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III Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Ekonomiczne, kulturowe 
i społeczne wymiary migracji”, Lublin, 24 stycznia 2020 r., Wystąpienia Gości Honorowych

Współczesne migracje do Europy w kontekście 
demograficznym, politycznym i etycznym

dr hab. Janusz Balicki, prof. UKSW, j.balicki@uksw.edu.pl, tel. 501 103 292, Instytut 
Nauk o  Polityce i  Administracji, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 
ul. Wóycickiego 1/3, bud. 23, p. 417, 01-938 Warszawa

Celem niniejszego referatu jest próba spojrzenia na współczesne migracje do 

Europy z perspektywy demografii, politologii i etyki oraz sprecyzowania wyzwań, 

jakie niosą ze sobą przemieszczenia ludności między obszarami o  różnym 

poziomie rozwoju ekonomicznego, kulturowego i cywilizacyjnego. Referat składa 

się z trzech części. Część pierwsza analizuje migracje w odniesieniu do przeszłości, 

teraźniejszości i przyszłości, w kontekście zmian demograficznych zachodzących 

na różnych kontynentach, a  szczególnie w  Europie, Afryce i  Azji. Część druga 

koncentruje się na upolitycznieniu (od czasu kryzysu migracyjnego 2015) napływu 

do Unii Europejskiej osób z  innych kontynentów, różnych kultur i  religii. Część 

trzecia natomiast podejmuje próbę spojrzenia na problem współczesnych migracji 

do Europy od strony etyki, ale także silnych tendencji do marginalizowania wymiaru 

moralnego na rzecz bezpieczeństwa wewnętrznego państw przyjmujących. 
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III Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Ekonomiczne, kulturowe 
i społeczne wymiary migracji”, Lublin, 24 stycznia 2020 r., Wystąpienia Gości Honorowych

Pozytywne aspekty migracji i towarzyszące jej ryzyka

prof. dr hab. Zofia Kawczyńska-Butrym,  Katedra Socjologii Zmiany Społecznej, 
Instytut Socjologii, Wydział Filozofii i Socjologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Na migrację można spojrzeć z dwóch punktów widzenia:

 – jako na proces w różnych obszarach i w różny sposób wspierający i korzystny 

dla osób migrujących, ich rodzin, społeczności lokalnej oraz bardziej korzystny dla 

kraju przyjmującego niż dla kraju pochodzenia

 – jako na proces niosący ryzyko dla osoby migrującej, jej rodziny i społeczności 

lokalnej oraz dla kraju pochodzenia i kraju imigracji.

Te oba punkty widzenia pragnę zasygnalizować w prezentacji.
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i społeczne wymiary migracji”, Lublin, 24 stycznia 2020 r., Wystąpienia Gości Honorowych

„Zatrzymani w ruchu”. Detencja cudzoziemców w Polsce

dr hab. Dariusz Niedźwiedzki, prof. UJ, Instytut Europeistyki, Uniwersytet 

Jagielloński w Krakowie

Migracja ludzi jest jednym z kluczowych instrumentów służących poprawie szans 

na zaspokajanie potrzeb i realizację aspiracji życiowych. Osoby decydujące się na 

wędrówkę opuszczają swój dotychczasowy „świat” z nadzieją poprawy w nowym 

środowisku swoich szans życiowych. W  dzisiejszym świecie pełnym granic 

administracyjnych, politycznych, ekonomicznych, społecznych i  kulturowych 

realizacja tych pragnień napotyka na szereg barier.  Aspiracje migrantów 

zderzają się z  politykami państw przyjmujących oraz postawami i  działaniami 

społeczeństw, do których przybywają. Sytuację wędrowców komplikuje ponadto 

fakt, że w  przypadku migracji żywiołowych mają oni często nieuregulowany 

status. To powoduje, że w swojej wędrówce są w swoisty sposób „unieruchamiani”. 

Jednym z  instrumentów tego „zatrzymania w  ruchu” są strzeżone ośrodki dla 

cudzoziemców. Wykład poświęcony będzie zagadnieniom funkcjonowania takich 

ośrodków w Polsce. Ich roli w procesie realizacji wewnętrznej polityki migracyjnej, 

zasad działania oraz realiom codziennego funkcjonowania. Szczególnie te 

ostatnie zostaną szerzej przedstawione w perspektywie uwarunkowań prawnych, 

administracyjnych, ale przede wszystkim społecznych i  kulturowych. Wykład 

oparty jest na badaniach terenowych przeprowadzonych w  latach 2018-2019 we 

wszystkich sześciu strzeżonych ośrodkach dla cudzoziemców w Polsce. 





Wystąpienia uczestników
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Adaptacja edukacyjna reemigrantów

Radosław Korda, radek.korda@gmail.com

Migracja zarówno krótko jak i  długookresowa łączy się z  możliwością 

ewentualnego powrotu do kraju pochodzenia. Powoduje to konieczność spojrzenia 

na powyższe zagadnienie pod kątem ewentualnych niedogodności, z  którymi 

osoba powracająca może musieć sobie poradzić.

Bez względu na to, czy podmiotem powracającym jest samotny migrant czy też 

kilku pokoleniowa rodzina, niezbędne wydaje się opracowanie narzędzi i powołanie 

odpowiednich struktur wspierających proces powrotu na każdej płaszczyźnie.

Minęło siedemnaście lat od momentu umożliwienia swobodnego przepływu 

obywatelom Polski na terenie Unii Europejskiej. Jest to okres prawie całego 

pokolenia, które potencjalnie mogło przebywać poza krajem pochodzenia bez 

możliwości regularnego kontaktu z  polską kulturą i  edukacją, co zdecydowanie 

mogło mieć negatywny wpływ na poziom przywiązania tej grupy społecznej do 

polskich tradycji a także zrozumienia polskich zawiłości historycznych.

Biorąc pod uwagę zwiększoną w  ostatnim okresie fale re-emigracyjną do 

Polski konieczne jest opracowanie jednolitego programu dostosowawczego 

wspomagającego adaptację edukacyjną dzieci i młodzieży szkolnej wywodzącej się 

ze środowisk re-emigracyjnych, bardzo często posiadającej mocno zakorzenione 

nawyki nabyte w  trakcie pobierania nauki w  szkołach bazujących na innym niż 

polski systemie nauczania.

Aby proces taki mógł zostać przeprowadzony płynnie, konieczne wydaje 

się wdrożenie procedur kontrolnych opierających się na systemie testów 

adaptacyjnych, mających na celu porównanie poziomu wiedzy uczniów re-

emigracyjnych z  obowiązującym w  szkołach określonego szczebla programem 

nauczania.
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i społeczne wymiary migracji”, Lublin, 24 stycznia 2020 r., Wystąpienia uczestników

Analiza migracji Polaków przed i po wejściu Polski 
do Unii Europejskiej – skutki ekonomiczne i społeczne

Izabela Pokraśniewicz,  ipokrasniewicz@gmail.com, Koło Naukowe Metod 
Ilościowych, Wydział Nauk Ekonomicznych i  Zarządzania, Uniwersytet Mikołaja 
Kopernika, www.umk.pl

Celem artykułu było przedstawienie migracji wewnętrznej i zewnętrznej Polaków 

przed i po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej, wraz ze skutkami ekonomicznymi 

i społecznymi jakie niosła za sobą akcesja.

Artykuł miał również za zadanie przedstawić m.in. jakie konsekwencje 

dla gospodarki niosła emigracja Polaków, jak zmieniła się liczba migrantów 

oraz zarobkowy kierunek Polaków po 2004 roku, a  także jakie zaszły zmiany 

demograficzne wg. płci, regionów oraz ekonomicznych grup wieku przed i  po 

wprowadzeniu oficjalnego aktu akcesji. 

Pobocznym celem pracy było także wskazanie najczęstszego profilu emigranta 

przed i po wejściu Polski do Unii Europejskiej. 

Praca opierała się na dostępnej literaturze, czasopismach oraz artykułach. 

Wykorzystano w niej również ogólnodostępne dane z takich stron jak: Bank Danych 

Lokalnych, Eurostat oraz World Bank. Praca w  głównej mierze łączyła w  sobie 

analizę opisową oraz porównawczą. 

Po wejściu Polski do UE znacząco wzrosła liczba emigracji poza granice Polski. 

Zmieniły się również aspekty demograficzne oraz motywy wyjazdu. Jednakże 

skutki migracji pozostały bez zmian jedynie ich nasilenie wzrosło lub też zmalało. 

Praca wyróżniała skutki negatywne jak i pozytywne w dwóch różnych aspektach. 

Po 2004 roku migracja niosła za sobą nie tylko korzyści finansowe, ale także szansę 

zdobycia prestiżowego wykształcenia. Natomiast dla Polskiej gospodarki migracje 

wysoko wykształconych osób są negatywnym skutkiem. Traci ona wtedy dobrych 

specjalistów. Jednakże większość Polaków wyjeżdżając zarobkowo emigruje gdyż 

musi, a nie dlatego, że chce.
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i społeczne wymiary migracji”, Lublin, 24 stycznia 2020 r., Wystąpienia uczestników

Ekonomiczne i społeczne skutki 
kryzysu migracyjnego w Niemczech

Maciej Czarnecki, maciejcz16@gmail.com, Studenckie Koło Giełdowe, Wydział Nauk 
Ekonomicznych i Zarządzania, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, www.umk.pl

Celem artykułu było przedstawienie efektów kryzysu migracyjnego drugiej 

dekady XXI wieku, na obszarze Republiki Federalnej Niemiec w  ujęciu 

ekonomicznym i  społecznym. Praca jest również swoistą oceną bilansu zysków 

i strat jakie poniosły Niemcy w wyniku napływu imigrantów. Artykuł opiera się na 

ogólnodostępnej literaturze tematycznej, czasopismach oraz artykułach ze źródeł 

internetowych.

Wbrew licznym przekonaniom o głównie negatywnych skutkach jaki przyniósł ze 

sobą kryzys migracyjny dla Niemiec, w artykule zostaje zwrócona uwaga na wiele 

pozytywnych aspektów jakie przyniosła za sobą migracja na tle gospodarczym 

oraz społecznym, co okazało się zbawiennym rozwiązaniem dla starzejącego się 

społeczeństwa niemieckiego. Nawet liczne prognozy o charakterze optymistycznym 

nie szacowały tak szybkiej odmiany sytuacji skrajnie trudnej, na rozwiązanie 

problemu wiszącego nad Niemcami od wielu lat. Ponadto sporym zaskoczeniem 

dla wielu Niemców okazały się nad wyraz pozytywne skutki prowadzenia polityki 

integracji z  uchodźcami, co jeszcze w  2015 roku budziło ogromne kontrowersje 

i  służyło jako jedno z  głównych narzędzi w  walce na scenie politycznej przez 

ugrupowania eurosceptyczne. Jednak stymulacja gospodarki niemieckiej oraz 

potencjalne zażegnanie widma starzejącego się społeczeństwa, nie jest jedynym 

pozytywnym czynnikiem analizowanego zjawiska. Dodatnim efektem dla 

Niemiec jest również będący efektem ubocznym migracji, drenaż mózgu. Wśród 

osób przybyłych wiele osób to ludzie z  wysokim poziomem wykształcenia, 

posiadające umiejętności politechniczne oraz cechujący się dużą przydatnością 

dla społeczeństwa.



20

III Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Ekonomiczne, kulturowe 
i społeczne wymiary migracji”, Lublin, 24 stycznia 2020 r., Wystąpienia uczestników

Emerytalne programy i ułatwienia wizowe jako reakcja 
państw na trendy migracyjne osób starszych

Maciej Cesarz, maciej.cesarz@uwr.edu.pl, Katedra Studiów Europejskich, Uniwersytet 
Wrocławski, www.uni.wroc.pl

Przedmiotem rozważań niniejszego artykułu są zagadnienia związane 

z  funkcjonowaniem wiz i  programów wizowych kierowanych do migrujących 

osób w  wieku emerytalnym. Publikacja zawiera odniesienie do prawnego 

i  ekonomicznego wymiaru mobilności wymienionej kategorii migrantów ze 

szczególnym uwzględnieniem problematyki wizowej. Wizy emerytalne (określane 

jako pensioner visas/retiree visas/retirement visas) wydawane są obecnie przez 

ograniczoną liczbę państw, takich jak Australia, Argentyna, Filipiny czy Tajlandia 

celem uczynienia danego kraju atrakcyjnym miejscem destynacji dla dobrze 

sytuowanych migrujących osób starszych. Udzielenie tego typu zezwolenia na 

wjazd i pobyt może być obwarowane wymogiem osiągnięcia odpowiedniego wieku 

i posiadaniem określonych środków finansowych, niemniej rosnąca popularność 

emerytalnych programów wizowych czyni je interesującym przedmiotem analizy. 

Przedmiotem rozważań niniejszej publikacji są nie tylko potencjalne korzyści 

oferowane zamożnym, migrującym osobom starszym w  sferze ekonomicznej, 

bezpieczeństwa i  opieki socjalnej ale przede wszystkim analiza porównawcza 

regulacji wizowych umożliwiających skorzystanie z  wymienionych programów 

oferowanych przez wybrane, reprezentatywne państwa Afryki, Karaibów, Ameryki 

Łacińskiej, Azji i Europy. Analiza komparatystyczna regulacji wizowych przyjętych 

przez poszczególne kraje została uzupełniona przez prezentację listy państw 

najwyżej plasujących się w  rankingu najbardziej pożądanej destynacji migracji 

emerytalnych.
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Główne przyczyny powrotu Polaków 
z emigracji w Norwegii

Dorota Walentek, dorota.walentek@pcz.pl, Szkoła Doktorska Politechniki 
Częstochowskiej, Nauki o  zarządzaniu i  jakości, www.pcz.pl/pl/content/szkola-
doktorska

Tematem prezentacji jest proces powrotu coraz większej liczby Polaków 

z emigracji w Norwegii w latach 2018-2019. Dla osób, które nigdy nie mieszkały 

w  Norwegii proces ten może być co najmniej niezrozumiały: ten skandynawski 

kraj od wielu lat kojarzy się przecież z  dobrobytem, szczęściem i  bezstresowym 

podejściem do życia. Jednakże faktem jest, że w ostatnich latach coraz więcej osób 

narodowości polskiej podejmuje decyzję o powrocie do ojczyzny. Celem prezentacji 

jest omówienie głównych przyczyn powrotu naszych rodaków do Polski. Zebrano 

je podczas wywiadów autorki prezentacji z Polakami mieszkającymi w Norwegii 

przez okres minimum pięciu lat. Wywiady zostały przeprowadzone z kilkunastoma 

rodzinami pochodzenia polskiego, posiadającymi przynajmniej jedno dziecko 

w  wieku do lat 18. Powody wyjazdu ze Skandynawii w  ostatnich dwóch latach 

zostaną skonfrontowane z  pierwotnymi oczekiwaniami poszczególnych osób 

w chwili przyjazdu do Norwegii. Autorka przeanalizuje także problemy związane 

z  ponownym przeniesieniem centrum interesów osobistych do Rzeczpospolitej 

Polskiej, polegające przede wszystkim na uregulowaniu kwestii mieszkaniowych 

i  prawnych w  Norwegii oraz znalezieniu nowego miejsca zamieszkania 

i  zatrudnienia w  Polsce. Całość zostanie opatrzona osobistym komentarzem 

autorki, która przez okres kilku lat w pełni legalnie mieszkała w Norwegii, poznając 

zalety i wady życia poza granicami Polski.

Wystąpienie będzie miało formę prezentacji ustnej z wykorzystaniem prezentacji 

multimedialnej PowerPoint.
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Handel ludźmi we włoskich systemach recepcyjnych. 
Analiza badań własnych

Natalia Szulc, natszu@amu.edu.pl, Szkoła Doktorska Szkoły Nauk Społecznych 
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Adam Szymaniak, adam.szymaniak@amu.edu.pl, Wydział Nauk Politycznych 
i Dziennikarstwa UAM, https://wnpid.amu.edu.pl

W  badaniach nad przymusową migracją brakuje podejścia skoncentrowanego 

bezpośrednio na uczestnikach. Na konferencji przedstawione zostaną wyniki 

autorskich badań empirycznych, przeprowadzonych w ośrodkach recepcyjnych dla 

osób ubiegających się i uchodźców, we Włoszech. 

Za cele badań uznano:

a. zdiagnozowanie wpływu włoskiego prawa i polityki migracyjnej na sytuację 

migrantów i uchodźców we Włoszech,

b. identyfikacja zagrożeń dla migrantów przebywających we włoskich ośrodkach 

recepcyjnych, 

c. ustalenie korelacji między handlem ludźmi, wykorzystywaniem seksualnym 

i przymusową migracją, a jakością systemu recepcyjnego, 

d. określenie wpływu grup przestępczych na funkcjonowanie ośrodków 

recepcyjnych. 

Badania zostały przeprowadzone w  2019 roku, w  90 ośrodkach recepcyjnych, 

na terenie Włoch. Reprezentatywna próba badawcza objęła 88 wolontariuszy 

i osób pracujących bezpośrednio z migrantami. Osoby te przebadano za pomocą 

ustrukturyzowanego wywiadu z  anonimowym kwestionariuszem. Wcześniej nie 

przeprowadzono zbliżonej diagnozy empirycznej. 

Uzyskany materiał badawczy pozwolił na postawienie 6 głównych wniosków:

1. włoskie prawodawstwo i polityka migracyjna wpływają na sytuację migrantów 

i uchodźców we Włoszech, tworząc rodzaj „nielegalnej fabryki imigrantów”,
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2. brak długofalowego planu zarządzania napływami cudzoziemców negatywnie 

wpłynął na programy integracyjne, w tym ich interwencyjny charakter,

3. istnieje korelacja pomiędzy sekurytyzacją włoskiego prawa migracyjnego 

i azylowego, a sytuacją przymusowych migrantów Włoszech,

4. procedury identyfikacji i programy pomocy we Włoszech są niskiej jakości i nie 

spełniają oczekiwań beneficjentów,

5. najczęstsze i najpoważniejsze zagrożenia podczas migracji dotyczą znęcania 

się, handlu ludźmi i wykorzystywania seksualnego,

6. zorganizowane grupy przestępcze są obecne w systemach przyjmowania. 
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Integracja uchodźców z Bliskiego Wschodu w Polsce – 
wstępne wyniki badań

Ewelina Zalewska, ezalewska556@gmail.com, Akademia Pedagogiki Specjalnej 
im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie, www.aps.edu.pl

W 2015 roku w państwach Unii Europejskiej złożono rekordową liczbę wniosków 

o azyl. Wzrost liczby migrantów przeprawiających się przez Morze Śródziemne do 

Europy, w  większości uchodźców z  terenów ogarniętych działaniami wojennymi 

z  krajów Bliskiego Wschodu, jak również chaotyczna polityka migracyjna Unii 

Europejskiej i wzrastająca niechęć do uchodźców w społeczeństwach europejskich 

złożyły się na tzw. kryzys migracyjny. W europejskiej debacie publicznej ponowiono 

pytania o możliwość integracji imigrantów i uchodźców. 

Kryzys migracyjny i  towarzysząca jemu panika moralna negatywnie wpłynęły 

na obraz uchodźców w  Polsce. Celem wystąpienia jest prezentacja wstępnych 

wyników badań, będących konfrontacją polskich lęków w stosunku do uchodźców 

z  rzeczywistym postępem adaptacji i  integracji uchodźców z Bliskiego w Polsce. 

W ramach badań przeprowadzono wywiady etnograficzne biograficzno-narracyjne 

z uchodźcami z Bliskiego Wschodu przebywającymi w Polsce. Głównym przedmiotem 

przeprowadzonych badań była diagnoza procesu adaptacji i integracji uchodźców 

oraz analiza kluczowych czynników wpływających na ich przebieg. Podjęto również 

próbę zweryfikowania, czy niechęć Polaków do uchodźców i muzułmanów utrudnia 

budowę poczucia przynależności uchodźcy z Bliskiego Wschodu do społeczeństwa 

polskiego.

Wyniki przeprowadzonych badań wypełniają lukę w wiedzy na temat adaptacji 

i  integracji uchodźców z  Bliskiego Wschodu w  Polsce i  mogą posłużyć do 

zaprojektowania nowych programów integracyjnych dla tej grupy migrantów. 
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Jak migracja może wpływać na rozwój kultury i sztuki? 
Analiza przeprowadzona na podstawie biogramów 

wybranych artystów współczesnych

Zofia Gralak, doktorantka w  Instytucie Historii Sztuki, Uniwersytet Łódźki, http://
historiasztuki.uni.lodz.pl/, zofia.gralak543@gmail.com

Przemieszczanie się ludzi jest zjawiskiem całkowicie naturalnym, znanym od 

początku istnienia ludzkości. Jednym z  najczęstszych powodów wywołujących 

nasilenie się migracji jest wzmożenie złej sytuacji politycznej i  gospodarczej 

danego kraju, czy regionu.

Wtedy to ludzie wiedzeni perspektywą nowego – lepszego jutra podejmują działania, 

które w wielu przypadkach w sposób radykalny wpływają na resztę życia. Przywołana 

powyżej kwestia odnosi się zarówno do całych społeczności jak i  poszczególnych 

jednostek, migrujących na przestrzeni wieków na całym świecie. Migracja jako 

zjawisko kulturowe posiada dalekosiężny wpływ na całe pokolenia. Jako przykład 

może tu posłużyć historia Andy’ego Warhol’a, znanego przedstawiciela sztuki 

popularnej, którego rodzice wyemigrowali z niewielkiego miasteczka na Słowacji do 

USA, odmieniając być może tym samym nie tylko los własnej rodziny, ale również 

w sposób znaczny wpływając na całą sztukę współczesną. Powszechnie znana jest 

prawda, że wielkie dzieła sztuki, aby mogły powstać muszą zostać zrealizowane na 

gruncie sprzyjającym rozwojowi twórczemu artysty. Migracja stanowi szansę na 

zmianę, co więcej emigrować może każdy bez względu na posiadany status społeczny, 

wyznanie czy przyjmowane wartości. Wielu artystów osiągnęło rozkwit swoich 

możliwości twórczych właśnie w wyniku wspomnianego odnalezienia nowego domu 

w odległym zakątku świata. Proponowana analiza biogramów wybranych twórców 

współczesnych, niewątpliwie umożliwi postrzeganie migracji jako procesu bardziej 

czytelnego, gdyż czysto ludzkiego.

Obserwacja wiodącego tematu z  perspektywy będącej niekiedy wypadkową 

wielu decyzji podejmowanych pod wpływem emocji, może sprawić że poczujemy 

pewnego rodzaju więź z wielkimi mistrzami.
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Kulturowy wymiar migracji na przykładzie społeczności 
tureckiej w Niemczech od 2005 roku

Gabriela Kochan, gabriela.kochan@op.pl/249715@uwr.edu.pl, Wydział Nauk 
Społecznych, Uniwersytet Wrocławski

W  2010 roku niemiecki ekonomista i  specjalista od spraw zarządzania Thilo 

Sarrazin wydał kontrowersyjną książkę „Niemcy niszczą się same”. Dyskusja na 

jej temat wywołała w  kraju wiele emocji. Autor zarzucił imigrantom z  państw 

muzułmańskich – w tym Turków – tworzenie społeczeństw równoległych. Otwarcie 

skrytykował w niej islam. Sarrazin przyczynił się do rozpoczęcia ogólnonarodowej 

debaty o  integracji imigrantów. Dnia 3 października 2010 r. ówczesny prezydent 

Christian Wulff wygłosił przemówienie, w  którym odniósł się też do tez 

postawionych w  książce. Poruszył w  nim dwie zasadnicze kwestie: pogłębiające 

się poczucie obcości miedzy obywatelami Niemiec, a  osobami o  pochodzeniu 

imigranckim oraz narastające różnice ocen między politykami, a  niemieckim 

społeczeństwem wobec ludności napływowej. 

W  2013 roku powołano do życia niemiecko-turecki dialog strategiczny na 

szczeblu ministrów spraw zagranicznych. Jego celem stała się intensyfikacja 

wzajemnej współpracy. Przewidziano też utworzenie grup roboczych, których prace 

koncentrują się wokół zagadnień zwalczania terroryzmu, polityki bezpieczeństwa 

i sytuacji wewnętrznej nad Bosforem. W styczniu 2015 roku Berlin i Ankara zawarły 

także porozumienie o  organizacji konsultacji międzyrządowych. Pierwszy raz 

odbyły się one 22 stycznia 2016 roku. Miały one ułatwić konstruktywną formę 

kooperacji, mimo kontrowersyjnych kwestii.

W  wystąpieniu sformułowano priorytety ocen dokonywanych w  Niemczech 

wobec postaw zamieszkującej kraj społeczności tureckiej. Skoncentrowano się 

przede wszystkim na oglądzie efektów integracji politycznej, społecznej oraz 

zaletach i  wadach podkreślanych przez Niemców, zagrożeniach i  korzyściach. 

Analiza dotyczy także znaczenia życia religijnego muzułmanów.
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Lampedusa jak świat. Studium przypadku doświadczenia 
obcości w obliczu transkulturowych przepływów

Ewelina Śliwa, erdulka@gmail.com, Wydział Polonistyki, Uniwersytet Jagielloński

Wystąpienie „Lampedusa jak świat. Studium przypadku doświadczenia obcości 

w obliczu transkulturowych przepływów”, opierając się na założeniach geopoetyki, 

opisuje interakcje między przestrzenią geograficzną a  praktykami kulturowymi 

i  twórczością artystyczną dotyczące włoskiej wyspy Lampedusy, będącej jednym 

z centrów kryzysu migracyjnego. Analizując teksty kultury, skupia się na wizerunku 

miejsca, Obcego oraz kultury europejskiej. Wybrane dzieła łączy hybrydyczność 

gatunkowa oraz strategia odejścia od zbliżenia się do obcego-wygnańca na 

rzecz ukazania obcości obecnych bliżej, w  obrębie włoskiej wyspy. Strategia ta 

koresponduje z  filozofią Bernharda Waldenfelsa, gdzie pierwotnym spotkaniem 

z Obcością jest już jej zauważenie. Za sprawą filozofii Johana Gotfrieda Herdera 

wyspa staje się nie tylko kategorią geograficzną, ale również metaforą. Ma to 

swoje odzwierciedlenie w  wybranych pracach artystycznych. Reportaż Jarosława 

Mikołajewskiego „Wielki Przypływ” przynosi poetyckie spojrzenie na heterotopię 

wyspy. Z  kolei film dokumentalny Gianfranco Rosiego „Fuocoammare” (tłum. 

„Ogień na morzu”), ukazuje Lampedusę jako mikrokosmos odbijający w  sobie 

kulturę europejską, która przypomina herderowską wyspę, broniącą swojej 

autonomii kulturowej. Referat skupia się na porównaniu tych dwóch tekstów 

kultury, ze szczególnym uwzględnieniem strategii pokazywania Obcości i  jej 

wpływu na otoczenie. Spotkanie z  nią prowadzi nie tylko Europę, ale i  każdego 

człowieka do przemyślenia na nowo swojej tożsamości.
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Legalizacja pobytu obywateli państw trzecich na terytorium 
RP na przykładzie Województwa Mazowieckiego. 

Między teorią prawną, a praktyką urzędową

Kamil Kapłan, kamil.kaplan1@gmail.com, www.4upp.pl

Niniejszy artykuł stanowi próbę przedstawienia mechanizmów i norm prawnych, 

dotyczących udzielania zezwoleń na pobyt czasowy cudzoziemców spoza Unii 

Europejskiej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz konfrontacji przepisów 

ze stanem faktycznym, w  aspekcie procedury oraz okresu trwania postępowań 

o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy. 

Autor na podstawie analizy dokumentów i  własnych doświadczeń w  pracy 

z  migrantami podjął się próby ukazania zjawiska, które nasila się w  ostatnich 

latach polegającego na znacznym przedłużaniu postępowań o udzielenie zezwoleń 

na pobyt czasowy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, toczących się przed 

Wojewodą Mazowieckim. 

W  niniejszym opracowaniu przedstawiono normy prawne, określające ramy 

czasowe postępowania, a  także zawierające określone nakazy i  wytyczne dla 

organów administracji rządowej, przed którymi te postępowania sie toczą. 

Dane uzyskane zostały z  badań własnych opartych na metodzie analizy 

dokumentów i  zestawieniu ich z  danymi uzyskanymi z  instytucji, w  których 

kompetencjach leży legalizacja pobytu cudzoziemców. 

Artykuł wskazuje na problem niewydolności instytucji i  organów, w  których 

domenie leży udzielanie zezwoleń na pobyt. Zjawisko omawiane jest na przykładzie 

Województwa Mazowieckiego, w  którym liczba wniosków o  pobyt czasowy 

składanych przez cudzoziemców spoza Unii Europejskiej jest największa. 

Wnioski zawarte w niniejszym materiale stanowią również podstawę do podjęcia 

kolejnych badań w  tej dziedzinie, w  zakresie nauk prawnych, społecznych przy 

jednoczesnym uwzględnieniu czynników ekonomicznych oraz działań eksperckich, 

których efektem będzie sprawne prowadzenie procedur legalizacyjnych 

i wydawanie decyzji w postępowaniach o pobyt z poszanowaniem zasad prawnych, 

ekonomiki procesowej, a  także z uwzględnieniem słusznego interesu migrantów 

i państwa polskiego. 
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Migracja zarobkowa wysoko wykwalifikowanych 
obywateli Białorusi jako czynnik bezpieczeństwa 

ekonomicznego Republiki Białorusi

Marta Kruhlaya, mkruhlaya@gmail.com, Katedra Geografii Ekonomicznej, Kolegium 
Nauk o Przedsiębiorstwie, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Przepływ zasobów pracy na świecie jest determinowany głównie procesami 

demograficznymi i  poziomem rozwoju społeczno-gospodarczego danego kraju. 

Gospodarki państw rozwiniętych korzystają z  importu wysoko wykwalifikowanej 

kadry, ponieważ otrzymują tzw. gotowy produkt w  postaci profesjonalnych 

specjalistów, co oznacza, że nie ponoszą kosztów ich kształcenia i  wdrażania 

do pracy. Głównym celem polityki migracyjnej państw jest kontrola przepływu 

ludności w  kraju w  tym m.in. poprzez opracowanie skutecznych programów 

zachęcających wykwalifikowanych specjalistów i  przedsiębiorców (w  tym 

imigrantów) do pozostania w kraju na stałe oraz zaspokojenie potrzeb gospodarki 

w zakresie miejsc pracy poprzez optymalizację struktury siły roboczej. 

W  niniejszym artykule zostanie poruszony temat migracji wykwalifikowanych 

obywateli Białorusi do Polski w  latach 2009-2019. Celem poniższych analiz 

jest udzielenie odpowiedzi na pytanie jakimi motywami kierują się wysoko 

wykwalifikowani obywatele Białorusi podejmując decyzję o  migracji do Polski 

oraz w  jaki sposób to wpływa na bezpieczeństwo ekonomiczne kraju. Celowi 

podporządkowany jest układ artykułu. W  pierwszej części zostaną omówione 

teoretyczne aspekty migracji zarobkowych, a następnie przeanalizowane tendencje 

migracji Białorusinów na przestrzeni lat, w  tym jakie kierunki są preferowane 

oraz jak ksztatują się ich oczekiwania względem kraju przyjmującego. W kolejnej 

części artykułu zostaną zaprezentowane wyniki wywiadów indywidualnych, 

przedstawiających motywy migracji wykwalifikowanych białoruskich specjalistów 

do Polski.  Na zakończenie zostanie opisane i  zdefiniowane znaczenie 

bezpieczeństwa ekonomicznego oraz to w  jaki sposób Białoruscy migranci 

przyczyniają się do jego kształtowania.
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Migracje najbogatszych i ich korelacja 
ze zjawiskiem „drenażu mózgów”

Artur Żarnotal, artur.zarnotal@gmail.com, Uniwersytet Zielonogórski, Wydział 
Ekonomii i Zarządzania

Celem wystąpienia jest scharakteryzowanie problematyki związanej z migracją 

milionerów i  ich głównymi przyczynami. Poddana analizie została również 

wzajemna relacja pomiędzy polityką selekcji przyjmowania imigrantów a kondycją 

ekonomiczną państwa. 

 Temat zwraca uwagę na pewne czynniki migracji, które są bardzo aktualne mając 

na względzie kryzys migracyjny w  Europie. Problem opisany został pod kątem 

aspektów ekonomicznych i społecznych. Badanie zostało przeprowadzone metodą 

analizy. Wykorzystano do tego opublikowane badania statystyczne, jak również 

regulacje prawne występujące w wybranych państwach dotyczące migracji. 

Na początku pracy zdefiniowano problem badawczy związany z  tendencją 

migracyjną najbogatszych na świecie, a także zjawiskiem „drenażu mózgów” oraz 

sklasyfikowano przyczyny jego wdrażania. 

W kolejnej części pracy analizie poddane zostały wyniki badań statystycznych 

w  wybranych państwach dotyczące migracji oraz regulacje prawne w  nich 

występujące.

Przeprowadzone analizy dowiodły, że istnieje ścisła korelacja pomiędzy wzrostem 

przyjęć do państw wysoko kwalifikowanych pracowników z  migracją właścicieli 

najbogatszych firm i  przedsiębiorstw. Odpowiednie sposoby zachęcenia do 

wyjazdu osób wykształconych dotyczą głównie regulacji prawnych oraz stworzenia 

ekonomicznych i socjalnych warunków do życia. Właściciele firm chętnie zmieniają 

swoje miejsce pracy z uwagi na dostępność wyspecjalizowanych pracowników.

Wnioski w  pracy pozwalają wierzyć, że działania polityków w  stosunku do 

problematyki migracji będą dążyły do zatrzymania młodych, wykształconych ludzi 

w rodzimych krajach. Badania posłużą również w tworzeniu odpowiednich regulacji 

prawnych w państwach dotkniętych negatywnymi konsekwencjami migracji.
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(Nie) widzialność Polek w Niemczech. 
Przykład Berlina i Hamburga

Dominika Studzińska, dominika.studzinska@ug.edu.pl, Katedra Geografii Społeczno-
Ekonomicznej, Wydział Oceanografii i Geografii, Uniwersytet Gdański

Magdalena Szmytkowska, magdalena.szmytkowska@ug.edu.pl, Katedra Geografii 
Społeczno-Ekonomicznej, Wydział Oceanografii i Geografii, Uniwersytet Gdański

Polska diaspora w  Niemczech jest nazywana niewidzialną mniejszością, co 

wynika z  szeregu uwarunkowań natury społeczno-kulturowej i  politycznej. 

Niewidzialność, która w opinii badaczy migracji charakteryzuje polskich migrantów 

zamieszkujących w Berlinie, Hamburgu i innych miastach niemieckich, ewoluuje, 

zmieniając z  biegiem czasu swój charakter. Przykłady z  Berlina i  Hamburga 

udowadniają transformację zachowań społecznych polskich migrantów 

w  Niemczech w  kontekście (nie)widzialności. Przeprowadzone przez autorki 

badania terenowe potwierdzają, że wzrost aktywności w wymiarze społecznym jest 

szczególnie zauważalny wśród Polek, dlatego to im zostanie poświęcona niniejsza 

prezentacja. Kobiety przedstawiane są jako zmotywowane do osiągnięcia celu 

jednostki, charakteryzujące się niezwykłą skutecznością w osiąganiu celu.

Autorki na podstawie wywiadów pogłębionych przeprowadzonych 

z  przedstawicielami organizacji imigranckich, mediów oraz środowiska 

akademickiego, podejmą próbę przedstawienia aktywności migrantek z  Polski 

w przestrzeni publicznej Berlina i Hamburga. Tłem do badań jakościowych będzie 

analiza dostępnych informacji statystycznych, pozyskanych z  Niemieckiego 

Federalnego Urzędu Statystycznego oraz Głównego Urzędu Statystycznego. 

Zaprezentowane wyniki są efektem zrealizowanego w  2019 roku grantu 

badawczego zatytułowanego. „Obszary aktywności społecznej polskich migrantów 

w  Niemczech. Studium porównawcze Berlina i  Hamburga” sfinansowanego ze 

środków Polsko-Niemieckiej Fundacji na Rzecz Nauki (nr 2018-17). 
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Polityki integracji osób z ochroną międzynarodową 
na poziomie lokalnym. Wybrane kazusy europejskich 

aglomeracji po 2015 roku

Klaudia Gołębiowska, klaudia.golebiowska@amu.edu.pl, Wydział Nauk Politycznych 
i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu

Celem wystąpienia jest analiza polityk integracji osób objętych ochroną 
międzynarodową w wybranych aglomeracjach europejskich (takich jak Wiedeń czy 
Berlin). Szczególna uwaga została skierowana na wyzwania lokalne po 2015 roku 
i  tzw. kryzysie migracyjnym. Większość dostępnych opracowań długo pomijało 
bowiem aspekty odpowiedzialności miast za zarządzanie długofalowymi procesami 
społeczno-demograficznymi, skupiając się głównie na polityce i  rozwiązaniach 
unijnych czy ogólnokrajowych. Wyzwania związane z  rynkiem pracy, 
aktywizacją zawodową osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, edukacją, 
antydyskryminacją, partycypacją społeczną i polityczną mieszkańców czy polityką 
mieszkaniową dotyczą finalnie przyjmujących i przyjmowanych społeczności oraz 
osób decyzyjnych na poziomie lokalnym. W związku z powyższym, na tych między 
innymi aspektach skupiła się Autorka. Osiągnięciu celów badawczych projektu 
podporządkowane zostały metody badawcze, które nie były względem siebie 
konkurencyjne. Specyficzne dla badań migracji są wyzwania metodologiczne, które 
wynikają zarówno z charakterystyki badanej populacji migrantów, jak i trudności 
związanych z tematem mobilności. Nieodzowne było posłużenie się analizą źródeł 
zastanych (desk research). W  związku z  tym, że polityki integracyjne i  zjawiska 
migracyjne mają swoje źródła zakorzenione w niedawnej historii, konieczne było 
wykorzystanie metody genetycznej. W konstruowaniu wniosków niezbędna okazało 
się także wykorzystanie metody data mining. Aglomeracje z  dużym odsetkiem 
osób z doświadczeniem migracyjnym musiały wdrażać innowacyjne rozwiązania 
do swoich lokalnych polityk. Rozwiązania unijne czy państwowe wpływają na 
kształt polityk publicznych, jednak to aglomeracje są finalnie fundamentem 
zarządzania długofalowymi procesami integracji migrantów ze społeczeństwem 
przyjmującym. Wypracowane wnioski mogą być w  dalszej kolejności użyteczne 
dla innych aglomeracji polskich czy europejskich, które wykazują duży potencjał 
ruchów migracyjnych (takich jak np. Warszawa czy Poznań).
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Przeszkody w dostępie imigrantów 
do ochrony zdrowia na tle kulturowym

Karolina Julia Helnarska, k.helnarska@ujd.edu.pl, Katedra Nauk o Bezpieczeństwie, 
Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet im. Jana Długosza, www.ujd.edu.pl

Grzegorz Motrycz, Grzegorz.Motrycz@pw.edu.pl, Zakład Mechaniki i  Technik 
Uzbrojenia, Instytut Mechaniki i Poligrafii, Wydział Inżynierii Produkcji, Politechnika  
Warszawska, www.pw.edu.pl

Przeszkody w  dostępie imigrantów do ochrony zdrowia na tle kulturowym. 

Niektóre bariery wynikające z różnic kulturowych wpływają na jakość udzielanych 

usług w  ochronie zdrowia, podczas gdy inne mogą powodować całkowitą 

rezygnację z wizyty u lekarza. Problemy komunikacyjne nie kończą się na kwestiach 

językowych. Bariera językowa uniemożliwia właściwe określenie przypadku 

chorobowego przez personel medyczny, opisanie historii choroby oraz przekazanie 

informacji związanych z dalszymi badaniami i diagnozą. Istnieją różnice w stylu 

komunikacji, które mogą okazać się przeszkodą w  prawidłowym korzystaniu ze 

świadczeń. Aby osiągnąć efektywną komunikację z cudzoziemcem potrzebującym 

pomocy lub opieki medycznej należy nawiązać z nim relację uwzględniającą jego 

uwarunkowania kulturowe i religijne. 

Usługi medyczne są nie tylko procedurą czysto techniczną, ale także relacją 

społeczną. Jeżeli umiejętności medyczne pracowników służby zdrowia nie idą w parze 

z  umiejętnościami międzykulturowymi i  socjalnymi, pomoc medyczna udzielana 

pacjentom różnorodnym kulturowo będzie utrudniona, może powodować naruszanie 

praw pacjenta oraz być niewłaściwa. Każda grupa społeczna ustanawia swój własny 

system rozumienia opieki zdrowotnej, który opiera się na wiedzy o  pochodzeniu 

danej choroby, jej przyczynach i sposobie leczenia. System ten jest ściśle związany 

z aspektami kulturowymi danej grupy społecznej. Każda grupa społeczna ustanawia 

swój własny system rozumienia opieki zdrowotnej, który opiera się na wiedzy 

o pochodzeniu danej choroby, jej przyczynach i sposobie leczenia. System ten jest 

ściśle związany z aspektami kulturowymi danej grupy społecznej.
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Stereotyp Ukraińca w Polsce w świetle badań CBOS 
oraz analizy zawartości prasy

Anna Skibińska, anjaskibinska@wp.pl, Zakład Komunikacji Wizerunkowej, Instytut 
Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, Uniwersytet Wrocławski, www.uni.wroc.pl

Celem opracowania była analiza zawartości dwóch regionalnych portali – „Gazety 

Wrocławskiej” oraz „Gazety Wyborczej Wrocław”. Do podstawowych przesłanek, 

skłaniających do zgłębienia wskazanego zagadnienia należała zwiększona 

migracja obywateli Ukrainy do Polski (zwłaszcza począwszy od 2014 roku) oraz 

ich wyraźna obecność w społeczności Dolnego Śląska (we Wrocławiu stanowią oni 

aktualnie około 10-15% mieszkańców miasta). Korpus badawczy objął wypowiedzi 

medialne opublikowane w  latach 2006-2018 i oznaczone tagiem „Ukrainiec” bądź 

„Ukraińcy”. Celem monitoringu prasy było ustalenie, czy pojawiają się w  niej 

przekazy stereotypowe, a  następnie porównanie wyników uzyskanych dla obu 

analizowanych portali. Dopełnienie dla analizy zawartości mediów stanowiła 

refleksja nad wynikami badań ankietowych, przeprowadzanych przez CBOS. Autorka 

omówiła również genezę stereotypów dotyczących Ukraińców oraz wpływ mediów 

na ich kształtowanie. Obraz Ukraińców, jaki rysował się z omawianych tekstów uznać 

należy za dwuwymiarowy. Z  jednej strony, migranci z  Ukrainy to według „Gazety 

Wrocławskiej” osoby bliskie Polakom kulturowo, gotowe do ciężkiej pracy, a także 

chętne do asymilacji i związania się z Polską na stałe. Niemniej, z drugiej strony, 

bardzo negatywne emocje łączą się z  dokonywanymi przez nich, bezwzględnymi 

przestępstwami oraz wypadkami drogowymi, które w  opinii redakcji zdają się 

wskazywać na niezadowalającą „ogładę cywilizacyjną” przybyszów zza Buga. Z kolei 

„Gazeta Wyborcza Wrocław” w całym monitorowanym okresie, otwarcie krytykowała 

i polemizowała ze stereotypami narodowymi. Zważywszy na ważkość omawianego 

zagadnienia oraz dostrzegalny exodus obywateli Ukrainy, wskazana byłaby dalsza 

interdyscyplinarna refleksja na temat migracji (również w  oparciu o  analizę 

zawartości mediów audiowizualnych), a także próba odpowiedzi na pytanie, w jaki 

sposób może ona determinować współczesny kształt narodowych stereotypów.
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Strategie akulturacji a odczuwany dobrostan 
wśród studentów z Ukrainy studiujących w Polsce

Bohdan Rożnowski, Instytut Psychologii, Katolicki Uniwersytet Lubelski

Celem badania było sprawdzenie czy przyjmowane przez migrantów strategie 

akulturacyjne mają znaczenie dla odczuwanego przez nich poziomu jakości życia. 

Podstawą teoretyczną badań jest koncepcja Berriego. W  tej koncepcji migranci 

organizują sobie pobyt w kraju przyjmującym według jednej z czterech strategii 

w zależności od wagi przypisywanej zachowaniu własnej kultury oraz włączeniu się 

w kulturę kraju przyjmującego: integrację, asymilację, separację lub marginalizację. 

Analizowano wpływ natężenia poszczególnych strategii na poczucie dobrostanu 

migrantów – studentów. W ramach projektu stworzono kwestionariusz do badania 

strategii akulturacyjnych. W  przeprowadzonych badaniach kwestionariuszowych 

prowadzonych w  różnych ośrodkach akademickich w  Polsce wzięło udział 116 

studentów z Ukrainy. Uzyskane wyniki wskazują, że globalna ocena jakości życia 

koreluje dodatnio ze strategią integracyjną a ujemnie ze wszystkimi pozostałymi 

strategiami. Oceny jakości życia w poszczególnych dziedzinach wyróżnionych przez 

WHO (somatyczna, psychologiczna, społeczna i środowiskowa) są wyjaśniane przez 

odmienne strategie. Dla jakości somatycznej i domeny socjalnej negatywny wpływ 

ma strategia marginalizacyjna. Dla domeny psychologicznej występuje pozytywny 

związek ze strategią integracyjną. Dla domeny środowiskowej pozytywny wpływ 

ma strategia integracyjna a  negatywny separacyjna. Z  uwagi na niski poziom 

wyjaśnianej zmienności wyników potrzeba dalszych prac nad udoskonaleniem 

narzędzia pomiaru strategii oraz rozszerzenie próby na studentów z innych krajów.
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Świadomość migrantów dotycząca wykonywania 
szczepień ochronnych w Polsce. Badanie własne

Donata Korvel, donata.korvel@gmail.com, Studenckie Koło Naukowe Zdrowia 
Publicznego Sekcja Promocji Zdrowia, Wydział Nauk o  Zdrowiu, Zakład Zdrowia 
Publicznego, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Dominik Olejniczak, dominikolejniczak@op.pl, Studenckie Koło Naukowe Zdrowia 
Publicznego Sekcja Promocji Zdrowia, Wydział Nauk o  Zdrowiu, Zakład Zdrowia 
Publicznego, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Wprowadzenie: Choroby zakaźne, które wg założeń WHO powinny były być 

wyeliminowane powracają. Statystyki pokazują przypływ coraz większej liczby 

cudzoziemców do Polski. Polska, po wstąpieniu do Unii Europejskiej w 2004 roku 

stała się dla nich atrakcyjnym krajem docelowym, jak i tranzytowym dla tych, którzy 

później się udają do Europy Zachodniej. Z punktu widzenia ochrony zdrowia ważna 

jest świadomość, iż zdrowie migrantów jest ważnym elementem bezpieczeństwa 

zdrowotnego populacji państwa, w którym przebywają.

Cel pracy: Celem pracy było zbadanie wiedzy i  świadomości migrantów, 

w  szczególności, imigrantów na temat wykonywania szczepień ochronnych 

w Polsce.

Materiały i  metody: W  badaniu wzięło udział 105 osób: 61,9% kobiet i  38,1% 

mężczyzn. Respondenci byli obywatelami: Rosji, Ukrainy, Białorusi, Litwy, 

Bułgarii, Turcji, Azerbejdżanu, Gruzji, Armenii, Kazachstanu, Mołdawii, Niemiec. 

Przedział wiekowy badanej grupy imigrantów wynosił od 18 do 65 lat. Narzędziem 

badawczym była ankieta składająca się z 15 pytań. Dane zostały zebrane metodą 

CAWI. Analiza danych: Tabela Krzyżowa, Microsoft Excel. 

Wyniki i wnioski: 

1. Cudzoziemcy przebywający w Polsce są odporni na choroby zakaźne, ponieważ 

badanie wykazało, iż większość cudzoziemców przebywających w Polsce korzystała 

z PSO w swoim kraju narodzenia.
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2. Większości cudzoziemców, po przyjeździe do Polski, nie udzielono informacji 

o  możliwych zalecanych szczepieniach ochronnych. Można zatem wnioskować, 

iż urzędy zajmujące się problematyką migracji nie działają właściwie w zakresie 

informowania migrantów o możliwości wykonania szczepień.

3. 53,5% respondentów jest świadoma konsekwencji wynikających 

z  niekorzystania z  szczepień ochronnych. Można tym tłumaczyć duże ich 

zainteresowanie możliwością zaszczepienia się w Polsce.

4. Programy profilaktyczne oraz szczepienia ochronne nie są wystarczająco 

promowane w krajach pochodzenia imigrantów.
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Uchodźcy w polskim systemie opieki zdrowotnej – filtr 
epidemiologiczny na terenie obiektu Urzędu do Spraw 

Cudzoziemców w Białej Podlaskiej

Lila Pietrusiewicz,  lila.pietrusiewicz@wp.pl, Katedra Teorii i  Metodologii Nauk 
o  Polityce i  Administracji, Wydział Politologii i  Dziennikarstwa, Uniwersytet Marii 
Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Jednym z  wielu wyzwań stojących przed podmiotami zaangażowanymi 

w  działania na rzecz uchodźców jest wypracowanie odpowiednich narzędzi dla 

ochrony ich zdrowia i  życia oraz obywateli państwa przyjmującego w  polskim 

systemie opieki zdrowotnej. Nasilenie ruchów migracyjnych po 2015 roku mogło 

stanowić istotny czynnik ryzyka i  zagrożenie dla bezpieczeństwa zdrowotnego 

będącego elementem bezpieczeństwa narodowego. Niekontrolowane zwiększenie 

ilości uchodźców stwarzało możliwość przenoszenia wielu chorób, w  tym 

zakaźnych. Stopień zagrożenia bezpieczeństwa zdrowotnego był trudny do 

zdefiniowania. Postawiono pytania: na ile państwo polskie było przygotowane na 

tzw. falę uchodźców w kontekście polityki zdrowotnej? Czy debata publiczna wokół 

kryzysu migracyjnego i jego skutków przyniosła właściwe rozwiązania?

Cel artykułu odnosił się do scharakteryzowania zasadniczych czynników ryzyka 

wynikających z napływu do Polski osób ubiegających się o udzielenie ochrony na 

terytorium RP w  kontekście polityki zdrowotnej oraz rozwiązań systemowych. 

W wyniku przeprowadzonej analizy stwierdzono, że osoby przyjmowane do Ośrodka 

Recepcyjnego dla Cudzoziemców w  Białej Podlaskiej już na etapie rejestracji 

poddawano profesjonalnej opiece i badaniom medycznym. W praktyce oznaczało to, 

że dzięki wczesnej diagnostyce jak i podjęciu leczenia ograniczono rozprzestrzenianie 

się chorób zakaźnych oraz poprawiono stan zdrowia cudzoziemców przybywających 

do Polski. W  przyszłości warto przeanalizować i  porównać funkcjonowanie 

pozostałych ośrodków dla cudzoziemców w Polsce a także w innych państwach UE 

z perspektywy poziomu bezpieczeństwa zdrowotnego przebywających w nich osób. 
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W  opracowaniu wykorzystano literaturę przedmiotu oraz dane statystyczne 

dotyczące funkcjonowania filtra epidemiologicznego a także podstawowej opieki 

medycznej w  Ośrodku Recepcyjnym dla Cudzoziemców. Jednocześnie dokonano 

analizy materiału badawczego pozyskanego podczas badań w  ośrodku dla 

cudzoziemców w 2019 roku.
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Wpływ imigracji zarobkowej na dynamikę płac 
w Czechach, Polsce, Rumunii i na Węgrzech

Jakub Borowski, jborow@sgh.waw.pl, Katedra Ekonomii II, Kolegium Gospodarki 
Światowej, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Krystian Jaworski, kjawor@sgh.waw.pl, Katedra Ekonomii II, Kolegium Gospodarki 
Światowej, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

W  celu wyodrębnienia wpływu imigracji zarobkowej na dynamikę płac 

w  czterech krajach Europy Środkowo-Wschodniej (Czechy, Polska, Rumunia 

i Węgry) zbudowano modele ekonometryczne opisujące zależność tempa wzrostu 

płac w przetwórstwie przemysłowym od czterech czynników: wzrostu wydajności 

pracy, stopy bezrobocia, zmiennej obrazującej oczekiwania inflacyjne gospodarstw 

domowych oraz pozwoleń na pobyt w  celach zarobkowych jako odsetka osób 

zatrudnionych. Wyniki analizy przeprowadzonej dla Czech, Polski, Rumunii 

i  Węgier wskazują, że skala imigracji zarobkowej do tych krajów w  latach 2008-

2018, mierzona udziałem liczby imigrantów w  całkowitym zatrudnieniu, miała 

zróżnicowany wpływ na dynamikę płac w  przetwórstwie przemysłowych w  tych 

krajach. W  Czechach i  na Węgrzech wpływ ten nie był statystycznie istotny, 

a w przypadku Rumunii uzyskany wynik jest trudny do zinterpretowania. W Polsce 

napływ imigrantów (głównie Ukraińców) w latach 2015-2018 obniżył średnioroczne 

tempo wzrostu płac w przetwórstwie przemysłowym o ok. 0,4 pkt. proc. Uzyskane 

wyniki sygnalizują, że w analizowanym okresie napływ imigrantów był czynnikiem 

ograniczającym presję inflacyjną w  Polsce, zarówno w  wymiarze bezpośrednim 

(niższy wzrost jednostkowych kosztów pracy w  przetwórstwie przemysłowym), 

jak i  pośrednim (niższa presja na wzrost płac i  jednostkowych kosztów pracy 

w sektorze dóbr niehandlowych). Wyniki te stanowią wkład do dyskusji na temat 

przyczyn uporczywie niskiej inflacji w Polsce w latach 2015-2019. Są one również 

punktem wyjścia do dalszych badań poświęconych wpływowi imigracji zarobkowej 

na wynagrodzenia w poszczególnych sektorach polskiej gospodarki oraz w grupach 

pracowników o niskich i wysokich kwalifikacjach.
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Celem badania było określenie ekonomicznych determinant migracji 
międzypowiatowych w makroregionie Polska Wschodnia. W skład Polski Wschodniej 
wchodzi pięć województw: podkarpackie, świętokrzyskie, lubelskie, podlaskie 
oraz warmińsko-mazurskie. Okres analiz obejmował lata 2008-2018 i  wynikał 
z dostępności odpowiednich danych statystycznych na stronie Głównego Urzędu 
Statystycznego. W opracowaniu przedstawiono charakterystykę Polski Wschodniej, 
przeanalizowano kształtowanie się płac oraz stopy bezrobocia rejestrowanego jak 
również salda migracji w  analizowanym makroregionie. Opracowanie zawiera 
również analizy statystyczne, wykorzystujące metody ekonometrii przestrzennej, 
dotyczące głównych makroekonomicznych determinant dla napływów i odpływów 
migracyjnych. W  tym celu oszacowano parametry równań, które uzależniają 
migracje od względnych płac oraz względnych stóp bezrobocia rejestrowanego. 

Z przeprowadzonych rozważań wynika co następujące, zarówno najniższe stopy 
bezrobocia jak i najwyższe płace w Polsce Wschodniej notowane były w powiatach 
grodzkich. Powiaty te pełnią rolę lokalnych oraz regionalnych centrów rozwoju, 
które począwszy od lat 90-tych XX wieku skupiają wokół siebie sektor usług 
rynkowych który począwszy od okresu transformacji systemowej jest głównym 
motorem rozwoju ekonomicznego Polski. Wysokie płace oraz relatywnie niskie 
stopy bezrobocia w  Polsce Wschodniej występowały również w  powiatach, 
na terenie których w  okresie międzywojennym funkcjonował Centralny 
Okręg Przemysłowy. Natomiast najniższe płace i  wysokie stopy bezrobocia 
występowały w  południowych powiatach województwa podkarpackiego oraz 
północnych powiatach województwa warmińsko-mazurskiego, są to tzw. powiaty 
popegeerowskie które począwszy od końca lat 90-tych. borykają się z relatywnie 
wysokim bezrobociem o  charakterze strukturalnym. Z  analiz statystycznych 
wynika, iż na napływy migracyjne w  większym stopniu oddziaływają płace 
względne aniżeli względna stopa bezrobocia. Natomiast na odpływy migracyjne 
istotniej wpływają względne stopy bezrobocia aniżeli względne płace.
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