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Między „zarządzaniem migracjami”  

a „kryzysem migracyjnym”: fakty i mity 

Prof. dr hab. Dorota Praszałowicz, Katedra Migracji i Stosunków Etnicznych, 

Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych, Uniwersytet Jagielloński  

W dzisiejszych debatach na temat migracji międzynarodowych często 

przewijają się określenia „zarządzanie migracjami” oraz „kryzys migracyjny”. 

Traktowane dosłownie określenia te wyprowadzają uczestników debaty na 

manowce. Migracje jako naturalny element zmian społecznych towarzyszą 

ludzkości od zarania dziejów i niezbyt łatwo poddają się próbom od górnego 

sterowania (zarządzania). Z kolei określenie „kryzys migracyjny” jest nace -

chowane wartościująco i budzi instynktowny lęk.  

Wykład służy dekonstrukcji opowieści o współczesnych migracjach 

i podaniu przykładów dowodzących, jak bardzo ta opowieść (narracja) jest 

błędna. Przykłady z przeszłości pokażą skalę (masowość) spontanicznych 

migracji, wymykających się odgórnym regulacjom. Pokażą także, jak wielkie 

i bezpodstawne były lęki wywołane przez dawne, masowe migracje. W tle 

refleksji na ten temat pojawiają się wątki rasizmu, które paradoksalnie 

dotyczą np. imigrantów z Europy Południowej i Wschodniej (w tym Polaków), 

przybywających do USA przed stu laty.  
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Integracja migrantów –  

wyzwania społeczne, ekonomiczne i kulturowe  

dr hab. Patrycja Matusz, prof. UWr, Zakład Studiów Strategicznych i Europejskich, 

Instytut Studiów Międzynarodowych, Uniwersytet Wrocławski 
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„Czy ja tu pasuję? Kim tutaj jestem, w tym całym 

obrazie?” – emocje i akulturacja migrantek.  

Uwagi po etnograficznych badaniach terenowych 

Emilia Pach, emipa1990@gmail.com 

Prezentowane opracowanie, stanowi pokłosie etnograficznych badań, 

prowadzonych od sierpnia do grudnia 2021 roku, dotyczących doświadczeń 

migracji kobiet do Polski oraz rozpoczynania życia w nowym kraju.  

Kategoriami stanowiącymi tło do analizy są emocje, akulturacja oraz szok 

kulturowy (stres akulturacyjny). Rozmowy były podejmowane w czasie, gdy 

w tle panowała pandemia oraz gdy od sierpnia 2021 roku na granicy polsko -

białoruskiej trwał kryzys humanitarny.  

Migracja to proces, który niesie za sobą wiele zmian dla osoby migrującej 

już od samego momentu podjęcia decyzji. Postanowienie o zmianie kraju 

zamieszkania jest wypadkową czynników zewnętrznych (m.in. warunków 

bytowych w kraju pochodzenia, klimatu społecznego/politycznego) oraz 

wewnętrznych (cech osobowościowych, predyspozycji). W początkowej fazie 

po przyjeździe migrant znajduje się w fazie liminalnej, gdzie jeszcze nie jest 

oswojony nową kulturą, natomiast już nie uczestniczy w starej. Strategie 

oswajania z miejscem, z ludźmi oraz umiejscawianie się w nowej kulturze 

i budowanie w niej życia są wynikową wielu czynników: indywidualnym 

podejściem oraz sytuacją, nastawieniem, stosunkiem grupy dominującej 

i nastrojami społecznymi do cudzoziemców w ogóle, konkretnych narodo-

wości czy rodzajów migracji. Takie doświadczenie może prowadzić do 

pojawiania się uczuć – od ekscytacji i fascynacji, po wyobcowanie, samotność, 

nostalgię czy tęsknotę. Indywidualne przeżywanie emocji jest wp isane 

w szerszy dyskurs publiczny, relacje między grupą większościową a mniej-

szościową w sytuacji migracyjnej czy istniejącymi wyobrażeniami doty-

czącymi konstruowania strategii i praktyk migracyjnych. Opracowanie odnosi 

się do pytań: jak doświadczenie migracyjne wpływa na doświadczane emocje; 

jakie trudności i problemy doświadczały migrantki w związku z początkami 

życia w Polsce i akulturacją, co pociągało za sobą odczuwanie określonego 

rodzaju emocji.  
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Czynniki emigracji zarobkowej 

Michał Schwabe, michal.schwabe@sgh.waw.pl, Katedra Integracji i Prawa Europej-

skiego, Kolegium Gospodarki Światowej, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 

www.sgh.waw.pl  

Celem wystąpienia jest przedstawienie czynników emigracji zarobkowej 

i ich roli w kształtowaniu strumieni migracyjnych.  

Czynniki te zostały podzielone na czynniki warunkujące opłacalność 

procesu migracyjnego, tj. czynniki wpływające na opłacalność procesu 

migracyjnego z punktu widzenia potencjalnego migranta, a także czynniki 

makroekonomiczne i prawne, które determinują strumienie migracyjne.  

W ramach pierwszej kategorii omówiono kryterium dochodu, rozpatrując 

motywację do migracji w tym zakresie zarówno w perspektywie indywi-

dualnej, gdzie motywacja wynika z możliwości uzyskania znacząco wyższej 

płacy w kraju docelowym, jak i w perspektywie gospodarstwa domowego, 

gdzie migracja może być czynnikiem dywersyfikacji ryzyka niskich dochodów . 

Następnie do analizy włączono czynnik kosztów, począwszy od kosztu 

podróży, związanego z odległością pomiędzy krajem zamieszkania poten-

cjalnego migranta a krajem docelowym, jak i kosztów funkcjonowania 

w kraju docelowym, w odniesieniu do kosztów ponoszonych w kraju za-

mieszkania. Analiza objęła również czynnik ryzyka związanego z procesem 

migracyjnym, który jest szczególnie istotny w przypadku migracji niele-

galnych. W ramach pierwszej części wystąpienia omówiono również rolę sieci 

migracyjnych, jako czynnika decydującego o kierunku migracji.  

W ramach drugiej grupy czynników, tj. w odniesieniu do czynników natury 

makroekonomicznej i prawnej, detreminujących strumienie migracyjne, 

omówiono rolę barier w dostępie do rynków pracy krajów wysoko rozwi-

niętych, jako głównej bariery w międzynarodowych przepływach siły roboczej . 

Analizie poddano również podstawowe zmienne makroekonomiczne, które 

mogą być powiązane z przepływami migracyjnymi i decydować o atrakcyj-

ności danej gospodarki dla potencjalnych migrantów.  
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Działalność grup przemytniczych i ich wpływ  

na proces sekurytyzacji migracji do Unii Europejskiej 

Patrycja Lipold, p.lipold@akademia.mil.pl, Centrum Badań nad Bezpieczeństwem, 

Akademia Sztuki Wojennej, http://akademia.mil.pl 

Ograniczanie nieregularnych przepływów migracyjnych pozostaje 

wyzwaniem dla Unii Europejskiej tym bardziej trudnym, że szlaki prowadzące 

do państw członkowskich zostały opanowane przez grupy przestępcze, które 

organizują nielegalne przeprawy. Według Frontexu, liczba migrantów, którzy 

w 2021 r. nielegalnie przekroczyli granice europejskie wyniosła 200 tys., 

osiągając poziom z roku 2017. Biorąc pod uwagę dane Komisji dotyczące 

udziału grup zorganizowanych w przemycie migrantów, który wynosi 90%, 

skala procesu pozostaje ogromna, a ograniczanie nieregularnych przepływów 

migracyjnych stało się priorytetowym celem nie tylko państw członkowskich, 

ale również Unii Europejskiej.  

Istotną kwestią w debacie dotyczącej polityki migracyjnej jest przemyt 

migrantów. Działalność przemytnicza nie jest procesem, który pojawił się 

w ostatnich latach, jednak cechy charakterystyczne grup przestępczych 

zajmujących się tym procederem wskazują, że walka z jego organizatorami 

pozostaje równocześnie wyzwaniem i zagrożeniem dla państw człon-

kowskich. Celem niniejszej analizy jest wskazanie cech charakterystycznych 

grup przestępczych, które przemycają migrantów do Europy oraz przed-

stawienie ich sposobów działania. W wystąpieniu wymienione zostały także 

nowe trendy, które pojawiły się w przemycie migrantów w 2021 r. Właści -

wości grup przestępczych oraz specyfika ich działania ma niebagatelny 

wpływ na postrzeganie nielegalnej migracji w kategoriach bezpieczeństwa, 

czyli dalszej sekurytyzacji migracji. Jak wykazuje analiza, tendencja ta po 

2021 r. z pewnością nie wyhamuje.  

 



V Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Ekonomiczne, kulturowe i społeczne wymiary 

migracji”, 21 stycznia 2022 roku, Wystąpienia Uczestników  

 

18 

Emigranci i uchodźcy z Wenezueli w Peru: „drenaż mózgów” 

i wyzwania integracji w konsekwencji największego kryzysu 

migracyjnego w najnowszej historii Ameryki Południowej 

Agnieszka Olter, aolter@uw.edu.pl, Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii 

i Studiów Regionalnych, www.wgsr.uw.edu.pl 

Podczas ostatniej dekady sytuacja polityczna oraz kryzys gospodarczy 

w Wenezueli doprowadziły kraj do spirali przemocy, hiperinflacji, niedoborów  

żywności oraz braku dostępu do podstawowych usług, a w konsekwencji 

także do fali migracji. Według danych z grudnia 2021 r. blisko 6 mln 

Wenezuelczyków uciekło z kraju, co wywołało jeden z największych kryzysów 

przesiedleńczych na świecie, będący również największym w najnowszej 

historii Ameryki Południowej. Kraje przyjmujące, takie jak Kolumbia czy 

Peru, w których zamieszkuje obecnie odpowiednio 1,7 mln oraz 1,3 mln 

Wenezuelczyków, są coraz bardziej przeciążone, co wywołuje poważne skutki 

społeczne, polityczne i gospodarcze.  

Wielu migrantów wenezuelskich jest narażonych na rosnące ubóstwo, 

niedostateczną opiekę zdrowotną, nadużycia w pracy, niedożywienie oraz 

ogólną niską jakość życia. Pomimo że 38,7% dorosłych Wenezuelczyków 

zamieszkujących w Peru posiada wykształcenie wyższe, większość jest 

zatrudniona w szarej strefie i poniżej swoich kwalifikacji, do której należy 

73% wszystkich pracujących w Peru. 

Według Banku Światowego (2019), przybycie Wenezuelczyków do Peru 

zaoszczędziło państwu do 3,3 miliardów dolarów amerykańskich, które 

w przeciwnym razie musiałyby zostać zainwestowane w edukację. Zachodzący 

tam „drenaż mózgów” nie wywiera jednak spodziewanego pozytywnego 

efektu ekonomicznego, ponieważ rozpowszechniona gospodarka nieformalna 

oraz bariery instytucjonalne uniemożliwiają migrantom zdobycie legalnej 

pracy zgodnej z ich kwalifikacjami.  

Usystematyzowane podejście do społeczno-ekonomicznej integracji 

migrantów wenezuelskich w Peru, będące częścią długoterminowej polityki 

rządowej, mogłoby potencjalnie przynieść korzyść zarówno migrantom, jak 

i społeczności przyjmującej. 
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Etyka w zarządzaniu a problemy współczesnej imigracji 

Piotr Maśloch, p.masloch@akademia.mil.pl, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, 

Akademia Sztuki Wojennej, Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie 

Kinga Zarzecka, kzarzecka1601@gmail.com, Oddział w Warszawie, Wyższa Szkoła 

Bankowa w Warszawie 

Katarzyna Szczepańska, karina2501@wp.pl, Finanse i rachunkowość, Wyższa Szkoła 

Baknowa w Warszawie 

Prezentacja pt. „Etyka w zarządzaniu a problemy współczesnej imigracji” 

poświęcona jest dwóm zagadnieniom, które należy wskazać jako naj-

istotniejsze z punktu widzenia sytuacji na granicy polsko-białoruskiej oraz 

w szerszym zakresie, rozumiane jako ogólnoświatowy problem XXI wieku. 

Wystąpienie stanowi próbę analizy zależności pomiędzy etyką w zarządzaniu 

a wymiarem społecznym, dotyczącym stosowania katalogu zachowań 

etycznych w odniesieniu do imigrantów. Sytuacja w tej materii wydaje się być 

niezwykle złożona, co wynika przede wszystkim z faktu specyfiki współ-

czesnej imigracji, szczególnie tej nielegalnej. W ramach wystąpienia 

przedstawione zostały zasadnicze paradygmaty postępowania etycznego, 

które powinny być stosowane w warunkach nowoczesnego państwa UE. Należy 

również podkreślić, że problem etyki w zarządzaniu jest zagadnieniem na 

tyle szerokim, iż przedstawienie wszystkich aspektów działania w tym 

zakresie nie jest możliwe – z tego też powodu skupiono się na wskazaniu 

najistotniejszych postulatów dotyczących stosowania zasad etycznych 

w procesie zarządzania. Należy dodać, że problem imigracji jest problemem 

dotyczącym w zasadzie niemalże wszystkich państw świata, co z kolei 

oznacza, że zarówno imigracja (legalna i nielegalna), jak i problem 

stosowania zasad etyki w odniesieniu do wskazanych zjawisk stanowi 

wyzwanie zarówno dla państw, do których przybywają imigranci, jak i dla 

regionów, które imigranci opuszczają. Warto również zaznaczyć, że ze 

względu na skalę zjawiska oraz jego rozwój problemy podjęte w niniejszej 

publikacji w stanowią przyczynek do dalszych badań w tym zakresie.  
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Geografie powojennych przymusowych migracji  

w kinie polskim lat 50. i 60. 

Ilona Copik, ilonac@autograf.pl, Instytut Nauk o Kulturze, Wydział Humanistyczny, 

Uniwersytet Śląski, https://us.edu.pl/in-inok/ 

Celem wystąpienia jest omówienie zagadnienia filmowej reprezentacji 

tematu przymusowych migracji Polaków ze wschodu na zachód po 1945 roku. 

Tło rozważań stanowią napięcia pomiędzy oficjalną wersją procesów 

migracyjnych podlegającą jednostronnemu modelowi propagandy ideolo -

gicznej, społecznie konstruowanym mitem migracji a indywidualnymi do-

świadczeniami przesiedleńców. Przedmiotem zainteresowania w szczególności 

są dające się rozpoznać w filmach powojennych: mechanizmy kształtowania 

pamięci zbiorowej o migracji obecne w tworzonym toposie osiedleńczym 

(zgodnym z obowiązującą doktryną ustrojową i dyskursem memoratywnym 

PRL); kwestie konfrontacji przybyszów z miejscowymi i opozycja swój/obcy 

w warunkach spotkania różnych kultur i tradycji oraz w sytuacji powojennych 

konfliktów społecznych; geografie wyobrażone nowych ziem (w których 

zawierają się między innymi takie elementy jak: wyobraźnia przestrzenna, 

mapa, topografie obcości, psychogeografie).  Przedmiotem analizy i inter-

pretacji są następujące filmy fabularne: Godziny nadziei (reż. Jerzy Rybkowski, 

1955), Trzy kobiety (reż. Stanisław Różewicz, 1956), Krzyż Walecznych 

(1958), Nikt nie woła (1960), reż. Kazimierz Kutz, Droga na Zachód  (reż. 

Bohdan Poręba, 1961), Kierunek Berlin (1968), Ostatnie dni (1969), reż. Jerzy 

Passendorfer, Rzeczpospolita babska (reż. Hieronim Przybył, 1969), Sobótki 

(reż. Paweł Komorowski, 1965), Sami swoi (reż. Sylwester Chęciński, 1967),  

Skąpani w ogniu (reż. Jerzy Passendorfer, 1963), Agnieszka 46 (reż. Sylwester 

Chęciński, 1964), Prawo i pięść (reż. Jerzy Hoffman, Edward Skórzewski, 

1964) i inne. 
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Kryzysy migracyjne w XXI wieku –  

przyczyny, skutki i zarządzanie nimi 

Jan Prusinowski, jan.pru@op.pl, Instytut Zarządzania, Wydział Zarządzania 

i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej,  

Piotr Maśloch, p.masloch@akademia.mil.pl, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, 

Akademia Sztuki Wojennej 

Opracowanie pt. „Kryzysy migracyjne w XXI wieku – przyczyny, skutki 

i zarządzanie nimi” dotyczy istotnej i aktualnej kwestii dotyczącej genezy 

współczesnych kryzysów migracyjnych, których eskalacja nastąpiła od 2015 

roku. W związku z faktem, że problem kryzysów migracyjnych jest – w opinii 

autorów – problemem wciąż aktualnym należy problematyce niniejszej 

poświęcić więcej uwagi, w oparciu o analizę przyczyn  oraz skutków migracji 

(szczególnie nielegalnej) w wymiarze ekonomicznym, kulturowym i społecz-

nym. Zagadnienia powyższe należy dodatkowo skorelować z aktualną 

sytuacją geopolityczną na świecie, co upoważnia do twierdzenia, że obecnie, 

w pierwszej dekadzie XXI wieku mamy do czynienia z zupełnie nowym 

wymiarem globalizacji, jakże odmiennym od koncepcji lansowanych pod 

koniec wieku XX. Co więcej, wydaje się uzasadnionym wprowadzenie pojęcia 

„nowa globalizacja” jako określenie zjawisk społeczno-ekonomiczno-gospo-

darczych i militarnych mających miejsce w świecie nowego stulecia. Podejście 

niniejsze nabiera nowego znaczenia w świetle sytuacji migracyjnej (kryzysu 

migracyjnego) na wschodniej granicy Unii Europejskiej (między innymi 

granica polsko-białoruska). Już dzisiaj wiadomo, że napięta sytuacja na 

granicy oraz konieczność interwencji służb mundurowych niesie za sobą 

określone konsekwencje natury ekonomicznej i społecznej. W tym aspekcie 

publikacja niniejsza nie stanowi propozycji rozwiązania wskazanych kwestii , 

jest jedynie próbą szerszej analizy podjętej tematyki oraz wskazanie istoty 

skomplikowanej sytuacji międzynarodowej.  
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Kulturalni Europejczycy –  

jak postrzegają Polaków imigranci z Ukrainy 

Anna Jawor, annajawor@hotmail.com, Katedra Antropologii Mediów, Wydział 

Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii, Uniwersytet Warszawski, www.wdib.uw.edu.pl 

Migranci z Ukrainy stanowią najliczniejszą grupę imigrancką w Polsce. 

Według oficjalnych statystyk w Polsce mieszka prawie 1,4 miliona Ukrainek 

i Ukraińców, to jest ok. 73 proc. całej populacji cudzoziemców. Polska jest dla 

Ukraińców pozytywnym punktem odniesienia w zakresie standardów 

zachodnich, europejskich. Tymczasem z badań opinii społecznej wynika, że 

jednym z najważniejszych wymiarów europejskości w życiu społecznym jest 

„bycie kulturalnym”. Celem wystąpienia jest przedstawienie opinii imigrantów 

z Ukrainy na temat Polek i Polaków w zakresie kulturalności, rozumianej jako 

dobre maniery oraz uczestnictwo w kulturze.  

Referat powstał na bazie stu częściowo ustrukturyzowanych wywiadów 

z imigrantami edukacyjnymi z Ukrainy w Polsce. Badanie miało charakter 

eksploracyjny i – dzięki zaangażowaniu polskich studentów – częściowo 

partycypacyjny. Badani zostali dobrani metodą kuli śnieżnej z uwzględnie-

niem maksymalnej zmienności i różnorodności w próbie.  

Badanie wykazało, że Polacy jawią się Ukrainkom i Ukraińcom jako 

kulturalniejsi niż ich rodacy. Ta kulturalność wyraża się przede wszystkim 

w częstym używaniu zwrotów grzecznościowych, życzliwości wobec innych, 

gustownym wyglądzie. Ale na kulturalność składa się również korzystanie 

z instytucji kultury. Z drugiej strony Polacy są przez Ukraińców odbierani 

jako chłodniejsi emocjonalnie, bardziej skoncentrowani na celach niż 

relacjach, co potwierdza tezę Geerta Hofstede’a o większym indywidualizmie, 

męskości i nastawieniu krótkoterminowym naszej kultury niż sąsiadów ze 

Wschodu.  
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Migranci przymusowi w szwedzkim systemie emerytalnym 

Magdalena Elmkvist, magalazka@interia.pl, Pensionsmyndigheten 

www.pensionsmyndigheten.se, Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Ekonomii 

i Finansów, www.weif.uwb.edu.pl 

Szwecja jest krajem charakteryzującym się wielowiekową tradycją migra-

cyjną, zaś samo zjawisko migracji, zarówno sensu stricte jak i sensu largo, 

wzbudza wiele dyskusji na płaszczyźnie politycznej. W wyniku europejskiego 

kryzysu migracyjnego z 2015 roku ponad 1,2 miliona osób ubiegało się 

o przyznanie ochrony międzynarodowej w krajach Unii Europejskiej z czego 

ponad 13 procent wniosków zostało złożonych w Szwecji. O ile integracja 

migrantów na rynku pracy jest tematem szeroko poruszanym przez badaczy, 

o tyle już kwestia osiągnięcia przez migrantów przymusowych wieku 

emerytalnego oraz ich wpływ na obciążenia finansów publicznych nie cieszy 

się taką popularnością wśród badaczy. By obszar ten stał się bardziej 

przystępny, zostaną pokrótce przybliżone podstawy szwedzkiego systemu 

emerytalnego oraz świadczenia socjalne przysługujące z racji niskich 

dochodów osobom, które osiągnęły wiek emerytalny.  

Szwedzki system emerytalny składa się z trzech elementów: emerytury 

powszechnej wypłacanej przez państwo – Allmän pension, emerytury 

pracowniczej – tjänstepension oraz indywidualnych oszczędności – eget 

sparande. Jedną ze składowych emerytury powszechnej, jest gwarantowane 

świadczenie emerytalne – garantipension – przysługujące jednostkom, które 

nie uzyskały dochodu stanowiącego podstawę do uzyskania świadczeń 

emerytalnych lub uzyskały te dochody zbyt niskie. Pośród gwarantowanych 

świadczeń przysługującym jednostkom powyżej 65. roku, poza gwarantowanym 

świadczeniem emerytalnym, także dodatek mieszkaniowy (bostadstillägg) 

oraz zapomoga dla osób starszych (äldreförsörjningsstöd).  

Prezentacja miała na celu przybliżenie wyżej wymienionych zagadnień 

z punktem ciężkości przyłożonym na migrantów przymusowych.  
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Paszport na sprzedaż?  

Polityka Unii Europejskiej wobec „złotych wiz” 

Maciej Cesarz, maciej.cesarz@uwr.edu.pl, Katedra Studiów Europejskich, Wydział 

Nauk Społecznych, Uniwersytet Wrocławski, www.Uni.Wroc.pl 

Przedmiotem wystąpienia jest analiza polityki Unii Europejskiej wobec 

problemu tzw. złotych wiz, rozumianych jako programy wprowadzone przez 

niektóre państwa członkowskie, aby umożliwić cudzoziemcom uzyskanie 

obywatelstwa lub prawa pobytu w zamian za dokonanie inwestycji w tych 

państwach. Praktyka ta wzbudza kontrowersje, gdyż na ogół beneficjenci 

powyższych programów nie muszą spełniać warunków wymaganych od 

innych wnioskodawców (np. aplikujących o wizy Schengen lub wizy długo-

terminowe) w tym dotyczących pobytu lub znajomości języka. Tym samym 

programy te pozwalają na nabycie prawa do swobodnego przemieszczania się 

po terytorium Unii zamożnym cudzoziemcom oraz korzystanie z przywilejów 

wynikających z posiadania unijnego obywatelstwa lub paszportu, których 

pozbawione są osoby z państw trzecich znajdujące się w gorszej sytuacji 

materialnej. Ponadto programy krajowe oferujące złote wizy stwarzają 

warunki sprzyjające korupcji i przestępczości, z uwagi na możliwość wyko-

rzystania paszportu unijnego przez osoby uchylające się od opodatkowania 

lub zaangażowane w proceder prania brudnych pieniędzy. O ile warunki 

nabycia lub utraty obywatelstwa danego państwa członkowskiego determinują 

przepisy prawa krajowego, swoboda państw członkowskich w  tym zakresie 

doznaje ograniczeń, wynikających m.in.z zasady proporcjonalności i lojalnej 

współpracy. Kwestia nabycia obywatelstwa lub paszportu w zamian za 

inwestycje spotkała się w związku z powyższym ze znacznym zainteresowa-

niem unijnych instytucji, gdyż zgodnie z prawem pierwotnym UE posiadanie 

obywatelstwa jednego z państw członkowskich automatycznie pociąga za 

sobą nabycie obywatelstwa Unii Europejskiej. Niniejsze wystąpienie stanowi 

próbę oceny podjętych dotychczas działań na poziomie UE w odniesien iu do 

problematyki złotych wiz. 
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Polityczno-ekonomiczne konsekwencje migracji 

w świetle doświadczeń ostatnich lat 

Beata Szuberla, beataa.szuberla@gmail.com, Szkoła Doktorska, Uniwersytet 

Ekonomiczny w Krakowie, https://uek.krakow.pl/ 

Historia ludzkości naznaczona jest migracjami. Wraz z przemieszczaniem 

się osób migruje kultura, obyczaje, wiedza, czy też religia. Jednym z głównych  

celów migracji jest dążenie do poprawy sytuacji ekonomicznej, chociaż są 

i inne cele, równie istotne. Gros osób jest wręcz zmuszona do migracji, do 

poszukiwania lepszego miejsca na ziemi, wolnego od wojen, konfliktów, 

prześladowań czy klęsk żywiołowych. Narastające zjawisko migracji odbija 

się na sytuacji polityczno-gospodarczej zarówno państw pochodzenia, jak  

i państw, do których udają się osoby migrujące. Mobilność osób wysoko 

wykwalifikowanych jest szczególnie pożądana, a dokładniej rzecz ujmując 

wiedza i umiejętności jakimi dysponują osoby migrujące, z których chętnie 

korzystają państwa przyjmujące. Przykładem wsparcia dla takiej migracji jest 

Niebieska Karta (Blue Card), która pozwala na pobyt i pracę obywatelom 

państw trzecich na terytorium Unii Europejskiej. Należy powiedzieć, że 

równie pożądana jest migracja osób niewykwalifikowanych, jakimi są 

przykładowo pracownicy sezonowi, z uwagi na to, że mieszkańcy państw 

wysoko rozwiniętych nie są zainteresowani wykonywaniem niektórych prac, 

określanych mianem blue-collar jobs. Migracja staje się więc niezbędnym 

elementem dla podtrzymania wzrostu gospodarczego. Nie bez znaczenia jest 

również zapaść demograficzna, która może zostać zniwelowana właśnie 

poprzez otwieranie się na migrantów. Co więcej, migracje wpływają nie tylko 

na gospodarki państw przyjmujących, lecz także przekładają się na ich 

sytuację polityczną. Wydarzenia kryzysu migracyjnego, którego kulminacja 

nastąpiła w latach 2015-2016 przyczyniły się do wzrostu popularności partii 

konserwatywnych oraz eurosceptycznych (Francja, Niemcy, Polska), a zjawisko 

migracji zostało powiązane z bezpieczeństwem wewnętrznym państw. 

Celem wystąpienia jest ukazanie konsekwencji polityczno-ekonomicznych 

migracji dla Europy oraz udzielenie odpowiedzi na pytanie „na ile nara-
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stające zjawisko migracji staje się jednym z głównych problemów współ-

czesnego świata”. Na użytek wystąpienia przyjęta została teza, że migracje 

zaczynają w coraz większym stopniu warunkować zarówno politykę , jak 

i rozwój gospodarczy państw. Rozważania teoretyczne przeprowadzone 

w oparciu o najnowszą literaturę przedmiotu zostaną podparte konkretnymi 

przykładami oraz danymi empirycznymi.  
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Postrzeganie muzułmańskich imigrantów w Argentynie 

i Chile w drugiej połowie XIX i na początku XX wieku 

Daria Konarska, dariakonarska@o2.pl, Bliskowschodnie Koło Naukowe, Wydział 

Studiów Międzynarodowych i Politycznych, Uniwersytet Jagielloński 

W drugiej połowie XIX wieku rozpoczął się proces emigracji społeczności 

arabskiej na obszar Ameryki Łacińskiej. Chrześcijanie stanowili większość 

imigrantów przybyłych do państw takich jak Argentyna i Chile. Nie o znacza 

to jednak, że przedstawiciele muzułmańskich grup wyznaniowych nie 

podejmowali migracji do wspomnianych krajów. Ich przybycie oraz funkcjo-

nowanie w Argentynie i Chile nie było postrzegane pozytywnie. Dlatego też 

celem pracy jest analiza czynników, które doprowadziły do funkcjonowania 

pejoratywnej percepcji ludności arabskiej, ze szczególnym uwzględnieniem 

wyznawców islamu. Do przyczyn wspomnianej sytuacji należy zaliczyć: 

sposób postrzegania Orientu przez Europejczyków oraz jego wpływ na 

percepcję i przedstawianie imigrantów pochodzenia arabskiego, w tym 

muzułmanów w dziełach ówczesnych intelektualistów oraz prasie; politykę 

migracyjną Argentyny i Chile; preferencje związane z pochodzeniem oraz 

wykwalifikowaniem imigrantów występujące wśród Argentyńczyków i Chilij-

czyków; dominację wyznania katolickiego oraz brak wiedzy dotyczącej 

wyznawców islamu; kwestie związane z rasą oraz zatrudnienie podejmowane 

przez społeczność arabską. Po przeprowadzonej analizie można wywnioskować , 

że percepcja muzułmanów w Argentynie i Chile była podobna. Jedyna różnica 

polega na tym, że w prasie argentyńskiej pojawiały się oskarżenia dotyczące 

społeczności arabskiej. Natomiast w Chile można odnaleźć materiały 

prasowe odnoszące się bezpośrednio do wyznawców islamu. W pracy zasto-

sowano metodę analizy treści, historyczną oraz porównawczą.  



V Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Ekonomiczne, kulturowe i społeczne wymiary 

migracji”, 21 stycznia 2022 roku, Wystąpienia Uczestników  

 

28 

Relacja natura-społeczeństwo i jej wpływ na decyzję 

o migracji. Przegląd stanu wiedzy oraz analiza 

na przykładzie powodzi w miejscowości Uvira 

w Demokratycznej Republice Konga 

Mateusz M. Krawczyk, mateusz.krawczyk@uwr.edu.pl, Szkoła Doktorska 

Uniwersytetu Wrocławskiego, Wydział Nauk Społecznych, https://uni.wroc.pl/ 

Międzynarodowa Organizacja do Spraw Migracji (IOM) podaje, że liczba 

tzw. „migrantów klimatycznych” może osiągnąć 200 milionów do 2050 roku. 

Choć ta prognoza obarczona jest wysokim ryzykiem błędu losowego, to 

pytanie o wpływ relacji między naturą a człowiekiem na decyzję o migracji 

zdobyło w ostatnich latach zainteresowanie naukowców, polityków i dzienni-

karzy. Pomimo rosnącej liczby badań empirycznych związek między naturą, 

zmianami klimatu a decyzją o przemieszczeniu się jest wciąż niejasny. 

W niniejszej pracy dokonany został przegląd wiedzy na temat zmiennych 

wpływających na decyzję o migracji, uwzględniając wnioski z najnowszych 

badań empirycznych, jak i koncepcji teoretycznych służących do wyjaśnienia 

i zrozumienia zjawiska migracji „klimatycznych”. Co więcej, uwzględniając 

znaczenie samoświadomości i samo-sprawczości (self-agency) osób migru-

jących, oraz biorąc pod uwagę bogaty wkład w rozwój zagadnienia tożsamości 

osób marginalizowanych pochodzący z literatury pięknej, analizie poddano 

zbiór wierszy pt. „Uvira la belle ville bientôt rasée de la carte: Société – 

Nature – calamité naturelle à Uvira/RD.Congo” (pl. „Uvira, piękne miasto, 

które wkrótce zostanie zrównane z ziemią: Społeczeństwo – Przyroda – klęska 

żywiołowa w Uvira/DR Kongo”) autorstwa Séphanie Kikalage Patricka, 

mieszkańca miasta Uvira w Demokratycznej Republice Konga, które w 2020 r. 

zostało nawiedzone przez powódź. Szacuje się, że zdarzenie to doprowadziło 

do wewnętrznych przesiedleń blisko 108 400 osób. W pracy zaadaptowano 

podejście interpretacyjne do teorii migracji oraz wykorzystano analizę tekstu 

oraz wywiad ustrukturyzowany z autorem zbioru wierszy celem zrozumienia 

fenomenu i źródeł migracji „klimatycznych”.  
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Społeczno-polityczne i kulturowe aspekty emigracji 

Łemków do Stanów Zjednoczonych 

Arkadiusz Tyda, a.tyda@ip.uz.zgora.pl, Instytut Nauk o Polityce i Administracji, 

Uniwersytet Zielonogórski 

Celem referatu jest zbadanie aspektów emigracji Łemków do Stanów 

Zjednoczonych w kontekście społeczno-politycznym i kulturalnym i odpo-

wiedzenie na pytanie jak udało im się stworzyć własną społeczność, dbać 

o swoje interesy polityczne i podtrzymywać swoje tradycje i kulturę na 

obczyźnie. Stany Zjednoczone zachęcały przyjazną polityką migracyjną. 

Migrację uważano w Stanach Zjednoczonych Ameryki za jeden z podsta-

wowych osobistych przywilejów człowieka (z czasem zaczęto wprowadzać 

pewne ograniczenia). Życie Łemków było jednak trudne nie tylko na 

Łemkowszczyźnie, ale również w „nowym świecie”. Zajęcia, jakimi się 

trudnili, miały destrukcyjny wpływ na ich zdrowie. Z drugiej strony 

w Ameryce Północnej Łemkowie mogli swobodnie wyrażać swoje  poglądy 

polityczne, zakładać organizacje (najważniejsze z nich to Lemko -Sojuz 

i Organizacja Obrony Łemkowszczyzny), dbać o swoje tradycje i kulturę. 

Organizowali się społecznie, tworzyli miejsca do spotkań (jak Lemko Resort), 

dbali o pamięć o swoich przodkach i ich dokonaniach tworząc np. muzeum 

w Stamford. Emigranci dążyli do tego, by na grunt amerykański przenieść 

życie, jakie wiedli w Europie. W USA mieli do tego odpowiednie warunki. 

Często zamieszkiwali tam całymi rodzinami, co ułatwiało stworzenie między 

sobą relacji, takich jakie panowały na Łemkowszczyźnie. Byli wolnymi 

ludźmi, zarabiali pieniądze, które choć nieduże, niewymagającym Łemkom 

wystarczały, zwłaszcza że i tak były znacznie większe niż te, na które mogli 

zapracować w rodzinnych stronach.  
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Status prawny uchodźcy w kontekście sytuacji  

na granicy polsko-białoruskiej 

Lila Pietrusiewicz, lila.pietrusiewicz@wp.pl, doktorantka, Katedra Teorii i Meto-

dologii Nauk o Polityce i Administracji, Instytut Nauk o Polityce i Administracji, 

Wydział Politologii i Dziennikarstwa, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej 

w Lublinie, www.umcs.pl  

Wprowadzenie stanu wyjątkowego w pasie przygranicznym z Białorusią 

uniemożliwiło dostęp do informacji przedstawicielom mediów oraz orga-

nizacji pozarządowych. Z przekazywanych doniesień wynikało, że wśród osób 

znajdujących się w zatrzymanych grupach uchodźców deklarowano chęć 

ubiegania się w Polsce o udzielenie ochrony międzynarodowej. Mimo wielo-

krotnych prób złożenia wniosku nie wszczęto stosownych procedur w tym 

zakresie.  

W większości przypadków. W ocenie obserwatorów niezależnych na 

granicy polsko-białoruskiej doszło do kryzysu humanitarnego a prawa wyni-

kające z treści Konwencji Genewskiej dot. uchodźców oraz ustawy o udzielaniu  

cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – w znacz-

nym stopniu ograniczono. Zgodnie z treścią raportu Helsińskiej Fundacji 

Praw Człowieka – do strefy przygranicznej nie dopuszczono przedstawicieli 

organizacji humanitarnych, pomocowych oraz służb medycznych. Według 

Straży Granicznej, w związku z trwającym na granicy polsko-białoruskiej 

kryzysem, pomocą medyczną objęto kilkuset uchodźców. Sytuację określono 

jako dynamiczną. Większość praw dotyczących uchodźców zapisano w Karcie 

Praw Podstawowych Unii Europejskiej, mającej zastosowanie do wszystkich 

ludzi, niezależnie od ich statusu imigracyjnego.  

W wystąpieniu nie odniesiono się sytuacji kryzysowej, a wskazano, w jaki 

sposób te same zdarzenia z pogranicza polsko-białoruskiego komentowano 

w oficjalnych wypowiedziach różnych aktorów sceny politycznej, przed-

stawicieli SG oraz relacjonowano je w doniesieniach medialnych. Zwrócono 

uwagę na wpływ informacji na formę i zakres dyskursu społecznego. Dzięki 

zastosowaniu metody analizy decyzyjnej zbadano – przez pryzmat decyzji 
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politycznych oraz ich implementacji – przebieg wydarzeń na granicy 

i społeczną reakcję na nie. Metodę analizy treści wykorzystano w kontekście 

treści materiałów internetowych, niemających charakteru prawnego, w tym 

używanego w nich słownictwa, nazewnictwa, sformułowań, odniesień oraz 

argumentów.  
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Wpływ przepływów migracyjnych na rynek pracy 

w Europie w czasie pandemii COVID-19 

Judyta Cabańska, judyta.cabanska@ue.poznan.pl, Katedra Europeistyki, Instytut 

Gospodarki Międzynarodowej, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, www.ue.poznan.pl 

Pandemia COVID-19 wywołała kryzys, który dotyka ludzi na całym 

świecie. Środki ochrony podjęte przez rządy wielu państw doprowadziły do 

ograniczenia międzynarodowego ruchu osobowego. Według Międzynarodowej 

Organizacji ds. Migracji do lipca 2021 r. wprowadzono w sumie we wszystkich 

państwach niemal 110 tys. różnych restrykcji dotyczących przemieszczania 

się. W 2020 r. liczba migrantów na świecie zatrzymała się na podobnym 

poziomie jak rok wcześniej – 281 mln (według prognoz miał nastąpić wzrost 

tej liczby), a migracje na stałe do państw wysoko rozwiniętych zmniejszyły 

się o ponad 30%.  

Ograniczenia dotyczące międzynarodowej mobilności ludzi miały znaczący 

wpływ na sytuację na rynkach pracy w Europie. W państwach z dużym 

udziałem migrantów w strukturze zatrudnienia, pojawił się problem nie-

doboru pracowników w krytycznych sektorach, takich jak ochrona zdrowia, 

rolnictwo oraz w usługach. W 2020 roku w Unii Europejskiej wydano około 

1,9 mln pierwszych zezwoleń na pobyt, w porównaniu z prawie 3,0 mln 

w 2019 roku. Restrykcje miały także wpływ na liczbę zezwoleń na pobyt ze 

względów zawodowych – ich udział zmniejszył się z 41 proc. w 2019 roku do 

29 proc. w 2020 roku. 

Celem wystąpienia było określenie wpływu zmian w przepływach migra-

cyjnych w okresie pandemii COVID-10 na sytuację na rynku pracy w Europie. 

Szczególną uwagę badawczą skoncentrowano na państwach członkowskich 

Unii Europejskiej.  

W wyniku przeprowadzonej analizy wyciągnięto wniosek, iż ograniczenie 

migracji do państw rozwiniętych doprowadziło do pogłębienia ich problemów 

gospodarczych. Niedobory pracowników na rynku pracy przyczyniły się do 

spowolniania odbudowy gospodarek państw członkowskich Unii Europejskiej  

po pandemii. Stopniowe znoszenie restrykcji może jednak spowodować 

ponowny wzrost mobilności międzynarodowej i poprawę sytuacji na rynku 

pracy w Europie.  
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Współczesne uwarunkowania i trendy migracyjne do Polski 

Jarosław Sikora, jaroslaw.sikora@wspol.edu.pl, Zakład Studiów nad Bezpieczeń-

stwem Publicznym, Instytut Służby Prewencyjnej, Wydział Bezpieczeństwa i Nauk 

Prawnych, Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, www.wspol.edu.pl 

Celem pracy było dokonanie charakterystyki współczesnych masowych 

migracji w odniesieniu do Polski. Wskazano uwarunkowania tego zjawiska na 

płaszczyźnie położenia geograficznego, sytuacji geopolitycznej, kulturowej 

i ekonomicznej. Wyodrębniono w niej szanse i zagrożenia dla Polski wynikające 

z imigracji oraz poczucia bezpieczeństwa społeczeństwa polskiego.  

Badania polegały na analizie dostępnej literatury naukowej w zakresie 

dyskursu publicznego o migracji i jej wpływu na bezpieczeństwo, również na 

analizie treści publikacji internetowych o tym zjawisku. Ponadto wykonano 

badania sondażowe opinii dotyczące wizerunku migracji i jej wpływu na 

bezpieczeństwo Polski. 

Współcześnie migracje występują w każdym zakątku naszego globu, 

w każdym państwie na świecie. Ludzie migrowali od zawsze w różnych 

kierunkach, w celu poszukiwania lepszych warunków życia, zaspokojenia 

podstawowych potrzeb egzystencjalnych czy bezpieczeństwa.  

Mimo obserwowanego od lat napływu imigrantów na terytorium Polski, 

pozostajemy w dalszym ciągu państwem o znikomym zasobie imigrantów. 

Z tego powodu kwestie migracji przez długi czas nie były wiodące w naszej 

polityce, a zajmowali się tym głównie badacze zjawisk politycznych i socjo-

logicznych oraz przedstawiciele instytucji odpowiedzialnych za różne aspekty 

pobytu cudzoziemców w Polsce.  

Pozytywnym aspektem, który wyłonił się w trakcie przeprowadzonych 

badań, jest wysoka ocena poziomu wiedzy polskiego społeczeństwa o bezpie-

czeństwie. Zdecydowana większość badanych deklarowała interesowanie się 

bieżącymi problemami bezpieczeństwa Polski i uważa Polskę za państwo 

bezpieczne. Natomiast respondenci tych badań mieli problem z wyrażaniem 

opinii o atrakcyjności naszego kraju dla imigrantów. W opinii respondentów, 
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imigranci przybywający do Polski obawiają się odmienności religijnej 

i kulturowej Polaków oraz małego wsparcia socjalnego.  

Przeprowadzone badania uznano za pilotażowe, niezbędne są pogłębione 

badania dotyczące przyczyn i powodów takich postaw.  
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Wyzwania dla zarządzania wynikające z imigracji 

pracowników – wybrane problemy 

Dawid Orłowski, d.orlowski@akademia.mil.pl, Instytut Zarządzania, Wydział Zarzą-

dzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej, www.wojsko-polskie.pl/aszwoj/ 

W pierwszej połowie XXI wieku migracja ludności jest jednym z naj-

bardziej dynamicznych procesów społecznych, który dotyczy również Rzeczy-

pospolitej Polskiej. Generuje wiele problemów społeczno-ekonomicznych, 

w obliczu których należy definiować kolejne czynniki wpływające na to 

zjawisko i poszukiwać nowych rozwiązań. Przyczyny emigracji i imigracji są 

ze sobą w pewien sposób powiązane. Sytuacja gdy osoba opuszcza swój kraj 

i zmienia miejsce zamieszkania, oddziałuje nie tylko na kraj opuszczany lecz 

również na nową destynację. Procesy te można analizować wielowymiarowo 

i wielopłaszczyznowo. W wystąpieniu rozważania skoncentrowano na analizie 

wybranych zagadnień z zakresu zarządzania imigrantami. Zaprezentowano 

podstawowe definicje w zakresie tematyki migracyjnej w celu właściwego 

przedstawienia dalszych rozważań. Wskazano najczęściej występujące powody , 

kierunki i efekty imigracji w wybranych płaszczyznach. Główną uwagę skon-

centrowano na wskazaniu zakresu oddziaływaniu imigrantów na płaszczyznę 

społeczno-gospodarczą. Przedstawiono analizę krajowych danych staty-

stycznych dotyczących wielkości migracji oraz ich sytuacji na rynku pracy.  

Zdiagnozowano zakres oddziaływania imigracji na obszar zarządzania zaso -

bami ludzkimi w podmiotach gospodarczych. Ponadto określono również 

możliwe wyzwania w zakresie zarządzania jakie generuje rosnący napływ 

imigrantów. Dokonano charakterystyki wybranych problemów występujących 

obecnie na rynku pracy, które dotyczą imigrantów w obszarze zarządzania.  
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Znaczenie migracji z Ukrainy dla rynku pracy w Polsce 

Beata Olszewska-Łabędź, beta.olszewska@interia.pl, Uniwersytet Ekonomiczny 

w Krakowie 

Obywatele Ukrainy od wielu lat są aktywnymi uczestnikami rynku pracy 

w Polsce. Zainteresowanie podjęciem pracy w naszym kraju znacząco wzrosło 

w 2014 roku na skutek wybuchu konfliktu zbrojnego na Ukrainie, a także ze 

względu na pogarszającą się sytuację ekonomiczną obywateli Ukrainy i Rosji. 

O skali tego zjawiska świadczy wysoka liczba oświadczeń polskich praco-

dawców zgłaszających chęć zatrudnienia cudzoziemców. Dla przybyszy 

z Ukrainy stanowi ona najprostszą i najbardziej rozpowszechnioną formę 

podejmowania pracy w Polsce. Przed wybuchem konfliktu liczba rejestracji 

nie przekraczała 200 tysięcy rocznie, natomiast od 2014 roku nastąpił ich 

dynamiczny wzrost. Kluczowym okazał się rok 2015, gdy odnotowano 

rekordową liczbę rejestracji oświadczeń obywateli Ukrainy w liczbie 760 

tysięcy na 780 tysięcy ogółem. Równie silny wzrost odnotowano w liczbie 

zezwoleń na pracę wydanych obywatelom Ukrainy.  

Autorskie opracowanie i przeprowadzenie badania ankietowego wśród 

przedsiębiorców z województw małopolskiego i podkarpackiego, zatrudnia-

jących imigrantów w latach 2014-2018, umożliwiło zdobycie unikatowej 

wiedzy o wpływie migracji na działalność przedsiębiorstw w skali  mikro-

ekonomicznej. Zastosowanie zaawansowanych metod modelowania ekono-

metrycznego i wnioskowania statystycznego, pozwoliło na wykrycie istotnych 

zależności w przedmiotowej problematyce oraz na wzmocnienie formuło -

wanych wniosków końcowych. Wiedza zdobyta w wyniku tych badań może 

posłużyć do racjonalizacji zarządzania ruchami migracyjnymi, dając  wsparcie 

dla przedsiębiorców oraz kształtować kierunek przyszłej polityki migracyjnej 

dla tych dwóch województw. 

Współczesna Europa znalazła się w poważnym kryzysie demograficznym, 

który będzie miał w przyszłości istotne konsekwencje ekonomiczne. W żadnym  

z państw Starego Kontynentu, liczba żywych urodzeń nie gwarantuje 

zastępowalności pokoleń, czego konsekwencją będzie stopniowe wyludnianie 
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się Europy. Problem ten nie ominie również Polski, co już jest dość mocno 

zauważalne i niesie ze sobą wiele negatywnych skutków dla pracodawców, 

w tym problemy ze znalezieniem odpowiednio wykwalifikowanej kadry. Ze 

względu na dokonujący się proces starzenia ludności, a co za tym idzie – 

zmniejszanie się liczby osób w wieku produkcyjnym, polityka absorpcji 

imigrantów (z państw Europy Wschodniej – głównie z Ukrainy) nie będzie już 

wyborem, lecz stanie się koniecznością.  



 

38 

Indeks Autorów

Cabańska J. ................................................................................................................... 32 

Cesarz M. ...................................................................................................................... 24 

Copik I. ......................................................................................................................... 20 

Elmkvist M. ................................................................................................................... 23 

Jawor A. ........................................................................................................................ 22 

Konarska D. .................................................................................................................. 27 

Krawczyk M.M. ............................................................................................................. 28 

Lipold P. ........................................................................................................................ 17 

Maśloch P. .............................................................................................................. 19, 21 

Matusz P. ...................................................................................................................... 12 

Olszewska-Łabędź B. ................................................................................................... 36 

Olter A. ......................................................................................................................... 18 

Orłowski D. ................................................................................................................... 35 

Pach E. .......................................................................................................................... 15 

Pietrusiewicz L. ............................................................................................................ 30 

Praszałowicz D. ............................................................................................................ 11 

Prusinowski J. ............................................................................................................... 21 

Schwabe M. ................................................................................................................... 16 

Sikora J. ......................................................................................................................... 33 

Szczepańska K............................................................................................................... 19 

Szuberla B. .................................................................................................................... 25 

Tyda A. .......................................................................................................................... 29 

Zarzecka K. ................................................................................................................... 19 

 



 

39 

Konrad Dyda 

Prawo i Polityka Wyznaniowa PRL:  

Przykład Parafii Bożego Ciała w Bieczu 

 

 

 

Zamówienia: 

 www.wydawnictwo-tygiel.pl 

 kontakt@wydawnictwo-tygiel.pl 

 tel. 733 933 178 (Alicja Danielewska) 

 ul. Głowackiego 35/348, Lublin 

 https://allegro.pl/oferta/prawo-i-polityka-wyznaniowa-prl-dyda-

8860052024 



 

40 

 

 

Zapraszamy do zapoznania się z aktualną ofertą  

Wydawnictwa Naukowego TYGIEL 
 

 

 

kontakt@wydawnictwo-tygiel.pl 

 

www.wydawnictwo-tygiel.pl 

 

 

 

 

 



21 stycznia 2022 roku odbyła się V Ogólnopolska Konferencja Naukowa 
„Ekonomiczne, kulturowe i społeczne wymiary migracji”. W piątej edycji Wydarzenia 
wzięło udział ok. 30 osób reprezentujących różne podmioty naukowe z całej Polski. 
Uczestnikami byli zaproszeni Goście Honorowi, studenci, doktoranci oraz pracow-
nicy naukowi.

W tematykę Konferencji wprowadziły nas wystąpienia Gości Honorowych: 
prof. dr hab. Doroty Praszałowicz (Uniwersytet Jagielloński) oraz dr hab. Patrycji 
Matusz, prof. UWr (Uniwersytet Wrocławski). Uczestnicy spotkania przedstawili 
aktualne badania na temat migracji. Debata dotyczyła m.in. polityki migracyjnej 
oraz jej wpływu na zmiany zachodzące w społeczeństwie. Konferencję zakończyła 
dyskusja uczestników na temat zaprezentowanych prac oraz całościowe podsumo-
wanie spotkania.

Organizatorem spotkania była Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL.


