja wyników badań, a także próba wpływania (przede wszystkim poprzez 
media) na powolną zmianę obrazu migracji w świadomości ludzi. Szczególnie 
to ostatnie działanie wydaje się niezbędne, ponieważ obecny medialny obraz 
migracji jest nie tylko mylący, ale także zdaje się mieć zaskakująco dużą siłę 
oddziaływania na decyzje Polaków w sprawie migracji.

Diagnoza, 
by dzia-
łania były 
skuteczne
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Boni.

Misją organizacji jest działanie na rzecz wzrostu zatrudnienia, w szczególności 
wśród grup biernych zawodowo.

Działania Fundacji koncentrują się wokół problematyki usług rynku pracy i za-
trudnienia. Dotychczas przeszkoliliśmy około 7 tys. pracowników publicznych 
i prywatnych instytucji rynku pracy, wydaliśmy kilkadziesiąt publikacji z zakresu 
usług rynku pracy, prowadzimy portal poświęcony tym zagadnieniom: www.
bezrobocie.org.pl. 

Poszukujemy też nowych narzędzi aktywizacji zawodowej. Od 2005 roku animu-
jemy dyskusje w środowisku organizacji pozarządowych oraz administracji pub-
licznej na temat rozwoju sektora ekonomii społecznej w Polsce: organizujemy 
debaty, targi, konferencje, szkolenia, wydaliśmy kilkadziesiąt opracowań z tego 
zakresu, uczestniczymy w prowadzeniu portalu www.ekonomiaspoleczna.pl.  

Kontakt

Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych
00-630 Warszawa, ul. Polna 24 lok. 7
T: (+ 48 22) 875 07 68–69, F: (+48 22) 825 70 76
www.fise.org.pl, fise@fise.org.pl 



223

Program „Work in Poland”

Program „Work in Poland” realizujemy od początku 2007 roku. Jest on 
kontynuacją programu „Bezrobocie – co robić?”.

Program „Bezrobocie – co robić?” prowadzony był w latach 2001-2006. 
W 2004 roku jego realizatorem została Fundacja Inicjatyw Społeczno-
Ekonomicznych. Celem programu było wspieranie organizacji pozarządowych 
działających na rzecz osób bezrobotnych lub zagrożonych bezrobociem. 
Założenia programu realizowano m.in. poprzez podnoszenie kompetencji pra-
cowników organizacji pozarządowych i upowszechnianie nowoczesnych metod 
pracy z bezrobotnymi np. outplacementu.

Program był finansowany przez Polsko – Amerykańską Fundację Wolności oraz 
z Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach programu „Bezrobocie – co robić?”  dotowaliśmy 14 projek-
tów aktywizacji zawodowej, co pozwoliło na znalezienie pracy przez 789 
osób, przeprowadziliśmy szkolenia dla 340 specjalistów rynku pracy, a także 
stworzyliśmy bazę organizacji pozarządowych świadczących usługi rynku pracy, 
ogólnodostępną na portalu www.bezrobocie.org.pl.

Na bazie tych doświadczeń przygotowaliśmy program „Work in Poland”, który 
odpowiada na problemy polskiego rynku pracy związane z emigracją zarobkową 
Polaków. Celem programu jest wzmocnienie kompetencji i sprawności organ-
izacji pozarządowych w zakresie świadczenia usług dla rynku pracy, zwłaszcza 
przy wykorzystaniu technologii informatycznych.

Program finansowany jest przez Polsko – Amerykańską Fundację Wolności. 
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Biuletyn powstał 
w ramach działań 
programu „Work in Poland”

Program realizuje: 
Fundacja Inicjatyw 
Społeczno-Ekonomicznych

Program finansuje: 
Polsko-Amerykańska 
Fundacja Wolności
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