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Anna Jawor1 

Kulturalni Europejczycy –  

jak postrzegają Polaków imigranci z Ukrainy 

1. Wstęp 

Instytucją, która od początku lat 90. prowadzi badania stosunku Polaków do różnych 

narodów, w tym Ukraińców, jest CBOS. Jednak pierwsze kompleksowe badanie 

wzajemnego postrzegania się Polaków i Ukraińców zostało przeprowadzone dopiero 

w 1999 r. przez Instytut Spraw Publicznych [1]. Od tamtej pory problematyka ta cieszy 

się coraz większym zainteresowaniem, tak jak coraz większa liczba ukraińskich 

imigrantów przybywa do naszego kraju. I tak, w ostatnich latach ukazały się raporty 

dotyczące wzajemnej percepcji, tego, co o sobie wiedzą, sądzą i jak wzajemnie wy-

obrażają Ukraińcy i Polacy2 [2-5]. Analizie poddawany jest stosunek Polaków do mniej-

szości ukraińskiej [6]. Prowadzone są badania poglądów Ukraińców na temat Polski 

w Ukrainie [7]. Mniejszym zainteresowaniem darzona jest percepcja Polaków przez 

imigrantów ukraińskich tu w Polsce, a to właśnie jest tematem niniejszego tekstu.  

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

i Ukraińców [8], to jest ok. 73% całej populacji cudzoziemców. Prawie 40 tys. 

obywateli Ukrainy w naszym kraju stanowią studenci [9], część z nich deklaruje, że za-

mierza zostać tu na stałe. Artykuł powstał na podstawie badań ich uczestnictwa w kul-

turze, które prowadziłam od początku 2019 r. wspólnie z Urszulą Markowską-Manistą, 

Martą Jadwigą Pietrusińską oraz studentami z Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu 

Warszawskiego. W ich wyniku opracowany został raport dla Biura Kultury Urzędu 

m.st. Warszawy [10], w którym zidentyfikowałyśmy bariery w korzystaniu z warszaw-

skich instytucji kultury przez imigrantów edukacyjnych z Ukrainy oraz wskazałyśmy 

sposoby ich niwelowania. Ale przede wszystkim ukazała się monografia „Konkultura. 

Wymiary uczestnictwa w kulturze młodych imigrantów z Ukrainy Polsce” [11], która 

jest pierwszą publikacją poświęconą praktykom kulturowym imigrantów z Ukrainy 

w naszym kraju3.  

 
1 anna.jawor@uw.edu.pl, Katedra Antropologii Mediów, Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii, 

Uniwersytet Warszawski.  
2 Pojawia się też coraz więcej inicjatyw artystycznych zgłębiających tę problematykę. W 2018 r. w ramach fes-

tiwalu „Warszawa w Budowie”, organizowanego przez Muzeum Sztuki Nowoczesnej i Muzeum Warszawy, 

w dawnym pawilonie Cepelii odbyła się wystawa „Sąsiedzi”, prezentująca prace polskich oraz ukraińskich 

twórców. Również przy warszawskim MSN-ie działa grupa Blyzkist – twórcy m.in. filmu dotyczącego 

Ukraińców w kontekście polskich instytucji kultury (nagranie jest dostępne na platformie międzynarodowej 

konfederacji muzeów L’internationale: https://www.internationaleonline.org/dialogues/28_blyzkist_dialogues). 

Obecnie, w 2021 r., w Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie, odbywa się wystawa „Ukraina. 

Wzajemne spojrzenia”, na której ścierają się narracje ukraińskich i polskich artystów.  
3 W książce tej zwracamy uwagę na wpływ uczestnictwa w polskiej kulturze wysokiej i ukraińskiej kulturze 

popularnej na procesy akulturacji, integracji i separacji cudzoziemców. Diagnozujemy też fakt tworzenia 

przez grupy mniejszościowe migrantów paralelnych w stosunku do społeczeństwa większościowego praktyk 

kulturowych wynikających z narodowych skryptów kulturowych tych grup. Nazwałyśmy to zjawisko „kon-

kulturą” (z łac. con, „z”, „razem z” + kultura).  
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Niniejszy tekst powstał na bazie stu częściowo ustrukturyzowanych wywiadów 

z Ukrainkami i Ukraińcami studiującymi w Polsce. Badanie było prowadzone w latach 

2019-2020. Osoby badane uczą się na różnych kierunkach, w różnych warszawskich 

uczelniach. Próba została dobrana metodą kuli śnieżnej, ale z uwzględnieniem maksy-

malnej zmienności i różnorodności w próbie [12 za: 13] takich zmiennych, jak płeć, 

pochodzenie (miasto, wieś), korzenie (polskie lub nie) czy poziomu znajomości języka 

polskiego (zaawansowany, komunikatywny). Wywiady przeprowadzili, przeszkoleni 

przez nas, młodzi badacze: studentki i studenci z Wydziału Pedagogicznego UW. Dzięki 

ich zaangażowaniu, zapewniającemu podobny status, wiek, wykształcenie badanych 

i badaczy, nasz projekt miał charakter częściowo partycypacyjny [11, s. 63-67]. W scena-

riuszu wywiadu wykorzystana została perspektywa temporalna (podział na przeszłość, 

teraźniejszość, przyszłość), a pytania dotyczyły szeroko pojętego uczestnictwa w kul-

turze. Badanie miało charakter eksploracyjny. Część wywiadu stanowiły pytania o wize-

runek Polek, Polaków, Polski i kultury polskiej w porównaniu do Ukraińców i Ukrainy. 

Nie zadawano wprost pytań o kulturę osobistą, grzeczność itp., gdyż wtedy, właśnie przez 

grzeczność respondentów, odpowiedzi mogłyby być zbyt pochlebne, nieobiektywne. 

Pytano więc w zamian o różnice w komunikowaniu się, w ubieraniu się, padły prośby 

o opisanie typowych Ukrainki i Ukraińca, o różnice kultur polskiej i ukraińskiej oraz 

różnice w uczestnictwie w kulturze artystycznej w obu krajach. Wywiady były anoni-

mowe, a rozmówcy proszeni o udzielanie otwartych, szczerych odpowiedzi. 
Celem niniejszego artykułu jest poznanie opinii imigrantów edukacyjnych z Ukrainy 

na temat Polek i Polaków w zakresie kulturalności, rozumianej za Jadwigą Linde- 

-Usiekiewicz jako  

ogół zachowań, językowych i pozajęzykowych, (…) ocenianych jako pożądane: 

osoby tak postępujące są uznawane za grzeczne, uprzejme, dobrze wychowane, 

wykształcone, eleganckie itd. – odpowiednie oceny są inne w zależności od 

języka i kultury, mogą także uwzględniać jakość wykształcenia. Składnikiem 

tak rozumianej grzeczności w aspekcie językowym jest na przykład nieuży-

wanie wulgarnych słów, posługiwanie się językiem „eleganckim”, na przykład 

elegancką polszczyzną, ale także sposób ubierania się, jedzenia, witania się 

oraz respektowanie i realizowanie odpowiednich rytuałów i obyczajów grzecz-

nościowych [14, s. 15-16].  

W szczególności zwrócono uwagę na takie elementy kulturalności, jak kultura oso-

bista (w tym uprzejmość, grzeczne zwracanie się do innych, gustowny wygląd) oraz 

korzystanie z instytucji kultury [15, 16, por. 17, s. 59].  

2. Wzajemny wizerunek  

Zanim przejdę do omówienia obserwacji naszych badanych o Polakach, parę słów 

o tym, jak Polacy postrzegają Ukraińców. Stosunek naszych rodaków do wschodnich 

sąsiadów jest bowiem ambiwalentny. 

Jeszcze rok temu w badaniu CBOS-u [18] postawy Polaków wobec Ukraińców 
były spolaryzowane. Polacy wyrażali tyle samo sympatii (35%), co niechęci (33%) do 
Ukraińców. W ostatnim badaniu wynik znacznie się poprawił, na rzecz sympatii  
(43% vs. 26%) [19]. I choć Ukraińcy wciąż zajmują miejsce w dolnej części listy, nad 
Arabami, Romami, Rumunami, Rosjanami, Chińczykami i Żydami, to jest to ogromy 
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skok w porównaniu do pierwszej połowy lat 90., kiedy sympatią Ukraińców darzyło 
w kolejnych latach 12, 9, 14% Polaków, a niechęć wyrażało 65, 66, 64% z nas (ibidem). 
Przełomowy był rok 2004, Pomarańczowa Rewolucja, podczas której Ukraińcy 
ujawnili swoje przywiązanie do wolności, demokracji, do wartości europejskich, 
o które zaczęli walczyć. Jak pisze o tym czasie Joanna Konieczna-Sałamatin, okazało 
się, że  

„Ukraina to nie Rosja”, a nawet – że wielu Ukraińców bardzo stara się tę 
odmienność podkreślać, zaś „przeciętny Ukrainiec” nie darzy Rosji sympatią 
większą niż „przeciętny Polak”. Dostrzeżono więc w Polsce wspólnotę wartości 
i ogólnie rozumianych poglądów politycznych z Ukraińcami. Było to tym 
łatwiejsze, że w publikowanych przez polskie media – które teraz zajmowały 
się tematem całkiem chętnie – relacjach z Ukrainy prezentowano ją w kon-
tekście zmagań „Europy” z „Rosją” o duszę Ukrainy. W rezultacie oddziały-
wania tych wszystkich czynników w polskim społeczeństwie bardzo popularne 
stało się przekonanie, że Ukraina powinna stać się częścią tego samego 
sojuszu politycznego, do którego od niedawna należy Polska” [3].  

Długo Polacy, nawet częściej niż sami Ukraińcy, popierali członkostwo Ukrainy 
w Unii Europejskiej. Dzisiaj już zdecydowana większość obywateli Ukrainy chce 
przyłączenia do Unii, a nie sojuszu z Rosją, większość chce również członkostwa 
w NATO [20].  

Autorzy najnowszego raportu na temat wzajemnego wizerunku Polaków i Ukra-
ińców [5] wskazują na znaczącą asymetrię we wzajemnym postrzeganiu się przedsta-
wicieli obu nacji. O ile Polacy wahają się między ogólnie pozytywnym (łącznie 48% 
dla wskazań „pozytywne” i „bardzo pozytywne”) i neutralnym (43%) nastawieniem, to 
Ukraińcy mają bardzo dobre zdanie o Polakach. Aż 82% z nich twierdzi, że są do 
Polaków nastawieni „pozytywnie” albo „bardzo pozytywnie”, a jedynie 15% ma uczucia 
neutralne. Inne badania, również te prowadzone w Ukrainie (np. przez International 
Republican Institute), potwierdzają tę prawidłowość. Co więcej, wskazują one, że 
Polska od lat zajmuje czołowe (bywa, że pierwsze) miejsce wśród krajów, do których 
Ukraińcy żywią najcieplejsze uczucia.  

Nie tylko Polacy jako społeczeństwo, lecz również sytuacja Polski jako kraju cieszy 
się uznaniem Ukraińców. Poproszeni o ocenę, czy państwo jest dobrze zarządzane, 
Ukraińcy są zdecydowanie pozytywni: prawie 82% odpowiedziało „zdecydowanie 
tak” albo „raczej tak” [5]. Polska jest dobrze oceniana zarówno pod względem gospodar-
czym, jak i politycznym, mimo że, jak pisze ukraiński krytyk i literat Mykoła Riabczuk, 
Polacy na terenach Ukrainy zawsze przedstawiani byli jak najgorzej. Oba reżimy impe-
rialne, carski oraz bolszewicki, kreowały wizerunek Polaków jako zarozumiałych „panów” 
i krętaczy. Nawet po przemianie Polski w „bratnie państwo obozu socjalistycznego” 
propaganda antypolska nie ustawała na poziomie nieoficjalnym, w formie tzw. szeptanki. 
Za fasadą oficjalnej „przyjaźni narodów” kryły się sowiecki imperializm, szowinizm 
i antyzachodniość, których ważnym elementem była polonofobia. Antypolskie resen-
tymenty i dziś są na Ukrainie podsycane przez różne siły polityczne. 

Na wschodzie przez tzw. lewicę, zorientowaną na tradycyjne imperialne narra-
cje, i dzisiejsze, nieprzychylne Polsce (oraz Zachodowi jako takiemu) rosyjskie 
media, a na zachodzie przez tzw. prawicę, odwołującą się do żywej tu jeszcze 
pamięci poniżenia i dyskryminacji – precyzuje Riabczuk [20, s. 257].  
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Pomimo tego obecnie w ukraińskich mediach dominuje ogólnie pozytywny obraz 

Polski, a dzieje się tak z trzech powodów: 

• jest to zasługą samych Polaków, którzy skutecznie przeprowadzili postkomunistyczne 

reformy i aktywnie dzielą się swoim doświadczeniem w tym zakresie ze wschodnim 

sąsiadem;  

• jest to także zasługa ukraińskich dziennikarzy i środowisk intelektualnych, które 

przejawiają zainteresowanie wydarzeniami w Polsce, korzystając również z oferowa-

nych im przez polską stronę stypendiów, których celem jest upowszechnianie obrazu 

Polski jako przyjaznego narodu, a także szkoleń, wymian zawodowych, konkursów 

artystycznych itd.; 

• również ukraińscy oligarchowie, mimo że wzorują się na Rosjanach, nie pielęgnują 

w swoich mediach typowego dla sąsiadów dyskursu antypolskiego. Powodem tej 

lojalności – pisze Riabczuk – może być fakt, że Polska przez lata pozostawała 

jedynym europejskim adwokatem ukraińskiego reżimu, a polscy prezydenci byli 

jedynymi zachodnimi politykami, którzy nie unikali spotkań z poddanym ostracy-

zmowi Wiktorem Janukowyczem, jak i wcześniej z Leonidem Kuczmą (ibidem).  

Przede wszystkim zaś, odkąd Polska przystąpiła do Unii Europejskiej w 2004 r., 

zaczęła jawić się na Ukrainie jako jej adwokat na Zachodzie. Polskie władze wspierały 

demokratyczne i prozachodnie dążenia Ukrainy, były jej najważniejszym sojusznikiem 

i rzecznikiem w relacjach w Unią Europejską i NATO. W ostatnich latach wpływ pol-

skiego rządu osłabł, od 2014 r. Ukraina jest państwem stowarzyszonym z Unią 

Europejską, jest także w strefie wolnego handlu z UE, Unia zniosła również wizy dla 

Ukraińców, co daje im możliwość swobodnego podróżowania po wszystkich krajach 

Wspólnoty. Niemniej granica polsko-ukraińska pozostaje zewnętrzną granicą Unii Euro-

pejskiej. Nie dziwi więc fakt , że Ukraińcy w swoich skojarzeniach z Polską posługują 

się określeniami: „Europa”, „europejska” lub „UE” [5]. Naszym badanym Polska jawi 

się jako Europa utożsamiana z cywilizacją, postępem i nowoczesnością. Jak oceniają:  

My jakoś bardziej chyba z tych ludowych czerpiemy, a Polska chyba zaczyna 

w nowoczesność uciekać [UA].  

Może Ukraina to jest ta sama Polska tylko 20, może 15 lat troszkę wcześniej od 

Polski. (…) czyli Polska, że 15-20 lat do przodu [BE].  

3. Kulturalność zachodnia i wschodnia  

Polska jest dla Ukraińców pozytywnym punktem odniesienia, swoistym wzorcem 

aspiracyjnym, Zachodem, Europą. Tymczasem, jak wynika z polskich badań, znaczącym 

znakiem przynależności do Europy jest wysoka kultura osobista. CBOS od początku 

lat 90., co parę lat bada „stereotyp Polaka i Europejczyka”, prosząc reprezentatywną 

grupę Polek i Polaków o porównanie różnych cech typowych reprezentantów tych 

grup. W każdej edycji badania Europejczycy jawią się jako ludzie dużo bardziej, niż 

Polacy, kulturalni. W pierwszym takim badaniu, w 1992 r. o tym, że typowy Euro-

pejczyk jest kulturalny przekonanych było aż 78% badanych, o typowym Polaku takie 

zdanie miało tylko 47% W ostatnim takim badaniu (wykonanym sześć lat po naszym 

wstąpieniu do UE) już 59% badanych twierdziło, że typowy Polak jest kulturalny 

i wciąż aż 75% wyrażało taką opinię o Europejczyku [21]. To znaczy, że istotnym 
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wymiarem europejskości jest kulturalność. Jak zatem wygląda Polska pod tym 

względem w oczach Ukrainek i Ukraińców?  

Ukraińska polonistka, kierowniczka Katedry Filologii Polskiej na Uniwersytecie 

Lwowskim, Ałła Krawczuk, przeprowadziła badanie wśród studentów swojej uczelni 

w celu identyfikacji stereotypów dotyczących Polaków. Otóż Polak w tym badaniu 

bywa utożsamiany z Europejczykiem, ale – co ciekawsze – „wśród cech prawdziwego 

Polaka najwyższą pozycję zajął zespół cech mieszczących się w polu „dobrze wycho-

wany i kulturalny”: dobrze wychowany (14), (bardzo) kulturalny (2), uprzejmy (2), 

taktowny (1), umiejący odczuwać i wyrażać szacunek (1) – łącznie 20. Jeżeli dodamy 

tu jako peryferyjną cechę przyjemny (9), otrzymamy 29 przytoczenia [22, s. 160]. 

A więc prawdziwego Polaka Ukraińcy wyobrażają sobie jako Europejczyka, a nade 

wszystko jako osobę grzeczną i miłą.  

Również w badaniu „Polacy i Ukraińcy w codziennych kontaktach” najczęściej 

wymienianymi przez Ukraińców atrybutami Polaków są: „dobry/życzliwy”, „przedsię-

biorczy”, i „dobrze wychowany” [5]. 

I tak to „dobre wychowanie” Polek i Polaków potwierdzają również imigranci 

z Ukrainy studiujący w Polsce. Nasi rozmówcy zdecydowanie zwracają uwagę, że 

Polacy są grzeczniejsi i uprzejmiejsi niż ich rodacy. Mówią na przykład, że Polacy to:  

bardziej miłe osoby jak na Ukrainie. Na Ukrainie ludzie nie są tacy miły jak 

ludzie z Polski. (…) Że tak powiedzmy w sklepach czy w takich różnych 

firmach, czy w jakiś innych w ogóle miejscach nie odpowiadają tak miło Ci po 

prostu, nawet jak się przywitasz [AB].  

Ta sama badana została później zapytana o zwroty grzecznościowe, czy na Ukrainie 

równie często, jak w Polsce słyszy się „przepraszam”, „proszę”, „dziękuję”. Odpowie-

działa:  

 No właśnie nie. Jeżeli na przykład chodzi o miejskiej, komunikacji miejskiej, 

to zawsze mamy z tym problem. Ludzie zaczynają się kłócić po prostu i oni 

traktują, że, każdy traktuje, że jako on jest najgłówniejszy i nie ma za co po 

prostu przepraszać [AB]. 

Fakt, że na Ukrainie „nie ma tak dużo grzeczności” [K], jak w Polsce, potwierdza 

wielu jej krajan: 

No Polacy na pewno są bardziej grzeczne niż Ukraińcy, tak. Dziesięć razy Cię 

przeproszą, dziesięć razy podziękują [AL]. 

Ilustruje to również ta obserwacja:  

[Na Ukrainie – AJ] są zwroty grzecznościowe, ale niestety nie zawsze są 

używane i na przykład większość osób nie mają po prostu takiego pojęcia, że 

jednak warto powiedzieć to „proszę”, „dziękuję”. Ja na przykład jak przyje-

chałam, nie byłam w domu bardzo długo i wróciłam, i pamiętam się spotkałam 

z przyjaciółkami i poszliśmy do kawiarni. No i właśnie ja już miałam coś 

takiego, że „poproszę”, „dziękuje” to było za każdym razem. Nieważne, co 

kelner zrobił. Dla mnie to już było takie naturalne, ale dziewczyny siedziały 

i takie, że, że co, dlaczego jesteś taka miła i w ogóle, więc jest to taka duża 

różnica [BA].  
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Podobne doświadczenia braku uprzejmości w przestrzeni publicznej w Ukrainie, 
w odróżnieniu od Polski, ma badana odwołująca się do swojego doświadczenia pracy 
w restauracji:  

W Polsce wiadomo nie każdy jest taki, że to zależy od człowieka. Ale jednak 
większość ludzi jak widzi obcą osobę czy wchodzi do sklepu, czy po prostu, nie 
wiem, restauracji, kawiarni, czy czegokolwiek to, to będzie takie dzień dobry, 
do widzenia, dziękuję, proszę. Na Ukrainie nie zawsze tak jest. Na przykład 
możesz wejść do sklepu i 80% panów będą na Ciebie patrzyli jak nie wiem co, 
że nie wiem przyszłaś ich coś u nich ukraść, zabrać ich czas czy cokolwiek. Na 
przykład często mi się zdarzało, że kelner jak podchodził, bo sama pracowałam 
jako kelnerka przez pewien okres w Polsce. No i dla mnie to jest normalne, że 
jak podchodzisz do ludzi, to się uśmiechasz i się witasz, po prostu jesteś miły, 
uprzejmy, bo to jest Twoja praca. A na Ukrainie na przykład, jak wróciłam 
i poszłam do restauracji, no to nie było żadnej uprzejmości. Miałam takie 
wrażenie, że po prostu ten człowiek jest na złość dla mnie tutaj. (…) Więc taka 
różnica jest główna w takiej uprzejmości, że każdy się przywita i na przykład 
w większości sytuacji, jak podejdę do kogoś na ulicy, żeby o coś zapytać czy po 
prostu mam jakiś problem, czy cokolwiek, to większość odpowiedzi, zagada, 
postara się pomóc, a na Ukrainie nie zawsze [BA]. 

Jeśli o kulturze osobistej świadczy uśmiech i „magiczne słowa”, to istnieje również 
drugi biegun. Wulgaryzmy oznaczają brak kultury. Kiedy OBOP zapytał Polki i Polaków, 
kim jest człowiek kulturalny, najwięcej, 92%, odpowiedziało, że to ktoś, kto szanuje 
każdego człowieka, bez względu na jego sytuację materialną, poglądy, narodowość, 
religię, ale w pierwszej piątce, z wynikiem 85% wskazań, było: nie przeklina, nie 
używa wulgarnych słów [23]. Tym, co różni nas od Ukraińców, zdaniem badanych, jest 
również fakt, że Ukraińcy strasznie przeklinają. Dwa świadectwa:  

Na Ukrainie, myślę, że to jest taka codzienność i tam naprawdę ludzie aż tak 
się nie boją przeklinać. Myślę, że tam przeklinanie to jest, no jest gorsze niż 
w Polsce. Jeżeli chodzi o to, nawet, wiesz, nie chodzi tylko o to, aby obrazić, ale, 
wiesz, tak jak tutaj mówią, że to jest przecinek w zdaniu, no to podobnie jest 
tam, ale chyba, no, z większą intensywnością [BC].  

No mi się wydaję, że u nas za dużo przeklinają. Mamy bardzo dużo przekleństw. 
Bo tutaj w Polsce można tak naprawdę określić wszystko kilkoma brzydkimi 
słowami, a u nas to można całkowicie zdanie powiedzieć i to właśnie słowa 
nawet nie będą się powtarzać [AK]. 

Badaczka i teoretyczna etykiety językowej, Małgorzata Marcjanik, opracowała 
model polskiej grzeczności językowej, na który składają się:  
1. zasada symetryczności zachowań grzecznościowych (okazywanie szacunku), 
2. zasada solidarności z partnerem (zainteresowanie jego sprawami i empatia),  
3. zasada bycia podwładnym: 

• zasada umniejszania własnej wartości; 

• zasada pomniejszania własnych zasług; 

• zasada wyolbrzymiania swojej winy; 

• zasada bagatelizowania przewinień partnera [24]. 
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Model ukraińskiej etykiety językowej prawie nie różni się od tradycyjnego modelu 

grzeczności polskiej, zwraca uwagę wspominana już Ałła Krawczuk. Tak jak w pol-

skich, tak też w ukraińskich zachowaniach grzecznościowych obowiązuje zasada soli-

daryzowania się z partnerem i swoistego „pomniejszania siebie” wobec niego. Poza 

tym, jak pisze, w obu kulturach szczególny szacunek przysługuje kobietom, a przede 

wszystkim należy go okazywać osobom starszym [25]. Tu dla naszych młodych badanych 

z Ukrainy zaskoczeniem są polskie formy adresatywne i częstotliwość ich stosowania: 

Nawet wystarczy tylko, że na przykład nie znasz osoby, jest dla Ciebie obca na 

ulicy, cokolwiek. To jak się do niej zwracasz, to koniecznie musisz powiedzieć 

Pan lub Pani [BA] – zauważają nasi rozmówcy.  

Z uznaniem odnoszą się do tej polskiej formy okazywania szacunku, choć, jak pisze 

znawca obu naszych kultur, cytowany już Mykoła Riabczuk, zarówno reżim carski, jak 

i bolszewicki, przedstawiały Polaków jako zarozumiałych „panów”, niezdolnych do 

pracy ani do efektywnego zarządzania, chętnych za to do – nomen omen – panowania 

nad nieszczęsnymi Ukraińcami [20]. Nasi rozmówcy, chociaż wyczuleni na niuanse 

językowe, czego dają wyraz w innych fragmentach wywiadu, nie zwrócili uwagi na 

etymologię „panowania”, tak jak i nie zauważa jej przeciętny Polak. Jest to po prostu 

dostrzeżona, często stosowana, elegancka forma zwracania się, nawet do obcych.  

Choć w języku ukraińskim istnieje forma adresatywna „pan”/„pani” i, tak jak 

w polszczyźnie, może łączyć się z imieniem, nazwiskiem lub tytułem zawodowym [26], 

rzadko używa się tam zwrotów „pan”/„pani” czy też „proszę pana”/„proszę pani”. Jeśli 

chce się do kogoś zwrócić z szacunkiem, mówi się do jednej osoby, bez względu na płeć, 

w liczbie mnogiej, na przykład „Czy nie moglibyście...?”. Jak tłumaczą sami badani:  

Na przykład różnica, jak uprzejmie mówić do innej osoby. W Polsce używa się 

zwrotów grzecznościowych „pan, pani, państwo” i nawet jak mówi się do kogoś 

wprost, to mówi się „czy Pani może…?”, a w języku ukraińskim, jak komuś się 

chce wyrazić szacunek, to mówi się na „wy”. Więc nawet mówiąc do jednej 

osoby, mówi się „czy Wy moglibyście…?” [NA].  

W ukraińskim języku my o wiele rzadziej używamy słowa „Pani”, z racji tego, 

że na przykład w szkole, bo u nas się nie mówi, na przykład do pani, która 

prowadzi historię, u nas się nie mówi „Pani Heleno”, u nas się mówi „Helena 

Jurjewna”, czyli Jurij to jest imię jej taty i teraz jest używane jej imię plus imię 

taty osoby, czyli ojcostwo to się nazywa, chyba, po polsku, żeby to powiedzieć, 

więc potem z tego „Pan”/„Pani” – my bardzo rzadko używamy, ale jeżeli 

chodzi, że idziemy gdzieś do kina, to mówimy już „Pan”/„Pani”, albo jeszcze 

u nas jest, zaczyna to się pojawiać w ukraińskim języku, pojawia się z języka 

rosyjskiego, że nie mówimy „Pan”/„Pani” tylko mówimy „Wy” [BD].  

Komponentem takiej oficjalnej grzeczności jest mniejsza spontaniczność. Polacy, 

według naszych badanych, nie okazują emocji, są poważni, zdystansowani, zacho-

wawczy czy – jak to ujął jeden z badanych – Polacy są bardziej wstrzymane takie 

[AL]. Dwie ilustracje:  
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Polacy z osobą nieznajomą mówią bardzo spokojnie. Nigdy nie wchodzą w to 
emocje. Ukraińcy to ludzie mówiący zawsze bardzo emocjonalnie. Dużo się 
wtrącają i myślę, że łatwiej przechodzą na kontakt bliższy – szybciej zaczynają 
mówić do kogoś na „ty”. I pozwalają sobie na koleżeńskie gesty. Polacy zacho-
wują większy dystans i potrzebują czasu na stworzenie bliższej relacji [AI]. 

Wydaję mi się, że Ukraińcy są mniej poważni w rozmowie. Polacy wszystko 
biorą na poważnie, Ukraińcy wręcz przeciwnie. A no i na Ukrainie liczą się 
konkrety. Każdy wie, o czym mówi. Uważam, że Ukraińcy nie mówią zdań: 
„ładna pogoda, poprawia mi humor, mógłbym coś zrobić...”. Ukraińcy mówią: 
„ładna pogoda” i przechodzą od razu do rzeczy, do czynu [TA]. 

Ukraińcy są więc bardziej konkretni, nie tracą energii na small talki. Polacy jednak 
są bardziej asertywni, wyrażają się śmielej i z większą pewnością siebie. Ukraińcy 
bardziej się krygują, zdają się wycofani, nie mówią, coś im się nie podoba albo robią to 
tak delikatnie, że nieskutecznie, więc cierpią w milczeniu. Dwa przykłady:  

Polacy są bardziej, komunikują wszystko bardziej wprost, bym powiedziała. 
No i są takie rzeczy, gdzie ja, będąc, przeżywając, tak, 17 lat swojej kultury, ja 
bym nie mogła powiedzieć tak wprost. Albo u nas się powiedzmy nie mówi 
o takich rzeczach zwykle, no to tutaj tak są takie normalne rzeczy, o których 
można mówić, można mówić głośno, można mówić w rodzinie, w związku 
o takich rzeczach, to było takie trochę dziwne, takie rzeczy krępujące, o, mo-
głabym to nazwać. No, to na pewno tak. Z kolei no, ta prostota mówienia jest 
o tyle moim zdaniem fajna, bo od razu się mówi, jeśli coś Ci nie pasuje, to coś 
się mówi od razu. U nas jednak to jest tak, że jak coś nie pasuje, to albo się 
mówi bardzo, bardzo, bardzo delikatnie, albo się nie mówi i się po prostu z tym 
jest, i się złości, ale się nie mówi [BB].  

Polacy moim zdaniem bardzo dużo lubią mówić to, co im się nie podoba i nie 
wstydzą się o tym mówić. Jak im sie nie podoba lub nie tak jak by chcieli, to od 
razu to mówią, niezależnie, czy wypada czy nie. Polacy lubią pokazywać ich 
władzę i że mogą powiedzieć, co im się nie podoba od razu. I to jest fajne. Bo 
w naszej kulturze nie ma czegoś takiego. I człowiek będzie cierpiał, ale nie powie, 
co jest nie tak. I to jest złe w naszej kulturze. Chciałabym, żeby Ukraińcy mogli 
powiedzieć, co im się nie podoba i mogli się zapytać, czemu jest tak, a nie 
inaczej. Polacy się nie wstydzą tego, co im się nie podoba [AD]. 

Poza tym badani zwracają uwagę, że Polacy mówią głośniej i są bardziej ożywieni 
w rozmowie. Ktoś zauważył, że Polacy czasem bardziej nawet krzyczą. Podobnie 
zresztą wynika z badań [22], wedle których Polacy jawią się młodym Ukraińcom jako 
„weseli, a po drugie gadatliwi i hałaśliwi”. Za to sposób mówienia Ukraińców, choćby 
był spokojniejszy, to na pewno jest bardziej melodyjny, zauważają nasi badani:  

Polacy mówią dużo szybciej. Polacy ogólnie mówią bardzo, bardzo szybko i to 
jest pierwsza taka zasadnicza różnica. A Ukraińcy ze względu na to, że jest to 
język bardzo melodyczny i bardzo taki miękki, te wyrazy nie tyle śpiewają, ile 
bardzo przeciągają. Czyli zdanie, które Polak wypowie w cztery sekundy, 
Ukrainiec wypowie w dziesięć prawdopodobnie. To też wynika z tego, że Ukra-
ińcy nie lubią się spieszyć, więc po prostu przeciągają wszystko [AM].  
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To, co wyróżnia naszych sąsiadów zza Buga, to fakt, że potrafią się wesprzeć. Ałła 

Krawczuk pisze, że oba nasze narody reprezentują kultury „ciepłe” i w kontaktach 

z drugim człowiekiem nastawieni jesteśmy na szczerość rozmowy, zwierzanie się etc. 

[25]. A jednak wygląda na to, że specyfika ta bliższa jest Ukraińcom. Tak wynika 

z naszych badań, tak też wskazuje kulturowy kompas Hoftede. Holenderski psycholog 

społeczny Geert Hofstede [27] odkrył, że można klasyfikować i różnicować kulturowo 

narody za pomocą kilku uniwersalnych kryteriów, takich jak dystans władzy, indywi-

dualizm/kolektywizm, męskość/kobiecość, unikanie niepewności, orientacja długo- 

i krótkoterminowa, pobłażanie. Na stronie internetowej Hofstede Insights można 

odszukać i porównać charakterystyki wybranych narodów pod tym kątem.  

 

Rysunek 1. Porównanie Polski i Ukrainy według kryteriów Geerta Hofstede’a.  

Źródło: https://www.hofstede-insights.com/country-comparison/poland,ukraine/  

I tak, jeśli chodzi o Polskę i Ukrainę, to widać, że Polska jest krajem dużo bardziej 

indywidualistycznym (60 vs 25), męskim (64 vs 27) i o nastawieniu krótko-, a nie 

długoterminowym (38 vs 86). Co to oznacza i jak ma się do kultury?  

Jak charakteryzuje badacz,  

w społeczeństwach indywidualistycznych dobro jednostki jest przedkładane 

ponad dobro grupy, każdy sam podejmuje decyzje, odpowiada za siebie i po-

winien sam sobie radzić we wszystkich sytuacjach. Pozycję osoby wyznaczają jej 

własne zalety, praca, talent i poświęcenie. Ponieważ od każdego oczekuje się 

niezależności i samodzielności, relacje między ludźmi są luźne, często powierz-

chowne, a każdy dba głównie o siebie, o swoich najbliższych [27, s. 88].  

Indywidualistyczne są też narody, w których nie wypada „wpaść bez uprzedzenia”, 

wszelkie spotkania powinny być wcześniej umówione. Nauka ma służyć zdobyciu 

konkretnej wiedzy, a praca jest wyzwaniem i źródłem satysfakcji jednostki. Do naj-

ważniejszych wartości należy tolerancja. Polska, według szacunków badacza, znajduje 

się mniej więcej pośrodku krajów o nastawieniu indywidualistycznym (w czołówce są 

kraje anglosaskie i skandynawskie).  

Obserwacje naszych ukraińskich badanych zdają się potwierdzać indywiduali-

styczny wymiar polskiego społeczeństwa, w porównaniu z ukraińskim, na przykład, 

kiedy mowa o akceptacji różnorodności (tolerancji):  
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Dla mnie, na moim przykładzie, jak mieszkałam na Ukrainie, to się nie malo-

wałam i nie ubierałam tak mocno, ale już tu w Polsce zaczęłam malować włosy 

na różowo czy niebiesko i chodzić kolorowo ubrana. Tu jest taka otwartość, tu 

nikogo nie dziwi taki kolor włosów, na Ukrainie by dziwnie patrzyli [OA]. 

czy specjalizacji w nauce i pracy:  

Polacy mi się bardziej podobają tym, że jak robią coś, jak już na przykład jest 

wykształcony człowiek w jednej dziedzinie, to on jest super w tej dziedzinie i on 

idzie przez całe życie w tej dziedzinie – tak się nie rozprasza i sobie wolno to 

robi, ale robi tak na 100%. Na przykład u nas na Ukrainie wykształcenie – 

studia w ogóle – różnią się tutaj. Też mogłam porównać to i nie powiedzia-

łabym, że są gorsze, tylko nie ma takiego wąskiego szlaku tego człowieka, 

ponieważ u nas, jak studiuje człowiek, to studiuje prawie wszystko i no oczy-

wiście wybiera jeden kierunek, ale poza tym kierunkiem, poza tym nie przed-

miotami on jeszcze musi dużo wszystkiego mieć i dlatego też ukraińscy studenci 

o wiele mniej mają czasu wolnego, bo dużo studia mają w porównaniu, 

polskich – nie studiów, tylko przedmiotów i taka różnica jest, że u nas też jest 

człowiek, który wszystko wie, zna, może i to jest jakby i dobrze, i źle, ponieważ 

na przykład tak jak porównam Polaka i Ukraińca, że Polak na przykład – bo 

nie robisz tylko jedną rzecz, a na przykład już bardziej podobnego, ale nie 

może zrobić, bo jest no to drugi człowiek, który specjalizuje się bardziej [IA].  

Ale najtrafniejszą ilustracją wspólnotowości, a przede wszystkim tego „ciepła”, 

o którym pisała Krawczuk [25], wydaje się ta wypowiedź, świadcząca o tym, że 

Ukraińcy potrafią wysłuchać się wzajemnie, współodczuwać, wesprzeć duchowo. Są, 

jak już było sygnalizowane, bardziej otwarci emocjonalnie na drugiego człowieka: 

Kiedy przyjeżdżam na Ukrainę to każdy, każdy pyta „Jak się czujesz?”, „Czy 

masz pracę?”, „Czy wszystko u Ciebie jest w porządku?”. Czyli to jest takie 

jedno, jedno z głównych pytań. Czyli „Czy wszystko w porządku?”, „Czy masz 

pieniądze w ogóle?”. A więc, jak to się mówi, u kogo co boli, tak? O te się pyta 

właśnie, więc… (…) No, jakby u nas, u nas Ukraińcy to mówią jakby, są 

bardziej otwarte. Zawsze Ci powiem wszystko, co u nich jest w życiu i drugi 

Ukrainiec zawsze to będzie słuchał. I mówił „tak, tak Cię rozumiem” itd. Yyy 

i jakoś są bardziej otwarte. Bo zauważyłam, że w Polsce jednak mmm... jakby 

ludzie starają się trzymać swoje życie osobiste i swoje problemy jakby przy 

sobie, tak? Czasem nawet kolega nie będzie wiedział np. że coś tam, masz jakiś 

tam problem z pieniędzmi czy problem, nie wiem tam jeszcze z czymś. I jakby, 

yyy, z jednej strony uważam to jest za normalne, a z drugiej strony czasami 

brakuje, żeby tak po prostu… ja widzę, że człowieka nie ma humoru, żeby on 

po prostu podszedł, powiedział „Boże, mam zły humor, pomóż mi w czym”. 

Czasem mi brakuje takiego otwarcia, jak u nas jest [GA]. 

Jeśli Polska jest dla Ukraińców Europą, Zachodem, to o tym, że im bardziej na 
Zachód, tym mniej relacyjności, a więcej indywidualizmu, intuicyjnie przekonani są 
też sami Polacy. Z badania CBOS-u [21] wynika, iż większość, 57% respondentów 
uważa, że typowy Polak pomaga innym, a tylko 40%, że czyni tak typowy Euro-
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pejczyk. Co trzeci badany, 33% uważa, że typowy Polak dba tylko o swój interes, 
a prawie połowa, 43% uważa, że typowy Europejczyk dba tylko o swój interes.  

Powiedzmy jeszcze dla porządku, czym charakteryzują się pozostałe wymiary 
kultur narodowych, które tak różnicują Polskę i Ukrainę według Hofstede’a.  

W społeczeństwach męskich (Polska jest dwukrotnie bardziej męska niż Ukraina) 
liczą się przede wszystkich takie stereotypowo męskie cechy, jak niezależność, konku-
rencja, osiągnięcia. Ważne są wyzwania, trzeba być ambitnym i asertywnym. A w spo-
łeczeństwach kobiecych od mężczyzn, tak jak i od kobiet, oczekuje się skromności 
i uczuciowości. Nad wyniki w pracy przedkłada się relacje międzyludzkie, rodzinę, 
troskę o słabszych i solidarność [27]. Jak mówi jeden z naszych badanych:  

Po przyjeździe do Polski zaskoczyło mnie to, ile uwagi i pracy młodzi Polacy 
kierują na własną karierę zawodową. Jest to bardzo ważne zarówno dla 
mężczyzn, jak i kobiet. Widać, że bardzo im zależy na stabilizacji i wybiegają 
myślami do przodu. Dla Ukraińców również jest to ważne, ale nie w tak 
wysokim stopniu jak np. znalezienie męża lub żony i założenie rodziny. Kariera 
jest znacznie dalej w hierarchii [HA]. 

Jeśli chodzi o orientacje, to ta długoterminowa (Ukraińcy są dwukrotnie bardziej 
długoterminowi niż Polacy) skupia się na przyszłości. Ważne są tu: wytrwałość, upór 
i oszczędność. Ceni się cierpliwość, podporządkowywanie się celom i respektowanie 
zwyczajów. Nie przywiązuje się zbytniej wagi do czasu wolnego. Z kolei orientacja 
krótkoterminowana skupia się na teraźniejszości i przeszłości. Ważne jest tu wypeł-
nianie społecznych zobowiązań wobec innych oraz zachowywanie twarzy. Wzorce 
czerpie się z tradycji. Ludzie starają się sobie dorównać jak najszybciej, więc liczą się 
terminy, a oszczędności są małe, ponieważ przeznacza się je na konsumpcję [27]. Jak 
mówi jeden z naszych badanych: 

mężczyźni w Polsce są jakoś tak trochę bardziej zdenerwowany, a Ukraińcy 
bardziej spokojny [AE].  

Daje się zatem wywieść z wywiadów również drugi rodzaj grzeczności, takiej 
tradycyjnej, która z kolei – z paru fragmentów rozmów wynika – byłaby właściwsza 
Ukraińcom. Składa się na nią pewna delikatność, dbałość, by nikogo nie urazić, by 
sytuacja, którą się współtworzy, była komfortowa dla każdego z obecnych. Jedna z ba-
danych mówi na przykład: ja zawsze się przedstawiam, jak ktoś do mnie podchodzi, 
a zauważyłam, że z Polski ludzie nie robią tak zawsze [AJ].  

Niewątpliwie, jeśli tradycyjny model etykiety się zmienia, co szczególnie wyraża 
się w sposobie bycia młodzieży (która zresztą ma też zawsze swój osobny model  
[por. 28]), to jeszcze większa intensywność tych zmian musi charakteryzować Polaków, 
będących i geograficznie, i mentalnie bardziej na Zachodzie, szybciej więc ulegającym 
demokratycznym, swobodniejszym wzorom form towarzyskich. Językoznawcy już od 
czasu przełomu 1989 r. zwracają uwagę, że polskie obyczaje grzecznościowe ulegają 
demokratyczacji oraz amerykanizacji (skracanie dystansu między partnerami komuni-
kacji, szczególnie przez osoby młodsze). Zadomowiła się większa swoboda, indywidu-
alizacja i kreatywność, zwłaszcza w upraszczaniu i skracaniu form. Na przykład charakte-
rystyczne dla młodzieżowego slangu są ucięcia typu: cze (cześć), dozo (do zobaczenia), 
komp (komputer), fryz (fryzura), impra (impreza), egzam (egzamin) itd. Nasi badani 
zwracają uwagę na te osobliwości współczesnej polszczyzny:  
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Zauważyłem też, że u Polaków, i to nie tylko młodych ludzi, istnieje swój slang. 

I to jest, na początku, bardzo trudne dla każdego Ukraińca zrozumieć, co ozna-

cza na przykład „spoko”, czy „luzik”. Trudno to też znaleźć w słowniku czy 

książkach. Co ciekawe, na Ukrainie są używane dwa języki: rosyjski i ukraiński 

i nie zauważyłem, tak wyraźnie, podobnego slangu” [HA]. 

Polacy używają zdrobnień, często zdrabniają słowa [AC]. 

Nie uszedł ich uwadze również fakt skracania dystansu z rozmówcą. Choć więc 

Polacy są według badanych chłodniejsi emocjonalnie, bardziej zdystansowani niż Ukra-

ińcy, to niekiedy na poziomie werbalnym, również gestykularnym, potrafią zaskoczyć: 

Jak tu przyjechałam, to zauważyłam taką jedną rzecz, bo nawet jak są przyja-

ciele, nawet najlepsi przyjaciele, to nigdy na Ukrainie chłopak nie podejdzie 

i nie pocałuje jej w policzek, czy nie będzie tak dużo obejmował, no będą się 

śmiać. Szczególnie na przykładzie Kuby (znajomy z liceum) no on to jak pod-

chodził, to od razu „cześć!” (dźwięki cmokania) i się wystraszyłam, bo ja 

myślałam, że to się robi tylko w parach. U nas każdy ceni swoją osobistą prze-

strzeń, tam nie ma tak, że możesz sobie podejść i zagadać, są skryci. Tutaj tak 

bardziej luzacko jeden do drugiego. Ja nigdy pierwsza nie podchodzę, żeby się 

zaprzyjaźnić, bo tak tam jest [MA]. 

A to co mi się podoba w języku polskim tak w mowie, to kiedy przyjechałam do 

Polski i szłam na studia, na moją uczelnię się rozejrzeć, to jakaś pani na 

recepcji powiedziała do mnie ,,Kochana”, a u nas nie ma czegoś takiego, żeby 

do nieznajomej osoby w ten sposób się zwrócić. To musi być już głęboki 

poziom relacji, a w Polsce mówi się tak bardzo często i to jest takie słodkie 

i ciepłe [R].  

Generalnie jednak to Ukraińcy jawią się badanym jako bardziej otwarci. Niżej cyto-

wany badany mówi o tym, że Ukraińcy, jeśli nie są nazbyt eleganccy, to są za to auten-

tyczni, nie ukrywają emocji. To, co w Ukrainie (czy we Włoszech) pozostaje szczere, 

spontaniczne, zabawne być może, w kontekście polskim charakteryzuje – zdaniem 

badanego – raczej młodzież, zwłaszcza tę zupełnie nieelegancką: 

Myślę, że bardziej emocjonalnie na Ukrainie zazwyczaj. A trudno powiedzieć, 

ja to zawsze porównuje do Włoch, że to tak samo po prostu pokazujesz, co 

przeżywasz. I gestykulacją, i tonem głosu, jak opowiadasz, jak jedziesz komu-

nikacją na Ukrainie i jakaś, powiedzmy, nie wiem, babcia coś opowiada przez 

telefon swojej, wiesz, swojej Grażynce, jak to się mówi w Polsce. I wiesz, 

i zaczyna wymachiwać na cały autobus i opowiadać, i krzyczeć, no wiesz, no tu 

aż tak tego nie widzę. Tu to można zauważyć takie, taką emocjonalność 

w młodych ludziach. Zazwyczaj, albo, że tak powiem, w jak to się mówi, takich 

dresów, którzy klną na cały tramwaj [BC].  

A propos dresów zdecydowana większość Polek i Polaków uważa, że człowiek 

kulturalny to taki, który jest zawsze czysty, schludny i zadbany. Tak odpowiedziało 

85% respondentów OBOP-u. W tym samym badaniu 39% stwierdziło, że osoba 

kulturalna ma dobry gust, jest elegancko i modnie ubrana [23]. Również z innych 

badań wynika, że kultura osobista idzie w parze z ładnym, lecz przede wszystkim 
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schludnym strojem [16]. I tak tym, co wyróżnia Polaków w oczach młodych Ukraińców, 

jest również właśnie ubiór. Polacy są lepiej ubrani, gustowniej, choć wiążą to badani 

także z większą zamożnością. Jak mówią:  

Jednak muszę powiedzieć, że w Polsce ludzie bardziej stylowo wyglądają, widać 

w dużych głównych miastach, że maja trochę więcej pieniędzy i ogarnięte jakieś 

tam podstawowe sprawy w życiu. Jeśli by na przykład pojechać do Warszawy 

i jechać metrem, to widać bardzo dużo fajnie ubranych ludzi, w Kijowie to będzie 

mniej, będą, ale mniej. Widać, że jest dużo rozmaitych ludzi i to się wszystko 

miesza, ale jest też inny poziom życia, jeśli brać pod uwagę wygląd [RA].  

To takie jest bardzo zauważalne, jak idziesz po Warszawie, widzisz jakąś taką, 

chłopaków z Ukrainy czy dziewczyny, są jakieś bardziej jaskrawe ubrania, jakiś 

taki make-up bardziej jaskrawy, coś takiego, nie? (…) też na przykład Ukra-

ińcy, tak, którzy przyjeżdżają, to częściej będą w dresach spacerować. Dużo 

jest takich rzeczy, które nie są oryginalne, ale tak, tak bardzo to widać, nie? 

Na przykład pisze tam Adidas na koszulce i widać, że to jest kupione w jakimś 

tam, na jakimś rynku, nie [AL]?  

Obserwacje różnic w dbałości o wygląd zewnętrzny ze wskazaniem na Polaków 

dotyczą zwłaszcza mężczyzn. Zdaniem badanych, tutaj mężczyźni bardziej dbają o to, 

żeby wszystko pasowało [BA].  

To, co fajne w Polsce o wiele więcej chłopaków zwracają uwagę na swój wygląd, 

na swoje ubranie i na takie rzeczy, i to bardzo szanuję, bardzo [BB].  

No, jeżeli chodzi o chłopaków, to powiem, że w Polsce właśnie chłopacy lepiej 

się odziewają jak na Ukrainie. (…) tak właśnie to w Polsce zauważyłam, że 

chłopacy lubią się ubrać tak bardziej, żeby wyglądać przystojnie [AB]. 

Jeśli zaś chodzi o różnice w wyglądzie kobiety, to niemal wszyscy badani są zgodni – 

Ukrainki przykładają o wiele większą wagę do stroju i makijażu niż Polki, są też bar-

dziej ekspansywne w tej materii. Kwestią dyskusyjną pozostają tylko różnice estetyczne. 

Jak mówi jeden z badanych:  

Ukraińcy, a w szczególności Ukrainki, to osoby, które uwielbiają dbać o siebie, 

są atrakcyjni i eleganccy, i przykładają dużo uwagi co do tego, jak wyglądają. 

U kobiet robienie pełnego makijażu i szykowanie się do wyjścia, np. na zakupy 

zajmuje dużo czasu. Jest to ich codzienna rutyna. (…) Mogę delikatnie stwier-

dzić, że wizerunek Ukrainek jest bardziej wyrazisty, np. makijaż, niż w przy-

padku Polek. Ukrainki nie mają problemu ze zwracaniem na siebie uwagi, lubią 

być podziwiane, a Polki są bardziej skromne i nie lubią eksponowania [HA]. 

Nasi rozmówcy, a zwłaszcza rozmówczynie zwracają uwagę, że Polka może wyjść 

z domu nieumalowana, w swobodnym stroju, zupełnie inaczej niż w Ukrainie, w której 

nawet do szkoły w późniejszych klasach dziewczynki przychodzą umalowane:  

jeżeli gdzieś wychodzi, to jakby musi odpowiednio wyglądać, nie może wyglądać 

tak jak w domu. Tak samo jest z ubieraniem się, musi po prostu zawsze być na 

tip-top i najlepsze rzeczy. Nawet, że tak powiem, kobiety zamężne i niezamężne, 

nieważne, musi zawsze być, wiesz, klasa, że tak powiem. Dla mnie to jest trochę 
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przesada, naprawdę, bo jak ja tu przyjechałam i, wiesz, i zobaczyłam, że do szkoły 

dziewczyny się ubierają no tak, no, normalnie, tak? Nawet, wiesz, najbardziej to 

mnie zdziwiło to, wiesz, leginsy i koszulka. No i tyle, i jakaś bluza czy sweter. No 

i tak dziewczyny przychodziły do szkoły i to było normalne. U nas tam to w ogóle 

nie ma mowy, żeby tak przyjść, wiesz, że różowe leginsy i, wiesz, jakaś koszulka 

kolorowa na górę. Po prostu musi być klasa wszystko do siebie pasuje, musi 

być pasować. Ja dopiero tutaj, że tak powiem, nauczyłam się wychodzić z domu 

w dresach, bo idę do sklepu, to po co mam się ubierać bardzo ładnie do sklepu, 

a tym bardziej malować. Dresy, koszulkę i idę. Tam nie [BC].  

Ogólnie mi się wydaje, że Polki są mniej przywiązane do ubioru i co z wielką 

chęcią zabrałam do siebie też (śmiech). I to, że najpierw trochę, znaczy, nie 

powiem, że mnie dziwiło, ale tak na pierwszym roku trochę mnie dziwiło, że 

można chodzić, nie wiem, na uczelnię się chodzi najczęściej w swetrze i spod-

niach i w sumie to jest okej. Wtedy to jeszcze miałam tak, że się ubierałam, się 

malowałam, teraz to też chodzę w swetrze, spodniach i jest mi cudownie (…) 

Jeśli chodzi o Polki, no widzę to w taki sposób, że dziewczyny albo prawie się 

nie malują i są takie „natural beauty”, to również doceniam bardzo mocno, 

chciałabym to też do siebie zabrać [BB].  

Jak zwracają uwagę nasze badane, w Polsce dziewczyny wyglądają bardziej natu-

ralnie [AI]. Na Ukrainie kobiety i dziewczęta mogą się niewygodnie czuć, ale naj-

ważniejsze, żeby ładnie wyglądać. Ładnie, czyli jak? Ukrainki – jak zauważają nasi 

badani – o wiele intensywniej się malują oraz ozdabiają. Ich makijaż, jak i odzież, 

i dodatki są wyrazistsze, bardziej wyzywające. Tak mówią o tym rodaczki Ukrainek, 

studiujące w Polsce:  

Ukrainki noszą takie bardziej kolorowe ubrania, więcej też biżuterii, złota dużo. 

Lubią też futra bardziej niż Polacy. Pamiętam, że jak któregoś razu pojecha-

łam do domu i poszłyśmy z koleżanką do znajomego ksiądz, to on od razu 

wiedział, która z nas mieszka w Polsce, a która na Ukrainie, po ilości pier-

ścionków i bransoletek. Bo koleżanka miała na każdym palcu pierścionki, a ja 

nie [LA]. 

Jak tu przyjechałam to zauważyłam, że dziewczyny mogą, nie wstydzą się wyjść 

nie do końca pomalowanymi, ubrać się jakoś normalnie. A na Ukrainie to 

nawet po chleb pełny makijaż i strój. Tzn. ja nie, bo zawsze się ubieram, jak 

chce, się zastanawiam, czy pod tym względem nie jestem bardziej Polką. (…) 

Polki to prościej się ubierają, a u nas to się stroją, jakby szły do królowej na 

audiencję, no bo jak to tak, no rozumiem, że do pracy to jakiś dress code 

obowiązuje, ale przez przesady [MA]. 

Dziewczyny tam bardzo podkreślają twarz, brwi są bardzo mocno namalowane, 

czasem nie mają umiaru. Tak samo w ubieraniu się, że za dużo, jak takie sroki. 

Im więcej się błyszczy, tym jest lepiej. Oczywiście nie wszyscy, ale jest to, 

widzę to, że tu inaczej się malują i ubierają dziewczyny, a tam inaczej [BA]. 
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Zdaniem części badanych przesada obecna jest w grubych warstwach makijażu, 

lecz również w manifestowaniu majątku, również tego, którego się nie ma. Ukrainki, 

zdaniem części badanych, starają się wyglądać na bogatsze, ale jest to szerszy trend 

oznakowywania się drogimi markami, symbolami zamożności i – przynajmniej 

w niektórych kręgach – wysokiego statusu. Wówczas mniej niż jakość i estetyka, liczy 

się efekt „bycia drogim”: 

Może zacznijmy z Ukrainki. Taka typowa to na pewno ta dziewczyna będzie 

pomalowana, bardzo ładnie ubrana, ale to nie zawsze znaczy, że tak jakby to 

jak ona wygląda, nie zawsze świadczy o jej stanie materialnym. W sensie, że 

może zarabiać trochę mniej, ale chce wyglądać lepiej i że pokazać tym, że 

zarabia trochę więcej [BA].  

Oczywiście, że oni to pokazują, zakładają brandowe (markowe) rzeczy. Tutaj 

zauważyłam, że nawet jeśli osoby zarabiają duży pieniądz, to ta osoba nie 

będzie kupować Porsche i cały czas zakładać jakieś futra. No to jest właśnie 

dla mnie wielka różnica. Tutaj zakładają odzież, która ładnie wygląda, nie 

muszą to być brandowe rzeczy, a niestety tak właśnie na Ukrainie to często to 

jest tak, że nawet jak nie masz pieniędzy, to musisz kupić sobie drogie rzeczy 

[AK].  

W polskich badaniach OBOP-u, na pytanie, czym charakteryzuje się człowiek 

kulturalny, tylko 5% odpowiedziało, że jest bogaty i było to najrzadsze wskazanie.  

29% oceniło wręcz, że taki człowiek nie jest kulturalny. Jak już była mowa, 92% 

respondentów twierdzi, że osoba kulturalna szanuje każdego człowieka, bez względu na 

jego sytuację materialną… [23]. Kulturalny Polak jest skromny, nie wywyższa się [29], 

a jeśli jest majętny, to nie powinien się z tym obnosić [16].  

4. Uczestnictwo w kulturze  

Poza tzw. dobrym wychowaniem, kulturą osobistą, człowieka kulturalnego znamio-

nuje uczestnictwo w kulturze artystycznej: uczęszczanie do teatru, czytanie książek, by-

wanie w filharmonii, chodzenie do kina, zwiedzanie wystaw itd. [15]. Polska również 

w tym wymiarze stanowi pozytywny punkt odniesienia dla badanych Ukraińców.  

Zanim o uczestnictwie, powiedzmy o samej kulturze.  

Jak piszą autorzy raportu „Ukraińcy o historii, kulturze i stosunkach polsko-

ukraińskich”, na całej Ukrainie przeważają pozytywne lub wręcz entuzjastyczne nasta-

wienia w stosunku do kultury polskiej zarówno klasycznej (głównie literatura i archi-

tektura), jak i współczesnej (głównie kino i muzyka) [7, s. 11]. Raport powstał na bazie 

wywiadów z przedstawicielami ukraińskiej inteligencji humanistycznej i twórczej: nauczy-

cielami, dziennikarzami, aktywistami, przedstawicielami samorządów, kuratorami itp. 

Podobnie nasi badani, ukraińscy studenci w Polsce, zachwalają i dzieła architektury, 

i literatury:  

Na Ukrainie nie ma takich kościołów, jak w Polsce, i bardzo ładne, i nie tylko 

chodzi o wiarę, tylko mówię o wystrój, o wygląd, o nie wiem, dekoracje – jakoś 

tak można to określić. Po prostu, no, jest piękny [AH]. 
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A właśnie przedwczoraj kupiłam sobie (…) książkę Adam Mickiewicz „Pan 

Tadeusz”. Bo czytałam to w języku ukraińskim. I zdecydowałam się za to 

przeczytać w języku polskim [GA]. 

Zwracają uwagę również na piękne gmachy instytucji kultury (od czasów transfor-

macji, a zwłaszcza po wstąpieniu Polski do UE w 2004 r., powstało w Polsce wiele 

najwyższej klasy siedzib muzeów, filharmonii, teatrów [zob. 30]), które w Ukrainie są 

niedoinwestowanie, zaniedbane.  
W badaniu Stryjka, Koniecznej-Sałamatin i Zacharczuk pojawiły się też opinie, że 

w polskiej kulturze więcej jest wpływów europejskich, wyszukanego stylu i oryginal-

ności. Jeden z ich badanych zauważa, że w Ukrainie dominuje sztuka bardziej reali-

styczna, w Polsce abstrakcyjna i na szczęście – jak mówi – uczymy się od siebie 

wzajemnie. Ktoś inny zauważa, że w Ukrainie jest większa głębia, Polacy są bardziej 

powierzchowni, ale przy tym bardziej wolni. Ktoś jeszcze inny docenia, że w Polsce 

jest dostęp do zachodnich tradycji kulturowych [7, s. 106]. Dokładnie to samo mówią 

nasi badani.  

Wprawdzie zauważają, że polska edukacja nie docenia wagi sztuki tak bardzo, jak 

ukraińska: 

No i wydaje mi się, że też ze względu na to, że Polska ma zupełnie inny model 

edukacyjny niż Ukraina, to zainteresowanie muzyką nie jest tak bardzo do-

myślne. Bo jak ja mieszkałam na Ukrainie, to nie wyobrażałam sobie sytuacji, 

że ktoś nie jest zainteresowany muzyką [AM] – to jedno ze świadectw4.  

Ogólnie, jeśli chodzi o kulturę artystyczną, jej bogatą i różnorodną ofertę, jakość 

i dostępność (mimo wszystko) – nie pozostawia ona wiele do życzenia w porównaniu 

z Ukrainą. Powszechna jest opinia, że w Polsce jest dużo zachodniej kultury i jest ona 

lepiej rozwinięta. Jak mówią badane:  

Nie no, dużo różnych wydarzeń, takich nowoczesnych nawet. Dlatego uważam, 

że jest więcej niż na Ukrainie, w Kijowie na przykład. Tam mniej tego 

wszystkiego jest [MM].  

Oczywiście w Warszawie większy wybór przez to, że więcej osób [artystów – 

AJ] z zagranicy przyjeżdża. Mniej osób przyjeżdża na Ukrainę. Nie wiem, 

dlaczego na Ukrainę tak mało osób zagranicznych przyjeżdża, może być przez 

to, że to nie jest Unia Europejska, albo mogą mieć inne problemy przy 

zorganizowaniu eventów. U nas na Ukrainie to nawet jak już zorganizują duże 

koncerty, to rzadko kiedy przyjeżdża ktoś zza granicy zachodniej – z USA, 

Anglii. Najczęściej przyjeżdżają z Rosji jacyś raperzy, którzy śpiewają po 

rosyjsku [AK]. 

Kultura Polska jest bardzo, może nie zdominowana, ale zorientowana na 

rynek… nie na rynek, ale na taki kształt europejski, na to, co serwuje kultura 

europejska i nie jest to złe, niedobre. Po prostu Polacy od bardzo wielu stuleci 

są związani też z kulturą europejską. Natomiast jeśli chodzi o kulturę ukra-

ińską, to ona była pomiędzy dwiema, dwoma ogniskami, czyli ośrodkiem kultury 

 
4 O znaczeniu kultury artystycznej dla imigrantów edukacyjnych z Ukrainy zob. [31].  
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europejskiej, a ośrodkiem kultury rosyjskiej, no powiedzmy wschodniej, i czasy 

radzieckie sprawiły, że ta kultura europejska została troszkę zaniedbana i jej 

elementy w kulturze ukraińskiej. W związku z czym dużo bardziej jest wschód, 

to znaczy bardzo czuć to, korzenie powiedzmy radzieckie i rosyjskie w kulturze 

ukraińskiej takiej popularnej, bo nie mówię tutaj o kulturze ludowej, bo 

zupełnie inne to są reguły [AM]. 

Pozytywną reakcję budzą również, wspominane już, instytucje kultury: teatry, sale 

koncertowe, muzea – nowoczesne, interaktywne, przyciągające publiczność:  

No to zdecydowanie takie większe, znaczy no tak jak wspominałam już o tych 

teatrach – Boże – już o tych muzeach, że jednak Polska oferuje większe, więk-

szość muzeów, do których naprawdę młodym ludziom jest ciekawie chodzić. To 

moim zdaniem jest bardzo ważne, bo na przykład tak to samo przedstawienie 

kwestii Powstania Warszawskiego, jakby to było zrobione w formie takiego, 

powiedzmy, klasycznego starobytnego muzea, no to nie wiem, czy tak dużo ludzi 

by chciało iść to odwiedzać i chciałoby się uczyć i zapamiętałoby tyle faktów. 

No natomiast tak, to jest gdzieś tam minus kultury w Kijowie albo na Ukrainie, 

że te muzea jednak są takie trochę no zabytkowe [BB].  

Minus Ukrainy ogólnie i tego, co w niej brakuje, to muzea interaktywne, które 

są w Polsce. Tego na Ukrainie brakuje, dlatego niestety nie mogę powiedzieć, 

że na Ukrainie ludzie często chodzą do muzea. To jest niestety nudne, nie jest 

to ciekawe i jest to trochę ubogo, ja bym powiedziała, przedstawione. Takie 

bardzo zastarzałe, może nie ubogo, ale zastarzało, to na pewno [AK].  

To oczywiście nie pozostaje bez wpływu na frekwencję w tych miejscach – jedną 

z miar kulturalności. Jak wynika z obserwacji badanych, Polacy intensywniej uczest-

niczą w kulturze, zwłaszcza tzw. wysokiej, wypełniają muzea i teatry, i to całymi rodzi-

nami. Ukraińcy nie mają takiego nawyku, o czym świadczy fakt, że nie korzystają 

z oferty kulturalnej, nawet jeśli jest darmowa i ogólnie dostępna:  

Polacy bardziej przyzwyczajeni do takiej kultury. Żeby uczestniczyć w takiej 

kulturze – może tak to nazwę. Bo jak na przykład byłam w teatrze i na tym 

musicalu, to ja patrzyłam po prostu cała hala była przepełniona ludźmi. Nie 

było nawet za jeden dzień biletów już wolnych. Sprzedane wszystkie były. 

U nas to się dzieje, kiedy jakiś bardzo znany piosenkarz występuje, że tak samo 

nie ma biletów, ale nie na teatrze, nie na takie rzeczy może wysokie [IA]. 

W muzeach jest więcej ludzi w Polsce. Z dziećmi, starsze osoby, młodsze, 

w moim wieku itd. Myślę, że więcej. Bo na przykład byłam w muzeum ostatnio 

i po prostu więcej ludzi jakoś spędzają czas z rodziną i jakoś starają się 

rozwijać, nie wiem. Może dlatego, że po prostu jest sytuacja ekonomiczna 

trochę lepsza i no nie muszą myśleć codziennie, gdzie by tu zarobić pieniądze. 

Bo na przykład w Ukrainie, to nawet jak idziesz do muzeum w jakiś wolny dzień, 

prawie nie ma ludzi. Jakby są ludzie, jeżeli to jakieś takie muzeum bardziej dla 

dzieci to, no to może z dziećmi ktoś tam przyjdzie, ale no mniej, zdecydowanie 

mniej ludzi. Jakby bardziej w Polsce bardziej jakoś to jest rozwinięte, taki 

kulturowy wypoczynek taki. (…) Wiesz, ja Ci powiem, że dużo muzeum nawet 
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są bezpłatne na Ukrainie. Nimi zajmują się po prostu ludzie, które chcą coś 

pokazać itd. W większych miastach to jeszcze pobierają może jakąś opłatę, ale 

jeździłam po takich mniejszych właśnie miejscowościach na przykład tam do 

muzeum o wojnie, bo na moim akurat, na moim miasteczku małym dużo, dużo 

się działo. (…) Miasteczko jest bardzo stare, więc dużo muzeum jest i wszystkie, 

po prostu wszystkie muzea, które byłam są bezpłatne. Darmowe wejście. Kiedy 

chcesz. I jakby nawet to nie pomaga za dużo, żeby ludzie przychodzili. Nie są 

bardzo chętni, bo zazwyczaj mają jedną, dwie prace, dzieci i w takich małych 

miasteczkach nawet nie są przyzwyczajone do jakiegoś takiego wypoczynku. 

Na przykład moi rodzice to nie pójdą do muzeum, jeżeli będą mieli w ogóle 

czas [GA].  

Pytani o różnice między „polskim” a „ukraińskim” uczestnictwem w kulturze, badani 

podkreślali, że w Ukrainie bardzo popularny jest teatr, ale dominują inne, pozainsty-

tucjonalne, formy, oparte przede wszystkim na kulturze ludowej i wspólnym śpiewie. 

Przy czym, jak była mowa we wstępie, swoje obserwacje w Polsce poczynili w dużych 

miastach, głównie w Warszawie, gdzie studiują, a refleksje dotyczące Ukrainy mają 

różne, w zależności od tego, skąd pochodzą.  

5. Zakończenie  

Polska zawsze była krok za Zachodem [32], również w sferze dobrych obyczajów. 

Zanim Przecław Słota napisał pierwszy „poradnik dobrych manier” po polsku – 

„O zachowaniu się przy stole”, w zachodniej Europie znanych było już wiele takich 

utworów [33], zanim Łukasz Górnicki napisał „Dworzanina polskiego” (wzorzec 

szlachcica-dworzanina), a Mikołaj Rej „Żywot człowieka poczciwego” (wzorzec 

szlachcica-ziemianina), w Wenecji ukazał się „Il cortegiano” Baltazara Castiglione [34], 

który był inspiracją dla polskich pisarzy. Wzorowaliśmy się na etykiecie francuskiej, 

na ustaleniach kongresu wiedeńskiego… Począwszy od kultury dworsko-rycerskiej 

w średniowieczu, przez idee renesansowe, wzorce oświeceniowe, po dziś w sferze 

kultury pozostajemy pod wpływem Europy Zachodniej. Odczuwają to sami Polacy, 

kiedy w zdecydowanej większości oceniają, że typowy Europejczyk jest kulturalny 

(75-78%), a tylko w połowie, że typowy Polak jest kulturalny (47-59%) [21]. Nie 

istnieją dane ilościowe na temat tego, jak nas pod tym względem ocenią społe-

czeństwa zza wschodniej granicy, dla których to my jesteśmy Europą Zachodnią. Jednak 

przeanalizowane tutaj pod tym kątem sto wywiadów, przeprowadzonych w swobodnych 

warunkach badań częściowo partycypacyjnych, z młodymi, studiującymi w Polsce 

Ukrainkami i Ukraińcami w sposób jednoznaczny pokazują, że Polacy jawią im się 

jako kulturalniejsi od ich rodaków. Kulturalność ta ujmowana jest w takich kategoriach, 

jak uprzejmość, grzeczna mowa, okazywanie szacunku, gustowny wygląd oraz korzy-

stanie z instytucji kultury. Warto byłoby dla porównania sprawdzić, jak wygląda nasza 

kulturalność z perspektywy studentów zza zachodniej granicy. Czy wciąż jeszcze – jak 

w analizach opinii studentów z Zachodniej Europy, poczynionych przez Zbigniewa 

Bokszańskiego [35], pojawiałyby się sformułowania o Polakach jako o „nędzarzach” 

ze Wschodu?  
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Kulturalni Europejczycy – jak postrzegają Polaków imigranci z Ukrainy  

Streszczenie  

Migranci z Ukrainy stanowią najliczniejszą grupę imigrancką w Polsce. Według oficjalnych statystyk w Polsce 

mieszka prawie 1,4 mln Ukrainek i Ukraińców, to jest ok. 73% 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 artykułu jest przedstawienie opinii imigrantów z Ukrainy na 

temat Polek i Polaków w zakresie kulturalności, rozumianej jako dobre maniery oraz uczestnictwo w kulturze.  

Tekst powstał na bazie stu częściowo ustrukturyzowanych wywiadów z imigrantami edukacyjnymi z Ukrainy 

w Polsce. Badanie miało charakter eksploracyjny i – dzięki zaangażowaniu polskich studentów – częścio-

wo partycypacyjny. Badani zostali dobrani metodą kuli śnieżnej z uwzględnieniem maksymalnej zmien-

ności i różnorodności w próbie.  

Badanie wykazało, że Polacy jawią się Ukrainkom i Ukraińcom jako kulturalniejsi niż ich rodacy. Ta kul-

turalność 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.  

Słowa kluczowe: Polacy a Ukraińcy; kulturalność; grzeczność; kulturalni Polacy; Europejczycy; wizerunek 

Polaków, uczestnictwo w kulturze  
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Cultural Europeans – how immigrants from Ukraine perceive Polish people 

Abstract 

The Ukrainians are the largest group of immigrants in Poland. According to the official statistics there are 

almost 1,4 million Ukrainians in our country, about 73 percent of all foreigners. For the Ukrainians Poland 

is a benchmark for the Western, European standards. One of the most important dimensions which is 

characterized to the Europeans is "being cultured". The aim of this article is to show the image of Poles 

seen by Ukrainian educational immigrants in the context of culturalness, understood as good manners and 

cultural participation.  

This exploratory research is based on hundred semi-structured interviews with the Ukrainians studying in 

Poland. The study was partly participatory as the Polish students were involved. There was applied the 

snowball sampling, enabling maximum variability and diversity in the sample.  

The research indicates that Polish people – in the eyes of the interviewees – are more polite than the 

Ukrainians. Not only Polish manners of behaviour but also Polish art and cultural offer are more 

"European" than in Ukraine. From the other hand the interviewees noticed lack of deep relationships in 

Poland. This observation confirms the thesis of Geert Hofstede (the Poles are more individual, masculine, 

short-term oriented than the Ukrainians).  

Keywords: Poles and Ukrainians; culturalness; politeness; cultural Poles, Europeans; image of Poles; 

cultural participation  

 



 

28 

 

Magdalena Elmkvist1 

Migranci przymusowi  

w szwedzkim systemie emerytalnym2 

1. Wprowadzenie 

Szwecja jest krajem charakteryzującym się wielowiekową tradycją migracyjną, zaś 

samo zjawisko migracji, zarówno sensu stricte, jak i sensu largo, wzbudza wiele 

dyskusji na płaszczyźnie politycznej. W wyniku europejskiego kryzysu migracyjnego 

z 2015 r. ponad 1,2 mln osób ubiegało się o przyznanie ochrony międzynarodowej 

w krajach Unii Europejskiej z czego ponad 13% 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. Zatem celem artykułu jest uzupełnienie tej luki poprzez 

ukazanie migrantów przymusowych w szwedzkim systemie emerytalnym z punktu 

widzenia nakładów związanych ze świadczeniami gwarantowanymi przysługującymi 

jednostkom, które osiągnęły wiek emerytalny i zamieszkują terytorium Szwecji. Na 

podstawie ilościowo-jakościowych danych z okresu 2010-2020 uzyskanych z Urzędu 

ds. Emerytalnych i Rentowych (Pensionsmyndigheten) pozyskano materiał badawczy 

umożliwiający stworzenie wykresów przedstawiających, jaka część środków przezna-

czonych na ochronę gwarantowaną trafia do migrantów przymusowych pochodzących 

z Azji, Afryki, Europy oraz Ameryki Południowej. 

Jednakże by obszar stał się bardziej przystępny, uprzednio zostaną pokrótce przy-

bliżone podstawy szwedzkiego systemu emerytalnego oraz świadczenia socjalne przy-

sługujące 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 indy-

widualnych oszczędności – eget sparande. Jedną ze składowych emerytury powszech-

nej, jest gwarantowane świadczenie emerytalne – garantipension – przysługujące jed-

nostkom, które nie uzyskały dochodu stanowiącego podstawę do uzyskania świadczeń 

emerytalnych lub uzyskały te dochody zbyt niskie. Pośród gwarantowanych świadczeń 

przysługującym jednostkom powyżej 65 roku,3 poza gwarantowanym świadczeniem 

emerytalnym (garantipension), także dodatek mieszkaniowy (bostadstillägg) oraz 

zapomoga dla osób starszych (äldreförsörjningsstöd).  

  

 
1 magdalena.elmkvist@pensionsmyndigheten.se, Pensionsmyndigheten, www.pensionsmyndigheten.se, Urząd 

ds. Emerytalnych i Rentowych 
2 Artykuł jest fragmentem rozprawy doktorskiej „Ekonomiczno-społeczne konsekwencje szwedzkiej polityki 

wobec migrantów przymusowych” pisanej pod opieką dr. habilitowanej Renaty Przygodzkiej z Wydziału 

Ekonomii i Finansów Uniwersytetu w Białymstoku. 
3 Od 2023 r. świadczenie gwarantowane jednostkom urodzonym w 1958 r. i później będzie przysługiwało po 

ukończeniu 66. roku życia. 

mailto:magdalena.elmkvist@pensionsmyndigheten.se
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2. Szwedzki system emerytalny 

Na szwedzki system emerytalny składają się trzy komponenty (schemat 1) 

• Powszechne świadczenie emerytalne wypłacane przez państwo – Allmän pension4: 

➢ Inkomstpension – świadczenie emerytalne bazujące na wypracowanym 

dochodzie, 

➢ Inkomstpensionstillägg5, 

➢ Premiepension – świadczenie emerytalne bazujące na dywidendach z funduszy 

inwestycyjnych, 

➢ Garantipension – gwarantowane świadczenie emerytalne bazujące na okresie 

zamieszkania w Szwecji; 

• Pracownicze świadczenie emerytalne – tjänstepension; 

• Indywidualne oszczędności – eget sparande. 

 

Schemat 1. Schemat szwedzkiego systemu emerytalnego.  

Źródło: www.pensionsmyndigheten.se Pensionsmyndigheten Urząd ds. Emerytalnych i Rentowych 

Jako że z wyżej wymienionych trzech składowych systemu emerytalnego, tylko 

emerytura powszechna jest świadczeniem wypłacanym z budżetu państwa, zatem tylko 

ta część będzie analizowana w artykule. Emerytura powszechna przysługuje z racji 

miejsca zamieszkania [1, rozdziały 53, 65-67, 72-47], zaś jej wysokość uzależniona 

jest od całego dochodu uzyskanego przez jednostkę w ciągu całego życia zawodowego6. 

Poza dochodem uzyskanym z zatrudnienia, na wysokość emerytury powszechnej mają 

wpływ wszystkie dochody, z których odprowadzany jest podatek dochodowy np. do-

chody uzyskane podczas urlopu wychowawczego, czasu pobierania nauki, dochody 

z renty, zasiłku dla bezrobotnych, rehabilitacyjno-szkoleniowy.  

Emerytura powszechna jest zarządzana i wypłacana przez Pensionsmyndigheten 

(Urząd ds. Emerytalnych i Rentowych). Każdego roku 18,5% dochodu stanowiącego 

 
4 Efterlevandepension – renta rodzinna – z racji rzadkości jej występowania wśród migrantów przymusowych 

została pominięta w analizie. 
5 Świadczenie przyznawane od września 2021 r., jako dodatek do Inkomstpension  
6 Szwedzki Urząd Skarbowy (Skatteverket) potrąca 7% dochodu na ogólna składkę emerytalną, co w praktyce 

oznacza, że 93% uzyskanego dochodu stanowi podstawę do obliczenia emerytury (przy czym dochód nie 

może być niższy niż 42,3% rocznej kwoty bazowej prisbasbelopp, zaś dochód przekraczający 807% 

inkomstbasbelopp nie wpływa na wysokość świadczenia emerytalnego). 

Basbelopp – zmieniająca się co roku kwota bazowa służąca do obliczania świadczeń i opłat, zmiana kwoty 

ma na celu uwzględnienie inflacji; termin funkcjonujący w Szwecji od 1957 r.; 

Prisbasbelopp – obliczane według [1] rozdział 2, 7§.  

Inkomstbasbelopp – wyznaczane przez Pensionsmyndigheten w celu wyznaczania składek emerytalnych. 



 

Magdalena Elmkvist 
 

30 

 

podstawę wymiaru emerytury jest przeznaczana na emeryturę powszechną (allmän 

pension), która składa się z takich elementów, jak: 

• świadczenie emerytalne uzależnione od dochodów – inkomstpension – odkłada się 

na nią 16% dochodu stanowiącego podstawę do obliczania emerytury oraz innych 

świadczeń obciążonych podatkiem dochodowym; 

• świadczenie emerytalne składkowe – premiepension – związane jest z funduszami 

inwestycyjnymi, które można wybrać samodzielnie7, na emeryturę składkową 

odkłada się 2,5% dochodu stanowiącego podstawę do obliczania emerytury oraz 

innych świadczeń obciążonych podatkiem dochodowym; 

• gwarantowane świadczenie emerytalne – garantipension – jest elementem świad-

czenia emerytalnego powszechnego dla osób, które nie uzyskały dochodu stanowią-

cego podstawę do uzyskania świadczeń emerytalnych lub uzyskały te dochody zbyt 

niskie. 

2.1. Ochrona gwarantowana 

Jako że migranci przymusowi w ciągu swojego życia uzyskują dochód znacznie 

niższy aniżeli pozostali migranci i autochtoni, dlatego też znaczna ich cześć otrzymuje 

świadczenie emerytalne w postaci gwarantowanego świadczenia emerytowanego 

(garantipension), dodatku mieszkaniowego (bostadstillägg) oraz zapomogi dla osób 

starszych (äldreförsörjningsstöd).  

Jednostka, która zamieszkiwała w Szwecji przez okres przynajmniej 40 lat w okresie 

od 16 do ukończenia 64 roku życia, ma prawo do pełnej kwoty gwarantowanego 

świadczenia emerytalnego. Natomiast jednostki, które zamieszkiwały okres krótszy niż 

40 lat uzyskują emeryturę gwarantowaną w wysokości 1/40 za każdy rok zamieszkania 

w Szwecji, przy czym okres zamieszkania w Szwecji nie może być krótszy niż trzy lata 

[1, rozdział 67, 2§]. Wyjątkiem od tej zasady są migranci przymusowi, którzy uzyskali 

pozwolenie na pobyt na podstawie 1, 2, 2a, 3c §§ rozdział 4 Ustawy o cudzoziemcach 

[2], czyli jednostki, które uzyskały ochronę międzynarodową. W ich przypadku do 

okresu zamieszkiwania w Szwecji doliczane są lata zamieszkiwania w kraju ojczystym 

od roku kalendarzowego, w którym osoba ubiegająca się o emeryturę ukończyła 25 lat 

[1, rozdział 67, 7§]. 

Garantipension jest swoistym wyrównaniem dochodów, dlatego też jej wysokość 

ulega obniżeniu w przypadku jednostek otrzymujących emeryturę uzależnioną od do-

chodów. Na wysokość gwarantowanego świadczenia emerytalnego, tj. obniżenie, mają 

wpływ także takie świadczenia, jak: świadczenia emerytalne otrzymywane z zagranicy, 

renta rodzinna, zagraniczna renta rodzinna, świadczenia z tytułu choroby lub renty 

inwalidzkiej otrzymywane z zagranicy [1, rozdział 67, 16-17§§]. 
Osobom powyżej 65. roku życia zamieszkującym w Szwecji przysługuje także 

dodatek mieszkaniowy (bostadstillägg) oraz zapomoga dla osób starszych (äldreför-
sörjningsstöd) [1, rozdział 74, 5, 6§§]. Obydwa wyżej wymienione świadczenia uwa-
runkowane są od dochodu, przychodu, posiadanego majątku, kosztów mieszkaniowych 

 
7 Wybór funduszy jest bezpłatny i istnieje możliwość dokonania także bezpłatnej zmiany funduszy. Jeśli jed-

nostka nigdy nie dokonywała zmiany funduszy, automatycznie jej środki finansowe są lokowane w funduszu 

AP7 Såfa, który jest funduszem wysokiego ryzyka dostosowanym do wieku jednostki. 
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oraz sytuacji rodzinnej jednostki8. Warunkiem przyznania dodatku mieszkaniowego 
oraz zapomogi dla osób starszych, poza formalnym złożeniem wniosku, jest pobieranie 
pełnego należnego świadczenia emerytalnego9. Dodatek mieszkaniowy przysługuje 
niezależnie od formy zamieszkania, tj. niezależnie od tego, czy jednostka zamieszkuje 
w mieszkaniu spółdzielczym, własnościowym, wynajmuje od osób trzecich czy też 
mieszka w domu jedno- czy wielorodzinnym.  

Zapomogę dla osób starszych wprowadzono w 2003 r. na mocy ustawy Lag 
(2001:853) om äldreförsörjningsstöd [3]. Zapomoga dla osób starszych (äldreför-
sörjningsstöd)10 przysługuje osobom zamieszkałym w Szwecji, które nie otrzymują 
świadczenia emerytalnego lub nie mają prawa do pełnego świadczenia emerytalnego 
w postaci garantipension [1, rozdział 74, 2§§]. Najczęściej zapomogę dla osób starszych 
otrzymują jednostki, które osiedliły się w Szwecji na późnym etapie życia.  

W głównej mierze imigracja kojarzy się ze zwiększeniem zasobów siły roboczej, co 
pośrednio prowadzi do wzrostu majątku dochodowego systemu emerytalnego i jedno-
czesnym zminimalizowaniem ryzyka zastosowania tzw. hamulca, który ma wpływ na 
przeliczanie emerytur uzależnionych od dochodu. Zatem wskaźnik zatrudnienia ma 
decydujący wpływ nie tylko na wysokość emerytur, ale także na obciążenia systemu 
emerytalnego. Jak ukazały wcześniejsze badania, imigranci, a w szczególności mi-
granci przymusowi, integrują się znacznie dłużej na rynku pracy oraz osiągają dochód 
niższy aniżeli pozostałe grupy, co przejawia się niższymi wpływami ze składek na 
świadczenia emerytalne [4-13]. Jan Ekberg wykazał, że wzrost imigracji nie ma 
wpływu, lub też jej wpływ jest znikomy, na względne płace czy stopę zatrudnienia 
autochtonów, natomiast ma negatywny wpływ na płace imigrantów o niskich 
kwalifikacjach11 [14, s. 51]. Natomiast niższy dochód migrantów ma wpływ na średni 
dochód per capita, ten zaś ma wpływ na wysokość świadczeń emerytalnych, gdyż są one 
waloryzowane rok rocznie w stosunku do wzrostu dochodu, co w konsekwencji będzie 
prowadziło do niższej stopy wzrostu świadczeń emerytalnych. Dodatkowo będą rosły 
koszty związane z wypłatą emerytury gwarantowanej, a także dodatku mieszka-
niowego i zapomogi dla osób starszych.  

Poprzednie fale imigracji nie były tak liczne, jak ta ostatnia z 2015 r. związana 
z europejskim kryzysem migracyjnym, dlatego też należy się spodziewać jej większego 
wpływu na system szwedzki emerytalny, aniżeli miało to miejsce w przeszłości. Warto 
nadmienić, że okres oczekiwania na decyzję o przyznaniu ochrony międzynarodowej 
jest neutralny dla systemu emerytalnego, ponieważ w znacznej większości przypadków 
jednostka oczekująca na decyzję nie jest zatrudniona12, ale także nie posiada prawa ani 
do pobierania żadnego ze świadczeń ochrony gwarantowanej, tj. gwarantowanego świad-

 
8 W przypadku osób znajdujących się w związku małżeńskim lub niebędących w formalnym związku mał-

żeńskim, lecz prowadzących wspólne gospodarstwo domowe, do wyznaczenia wysokości dodatku i zapomogi 

brane są wspólne dochody pary.  
9 W Szwecji świadczenie emerytalne można pobierać w wymiarze 25, 50 75 lub 100%. 
10 Zapomogę dla osób starszych wprowadzono w 2003 r., jako ustandaryzowany przychód w ramach systemu 

ubezpieczeń społecznych. Grupą docelową byli migranci, którzy osiedlili się w Szwecji w późnym wieku, zaś 

znaczna ich część korzystała z pomocy finansowej udzielanej przez gminy. 
11 Prawdopodobną przyczyną takiego stanu rzeczy jest postrzeganie migrantów jako pracowników komple-

mentarnych dla rodzimej siły roboczej, natomiast nowi migranci są postrzegani jako pracownicy substytuowani 

w stosunku migrantów mających dłuższy staż osiedleńczy.  
12 Wyjątek stanowią jednostki, które otrzymały AT-UND, czyli zwolnienie od posiadania pozwolenia na 

pracę, szerzej opisano w [15]. 
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czenia emerytalnego, dodatku mieszkaniowego, czy też zapomogi dla osób starszych. 
Jako że do uprzednio wymienionych świadczeń mają prawo jednostki, które uzyskały 
pozwolenie na pobyt [1, rozdział 5, 12§] oraz ukończyły 65 rok życia13. Dopiero 
uzyskanie przez wnioskodawcę pozwolenia na pobyt ma wpływ zarówno na liczebność 
populacji, jak i na krajowe statystyki gospodarcze.  

Jednostka, która uzyskała pozwolenie na pobyt kierowana jest do Arbetsförmed-
lingen14, gdzie uczestniczy w etableringsprogrammet15. W czasie uczestnictwa w pro-
gramie otrzymuje finansowe wsparcie, które jest obciążone podatkiem dochodowym, 
co tym samym stanowi podstawę do odprowadzania składek emerytalnych na świad-
czenie emerytalne zależne od dochodu (inkomstpension) oraz na emeryturę składkową 
(premiepension). 

Wykresy 2.2, 2.3, 2.4 oraz 2.5. ukazują odsetek migrantów przymusowych w wieku 
powyżej 65 lat pobierających świadczenia ochrony gwarantowanej w odniesieniu do 
autochtonów. Migranci przymusowi zostali podzieleni na grupy ze względu na kraj po-
chodzenia. Przy czym wykres 2.2 przedstawia skumulowane środki przeznaczone na 
świadczenia gwarantowane w latach 2010-2020, natomiast pozostałe wykresy (2.3, 2.4 
i 2.5) ukazują kształtowanie się owych zmian w kolejno następujących po sobie latach 
od 2010 do 2020 r. 

 

Wykres 2.2. Skumulowane środki przeznaczone na świadczenia gwarantowane w latach 2010-2020.  

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Pensionsmyndigheten 

 
13 Stanowiło to niecały 1% wszystkich aplikacji13 W 2015 r. zaledwie 1500 osób ubiegających się o ochronę 

międzynarodową ukończyło 65 lub więcej lat.  
14 Arbetsförmedlingen – Szwedzki Urząd Pracy 
15 Jednostki, które uzyskały pozwolenie na pobyt na podstawie więzi rodzinnych z jednostką, która uzyskała 

ochronę międzynarodową w Szwecji, nie będą rozpatrywane osobno, gdyż oferowana im jest taka sama pomoc 

w integracji na rynku pracy. Jedyna różnica polega na obliczaniu emerytury gwarantowanej, gdyż podstawą 

do jej wyliczenia jest okres faktycznego zamieszkiwania w Szwecji, nie uwzględniane są lata zamieszkiwania 

w kraju pochodzenia.  
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Wartość świadczeń nie sięga 100% z racji wzięcia do analizy grup migrantów 

przymusowych i autochtonów, z pominięciem grupy pozostałych migrantów.  

Natomiast poniższe wykresy 2.3, 2.4 oraz 2.5 ukazują, jak zmieniał się odsetek 

świadczeń gwarantowanych wypłacanych migrantom przymusowym w latach 2010-2020. 

 

 

Wykres 2.3. Gwarantowane świadczenia emerytalne (garantipension) wypłacane w latach 2010-2020. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Pensionsmyndigheten 

 

Wykres 2.4. Dodatek mieszkaniowy (bostadstillägg) wypłacany w latach 2010-2020.  

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Pensionsmyndigheten 
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Wykres 2.5. Zapomoga dla osób starszych (äldreförsörjningsstöd) wypłacana w latach 2010-2020.  

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Pensionsmyndigheten 

W celu oszacowania wpływu migracji przymusowej na system emerytalny dział ana-

lityczny Pensionsmyndigheten w 2016 r. przeprowadził badania, które opublikował 

w raporcie „Asylinvandringens ekonomiska effekter på pensionssystemet” [16]. Zało-

żono, że około 65% jednostek ubiegających się o ochronę międzynarodową w 2015 r. 

otrzyma pozwolenie na pobyt w Szwecji w ciągu dwóch lat od złożenia wniosku. 

Wychodząc z powyższych kryteriów, przeanalizowano szacunkowy wpływ 100 000 

migrantów przymusowych na system emerytalny. W raporcie zbadano wpływ 

migrantów przymusowych tylko na świadczenia wypłacane przez Pensionsmyndigheten, 

tj. emerytury opartej o dochód, gwarantowanego świadczenia emerytalnego, dodatku 

mieszkaniowego oraz zapomogi dla osób starszych16. Przyjęto, że integracja na rynku 

pracy w badanej grupie migrantów przymusowych będzie odpowiadała profilowi 

jednostek z krajów pozaeuropejskich o niskim lub średnim poziomie wskaźnika HDI 

[16, s. 7-14].  

Założono, że jednostki ubiegające się o ochronę międzynarodową w 2015 r. uzy-

skają ją po dwóch latach. Dodatkowo, posiłkując się wcześniejszymi badaniami, przyjęto 

założenie, że większość jednostek w pierwszych latach będzie bezrobotna lub będzie 

się znajdować poza rynkiem pracy. Wzrostu zatrudnienia w tej grupie spodziewać się 

można w latach 2020-2045, w tym też okresie migranci przymusowi będą stopniowo 

wkraczać w wiek emerytalny. Analizując zaś przekrój wiekowy migrantów przymuso-

wych do 2035 r. należy spodziewać się stałego niewielkiego wzrostu liczby jednostek 

osiągających wiek emerytalny. W latach 2035-2065 liczba jednostek osiągających wiek 

emerytalny będzie wzrastała znacznie szybciej, by następnie przechodzić w powolny 

spadek liczby jednostek w wieku emerytalnym z spowodowany przewidywalną dłu-

gością życia.  

 
16 W obliczeniach nie uwzględniono powrotów, prokreacji oraz migracji ze względu na tzw. łączenie rodzin, 

czyli na podstawie więzów rodzinnych. 
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Szacuje się, że odprowadzane składki emerytalne przez migrantów przymusowych 
przyczynią się do zwiększenia nie tylko przyszłych, ale i aktualnych wypłat z systemu 
emerytalnego, ponieważ jak już zostało wspomniane, bieżące wskaźniki dochodów 
(inkomstindex) mają wpływ na wysokość wypłacanych świadczeń emerytalnych. Jed-
nakże mają one także wpływ na wysokość waloryzacji świadczeń emerytalnych opartych 
na dochodach (inkomstpension). Jeśliby wskaźnik zatrudnienia oraz osiągany dochód 
wśród migrantów przymusowych był taki sam jak wśród autochtonów, tj. plasował się 
na poziomie około 80%, wówczas w 2045 r. można by spodziewać się wpływu ze 
składek emerytalnych w wysokości 6 mld szwedzkich koron. Jednakże migranci 
przymusowi osiągają znacznie niższe dochody aniżeli pozostałe grupy, o czym szeroko 
wspominano w [4-14], co będzie miało odzwierciedlenie w wyznaczaniu wskaźnika 
dochodu (inkomstindex). Wpływ migrantów przymusowych na zmiany wskaźnika do-
chodu przedstawia poniższa formuła [16, s.20].  

𝐼𝑁𝐾 =
∑ 𝑃𝐺𝐼𝑈+∑ 𝑃𝐺𝐼𝐼

𝑁𝑈+𝑁𝐼

∑ 𝑃𝐺𝐼𝑈 

𝑁𝑈
 ⁄       (1) 

gdzie: INK – wskaźnik dochodu, U – liczebność populacji bez 100 000 migrantów przymusowych, I – liczba 
migrantów przymusowych opłacająca składki emerytalne, PGIU – dochód będący podstawą wymiaru emery-
tury pochodzący z populacji U, PGII – dochód będący podstawą wymiaru emerytury pochodzący od migrantów 
przymusowych I, NU – ilość populacji otrzymująca dochód będący podstawą wymiaru emerytury, NI – ilość 
migrantów przymusowych otrzymujących dochód będący podstawą wymiaru emerytury. 

Wyraźnie widać, że niewielki wzrost liczby jednostek osiągających dochód będący 
podstawą wymiaru emerytury w stosunku do adekwatnej grupy populacji, będzie miał 
znikomy wpływ na wskaźnik dochodu. Jeśli zaś wskaźnik zatrudnienia wśród migrantów 
przymusowych będzie wysoki, natomiast uzyskiwane dochody niskie, wówczas wskaźnik 
dochodu będzie spadał. Jeśli dochód uzyskany przez migrantów przymusowych plaso-
wałby się na poziomie dochodu lub był wyższy od poziomu dochodu populacji, wów-
czas jego wpływ na wskaźnik dochodu byłby w najgorszym przypadku neutralny. 

Warto nadmienić, że niższy wskaźnik dochodu ma także wpływ na kwotę bazową 
dochodu (inkomstbasbelopp), która jest wykorzystywana do wyznaczania górnej granicy 
rocznych składek będących podstawą wymiaru świadczeń emerytalnych akumulowa-
nych przez jednostkę, zaś wysokość tychże składek wpływa na stabilność systemu 
emerytalnego. 

Zatem widać, że w przypadku emerytur dochodowych mamy do czynienia ze swoistym 
paradoksem polegającym na tym, że poziom integracji migrantów przymusowych na 
rynku pracy jest negatywnie skorelowany z wysokością wskaźnika dochodu będącego 
podstawą do wyliczania świadczeń emerytalnych opartych na dochodach, a tym samym 
z wysokością wypłacanych emerytur dochodowych (inkomstpension) [16, s. 19-22]. 

Analizując średni okres, w jakim migranci przymusowi wstępują na rynek pracy, 
następnie wskaźnik zatrudnienia oraz średni dochód, nie trudno wyciągnąć wnioski, że 
migranci przymusowi są i prawdopodobnie będą grupą nadreprezentatywną wśród 
jednostek pobierających gwarantowane świadczenia dla osób starszych tj. gwaranto-
wane świadczenie emerytalne (garantipension), dodatek mieszkaniowy (bostadstillägg) 
oraz zapomogę dla osób starszych (äldreförsörjningsstöd). Są to świadczenia obcią-
żające budżet państwa i szacuje się, że w 2070 r. wydatki bezpośrednio z nimi 
związane z powodu zwiększonej imigracji wzrosną o 6,5% przy zwiększeniu liczby 
osób powyżej 64. roku życia o około 1,5%. Szacuje się, że w latach 2015-2100 wydatki 
państwa związane ze świadczeniami gwarantowanymi wzrosną o 400 miliardów 
szwedzkich koron [16, s. 23-24]. 
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3. Podsumowanie 

Migracja przymusowa ma wpływ na finanse publiczne państwa obecnie, jednakże 

jej wpływ będzie odczuwalny także w przyszłości. Jako że wpływy z podatków mają 

duże znaczenie dla stabilności finansów publicznych, naturalne wydaje się skoncentro-

wanie wysiłków państwa na sektorze rynku pracy, a w szczególności na działaniach mają-

cych na celu polepszenie integracji zarówno w kontekście ilościowym, jak i jakościo-

wym, tj. poprzez zwiększenie wskaźnika zatrudnienia, pozyskiwanych dochodów oraz 

zwiększenia liczby przepracowanych lat w cyklu życia jednostki.  

By migracja przymusowa miała pozytywny wpływ na finanse publiczne państwa, 

należy wdrożyć działania przyczyniające się do zwiększenia wpływów podatkowych 

do budżetu państwa. Możliwe jest kilka opcji, które proponują Flood i Ruist [17]: 

• Wzrost poziomu zatrudnienie wśród migrantów przymusowych pochodzących 

z krajów o niskim i średnim HDI17 – wyrównanie poziomu zatrudnienia wśród mi-

grantów przymusowych pochodzących z krajów o niskim i średnim HDI do pozio-

mu zatrudnienia migrantów z krajów o wysokim HDI. Pomimo iż wskaźnik zatrud-

nienia będzie znajdował się na poziomie niższym niż wskaźnik zatrudnienia auto-

chtonów, to pozytywny wpływ na finanse publiczne państwa będzie zauważalny. 

Jako że różnica w poziomie zatrudnienia wśród migrantów z krajów o niskim i śred-

nim HDI w porównaniu z migrantami z krajów o wysokim HDI wynosi około 

10 punktów procentowych, zatem wyrównanie wskaźników będzie oznaczało nie 

tylko zwiększenie wpływu z podatków, ale również obniżenie wydatków związanych 

z ochroną podstawową w systemach rekompensat (zasiłek socjalny, dodatek miesz-

kaniowy, gwarantowane świadczenia emerytalne itp. itd.). Ruist i Flood przepro-

wadzili symulację i wykazali, że do zbilansowania finansów publicznych w latach 

2020-2040 należy zwiększyć wskaźnik zatrudnienia wśród migrantów pochodzą-

cych z krajów o niskim i średnim HDI do poziomu 76-77% [17, s. 77-79].  

• Wydłużenie wieku emerytalnego całej populacji – jako że wysokość świadczenia 

emerytalnego jednostki jest ściśle powiązana z dochodami uzyskanymi przez nią 

w ciągu życia zawodowego oraz średnich dochodów uzyskanych przez ogół populacji 

(1), istotne jest, by jak największa część populacji miała uprawnienia emerytalne, 

dzięki czemu nie będzie korzystała ze środków systemu zabezpieczenia społecznego. 

Wydłużenie życia zawodowego prowadzi do wyższych wpływów z podatków oraz 

niższych transferów świadczeń związanych z zabezpieczeniem społecznym18. Flood 

i Ruist przeprowadzili także symulację wydłużenia wieku emerytalnego o dwa lata 

w okresie od 2020 do 2060 r., uzyskując zrównoważenie budżetu w 2037 r., zaś 

w 2060 r. nadwyżkę w wysokości około 2% PKB. Jednakże wykazali oni także, że 

migranci pochodzący z krajów o niskim i średnim HDI19 nigdy nie osiągną dodatniej 

wartości netto, tj. przez cały okres zamieszkiwania w Szwecji generowane przez 

nich koszty będą przewyższały ich partycypację w dochodach budżetu państwa [17, 

s. 79-83].  

 
17 HDI – Human Development Index  
18 Wydłużenie życia zawodowego można osiągnąć poprzez wcześniejsze wkroczenie na rynek pracy, poprzez 

skrócenie czasu kształcenia, jednakże takie rozwiązanie ma zastosowanie głównie wśród autochtonów, gdyż 

jak już wielokrotnie wspominano w tej dysertacji, ponad 90% migrantów przymusowych znajdowała się 

w przedziale wiekowym 20-64.  
19 Migranci przymusowi z ostatniej fali migracyjnej pochodzą z krajów niskim i średnim HDI. 
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• Wzrost poziomu zatrudnienia wśród migrantów przymusowych oraz wydłużenie 

wieku emerytalnego – prognozy przeprowadzone przez Flooda i Ruista, oparte na 

założeniach zwiększenia wskaźnika zatrudnienia o około 10 punktów procentowych 

oraz wydłużenia wieku emerytalnego o dwa lata w okresie czterdziestoletnim, 

ukazują w 2060 r. nadwyżkę 3% PKB [17, s. 83-84].  

• Ograniczenie imigracji z krajów o niskim i średnim HDI oraz zwiększenie imigracji 

z krajów o wysokim HDI – Flood i Ruist zastosowali uproszczoną prognozę mi-

gracji, zakładając zmniejszenie o 50% migracji z krajów o niskim i średnim HDI 

oraz zwiększenie o 50% migracji z krajów o wysokim poziomie HDI20. Zwiększenie 

imigracji nieznacznie wpłynie na pogorszanie się finansów państwa do 2040 r., zaś 

po 2040 r. będzie widoczny pozytywny jej wpływ. Samo ograniczenie imigracji 

z krajów o niskim i średnim HDI oraz wzrost imigracji z krajów o wysoki HDI nie 

będzie miało znaczącego wpływu na kwotę netto finansów publicznych. Jednakże 

już zwiększenie zatrudnienia oraz wydłużenie wieku emerytalnego ukazują pozy-

tywny efekt. Prawdopodobnie taki efekt związany jest z wiekiem migrantów, 

których średni wiek jest znacznie niższy niż średni wiek autochtonów. Jeśli nastą-

piłby wzrost imigracji przy niezmienionym rozkładzie wieku migrantów, wpłynę-

łoby to na odmłodzenie całej populacji Szwecji. Zmniejszenie imigracji będzie miało 

pozytywne efekty w krótkim okresie czasu, natomiast negatywne w długim. Odmło-

dzenie populacji to obiecujący potencjał dla finansów publicznych [17, s. 84-88]. 

Starzenie się społeczeństwa stanowi wyzwanie dla finansów publicznych, natomiast 

stosunek osób w wieku emerytalnym do osób w wieku produkcyjnym kształtuje się na 

poziomie 30%, wykazując tendencje wzrostową (szacunkowe prognozy SCB 

zakładają, że w 2050 r. ów stosunek będzie wynosił około 40%). Zatem imigracja jest 

swoistym sposobem na odmłodzenie szwedzkiej populacji. Jednakże należy zwrócić 

uwagę na charakterystykę migrantów, wśród których w ostatnich latach przeważają 

migranci przymusowi pochodzący głównie z krajów o niskim i średnim HDI. Zaś 

migranci przymusowi charakteryzują się znacznie niższym wskaźnikiem zatrudnienia 

oraz dłuższym okresem wchodzenia na rynek pracy.  

Długofalowe skutki migracji mogą być pozytywne o ile wzrośnie o 10 punktów 

procentowych wskaźnik zatrudnienia w grupie migrantów z krajów o niskim i średnim 

HDI. Efekt ten może być jeszcze znaczniejszy, jeśli dodatkowo zostanie wydłużony 

wiek emerytalny. Badania wykazały, że skutek takiego działania może przyczynić się 

stałego wzrostu PKB na poziomie 0,5% już w latach 30. XXI w.  

Jednakże prognozy na rok 2060 opierają się na wielu uproszczonych założeniach 

i jeszcze większej liczbie niewiadomych, jako że jedyną pewną rzeczą jest fakt, iż nie 

obecnie nie posiadamy wiedzy, w jaki sposób będzie się rozwijało społeczeństwo w tak 

długim okresie czasu, nie mamy wiedzy na temat rozwoju technologii, przyszłych 

potrzeb jednostek, a tym samym wyzwań stojących przed sektorem publicznym. Nie 

mamy także wiedzy o przyszłych standardach życia, poziomie konsumpcji, wymiarze 

zatrudnienia. 

 

 
20 Prognozy demograficzne SCB na rok 2060 wskazują na 1,8 mln jednostek pochodzących z krajów i niskim 

i średnim HDI. 2,2 mln w przypadku zwiększenia lub 1,3 mln w przypadku ograniczenia imigracji z uprzednio 

wspomnianych krajów [17, s. 86]. 
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Migranci przymusowi w szwedzkim systemie emerytalnym 

Streszczenie 

Szwecja jest krajem charakteryzującym się wielowiekową tradycją migracyjną, zaś samo zjawisko migracji, 
zarówno sensu stricte jak i sensu largo, wzbudza wiele dyskusji na płaszczyźnie politycznej. Obecnie ponad 
20% szwedzkiego społeczeństwa stanowią osoby urodzone poza Szwecją. O ile integracja migrantów na 
rynku pracy jest tematem szeroko poruszanym przez badaczy, o tyle już kwestia osiągnięcia przez mi-
grantów przymusowych wieku emerytalnego oraz ich wpływ na obciążenia finansów publicznych nie 
cieszy się taką popularnością wśród badaczy. W niniejszej pracy przybliżono zasady funkcjonowania szwedz-
kiego systemu emerytalnego, z punktem ciężkości przyłożonym na gwarantowaną ochronę przysługującą 
jednostkom, które osiągnęły wiek emerytalny. Ukazano statystyki wskazujące, jak przedstawiają się bene-
ficjenci gwarantowanej ochrony ze względu na kraj pochodzenia oraz przybliżono potencjalne rozwiązania 
mające na celu poprawę finansów publicznych. W artykule przybliżono wyżej wymienione zagadnienia 
z punktem ciężkości przyłożonym na migrantów przymusowych. 
Słowa klucze: migranci przymusowi, szwedzki system emerytalny, gwarantowane świadczenie emerytalne 
(garantipension), dodatek mieszkaniowy (bostadstillägg), zapomoga dla osób starszych (äldreförsörj-
ningsstöd) 
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Forced migrants in the Swedish pension system 

Abstract 

Sweden is a country with the tradition of centuries-old migration, and the phenomenon of migration raises 

lots of discussions on the political level. In principle, above 20 percent of the total population of Sweden 

were born abroad. While forced migrants' employment integration in Sweden is a topic widely discussed 

by researchers, the issue of reaching the retirement age and their impact on the public sector is not 

widespread among researchers. This paper presents the principle of the Swedish pension system, with the 

highlighting on the guaranteed protection for individuals who have reached retirement age. Statistics 

introduce the beneficiaries of the guaranteed protection in the country of origin. The potential solutions are 

aiming at improving public finances. The article presents the issues with a focus on forced migrants. 

Keywords: forced migrants, the Swedish pension system, guarantee pension, housing supplement, income 

support for the elderly 
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Etyka w zarządzaniu a problem imigracji  

w Polsce XXI wieku  

1. Wstęp 

Zakończenie zimnej wojny, względna stabilizacja militarno-gospodarcza czy też 

postępujące procesy globalizacji i integracji międzynarodowej to zjawiska najdyna-

miczniej rozwijające się pod koniec XX w., zjawiska, które, jak wówczas sądzono, 

odsuną widmo konfliktów zbrojnych na świecie. Obecnie, po ponad dwudziestu latach 

doświadczeń nowego stulecia okazuje się, że pojawiły się zupełnie nowe lub przybrały 

na sile znane już procesy, które na co dzień decydują o funkcjonowaniu poszczegól-

nych państw i regionów. Jak zauważyli P. Kotler i J.A. Caslione, we współczesnym 

świecie jedyną pewną rzeczą jest zmiana i niepewność otoczenia [1]. Aby państwa 

oraz społeczeństwa odnalazły się w nowych warunkach i odniosły sukces w wymiarze 

społecznym i ekonomicznym należy wykazać się nowatorskim podejściem do wyzwań 

współczesności – nowego podejścia i spojrzenia w warunkach polskiej rzeczywistości 

wymagają właśnie zagadnienia związane ze zmianami struktury społecznej oraz wyni-

kających z tego faktu zmian na rynku pracy, które z kolei wzmacniają przekonanie 

o konieczności wejścia na ten rynek właśnie legalnych imigrantów. W tym ujęciu 

szczególnego znaczenia nabiera podejście do kwestii imigrantów przez społeczności 

lokalne – tutaj lokalizm i regionalizm stają się zjawiskami globalnymi, nie stanowiąc 

jednak przeciwieństwa globalizacji. Wręcz odwrotnie – procesy te traktuje się jako 

uzupełnienie lub/i modyfikację umiędzynarodowienia gospodarki. Wobec tak określo-

nych trendów i tendencji potrzeba profesjonalnego zarządzania przedsiębiorstwem 

z poszanowaniem zasad etyki i międzykulturowości staje się zasadniczym wyzwaniem 

współczesności. Wyzwanie to jest jak najbardziej aktualne, czego autorzy starali się 

dowieść w niniejszym opracowaniu, wskazując na kilka podstawowych czynników: 

1. Starzenie się społeczeństwa w Polsce wraz z niekorzystną jego strukturą 

wiekową. 

2. Prognozowany deficyt pracowników na rynku pracy w 2022 r. 

3. Naturalna konieczność zastępowania brakujących osób na rynku pracy legalnymi 

imigrantami. 

4. Zmiany w postrzeganiu Polski z kraju tranzytowego na kraj docelowej imigracji. 

5. Ciągły i dynamiczny wzrost liczby legalnych imigrantrów w Polsce. 

Wskazane powyżej czynniki należy traktować jako rysującą się trwałą tendencję 

wyznaczającą nowe trendy nie tylko w zarządzaniu i zachowaniach społecznych, ale 

również w strukturze zatrudnienia w poszczególnych branżach i segmentach polskiej 

gospodarki. 

 
1 Akademia Sztuki Wojennej, Warszawa. 
2 Wyższa Szkoła Bankowa, Warszawa; Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa. 
3 Wyższa Szkoła Bankowa, Warszawa. 
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Uwarunkowania powyższe stanowią przyczynę do podjęcia rozważań na temat 
związków pomiędzy imigracją traktowaną jako zjawisko społeczne a etyką w zarządza-
niu rozumianą jako przede wszystkim sposób traktowania pracownika-imigranta. Tak 
sformułowany zakres rozważań upoważnia z kolei do wskazania celu głównego opra-
cowania, którym jest wskazanie zasadniczych problemów etycznych w zarządzaniu 
w aspekcie sytuacji demograficznej Polski i wynikającej z tego faktu konieczności 
uzupełniania niedoborów na rynku pracy imigrantami. 

W opracowaniu dokonano analizy literatury oraz zrealizowano badania własne 
w oparciu o źródła wtórne. Mając na uwadze cel opracowania oraz analizowane mate-
riały, zaproponowano następujący układ artykułu: 

• Wstęp – nakreślono tutaj zakres tematyczny pracy wraz z określeniem współ-
czesnych wyzwań wynikających z globalizacji oraz wskazano cel opracowanie. 

• Część 1: Etyka zarządzania i jej znaczenie w kształtowaniu współczesnego rynku 
pracy w Polsce – w rozdziale niniejszym zdefiniowano najważniejsze pojęcia, 
dokonano próby analizy zachowań społecznych związanych z etyką w zarządzaniu, 
ale ukierunkowanych na imigrantów zatrudnianych w polskich przedsiębiorstwach.  

• Część 2: Zjawisko legalnej imigracji i jej specyfika w Polsce w latach 2015-2022 – 
rozdział poświęcono analizie sytuacji migracji w Polsce uzupełnione o próbę poka-
zania dynamiki tego zjawiska. Dodatkowo dokonano analizy sytuacji demograficznej 
w Polsce w aspekcie konieczności uzupełniania rynku pracy osobami przybywają-
cymi z innych państw i legalizującymi swój pobyt w Polsce. 

• Podsumowanie – zawierające konkluzje i wnioski końcowe. 
Struktura opracowania oraz jego podział na części wynika również z faktu, że etykę 

zarządzania należy rozpatrywać wielopłaszczyznowo, wyodrębniając kilka płaszczyzn, 
których ten proces dotyczy[2]:  
1. stosunek firmy do pracownika,  
2. stosunek pracownika do firmy, 
3. stosunek firmy do innych podmiotów. 

Jak wynika z obecnej dynamicznej sytuacji związanej z wybuchem wojny w Ukrainie, 
podział powyższy jest niezwykle istotny w sytuacji, gdy do Polski przybyło ok. 3 mln 
obywateli Ukrainy, co podkreśla ważność i aktualność podjętej problematyki, gdyż 
tylko postępowanie etyczne oraz właściwe stosowanie zasad etyki w zarządzaniu stanowi 
gwarancję bezkonfliktowej koegzystencji pracowników – obywateli RP i legalnych 
imigrantów.  

2. Etyka zarządzania i jej znaczenie w kształtowaniu współczesnego 

rynku pracy w Polsce  

Zgodnie z ogólną definicją etyka to moralność, ogół ocen i norm moralnych przyję-
tych w danej epoce i zbiorowości społecznej, a także nauka o moralności [3]. Etyka 
może również zostać zdefiniowana jako osobiste przeświadczenie o tym, co jest słuszne 
i niesłuszne [4]. Na wstępie należy zaznaczyć, że postrzeganie etyki jest odmienne u róż-
nych osób oraz zależy od konkretnej sytuacji. Etyka zarządzania jest pojęciem węższym 
i ogranicza obszar rozważań do płaszczyzny zawodowej i norm, jakimi kierują się 
menedżerowie w procesie zarządzania pracownikami – w tym, jakie normy stosują, 
mając do czynienia z imigrantami, którzy pojawiają się w miejscach pracy [5, 6]. 

 Większość z grup zawodowych cechuje się własną hierarchią wartości i sposobów 
radzenia sobie ze zmianami, jakie mogą je spotkać. Zjawisko niniejsze należy omawiać, 
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wskazując jako cezurę czasową rok 2015, od którego problem imigracji (legalnej 
i nielegalnej) nabiera na sile i wpływa na traktowanie pracowników-imigrantów przez 
społeczeństwa państw goszczących4. Legalne przyjmowanie imigrantów (opieka itd.) 
stanowi ważną formę pomocy innym ludziom, czasami nawet wskazywane jest jako 
moralny obowiązek społeczeństw państw rozwiniętych. Stwierdzenie to wymaga 
jednak konkretyzacji oraz skupienia uwagi na tym, w jaki sposób zrealizować proces 
asymilacji imigrantów w aspekcie rdzennych pracowników, by nie poczuli się zmu-
szeni do wskazanej pomocy, a wręcz potraktowali ją jako zjawisko naturalne.  

Nieprzypadkowo należy podkreślić tutaj aspekt sytuacji na rynku pracy, gdyż 
wynika to z ogólnej sytuacji demograficznej państw UE, w których coraz większym 
problemem staje się niż demograficzny oraz starzenie społeczeństw. Sytuacja taka 
wymusza lub będzie wymuszać konieczność angażowania imigrantów do realizacji 
części zadań związanych z funkcjonowaniem gospodarek większości państw rozwinię-
tych. Stąd też ważnym wydaje się wskazanie, jaki jest stosunek Polaków do pracow-
ników z innych państw, tym bardziej, że zachowania etyczne, a więc m.in. poszano-
wanie innego pracownika oraz stosowanie wobec imigrantów jdnolitych zasad etycznych 
stanowi istotny element rozważań na ten temat. W celu uzyskania opinii Polaków do-
tyczących wskazanej problematyki warto posłużyć się wynikami badań przeprowa-
dzonych przez pracownię Kantar – na zlecenie UNHCR w 2021 r. Na podstawie wyni-
ków wskazanego badania należy stwierdzić, że jedna piąta badanych jest zdania, iż 
uchodźcy zabiorą Polakom pracę (20%), podczas gdy takiej opinii nie podziela niemal 
dwie trzecie Polaków (62%) [7] . Dane powyższe przedstawiono na rysunku 1. 

 
Rysunek 1. Wyniki badania pracowni Kantar z 2021 r. na temat: „Czy uchodźcy zabiorą pracę Polakom?” 

Źródło: Raport Kantar dla UNHCR, „Postrzeganie uchodźców w Polsce” wersja skrócona, 

https://www.unhcr.org/pl [dostęp: 4.02.2022] 

Jak zatem wynika z przeprowadzonego badania przez pracownię Kantar, w zasadzie 

Polacy nie mają większych uprzedzeń, jeśli chodzi o fakt współpracy z osobą pochodzącą 

z innego kraju. Twierdzenie to jest o tyle ważne, gdyż – jak wynika z dostępnych 

raportów – już w 2022 r., pomimo pandemii COVID-19 w Polsce, w wielu branżach 

może zabraknąć pracowników. Co więcej, w 2021 r. opublikowano w Internecie blisko 

3,6 mln ofert pracy, co stanowi wartość wyższą o 28% od roku poprzedniego.  

 
4 Oczywiście w kręgu rozważań pozostają imigranci legalnie pracujący na terytorium RP. 
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Prognozowana sytuacja na rynku pracy w Polsce w roku 2022 została przedsta-

wiona na rysunku 2. 

 
Rysunek 2. Prognozowana sytuacja na rynku pracy w Polsce w roku 2022. Źródło: Rekrutacyjna gorączka 

trwa i szybko nie minie. W 2022 może paść rekord, Rzeczpospolita, www.rp.pl [dostęp: 02.02.2022] 

Prognozowana sytuacja zatrudnienia w 2022 r. to nie jedyny problem związany 

z brakiem pracowników. Należy podkreślić, że ważnym elementem analizy jest 

również struktura wiekowa ludności. Jak szacuje GUS do 2050 r. ubędzie ponad 4,5 mln 

Polaków, natomiast wzrośnie zarówno liczba, jak i odsetek osób w wieku ponad 60 lat. 

I tak w 2025 r. po sześćdziesiątce będzie ponad 10 mln osób (28% obywateli), w 2035 r. 

już 11,4 mln osób (32% obywateli), natomiast w 2050 r. udział ten wzrośnie do ponad 

40% (13,7 mln Polaków) [8]. 

Zakładana struktura ludności Polski z podziałem na trzy zasadnicze grupy wiekowe 

do roku 2050 została przedstawiona na rysunku 3. 

 Warto podkreślić, że już za ok. 30 lat liczba osób w wieku produkcyjnym będzie 

niższa od liczby osób starszych i dzieci. Sytuacja taka wymusza już dzisiaj konieczność 

budowania strategii zatrudniania w poszczególnych branżach legalnych imigrantów 

oraz – w kontekście tematu artykułu – zasad stosowania etyki i wielokulturowości 

w zarządzaniu.  

 
Rysunek 3. Zakładana struktura ludności Polski w latach 2025-2050. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 
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Na potrzeby niniejszego opracowania, oprócz wskazanych we wstępie płaszczyzn 

postrzegania etyki zarządzania o charakterze ogólnym warto wyodrębnić jeszcze jedną 

płaszczyznę, jaką stanowi stosunek Polaków do obywateli innych narodowości w kon-

tekście obszaru zawodowego. W analizowanej sytuacji istotną rolę odgrywa właśnie 

etyka zarządzania i proces kształtowania stosunków pracowniczych przez menadżerów, 

co przejawia się m.in. w sposobie rozwiązywania ewentualnych (aczkolwiek nieunik-

nionych) sporów w organizacji oraz pomaga w kształtowaniu właściwego stosunku 

pracowników do imigrantów zarobkowych.  

Znaczącą rolę w etyce zarządzania odgrywa moralność pracownicza, na którą wpływ 

mają ogólne założenia określonego systemu moralnego dominującego w danym społe-

czeństwie. Warto również zwrócić uwagę na rolę, jaką pełnią w tej materii tradycje 

zawodu i jego swoisty prestiż, przez co kształtują moralność danej grupy pracowniczej 

i wpływają na jej otwartość na innych oraz możliwość wprowadzenia imigrantów do 

pracy w sposób etyczny. Ważna jest również struktura wewnętrzna danego zawodu, 

wewnętrzny układ powiązań i zależności międzyludzkich, charakter relacji pomiędzy 

przedstawicielami danej społeczności. Wszystkie te elementy, kształtując moralność 

pracowniczą grupy, kształtują przede wszystkim jej etykę zawodową. Potwierdzeniem 

tak postawionej tezy jest założenie J. Sikory, zgodnie z którym stwierdzono, że na 

etykę zawodową składają się [9]:  

1. właściwa dla danego zawodu konkretyzacja ogólnie uznanych w społeczeństwie 

wymogów moralnych,  

2. moralność zawodowej hierarchii wartości, 

3. swoisty, preferowany przez grupę zawodową sposób rozwiązywania konfliktów, 

4. wartości moralne. 

Jedną z metod wpływania na kształtowanie się moralności pracowniczej i tym samym 

przygotowanie danej grupy zawodowej do większej otwartości na potencjalne zmiany 

spowodowane napływem imigrantów jest tworzenie kodeksów etyki zawodowej, które 

regulują zachowania osób wykonujących pracę w różnych zawodach. Nie mają one 

formalnej mocy normatywnej, stanowią jednak istotny sposób oddziaływania na postawy 

pracowników i ich zachowanie w pracy poprzez wskazanie zasad godności zawodowej 

pracownika i jego odpowiedzialności, jednocześnie uwzględniając specyfikę wykony-

wanego przez niego zawodu [10]. Tym samym kodeks etyki zawodowej może stanowić 

uzupełnienie przepisów prawnych i regulaminów oraz w konsekwencji kształtować po-

czucie odpowiedzialności za społeczne następstwa zachowań na płaszczyźnie zawodowej.  

Istotnym dla kształtowania etyki zarządzania w sytuacji zmian i wprowadzania 

nowych pracowników – zwłaszcza takich, którzy przez błędne ich odbieranie (jak imi-

granci w związku z nielegalną imigracją) mają utrudnioną asymilację w miejscu pracy – 

jest regulacja relacji pomiędzy członkami danej grupy pracowników oraz zabezpie-

czenie ich przed ewentualnymi nadużyciami wiążącymi się ze specyfiką uprawianego 

zawodu. Ważnym jest również egzekwowanie wymogów moralności zawodowej i kate-

goryczny brak przyzwolenia na zachowania krzywdzące, co stanowi istotny czynnik 

dla poprawnego kształtowania charakteru i spójności danej grupy. Menadżerowie 

powinni promować przede wszystkim uniwersalne zasady etyczne – równość, spra-

wiedliwość, przejrzystość (zarówno obowiązków, jak i praw), co jest równie ważne, jak 

pozostałe czynniki kształtujące „klimat organizacji”, do których należy zaliczyć godne 

wynagrodzenie oraz brak przedmiotowego traktowania (w tym zapobieganie mobbin-
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gowi). Elementy te stanowią w nowoczesnym społeczeństwie fundament kształtowania 

stosunków pracowniczych zarówno między samymi zatrudnionymi, jak i w relacji 

przełożony–podwładny. Idealnym byłoby przestrzeganie powyższych zasad wobec 

wszystkich pracowników – niestety, według przeprowadzonych i opublikowanych 

badań wynika, że tylko 46% respondentów zgadza się ze stanowiskiem, iż uchodźcy 

w Polsce powinni mieć takie same możliwości rozwoju jak Polacy, natomiast aż 23% 

badanych reprezentuje zdanie odmienne [11]. Wskazane podejście wymaga podjęcia 

natychmiastowych działań w postaci np. kampanii społecznych, gdyż wszystko to, co 

rozumie się pod pojęciem „równość” stanowi zasadę gwarantowaną konstytucją [12] 

i jest podstawowym prawem każdego człowieka5.  

W celu jak najbardziej efektywnego zarządzania przedsiębiorstwem i wprowadza-

niem imigrantów do społeczeństwa pracowniczego należy kierować się podstawowymi 

wartościami etyki biznesu i zarządzania, takimi jak [13]:  

1. odpowiedzialność firmy za wpływ, jaki wywiera na otoczenie (i gotowość do 

zmian i wycofania się z błędnych decyzji),  

2. przejrzystość informacji o decyzjach i działaniach podejmowanych przez 

przedsiębiorstwo, 

3. świadomość wpływu na środowisko, jakie wywiera obecność firmy w otoczeniu. 

 Uwzględnienie potrzeb pracowników, godne wynagrodzenie ich stosownie do 

wniesionego wkładu i równe szanse na awans to podstawy, które wpajane i sumiennie 

przestrzegane pozwalają na lepsze poznanie sytuacji i rozwiązanie części uprzedzeń 

i problemów, jakie wynikają z potencjalnie nierównej sytuacji imigrantów zarobkowych 

w Polsce.  

3. Zjawisko legalnej imigracji i jej specyfika w Polsce w latach 2015-2022 

Pojęcie migracja (w niniejszym opracowaniu stosuje się określenie imigracja jako 

opis zjawiska przemieszczania się ludności pomiędzy państwami) pochodzi od łaciń-

skiego słowa migratio i oznacza przesiedlenie się [14]. Zjawisko imigracji zazwyczaj 

tłumaczy się jako wędrówkę ludów i całokształt przemieszczeń prowadzących do zmiany 

miejsca pobytu na stałe lub czasowo [15]. Ludzie migrowali od zarania dziejów, np. 

poszukując lepszego i bezpieczniejszego miejsca do życia. 

Ze względu na fakt, że migracje są zjawiskiem skomplikowanym i wielowymiaro-

wym oraz obiektem zainteresowania różnorodnych perspektyw badawczych trudno 

byłoby oczekiwać jednej, wyczerpującej i w pełni zadowalającej, teorii czy koncepcji 

w pełni objaśniającej zachowanie związane z mobilnością, 

Zgodnie z przyjętą klasyfikacją mianem migranta (imigranta) określa się osobę, która 

zmienia miejsce zamieszkania, przenosząc się z jednego miejsca w kraju do innego 

(migrant, migracje wewnętrzne) lub z jednego do innego państwa (imigracja zewnętrzna). 

Zmiana miejsca (kraju) pobytu wynika z różnych powodów, głównie politycznych lub 

ekonomicznych. 

Polska, na przełomie XX i XXI w. znalazła się między rozwiniętą gospodarczo 

i uprzemysłowioną częścią zachodnią Europy, opartą na dobrze rozwiniętych systemach 

rządów demokratycznych a ubogą Europą Wschodnią i Azją, z przewagą państw słabo 

rozwijających się, opartych na różnych, nawet autorytarnych systemach rządów. Takie 
 

5 Z tych samych badań wynika również, że przynajmniej 43% Polaków uważa, że uchodźcy i osoby 

ubiegające się o status uchodźcy stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa Polski.  
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usytuowanie naszego kraju powodowało, że był on najpierw postrzegany przez cudzo-

ziemców jako kraj tranzytowy między Azją i ubogą Europą Wschodnią a bogatym 

Zachodem.  

Należy podkreślić, że na kształt współczesnych imigracji z i do Polski znaczący 

wpływ miały dwa wydarzenia: upadek komunizmu w 1989 r. oraz przystąpienie Polski 

do Unii Europejskiej w 2004 r. Okres transformacji ustrojowej w Polsce to czas 

zwiększonej imigracji cudzoziemców i cudzoziemek, zwłaszcza z takich państw jak 

Ukraina, Białoruś, Armenia i Wietnam. Co ważne, Polska przestała być traktowana 

jako kraj tranzytowy, stając się miejscem docelowym imigrantów. 

Na koniec 2021 r. w Polsce przebywało prawie pół miliona cudzoziemek 

i cudzoziemców, czyli trochę powyżej jednego procenta populacji kraju. Największą 

grupą cudzoziemców są imigranci zarobkowi. Przyjeżdżają do Polski na pobyty 

krótko- lub długoterminowe ze względu na możliwości zatrudnienia. Przebywają 

w kraju na podstawie wizy pracowniczej, zezwolenia na pobyt czasowy lub stały albo 

zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE. Strukturę legalnych imigrantów 

w Polsce przedstawiono na rysunku 4 (stan na 12.2021 roku). 

 
Rysunek 4. Struktura legalnych imigrantów w Polsce w roku 2021 (z podziałem na główne państwa ich 

pochodzenia). Źródło: migracje.gov.pl, [dostęp: 20.01.2022] 

Jak wynika z analizy danych zamieszczonych na rysunku 4, największą grupę imi-

grantów przebywających na terenie RP stanowią obywatele Ukrainy, co musi być brane 

pod uwagę w planowaniu strategii zarządzania oraz praktycznego stosowania kultury 

i etyki w tym procesie. 

Warto podkreślić, że liczba zezwoleń wydawanych na pracę cudzoziemców w Polsce 

systematycznie rośnie. Z 457 tys. cudzoziemców, którzy 1 stycznia 2021 r. posiadali 

ważne dokumenty pobytowe, największe grupy stanowili obywatele [16]:  

• Ukrainy – 244,2 tys. osób; 

• Białorusi – 28,8 tys.; 

• Niemiec – 20,5 tys.;  

• Rosji – 12,7 tys.;  

• Wietnamu – 10,9 tys.;  

• Indii – 9,9 tys.; 

• Włoch – 8,5 tys.;  
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• Gruzji – 7,9 tys.; 

• Chin – 7,1 tys.; 

• Wielkiej Brytanii – 6,6 tys. 

Z kolei największy wzrost wśród obcokrajowców osiedlających się w Polsce, 

w porównaniu do roku 2020, dotyczył obywateli [17]: 

• Ukrainy – o 29,4 tys. osób; 

• Białorusi – o 3,2 tys.; 

• Gruzji – o 2,4 tys.; 

• Mołdawii – o 1,2 tys.; 

• Korei Południowej – o 0,5 tys. 

Dynamika wzrostu zezwoleń na legalny pobyt w Polsce została przedstawiona na 

rysunku 5. 
 

 
Rysunek 5. Zezwolenia na legalny pobyt w Polsce w latach 2012-2021.  

Źródło: migracje.gov.pl, [dostęp: 20.01.2022] 

Należy zaznaczyć, co jest istotne dla rozważań podjętych w niniejszym artykule, że 

większość wydawanych zezwoleń na pobyt związana jest z aktywnością zawodową – 

w 2020 r. dotyczyło to 76% cudzoziemców w województwach z największymi 

ośrodkami miejskimi. Najbardziej popularnymi regionami są województwa mazo-

wieckie – 119 tys. osób, małopolskie – 52 tys., wielkopolskie – 41 tys. oraz dolno-

śląskie – 37 tys. Co więcej, najczęściej w Polsce osiedlają się osoby młode – około 

60% cudzoziemców posiadających ważne zezwolenia na pobyt to osoby w przedziale 

wiekowym 18-40 lat, a tylko 4% stanowią osoby powyżej 60. roku życia. Najlicz-

niejszą grupą są imigranci zarobkowi, kolejną stanowią studenci zagraniczni, których 

w 2020 w polskich uczelniach kształciło się około 85 tys. oraz członkowie ich rodzin 

[18]. 
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4. Zakończenie 

Dynamiczny rozwój społeczno-ekonomiczno-gospodarczy XXI w. wyznacza nowe 

kierunki rozwoju, obejmując swoim zasięgiem niemalże wszystkie aspekty życia 

społecznego. Do takich, dynamicznie zmieniających się czynników należy rynek pracy 

w państwach rozwiniętych, w tym w Polsce. Cechą charakterystyczną państw najbo-

gatszych jest ujemny przyrost naturalny i postępujący proces starzenia się społe-

czeństw. W tej sytuacji pojawiają się naturalne dylematy związane z odpowiedzią na 

proste pytanie: kto wypełni pojawiającą się na rynku pracy lukę? Należy podkreślić, że 

jest to zjawisko charakteryzujące gospodarki wszystkich państw Unii Europejskiej.  

Wobec podjętych rozważań, próbując odpowiedzieć na postawione powyżej pytanie 

warto sformułować wnioski końcowe o charakterze ogólnym: 

1. W wyniku pogłębiania się różnic ekonomicznych pomiędzy państwami oraz 

w wyniku konfliktów zbrojnych zjawiska imigracji będą się nasilać, wobec czego 

koniecznym staje się pilne opracowanie i wdrożenie systemowego podejścia do 

imigrantów z poszanowaniam ich praw i godności, poprzez stosowanie zasad etyki 

w procesie zarządzania. 

2. Jak pokazały wydarzenia w Ukrainie sytuacja sytuacja międzynarodowa i uchodź-

cza zmienia się błyskawicznie – stosowanie zasad etyki w stosunku do osób, które 

przeżyły traumę wojny, staje się zadaniem kluczowym. 

3. W opisanej w pracy sytuacji braku personelu pozostaje jedyna możliwość polega-

jąca na przyjmowaniu legalnych imigrantów, co z kolei obliguje państwo, spo-

łeczności lokalne oraz samych przedsiębiorców do stosowania zasad etyki i między-

kulturowości w procesie zarządzania.  

Praktyczna realizacja wskazanych powyżej zaleceń stanowi warunek konieczny do 

harmonijnego wprowadzenia legalnych imigrantów do nowego społeczeństwa na nowym 

rynku pracy, w odmiennych realiach ekonomicznych i kulturowych. 
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Streszczenie 

Obecnie, po ponad dwudziestu latach doświadczeń nowego stulecia okazuje się, że pojawiły się zupełnie nowe 

lub przybrały na sile znane już procesy, które na co dzień decydują o funkcjonowaniu poszczególnych 

państw i regionów. Na arenie międzynarodowej pojawiły się nowe zjawiska, które determinują funkcjonowanie 

wręcz całych społeczeństw. Do zjawisk tych należą m.in. procesy ztarzenia się społeczeństw i niedobory na 

rynkach pracy państw UE, które determinują z kolei konieczność zapełaniania powstałej luki na rynku 

pracy legalnymi imigrantami, których pobyt w kraju goszczącym wiąże się z wdrożeniem zarządzania między-

kulturowego oraz stosowaniem zasad etyki w zarządzaniu. Uwarunkowania powyższe stanowią przyczynę 

do podjęcia rozważań na temat związków pomiędzy imigracją traktowaną jako zjawisko społeczne a etyką 

w zarządzaniu rozumianą jako przede wszystkim sposób traktowania pracownika-imigranta. Tak sfor-

mułowany zakres rozważań upoważnia z kolei do wskazania celu głównego opracowania, którym jest 

wskazanie zasadniczych problemów etycznych w zarządzaniu w aspekcie sytuacji demograficznej Polski 

i wynikającej z tego faktu konieczności uzupełniania niedoborów na rynku pracy imigrantami. W opra-

cowaniu dokonano analizy literatury oraz zrealizowano badania własne w oparciu o źródla wtórne.  

Słowa kluczowe: etyka, zarządzanie, imigracja, międzykulturowość 

Ethics in management and the problem of immigration in 21st century Poland 

Abstract 

Currently, after more than twenty years of experience in the new century, it turns out that completely new 

or even stronger processes have appeared, which determine the functioning of individual countries and 

regions on a daily basis. New phenomena have emerged in the international arena that determine the 

functioning of entire societies. These phenomena include, among others, mating processes of societies and 

shortages in the labor markets of EU countries, which in turn determine the need to fill the gap in the labor 

market with legal immigrants whose stay in the host country is related to with the implementation of 

intercultural management and the application of ethics in management. The above conditions are the 

reason for considering the relationship between immigration, treated as a social phenomenon, and ethics in 

management, understood primarily as a way of treating an employee-immigrant. The scope of the consi-

derations formulated in this way, in turn, authorizes the indication of the main goal of the study, which is to 

indicate the main ethical problems in management in the aspect of Poland's demographic situation and the 

resulting need to supplement labor market shortages with immigrants.In the study, the literature was 

analyzed and own research was carried out based on secondary sources. 

Keywords: ethics, management, immigration, interculturalism 

 



 

50 

 

Judyta Cabańska1 

Nowy Pakt o Migracji i Azylu –  

modernizacja unijnej polityki imigracyjnej i azylowej 

1. Wprowadzenie  

Migracje są stałym elementem historii ludzkości, który ma znaczący wpływ na społe-

czeństwa oraz gospodarki wielu państw. Dobrze zarządzane przepływy migracyjne mogą 

przyczynić się do rozwoju gospodarczego i społecznego. Na skutek nasilenia ruchów 

migracyjnych ludności w Europie w ostatnich latach szczególnego znaczenia nabrała 

realizacja polityki imigracyjnej i azylowej. Obejmuje ona zarządzanie legalną i niele-

galną imigracją oraz stosowanie wspólnych zasad azylowych. W związku ze skalą prze-

pływu ludności podczas kryzysu uchodźczego 2015-2016 konieczne stały się dodatkowe 

działania i reformy zapewniające bezpieczeństwo granic system relokacji osób ubiega-

jących się o azyl. Kilka lat po kryzysie uchodźczym w 2015 r. nadal brakuje skutecznej 

polityki migracyjnej i azylowej. Próbą wyjścia z impasu w unijnej polityce migracyjnej 

jest Nowy Pakt o Migracji i Azylu ogłoszony we wrześniu 2020 r. przez Komisję 

Europejską.   

Celem rozdziału jest omówienie przyszłości polityki migracyjnej i azylowej w Unii 

Europejskiej poprzez analizę głównych założeń Nowego Paktu o Migracji i Azylu. 

W rozdziale wskazano na kluczowe wyzwania związane z migracją, przed którymi 

obecnie stoi Unia Europejska.  

W pierwszej części rozdziału przedstawiono główne założenia polityki imigra-

cyjnej i azylowej. Druga część rozdziału stanowi analizę zmian w polityce azylowej 

wprowadzanych podczas kryzysu uchodźczego oraz identyfikację luk w przepisach 

dotyczących wspólnego systemu azylowego. W trzeciej części rozdziału dokonano 

przeglądu wniosków ustawodawczych przedstawionych w ramach Nowego Paktu 

o Migracji i Azylu, które mają na celu zaradzenie zidentyfikowanym lukom. 

2. Główne założenia polityki imigracyjnej i azylowej UE 

W obliczu zwiększonego napływu ludności do Europy prowadzenie nowoczesnej 

i kompleksowej polityki imigracyjnej przez Unię Europejską ma coraz większe zna-

czenie. Zgodnie z art. 79 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej realizacja wspólnej 

polityki imigracyjnej ma na celu zapewnienie skutecznego zarządzania przepływami 

migracyjnymi oraz sprawiedliwego traktowania obywateli państw trzecich, przybywa-

jących legalnie w państwach członkowskich, a także zapobieganie nielegalnej imigracji 

i handlowi ludźmi. Aby zrealizować te cele, podejmowane są działania w ramach takich 

obszarów, jak: warunki wjazdu i pobytu oraz normy dotyczące procedur wydawania 

przez państwa członkowskie długoterminowych wiz i dokumentów pobytowych; okre-

ślenie praw obywateli państw trzecich, przebywających legalnie w państwie człon-

kowskim, w tym warunków dotyczących swobody przemieszczania się i pobytu 

 
1 judyta.cabanska@ue.poznan.pl, Katedra Europeistyki, Instytut Gospodarki Międzynarodowej, Uniwersytet 

Ekonomiczny w Poznaniu, www.ue.poznan.pl. 
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w innych państwach członkowskich; nielegalna imigracja i nielegalny pobyt, w tym 

wydalanie i odsyłanie osób przebywających nielegalnie; zwalczanie handlu ludźmi, 

w szczególności kobietami i dziećmi. 

Zgodnie z postanowieniami zawartymi w traktacie lizbońskim polityka imigracyjna 

powinna podlegać zasadzie solidarności i sprawiedliwego podziału odpowiedzialności 

między państwami członkowskimi, w tym również na płaszczyźnie finansowej [1].  

Wspólna polityka imigracyjna ma prowadzić do zapewnienia wyważonego podejścia 

zarówno do imigracji legalnej, jak i nielegalnej. W ramach działań w zakresie imigracji 

legalnej Unia Europejska dąży do stworzenia jednolitych praw i obowiązków dla legal-

nych imigrantów i obywateli państw członkowskich. Uprawnienia Unii w tym zakresie 

obejmują ustalenie warunków wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich, którzy przy-

bywają do danego państwa członkowskiego i w nim przebywają. Natomiast prawo do 

określenia wielkości napływu osób z państw trzecich poszukujących pracy przysługuje 

państwom członkowskim. W celu zapobiegania i ograniczania nielegalnej imigracji 

UE prowadzi przede wszystkim politykę w zakresie powrotów respektującą prawa 

podstawowe. Ponadto UE może zawierać umowy z państwami trzecimi o readmisji, tj. 

odesłaniu nielegalnego imigranta do kraju jego pochodzenia lub wcześniejszego 

pobytu. Readmisja obejmuje obywateli państw trzecich, którzy nie spełniają warunków 

wjazdu, obecności lub pobytu na terytorium jednego z państw członkowskich.  

W ramach polityki azylowej UE w ostatnich latach przyjęła wiele istotnych prze-

pisów w celu ustalenia wspólnych zasad udzielania azylu. Od zobowiązania się państw 

członkowskich w 1999 r. do stworzenia wspólnego europejskiego systemu azylowego, 

mającego na celu sprostanie rosnącym wyzwaniom azylowym na poziomie europejskim, 

wprowadzono szereg zasad w celu zharmonizowania różnych systemów azylowych 

państw członkowskich. Podstawę prawną polityki azylowej UE stanowią art. 67 ust. 2 

oraz art. 78 TFUE, a także art. 18 Karty praw podstawowych UE. Celem polityki azy-

lowej UE jest opracowanie wspólnej polityki w dziedzinie azylu, ochrony uzupełniającej 

i ochrony czasowej, pozwalającej na przyznawanie odpowiedniego statusu każdemu 

obywatelowi państwa trzeciego potrzebującemu ochrony międzynarodowej oraz na 

zapewnienie poszanowania zasady non-refoulement (zgodnie z tą regułą osoby, której 

odmówiono przyznania statusu uchodźcy, nie wolno deportować do kraju, w którym 

groziłoby jej niebezpieczeństwo prześladowania) [2].  

3. Reakcja UE na kryzys uchodźczy  

Kryzys uchodźczy w latach 2015-2016 ujawnił wiele niedociągnięć europejskiej 

polityki imigracyjnej i azylowej w różnych obszarach, m.in.: w systemie azylowym 

UE, w zakresie powrotów i readmisji, w zarządzaniu zewnętrznymi granicami UE, w za-

kresie zapewniania migrującym alternatywy dla niebezpiecznych podróży, w zakresie 

wpisania unijnej polityki migracyjnej w długoterminowe, globalne trendy migracyjne 

oraz co do funkcjonowania zasady solidarności [ 3].  
W 2015 r. liczba osób przekraczających zewnętrzne granice UE podwoiła się 

w porównaniu do poprzedniego roku. W szczytowym momencie kryzysu uchodźczego 
w 2015 r. na granicy zewnętrznej UE zarejestrowano 1,82 mln przypadków nielegalnego 
przekroczenia granicy. W 2015 r. liczba wniosków o udzielenie azylu gwałtownie wzrosła 
do 1,28 mln, a w sumie w latach 2015 i 2016 o azyl ubiegało się ponad 2,5 mln osób. 
Większość osób ubiegających się o azyl pochodziła z Syrii, Afganistanu i Iraku. 
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W 2015 r. władze w państwach członkowskich wydały 593 tys. decyzji o azylu w pierw-
szej instancji – połowa z nich była pozytywna, natomiast w 2016 r. wydano 1,1 mln 
decyzji, z czego 61% było pozytywnych (spośród nich 1/3 przyznawała aplikantowi 
status uchodźcy – najwyższy poziom ochrony międzynarodowej). Przepisy prawa UE 
nie były zaprojektowane z myślą o sytuacji tak wyjątkowej, a długość i kompleksowość 
procedur i sposobów podejmowania decyzji nie ułatwiały UE szybkiej reakcji. Aby po-
dołać temu napływowi UE działała na kilku poziomach: przygotowanie reformy systemu 
azylowego, wzmacnianie bezpieczeństwa granic, zarządzanie przepływami migracyj-
nymi i wspieranie integracji uchodźców.  

W kwietniu 2015 r. podczas wspólnego posiedzenia ministrów spraw zagranicznych 
i ministrów spraw wewnętrznych państw członkowskich przyjęto 10-punktowy plan 
w sprawie migracji, w którym wymieniono najważniejsze zadania, jakie należałoby pilnie 
podjąć w odpowiedzi na rosnącą presję migracyjną [4]. 

W maju 2015 r. Komisja Europejska opublikowała natomiast „Europejski program 
w zakresie migracji”, nazywany także Europejską Agendą Migracyjną. W programie 
zaproponowano natychmiastowe działania w związku z sytuacją panującą w regionie 
Morza Śródziemnego oraz działania, które należy podjąć w najbliższych latach, by 
poprawić system zarządzania migracją. W ramach natychmiastowych działań ogłoszono 
zarządzanie migracją przez wprowadzenie systemu tzw. hotspots, zgodnie z którym 
agencje UE działają w terenie razem z państwami członkowskimi znajdującymi się na 
„pierwszej linii” szlaku migracyjnego w celu zapewnienia szybkiej identyfikacji i reje-
stracji migrantów. Zaproponowano także możliwość przeprowadzania operacji na 
Morzu Śródziemnym w ramach wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony, które miałyby 
na celu rozbicie sieci przemytników oraz walkę z handlem ludźmi (zwiększono środki 
przeznaczone na realizację operacji „Tryton” oraz „Posejdon” na Morzu Śródziemnym 
w latach 2015 i 2016). Zapowiedziano także wprowadzenie przez Komisję Europejską 
systemu reagowania w sytuacji nadzwyczajnej zgodnie z art. 78 ust. 3 TFUE, co ozna-
czało uznanie, że część państw członkowskich znajdowała się wówczas w sytuacji 
nadzwyczajnej, pozwalającej na zastosowanie środków tymczasowych na ich korzyść. 
W ramach najpilniejszych działań zapowiedziano także złożenie wniosku ustawodaw-
czego w celu ustanowienia stałego systemu relokacji osób wymagających ochrony 
międzynarodowej, który miałby funkcjonować w przypadku masowego napływu mi-
grantów w przyszłości. Ponadto wprowadzony został ogólnoeuropejski system prze-
siedleń 20 tys. osób potrzebujących ochrony międzynarodowej bezpośrednio z krajów 
ich pochodzenia, zgodnie z zaleceniem Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczo-
nych ds. Uchodźców (na ten cel zabezpieczono budżet w wysokości 50 mln euro 
w latach 2015 i 2016). Zaplanowano także zacieśnienie współpracy z krajami trzecimi 
położonymi w Afryce Północnej oraz na Bliskim Wschodzie, które ponoszą największy 
ciężar związany z obecnością azylantów. W celu wsparcia systemu przyjmowania mi-
grantów i zapewnienia im opieki zdrowotnej w państwach członkowskich, które znajdują 
się pod największą presją migracyjną utworzony został fundusz nadzwyczajny w wyso-
kości 60 mln euro [5].  

W pespektywie długookresowej Komisja Europejska zaproponowała działania 
w następujących obszarach:  

• ograniczenie zachęt dla nielegalnych imigrantów; 

• zarządzanie granicami przy jednoczesnym ratowaniu życia i zapewnianiu bezpie-

czeństwa;  
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• opracowanie silniejszej wspólnej polityki azylowej;  

• wprowadzenie nowej polityki w zakresie legalnej imigracji przez aktualizację i prze-

gląd systemu „niebieskiej karty” (dokument wydawany wykwalifikowanym pracow-

nikom, którzy nie są obywatelami UE, umożliwiający pobyt i pracę na terytorium 

dowolnego państwa członkowskiego z wyjątkiem Danii, Irlandii i Wielkiej Brytanii);  

• określenie nowych priorytetów polityki integracyjnej oraz optymalizację korzyści 

polityki migracyjnej dla osób i ich krajów pochodzenia [2].  

Na podstawie tego programu w kwietniu 2016 r. Komisja Europejska opublikowała 

szczegółowe wytyczne dotyczące legalnej imigracji i azylu. Reforma azylowa składała 

się z siedmiu wniosków ustawodawczych: przekształconego rozporządzenia dubliń-

skiego, przekształconego rozporządzenia Eurodac, rozporządzenia ustanawiającego 

Agencję Unii Europejskiej ds. Azylu, rozporządzenia w sprawie procedury azylowej, 

rozporządzenia w sprawie kwalifikowania, przekształconej dyrektywy w sprawie wa-

runków przyjmowania oraz unijnego rozporządzenia ramowego w sprawie przesiedleń. 

Wszystkie miały na celu przejście w kierunku skutecznych, sprawiedliwych i humani-

tarnych ram polityki azylowej, które mogą skutecznie funkcjonować również w czasach 

nagłego wzrostu liczby osób. Osiągnięto znaczne postępy w sprawie kwalifikowania, 

przyjmowania oraz przesiedleń, jak również rozporządzenia Eurodac, a zdecydowanie 

mniejsze postępy w zakresie rozporządzeń dublińskich i procedur azylowych [6].  

4. Nowy Pakt o Migracji i Azylu  

Chociaż liczba osób przybywających do Europy i ubiegających się o azyl spadła od 

2015 r., nadal istnieją wyzwania strukturalne. Ponadto ostatnie wydarzenia, takie jak 

pandemia COVID-19 czy sytuacja na granicy polsko-białoruskiej, podkreśliły potrzebę 

przygotowania UE do reagowania na sytuacje siły wyższej, które mają wpływ na 

systemy zarządzania migracją i azylem, jak również ochronę granic zewnętrznych UE. 

Postępy w reformie wspólnego europejskiego systemu azylowego poczynione w 2016 r. 

stały się podstawą do wprowadzania kolejnych rozwiązań. 

W dniu 23 września 2020 r. Komisja Europejska przedstawiła zapowiadany wcze-

śniej pakiet propozycji dotyczących wspólnej europejskiej polityki imigracyjnej i azy-

lowej. Głównym celem nowego paktu jest zbudowanie systemu, który zarządza i nor-

malizuje problem migracji w dłuższej perspektywie czasu, a który opiera się na warto-

ściach europejskich i prawie międzynarodowym. Kluczowym elementem jest Common 

European Framework for Migration and Asylum Management, bazujący na wcześniej-

szej propozycji reformy Wspólnego Europejskiego Systemu Azylowego [3].  

Pakt o Migracji i Azylu to obszerny zestaw dokumentów składający się z komuni-

katu, harmonogramu oraz dziewięciu następujących instrumentów:  

• wniosek ustawodawczy wprowadzający nowy system zarządzania azylem i migracją, 

tzw. Asylum and Migration Management Regulation; zmienia on zasady dyrektywy 

Rady z 25 listopada 2003 r. dotyczącej statusu obywateli państw trzecich będących 

rezydentami długoterminowymi (Nowe rozporządzenie w sprawie zarządzania 

azylem i migracją, COM/2020/610); 

• wniosek ustawodawczy regulujący zasady realizacji zasady solidarności w obszarze 

polityki migracyjnej i azylowej w sytuacji kryzysowej (Nowe rozporządzenie 

w sprawie sytuacji kryzysowych i spowodowanych działaniem siły wyższej, 

COM/2020/613); 
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• wniosek ustawodawczy proponujący wprowadzenie procedury screeningu dla 

wszystkich obywateli państw trzecich na zewnętrznych granicach UE (Nowe 

rozporządzenie w sprawie kontroli przesiewowej, COM/2020/612); 

• wniosek ustawodawczy zmieniający propozycje KE z 2016 r. co do udzielania 

ochrony międzynarodowej na terenie UE (Zmieniony wniosek dotyczący zmiany 

rozporządzenia w sprawie procedur azylowych, COM/2020/611); 

• wniosek ustawodawczy zmieniający propozycje KE z 2016 r. odnoszące się do 

funkcjonowania systemu Eurodac (Zmieniony wniosek dotyczący zmiany rozporzą-

dzenia Eurodac, COM/2020/614); 

• zalecenie dotyczące monitorowania sytuacji migracyjnej, przewidywania sytuacji 

kryzysowych i reagowania w przypadku ich wystąpienia (Nowy plan gotowości do 

reagowania w obszarze migracji i na wypadek kryzysu migracyjnego, C(2020) 6469); 

• zalecenie odnoszące się do legalnych dróg uzyskiwania ochrony w UE (Nowe 

zalecenie w sprawie przesiedleń i uzupełniających dróg migracji, C(2020) 6467); 

• zalecenie dotyczące operacji typu search-and-rescue, organizowanych przez łodzie 

prywatne (Nowe zalecenie w sprawie działań poszukiwawczo-ratowniczych prowa-

dzonych przez statki prywatne, C(2020) 6468); 

• wytyczne co do kwestii ułatwiania nielegalnego wjazdu, tranzytu i pobytu (Nowe 

wytyczne dotyczące dyrektywy w sprawie ułatwiania, C(2020) 6470) 201 [7]. 

Poprzednie wnioski Komisji dotyczące reformy wspólnego europejskiego syste-

mu azylowego miały na celu stworzenie sprawiedliwego i szybkiego procesu gwaran-

tującego dostęp do procedury azylowej, a także równe traktowanie, jasność i pewność 

prawa dla osób ubiegających się o azyl oraz wyeliminowanie niedociągnięć w zakresie 

powrotów. Cele te pozostały nadal aktualne, ale w nowym pakcie starano się zachować 

w jak największym stopniu poczynione postępy i kompromisy osiągnięte między 

Parlamentem Europejskim a Radą [8]. W ramach nowych rozwiązań zaproponowano 

regulacje dotyczące wprowadzenia kompleksowej procedury screeningu na granicach 

zewnętrznych oraz reagowania w sytuacjach kryzysowych [3].  

W ramach wypełniania luk, jakie występują w obszarze kontroli na granicach 

zewnętrznych oraz procedur azylowych i powrotu, Komisja zaproponowała ustanowienie 

na granicy płynnie przebiegającej procedury, która miałaby zastosowanie do wszyst-

kich obywateli państw trzecich przekraczających granicę bez zezwolenia i która obej-

mowałaby kontrolę przesiewową przed wjazdem, procedurę azylową oraz, w stosow-

nych przypadkach, szybką procedurę powrotu. Kontrola przesiewowa przed wjazdem 

będzie obejmować identyfikację, kontrole stanu zdrowia i bezpieczeństwa, pobranie 

odcisków palców i rejestrację w bazie danych Eurodac. Kontrola ta będzie stanowić 

pierwszy etap w ogólnym systemie azylowym i powrotowym, zwiększy przejrzystość 

dla zainteresowanych osób na wczesnym etapie.  

Komisja proponuje także ukierunkowaną zmianę wniosku z 2016 r. dotyczącego 

nowego rozporządzenia w sprawie procedur azylowych, aby umożliwić bardziej sku-

teczne i elastyczne stosowanie procedur granicznych na drugim etapie tego procesu [8]. 

Pakt zawiera propozycję płynnej procedury powrotu. Komisja Europejska zapropono-

wała połączenie przepisów dotyczących procedury powrotu i azylu w jednym instru-

mencie legislacyjnym. Ponadto zauważono, że zawsze należy zapewnić indywidualną 

ocenę każdego wniosku o azyl, a także pełne poszanowanie praw podstawowych, 

takich jak zasada non-refoulement [9].  
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Nowy pakt zawiera bardziej kompleksowe podejście do solidarności. Głównymi 

filarami tego nowego podejścia są relokacje i sponsoring powrotów. Proponowane roz-

wiązanie odpowiada na potrzebę poszerzenia solidarności poza relokację osób ubiega-

jących się o azyl, a także uwzględnienia relokacji innych kategorii migrantów. Ponadto, 

aby sprostać wyzwaniom związanym z osobami uratowanymi na morzu, proponuje się 

rozszerzenie zasady solidarności na operacje SAR, oparte na dobrowolnych wpłatach. 

Komisja Europejska określi środki, które mają na ten cel przeznaczyć państwa człon-

kowskie. Udział takich składek zostanie obliczony na podstawie klucza podziału opartego 

na 50% PKB i 50% ludności [10].  

Skuteczne zarządzanie granicami oraz realizacja polityki azylowej wymaga spój-

nego podejścia na poziomie europejskim i krajowym. Polityka prowadzona przez 

poszczególne kraje musi być spójna z ogólnym podejściem europejskim. Nowe roz-

porządzenie w sprawie zarządzania azylem i migracją będzie służyło osiągnięciu tego 

celu poprzez ściślejszą współpracę europejską. Ustrukturyzowany proces zapewniłby 

pomoc ze strony UE, tak by państwa członkowskie mogły wspierać się wzajemnie 

w budowaniu skutecznego systemu, ze strategiami krajowymi łączącymi politykę azy-

lową i powrotową na poziomie krajowym. Strategia europejska byłaby zbiorem wska-

zówek i wsparciem dla państw członkowskich.  

W reformie unijnych przepisów dotyczących azylu i powrotów uwzględniono także 

kwestię wzmocnienia zabezpieczeń i podniesienia standardów ochrony, jakie prawo 

UE przewiduje w odniesieniu do migrujących dzieci. Nowe przepisy zapewnią, aby we 

wszystkich decyzjach dotyczących migrujących dzieci brano pod uwagę przede wszyst-

kim dobro dziecka. Przedstawiciele małoletnich bez opieki powinni być wyznaczani 

szybciej, a europejska sieć placówek opiekuńczych powinna być wzmocniona. Według 

nowej propozycji dzieci bez opieki i dzieci poniżej lat 12 wraz z rodzinami powinny 

być zwolnione z procedury granicznej [8].  

Nowy Pakt zawiera także propozycję modernizacji bazy danych w taki sposób, by 

zliczani byli poszczególni wnioskodawcy (a nie wnioski). Zmieniony wniosek dotyczący 

rozporządzenia w sprawie ustanowienia Eurodac ma na celu zapewnienie wydajniej-

szego przetwarzania danych. Ma to służyć zapewnieniu pomocy przy stosowaniu 

nowych przepisów dotyczących przeniesienia odpowiedzialności w obrębie UE, ułat-

wieniu relokacji oraz lepszemu monitorowaniu osób powracających. 

Komisja Europejska zauważyła również, że w świetle wyniesionym z pandemii 

COVID-19 należy wprowadzić elastyczność w sytuacjach siły wyższej. Wniosek doty-

czący rozporządzenia ustanawiającego procedury i mechanizmy reagowania na sytuacje 

kryzysowe ma na celu zapewnienie, aby Unia dysponowała szczegółowymi przepi-

sami, które można stosować w celu zapewnienia skutecznej solidarności w sytuacjach 

kryzysowych w krajowych systemach zarządzania azylem i powrotami [11]. 

5. Podsumowanie 

Nasilenie ruchów migracyjnych w Europie ostatnich latach ujawniło potrzebę opra-

cowania nowego podejścia do kwestii migracji, przy jak najlepszym wykorzystaniu 

legalnej migracji do funkcjonowania rynku pracy, zapewnieniu ochrony potrzebującym, 

zwalczaniu nielegalnej migracji oraz skutecznym zarządzaniu granicami. Dodatkowo 

w związku z pandemią COVID-19 zauważono konieczność przygotowania UE do 

reagowania na sytuacje siły wyższej i szersze kryzysy, które mają wpływ na systemy 
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zarządzania migracją i azylem. Pakt o Migracji i Azylu określa nowe podejście Komisji 

do migracji, dotyczy zarządzania granicami i zapewnia większą spójność w celu zinte-

growania wewnętrznego i zewnętrznego wymiaru polityki migracyjnej. Celem Nowego 

Paktu o Migracji i Azylu jest zapewnienie kompleksowego podejścia do zarządzania 

migracją, zgodnego z zasadami solidarności i zintegrowanego kształtowania polityki, 

a także współodpowiedzialności. Wniosek Komisji Europejskiej musi jeszcze przejść 

przez proces legislacyjny w Parlamencie Europejskim i Radzie Unii Europejskiej. Jedną 

z najważniejszych zmian jest umożliwienie państwom członkowskim rezygnacji z udziału 

w relokacji osób ubiegających się o azyl i uchodźców w obrębie Unii Europejskiej, 

oferując im zamiast tego możliwość udzielania wsparcia finansowego. Propozycja Ko-

misji Europejskiej co do polityki azylowej jest kompromisem między stanowiskiem 

państw leżących na południowych granicach UE a podejściem państw Europy Środkowo-

Wschodniej oraz Austrii. Wątpliwości może budzić możliwość realizacji tego programu 

oraz to, że bezpieczeństwo granic ma pierwszeństwo przed dostępem do azylu. Pod-

kreślając zasadę non-refoulement zapisaną w międzynarodowym prawie dotyczącym 

uchodźców, Pakt wprowadza jednocześnie środki, które wyraźnie mają komplikować 

możliwość ubiegania się przez jednostki o ochronę w UE [12]. Nie ulega jednak 

wątpliwości, że propozycja Komisji Europejskiej jest próbą określenia kompleksowej 

polityki migracyjnej UE, w której podniesiono wiele kwestii dotyczących lepszego 

zarządzania imigracją oraz systemem azylowym.  
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Nowy Pakt o Migracji i Azylu – modernizacja unijnej polityki imigracyjnej i azylowej 

Streszczenie  

W opracowaniu przedstawiono cele unijnej polityki imigracyjnej i azylowej, zmiany wywołane kryzysem 

uchodźczym oraz założenia Nowego Paktu o Migracji i Azylu. Analiza została przeprowadzona w oparciu 

o przegląd przepisów unijnych oraz analizę propozycji Komisji Europejskiej w ramach Nowego Paktu 

o Migracji i Azylu. W opracowaniu wskazano najważniejsze kierunki zmian w ramach zarządzania migra-

cjami. Z przeprowadzonej analizy wynika, że Pakt o Migracji i Azylu jest próbą ustalenia kompleksowego 

podejścia do zarządzania migracją, zgodnego z zasadami solidarności i zintegrowanego kształtowania 

polityki.  
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The New Pact on Migration and Asylum – modernisation of the immigration 

and asylum policy of the EU 

Abstract 

The study presents the objectives of the EU immigration and asylum policy, changes caused by the refugee 

crisis and the assumptions of the New Pact on Migration and Asylum. The analysis was based on a review 

of EU regulations and an analysis of the European Commission's proposals under the New Pact on 

Migration and Asylum. The study indicates the most important directions of changes in migration mana-

gement. The analysis shows that the New Pact on Migration and Asylum is an attempt to establish a com-

prehensive approach to migration management, in line with the principles of solidarity and integrated 

policy making. 
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Patrycja Lipold1 

Działalność grup przemytniczych i ich wpływ  

na proces sekurytyzacji migracji do Unii Europejskiej 

1. Wprowadzenie 

Ograniczanie nieregularnych przepływów migracyjnych od 2015 r. jest wyzwaniem 

dla Unii Europejskiej oraz problemem, któremu próbują stawić czoła decydenci poli-

tyczni. Jest to jednak tym bardziej trudne, 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 zagro-

żeniem dla państw członkowskich. Celem niniejszej analizy jest wskazanie cech 

charakterystycznych grup przestępczych, które przemycają migrantów do Europy oraz 

przedstawienie ich sposobów działania. W artykule wymienione zostaną także nowe 

trendy, które pojawiły się w przemycie migrantów w 2020 i 2021 r. Właściwości 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.  

Metoda badawcza niniejszej pracy została oparta na modelu analityczno-empirycznym 

i obejmować będzie głównie metody jakościowe: eksplorację pierwotnych i wtórnych 

dokumentów, analizę danych oraz metodę syntetyczną. Określenia nieregularny bądź 

nielegalny będą wobec procesu migracji oraz migrantów używane naprzemiennie, 

zgodnie ze znaczeniami zawartymi w Słowniku Języka Polskiego. Słowo „nieregularny” 

oznacza w tym kontekście: „nieoparty na regułach, zasadach” [1], natomiast nielegalny: 

„niezgodny z prawem” [2].  

2. Przemyt migrantów do Europy – jak działają grupy przestępcze 

Jak szacuje Europol, 90% nielegalnego przemytu migrantów do Europy przybiera 

postać zorganizowaną i jest wspierana przez grupy przestępcze [3, s. 2]. Przemyt może 

dotyczyć całej trasy od kraju pochodzenia migranta do kraju docelowego lub tylko 

jednego z odcinków podróży do Europy. Migranci korzystają z pomocy przemytników, 

ponieważ: 

 
1 p.lipold@akademia.mil.pl, Centrum Badań nad Bezpieczeństwem, Akademia Sztuki Wojennej, 

https://www.wojsko-polskie.pl/aszwoj/. 
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• zapewniają oni dotarcie do kraju docelowego; 

• oferują pomoc na każdym etapie podróży; 

• wyposażają migrantów w fałszywe dokumenty; 

• udzielają porad prawnych w zakresie procedur oraz możliwości udzielenia ochrony 

międzynarodowej w krajach europejskich.  

Dwie trzecie migrantów, którzy w sposób nielegalny docierają do Europy, nie 

kwalifikuje się do uzyskania ochrony międzynarodowej. To osoby, które będą musiały 

powrócić do swoich krajów pochodzenia, przynajmniej teoretycznie, ponieważ read-

misja realizowana jest z dużymi trudnościami. Wielu ekspertów twierdzi, że niepowo-

dzenia w readmisji cudzoziemców działają jako czynnik przyciągający, a świadomość 

tę wykorzystują grupy przemytnicze, organizując migrantom nielegalną podróż do 

Europy. Większość z nich pozostanie przez dłuższy czas w Unii Europejskiej, co 

w sposób wymierny przełoży się na kolejne niepożądane procesy w strefie Schengen, 

jakimi są chociażby nielegalny pobyt czy nielegalna praca.  

Przepływy migracyjne do Europy charakteryzuje wielokierunkowość i zróżnicowanie. 

Na uwagę zwraca transnarodowy charakter procesu ze znacznymi różnicami w narodo-

wości zarówno osób przemycających, jak i przemycanych. Grupy przemytnicze orga-

nizują transport migrantów z krajów pochodzenia do krajów wjazdu do UE, którymi 

najczęściej są Hiszpania, Włochy, Grecja, a następnie ułatwiają ruchy wtórne do państw 

docelowych, wśród których wymienia się Francję, Niemcy, Wielką Brytanią. Przemyt 

migrantów odbywa się w sposób zróżnicowany. Z państw Afryki Północnej lub Turcji 

migranci przedostają się do UE głównie drogą morską. Będąc już w Europie, kon-

tynuują podróż do kraju docelowego przy pomocy przemytników drogą powietrzną lub 

lądową [5, s. 12]. Migranci podróżują głównie w samochodach, chociaż niektóre 

odcinki trasy pokonywane są pieszo.  

Szacuje się, że nielegalny przemyt migrantów jest równie dochodowy, jak przemyt 

narkotyków [6]. Chociaż ceny usług przemytniczych wydają się różnić w zależności 

od tras i oferowanych usług, przemyt z kraju pochodzenia, np. Iraku, Iranu czy kraju 

afrykańskiego może kosztować kilkanaście tysięcy euro lub USD, a przemyt z Turcji 

do kraju docelowego kilka tysięcy euro/USD. Pojedyncze odcinki podróży można 

zorganizować za kilkaset euro/USD [5]. Frontex ocenił, że w latach 2017-2019 grupy 

przemytnicze działające w zachodniej oraz centralnej części Morza Śródziemnego zaro-

biły ponad 330 mln euro. Na szlaku przemytniczym prowadzącym do Włoch naj-

bardziej dochodowy okazał się rok 2017 – przestępcy wygenerowali wówczas zyski 

w wysokości 135 mln euro, pobierając średnio od przemyconej osoby 1,3 tys. euro. 

W 2018 r. ceny za przemyt wzrosły do 1,8 tys. euro, jednak ogólne zyski grup przemytni-

czych spadły, ponieważ zmalała liczba przemycanych osób [4]. 

Godnym wzmianki jest fakt, że o ile na szlaku centralno-śródziemnomorskim 

w 2018 r. dochody grup zmalały, o tyle na szlaku zachodnio-śródziemnomorskim zna-

cznie wzrosły, osiągając 105 mln euro, podczas gdy w 2017 r. wyniosły 35 mln euro. 

Znacznie wzrosły także ceny za nielegalne dotarcie do Europy – przed 2018 r. migranci 

za przemyt z Algierii do Hiszpanii płacili od 500 do 1 tys. euro, a z Maroka 1-2 tys., 

natomiast od połowy 2018 r. kwota ta wynosiła 3 tys. euro [4]. Powodem przekiero-

wania działalności przestępczej na szlak zachodnio-śródziemnomorski było postrzeganie 

tej trasy jako alternatywy dla szlaku centralnego, na którym przemyt migrantów do 
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Europy został znacznie ograniczony, głównie dzięki polityce ówczesnego wicepremiera 

Matteo Salviniego.  

Przemytnicy korzystają z różnych systemów płatności, od metod internetowych po 

systemy bankowości „podziemnej”, w których pieniądze są deponowane i pobierane 

po skutecznej realizacji usługi przemytniczej. Popularnym systemem, z którego korzystają 

przemytnicy pochodzący z krajów bliskowschodnich jest system hawala, polegający na 

przekazywaniu i deponowaniu pieniędzy u zaufanych osób, czasami bez uczestnictwa 

jakiejkolwiek oficjalnej instytucji [3, s. 3-4].  

Przemyt migrantów jako nielegalna działalność gospodarcza ma wpływ na inne 

działania o charakterze ekonomicznym. Grupy przemytnicze wykorzystują legalne struk-

tury biznesowe, mające ułatwić pranie pieniędzy oraz powodujące korupcję. Procesy te 

dotyczą zarówno krajów pochodzenia, jak i tranzytu oraz państw docelowych. Chodzi 

na przykład o zakup sprzętu potrzebnego do nielegalnego przedostania się do Europy 

(łodzi, silników, kamizelek ratunkowych), wynajem pojazdów, pokoi lub miejsc, 

w których tymczasowo kwaterowani są migranci. Grupy przestępcze zdolne są do 

przeprowadzania skomplikowanych operacji, które obejmują pełen zakres usług prze-

mytu migrantów na całej trasie. Do tego spectrum należy zaliczyć dostarczanie migran-

tom fałszywych dokumentów. Zwraca na to uwagę Europejskie Centrum Przemytu 

Migrantów – w latach 2016-2019 wykryto 32 029 obywateli państw trzecich, którzy 

używali fałszywych dokumentów w przejściach granicznych przy wjeździe do UE lub 

strefy Schengen [5].  

Jak szacuje Komisja Europejska, około 50% grup zaangażowanych w przemyt 

migrantów to sieci multiprzestępcze, zajmujące się również handlem ludźmi, narkoty-

kami, bronią, oszustwami akcyzowymi i praniem pieniędzy [7]. W niektórych przypad-

kach grupy te mają powiązania z brutalnymi organizacjami przestępczymi i/lub gru-

pami zbrojnymi, na przykład na niektórych obszarach Sahelu, gdzie bojówki są opłacane 

za bezpieczny tranzyt migrantów przez kontrolowane przez nie terytorium lub gdzie 

lokalne milicje uczestniczą w działalności przemytniczej. 

Cechą charakterystyczną przemytu migrantów jest to, że jest on organizowany 

przez niezależne i luźne grupy, które działają w sposób elastyczny, szybko przystosowując 

się do zmieniających się okoliczności. Mogą też nawiązywać między sobą partnerstwa. 

Badacze zajmujący się przemytem migrantów podkreślają, że powstawanie tych grup 

często jest inicjowane oddolnie, przez lokalną społeczność [8], a zorganizowana przez 

przemytnika podróż ma zapewnić bezpieczne dotarcie do Europy. W grupach, w któ-

rych przemytnicy są częścią lokalnej społeczności, usługi są łatwo dostępne dla poten-

cjalnego migranta [9], a przemytnicy obdarzani zaufaniem społecznym. Inni badacze 

wskazują, że role poszczególnych osób nie są zintegrowane w sztywne hierarchie, 

a grupy cechuje zróżnicowana i elastyczna struktura [10]. 

Badania wykazały, że wysoce zorganizowane organizacje zwykle nie są zaangażo-

wane w przemyt migrantów [8, 11]. Struktura grup działających na szlaku wschodnio-

śródziemnomorskim zależy od kraju pochodzenia przemytników, „klientów”, wybranej 

trasy i stopnia trudności w przekraczaniu granicy. Grupy przemytnicze działające w tej 

części basenu Morza Śródziemnego można podzielić na dwie grupy: dostawców poje-

dynczych usług oraz grupy wielousługowe. Te pierwsze to małe grupy, które zarzą-

dzają przeprawą morską i często mają solidne korzenie w lokalnej społeczności. Re-

krutacja do przeprawy odbywa się poprzez pośrednika. Migranci przy jego pomocy 
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odbywają określoną część podróży. Z kolei większe i wielowymiarowe grupy mają 

swoje filie w krajach pochodzenia migrantów. Są to organizacje, które obsługują trasy 

lądowe, powietrzne lub morskie i zapewniają klientom różnorodne usługi, które obej-

mują także dostarczanie fałszywych dokumentów. Przemyt organizowany przez te 

grupy odbywa się etap po etapie [10]. 

Grupy przemytnicze są nie tylko elastyczne; w czasach pandemii okazało się, że są 

również odporne na globalne kryzysy, dostosowując swoją taktykę do działań organów 

ścigania poprzez szybką zmianę tras przemytu migrantów do UE [5]. Po początkowym 

spowolnieniu w marcu i kwietniu 2020 r., spowodowanym pandemią, przemyt mi-

grantów został szybko wznowiony. Grupy przestępcze uruchomiły nowy szlak na Wyspy 

Kanaryjskie, a sposób działania dostosowały do ograniczeń w przemieszczaniu się 

i wzmocnionych kontroli granicznych. W tym samym roku zorganizowały tranzyt mi-

grantów przez Bałkany Zachodnie do Niemiec, Włoch oraz na Zachód Europy. 

Migranci, choć początkowo utknęli w państwach bałkańskich z powodu pandemii 

i zamkniętych granic, po jakimś czasie mogli liczyć na pomoc przemytników w dalszej 

podróży. Wykorzystywano do tego samochody z wypożyczalni, naczepy samochodów 

ciężarowych oraz wbudowane w pojazdach kryjówki.  

Elastyczność grup przemytniczych nie jest czymś nowym, można ją było zaobser-

wować już podczas kryzysu migracyjnego w 2015 r. i 2016 r. Zawarcie porozumienia 

z Turcją oraz uszczelnienie granic przez państwa bałkańskie spowodowało powstrzy-

manie presji migracyjnej, jednak ograniczenia w przepływie migrantów spowodowały, 

że zostały one skierowane na szlaki centralno-śródziemnomorski oraz zachodnio-śród-

ziemnomorski [12]. 

W przemycie migrantów sporą rolę odgrywają media społecznościowe. Służą one 

nie tylko do anonimowego komunikowania się, ale również do: reklamowania niele-

galnych usług, oferowania fałszywych dokumentów, udostępniana map i tras przemytu, 

dogodnych dróg i miejsc, w których można przekroczyć granicę, wskazywania bez-

piecznych kryjówek. Specjalne aplikacje umożliwiają losowe tworzenie i używanie 

wirtualnych numerów telefonów. W mediach społecznościowych można znaleźć także 

oferty pracy, szczególnie dla osób, które odbywają podróż do Europy na kredyt i po 

przybyciu do kraju unijnego zobowiązane są zapłacić swój dług. Media znacznie 

ułatwiają przestępcom działanie: mogą oni w czasie rzeczywistym kontrolować mi-

grantów, przy zachowaniu pełnej anonimowości i zaletach dotarcia ze swoją ofertą do 

szerokiego grona odbiorców. Przez sieć odbywa się także oferowanie, zamawianie 

i handlowanie fałszywymi dokumentami. W połowie grudnia 2021 r. ujawniono 

w mediach społecznościowych 455 kont, na których oferowano nielegalną migrację 

przez Białoruś do UE. Proponowano w nich nie tylko przemyt, lecz również sprzedaż 

fałszywych dokumentów tożsamości, wiz oraz paszportów [13].  

Niemiecki badacz Matthias Neske, który zajmował się przemytem osób do i przez 

Niemcy, doszedł do wniosku, że w bezwzględnej większości przypadków nikt nie 

kontroluje całego procesu przemytu jako lider grupy przestępczej. Byłoby to nieefek-

tywne ze względów praktycznych, aby jedna grupa była odpowiedzialna za proces 

obejmujący kilka tysięcy kilometrów. Członkowie tych grup działają raczej jako „koor-

dynatorzy”, podczas gdy same działania przemytnicze są zlecane lokalnym członkom 

grup i są one całkowicie podporządkowane warunkom rynkowym. Taki schemat funk-
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cjonowania jest możliwy tylko w warunkach istnienia nowoczesnych systemów komu-

nikacyjnych [10]. 

Mając na uwadze dotychczasowe dostępne i zweryfikowane dane, grupom prze-

stępczym zajmującym się przemytem migrantów można przypisać następujące cechy:  

• są to grupy zróżnicowane, działające w sposób niezależny; 

• mają strukturę elastyczną, która nie jest oparta na sztywnej hierarchii; 

• są odporne, szybko przystosowują się do zmieniających się okoliczności i nowych 

warunków; 

• członkowie grup pochodzą z krajów pochodzenia nielegalnych migrantów i mają 

powiązania z lokalnymi środowiskami, co ma zbudować zaufanie do członków grupy; 

• na każdym etapie przemytu wykorzystują media społecznościowe, które są podsta-

wowym narzędziem komunikacji pomiędzy przemytnikami a migrantami.  

Ze względu na wielkość, organizacje przemytnicze możemy podzielić na grupy 

małe, zajmujące się przemytem na określonym odcinku szlaku migracyjnego oraz grupy 

większe, wielowymiarowe, które mają szerszy zasięg działania. Mogą one świadczyć 

kompleksowe usługi przemytu, dostarczania sfałszowanych dokumentów oraz udzie-

lania porad prawnych. 

3. Trendy oraz wyzwania w przemycie migrantów 

Najpopularniejszym sposobem przemytu migrantów jest transport w samochodach. 

Jest to sposób szeroko wykorzystywany na szlaku bałkańskim, którym migranci docie-

rają do Niemiec, Austrii, Francji, Szwecji lub Wielkiej Brytanii. Cudzoziemcy trans-

portowani są w różnych pojazdach: naczepach samochodów ciężarowych, samochodach 

dostawczych oraz osobowych. Podczas transportu w pojazdach, migranci mogą chować 

się w specjalnie skonstruowanych skrytkach. Zdarza się, że samochód, w którym trans-

portowani są migranci, jest pilotowany przez inny pojazd. Jego zadaniem jest informo-

wanie o policyjnych kontrolach na trasie przemytu. Często mają miejsce sytuacje, 

w których kierowcy samochodów pilotujących celowo dopuszczają się wykroczeń, przy-

ciągając tym samym uwagę patroli, aby samochód transportujący migrantów mógł 

swobodnie przejechać obok kontroli policyjnej.  

Według raportu Europolu, w 2020 r. ten modus operandi (przemyt w pojazdach) 

stosowany był na szlaku bałkańskim i wykazywał trend wzrostowy. Liczba spraw odno-

towanych w IV kwartale 2020 r. wzrosła trzykrotnie w porównaniu do analogicznego 

okresu, 2019 r. Ponadto liczba przypadków w 2020 r. podwoiła się w porównaniu 

z 2019 r., natomiast liczba przemyconych nielegalnych migrantów potroiła. Wzrosła 

także liczba przypadków, w których stosowany był samochód pilotujący [5, s. 13]. 

Według tego samego raportu, w 2020 r. pojawiły się dwa inne trendy w przemycie 

migrantów. Pierwszym z nich był przemyt przez kanał La Manche. Migranci zazwyczaj 

transportowani byli w małych pontonach typu RIB. W 2020 r. do Wielkiej Brytanii 

w ten sposób dotarło 8,5 tys. migrantów [5], z kolei w 2021 r. prawie 29 tys. Brytyjski 

rząd rozpoczął starania mające na celu powstrzymanie presji migracyjnej, która wzrasta, 

ponieważ przemyt przez kanał przybrał formę zorganizowaną. Migranci odpływają na 

wyspy z okolic Dunkierki lub Calais, zdarzają się także przypadki, kiedy podejmują tę 

próbę z belgijskiego wybrzeża [5].  

Kolejnym trendem było uruchomienie szlaku migracyjnego na Wyspy Kanaryjskie. 

W 2020 r. zarejestrowano na wyspach ponad 23 tys. migrantów, co oznaczało prawie 
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10-krotny wzrost w porównaniu do 2019 r. Najwięcej osób przybyło na archipelag 

w październiku (8 506) oraz listopadzie (9 662) [5]. Wzmożona presja migracyjna była 

reakcją na działania służb marokańskich, które wzmocniły patrole policyjne w północnej 

części kraju, uniemożliwiając migrantom dotarcie do północnych części, skąd mogliby 

przedostać się do Hiszpanii. Wobec tego przemytnicy przekierowali szlak na Wyspy 

Kanaryjskie. Migranci wypływali nie z północy kraju, ale z jego zachodnich części 

oraz pozostającej pod kontrolą Maroka Sahary Zachodniej. Innymi miejscami, z których 

migranci rozpoczynali podróż, to wybrzeża Senegalu, Mauretanii oraz Gambii. Z tego 

względu, że trasa była niebezpieczna, przemytnicy godzili się na podział płatności na raty: 

500 euro płacono z góry, natomiast 1800 po bezpiecznym dotarciu do archipelagu. 

W 2021 r. szlakiem tym dotarło na Wyspy Kanaryjskie około 23 tys. migrantów, co 

jest porównywalną liczbą do tej z 2020 r.  

Nowymi trendami w przemycie migrantów w 2021 r. było uruchomienie szlaku 

migracyjnego przez Białoruś oraz trasy na Cypr. Działania greckiej straży przybrzeżnej, 

zaostrzenie kontroli na granicy lądowej oraz morskiej spowodowały, że szlak z Turcji 

przesunął się w kierunku Cypru. W 2021 r. na wyspę dotarło prawie 12 tys. migrantów, 

podczas gdy rok wcześniej ponad 6 tys. Przesunięcia szlaków potwierdzają tezy 

o elastyczności grup przestępczych i dostosowywaniu się do reakcji służb. Zablokowanie 

jednej trasy powoduje uruchomienie kolejnej. Dotychczas trasa na Cypr nie była celem 

nielegalnej migracji, ponieważ łatwiej było dotrzeć na wyspy greckie. Kiedy jednak 

szlak został zablokowany, grupy przestępcze podjęły działania majce na celu prze-

transportowanie migrantów do innego państwa, będącego członkiem UE.  

W 2021 r. nieoczekiwanym i nie mieszczącym się dotychczas w żadnych kategoriach 

postępowaniem było wykorzystanie migrantów w działaniach hybrydowych i udział 

w przemycie aktora państwowego. Szlak migracyjny przez Białoruś został stworzony 

sztucznie, w odwecie za sankcje, przy współudziale podmiotu państwowego, w celu 

realizacji określonych celów politycznych. Działania zostały połączone z zawieszeniem 

umowy o readmisji ratyfikowanej w 2020 r. oraz ułatwieniami wizowymi dla cudzo-

ziemców z państw bliskowschodnich oraz afrykańskich. W 2021 r. szlakiem tym do 

Niemiec dotarło 11 tys. migrantów. Problemy związane z nielegalną migracją przez 

Białoruś pozostaną w 2022 r. wyzwaniem dla Polski oraz państw nadbałtyckich, chociaż 

nie są one szczególnym novum, ponieważ już wcześniej szlak przez wschodnią granicę 

był wykorzystywany do przemytu [19], a jak wskazują polscy badacze, m.in. Magdalena 

Perkowska, z punktu widzenia polskiej administracji nielegalną migrację przypisy-

wano głównie zorganizowanym grupom [20]. Obecnie Komisja Europejska uznała, że 

przeciwdziałanie powinno obejmować zestaw narzędzi obejmujący działania operacyjne, 

prawne, dyplomatyczne i finansowe oraz różne obszary polityki (w tym wizową), podej-

mując w stosownych przypadkach przedsięwzięcia w dziedzinie handlu, rozwoju czy 

pomocy finansowej [3, s. 15].  

Kluczowym czynnikiem ułatwiającym nielegalną migrację jest fałszowanie doku-

mentów. Mogą to być dokumenty podrobione, sfałszowane oraz użyte przez niewłaściwą 

osobę oryginalne dokumenty, z których część została wcześniej zgłoszona jako zagu-

bione. Fałszywe dokumenty umożliwiają nielegalnym migrantom podjęcie pracy, 

zawarcie pozornego małżeństwa oraz uzyskanie wizy do Unii Europejskiej. Problemem 

pozostają także nadużycia związane z uzyskaniem obywatelstwa. W grudniu 2021 r. 

policja niemiecka rozbiła grupę przestępczą, która ciężarnym kobietom z Wietnamu 
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ułatwiała zalegalizowanie pobytu w kraju. Obywatele Niemiec za opłatę w wysokości 

3-6 tys. euro godzili się uznać ojcostwo, dzięki czemu dzieci miały prawo do obywatelstwa 

niemieckiego, a matki jako opiekunki prawne do pobytu w Niemczech co najmniej do 

ukończenia przez dziecko 18. roku życia [17].  

Niepokojącą tendencją pozostaje nadużycie procedury azylowej oraz wykorzysty-

wanie przez grupy przestępcze luk prawnych. Są to działania, które dotyczą głównie 

wjazdu i legalizacji pobytu w UE. Problem ten dotyczy w dużej mierze Niemiec, dokąd 

migrują osoby, które w Grecji otrzymały ochronę międzynarodową. Po przybyciu do 

Niemiec ponownie składają wnioski o azyl. We wrześniu 2021 r. minister spraw wew-

nętrznych Horst Seehofer poinformował, że z 80 tys. wniosków o udzielnie ochrony 

międzynarodowej złożonych w 2021 r. w Niemczech, 34 tys. pochodziło od migrantów, 

którzy ochronę otrzymali już w Grecji [18].  

Kolejnym istotnym wyzwaniem pozostają nieletni – jak szacuje Komisja, jedna 

trzecia dzieci przybywających do UE to małoletni bez opieki. Są wrażliwą grupą, która 

stoi w obliczu różnych zagrożeń. Szereg takich osób ginie po przybyciu do UE, zanim 

jeszcze zostanie zarejestrowana przez organy azylowe [3, s. 19]. Małoletni są zmuszani 

do świadczenia usług grupom przestępczym, wykorzystywani seksualnie lub przeznaczani 

do nielegalnych adopcji. W tym kontekście przemyt migrantów łączy się z procesem 

handlu ludźmi. Główna różnica polega na tym, że migranci angażują się w nielegalny 

przemyt dobrowolnie, płacąc za usługi przemytnika w celu przekroczenia granicy i do-

tarcia do celu. W przypadku handlu ludźmi, ofiary procederu są zmuszane do podjęcia 

nielegalnych działań, stanowią cel wyzysku. W nielegalnym przemycie migrantów 

obydwa procesy mogą być ze sobą powiązane, ponieważ niejednokrotnie zdarza się, że 

migrant, który nie ma pieniędzy na nielegalną podróż do Europy, korzysta z możli-

wości odroczenia spłaty, co oznacza, że po dotarciu do kraju docelowego podejmuje 

nielegalną pracę, z której zyski będzie czerpać handlarz lub przemytnik. W tym 

zakresie kobiety są zmuszane do świadczenia usług seksualnych, natomiast mężczyźni 

do zarabiania pieniędzy dla grupy przestępczej. 

4. Grupy przestępcze a sekurytyzacja migracji 

Zapobieganie i ograniczanie nielegalnej migracji stało się priorytetem wielu państw 

europejskich, a polityka imigracyjna została powiązana z kwestiami bezpieczeństwa 

wewnętrznego w stopniu wcześniej niespotykanym. Początkowo badacze zajmujący 

się bezpieczeństwem odrzucali takie powiązanie, stwierdzając, że migracja jest raczej 

kwestią polityki wewnętrznej, jednak obecnie zarówno naukowcy, jak i decydenci 

polityczni są skłonni podzielić ten punkt widzenia, co znajduje odzwierciedlenie 

w kształtowanych przez poszczególne państwa działaniach w ramach polityk imigracyj-

nych. Należy zaznaczyć, że udział grup przestępczych w przemycie migrantów pozostaje 

bezsprzecznie stanem niepożądanym przez państwo, a unijni decydenci szacują, że stan 

ten będzie się utrzymywał z kilku powodów: 

• wzrostu demograficznego w krajach pochodzenia migrantów, napędzanego głównie 

niestabilną sytuacją społeczno-gospodarczą oraz polityczną; 

• braku możliwości zatrudnienia w krajach pochodzenia; 

• konfliktów, dyskryminacji, niesprawiedliwości; 

• degradacji środowiska, zmian klimatu; 

• postrzegania Europy jako regionu stabilnego i bezpiecznego [3]. 
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Nie bez znaczenia jest także motywowanie migrantów do podejmowania nielegalnej 

podróży do Europy przez grupy przestępcze. Dbają one o to, aby migranci po dotarciu 

do kraju docelowego, dokumentowali przybycie w postaci zdjęć i filmu, które następnie 

umieszczane są w mediach społecznościowych. Mają być nie tylko dowodem do 

zapłaty ostatniej raty za przemyt, ale również służyć celom promocyjnym.  

Należy zaznaczyć, że działalność zorganizowanych grup przestępczych, o cechach 

wymienionych wyżej, stanowi poważne wyzwanie dla wielu państw. Jak zaznaczono 

w raporcie Międzynarodowej Organizacji do Spraw Migracji (IOM), biorąc pod uwagę 

ilość środków finansowych, zaangażowanych w proces przemytu, stanowi on wyzwanie 

oraz zagrożenie dla suwerenności narodowej, a także zakłóca prawidłowe zarządzanie 

przepływami migracyjnymi [14, s. 60]. Jeśli państwo nie dostosuje się do nowych 

wyzwań i nie będzie reagować na zmieniające się okoliczności, jego zdolność do 

utrzymania właściwego poziomu bezpieczeństwa wewnętrznego może być zagrożona. 

Efekty tego zaniedbania mogą nie być widoczne od razu, co powoduje, że państwa 

w mniejszym lub większym stopniu sekurytyzują migrację. Zależy to od polityki rządu 

oraz obranego kierunku działań. Wydaje się jednak, że powiązanie to będzie w naj-

bliższych latach nadal aktualne, ponieważ: 

• nielegalna migracja stała się dla środowisk przestępczych bardzo dochodowa; 

• konieczna jest z jednej strony ochrona migrantów, podejmujących próby nielegalnej 

migracji, a z drugiej zagwarantowanie bezpieczeństwa i dalszego rozwoju społe-

czeństwom przyjmującym; 

• nielegalna migracja będzie się nasilać ze względu na różnice ekonomiczne pomiędzy 

krajami pochodzenia a docelowymi oraz zmiany klimatyczne; 

• w wystąpieniach decydentów politycznych, część z nich zwraca uwagę na to, aby 

przekraczanie granic odbywało się w zgodzie z istniejącymi przepisami.  

Nielegalne ruchy migracyjne mogą wchodzić w interakcję z bezpieczeństwem wew-

nętrznym na trzy możliwe sposoby: działania i środki, które wpływają na wzniecanie 

wewnętrznych konfliktów, działalność międzynarodowych grup przestępczych oraz 

wpływanie na rozprzestrzenianie się terroryzmu. Stopień, jaki każdy z tych czynników 

wpływa na bezpieczeństwo, zależy od państwa oraz jego odporności w zakresie 

zapewniania porządku publicznego i bezpieczeństwa narodowego: w niektórych pań-

stwach, szczególnie słabo zinstytucjonalizowanych, działalność grup przestępczych ma 

poważniejsze konsekwencje, może powodować korupcję, a także kwestionowanie, 

a nawet przejmowanie instytucji państwowych [11, s. 191].  

Jednym z najbardziej oczywistych powiązań pomiędzy nieregularną migracją 

a kwestiami bezpieczeństwa pozostaje udział grup przestępczych w przemycie migran-

tów. Stopień ich zaangażowania regulowany jest poprzez rynkowe mechanizmy podaży 

i popytu [15, s. 1]. Mechanizmy te wykraczają poza granice państw, ponieważ grupy 

przestępcze zawierają ze sobą sojusze i organizują się na arenie międzynarodowej. Ta 

swoista globalizacja procesu nieregularnej migracji tworzy nowe wyzwania dla państw 

narodowych. Choć w sferze gospodarczej granice pomiędzy państwami wydają się 

zacierać, przynajmniej w określonych regionach geograficznych czy w ramach pewnych 

organizacji, to w zakresie nielegalnej migracji sprawowanie kontroli nad granicami 

i utrzymanie bezpieczeństwa wewnętrznego pozostają wyzwaniem [11]. W państwach 

słabych dodatkowym problemem jest utrzymanie suwerenności i właściwej kontroli na 

terytorium państwa czy jego poszczególnych obszarach.  
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Według zaleceń IOM działania zmierzające do ograniczenia ryzyka związanego 

z procesami migracyjnymi powinny obejmować: 

• udoskonalenie mechanizmów kontroli wstępnej (realizowanej zanim osoba dotrze na 

granicę) oraz kontroli wjazdu; 

• ograniczenie nielegalnej migracji, w szczególności dokonywanej przy wykorzy-

staniu zorganizowanych grup zajmujących się przemytem osób; 

• zwiększenie zdolności instytucji państwowych do ścigania, zatrzymywania lub 

usuwania z terytorium państwa osób, które stwarzają zagrożenie dla bezpieczeństwa 

[16, s. 11]. 

Na konieczność walki z organizacjami przestępczymi zwraca także uwagę Unia 

Europejska. Odnowiony plan działań przeciwko przemytowi migrantów na lata 2021- 

-2025, opiera się na następujących głównych filarach:  

• wzmocnionej współpracy z krajami partnerskimi i organizacjami międzynaro-

dowymi; 

• wdrożeniu ram prawnych w celu prowadzenia postępowań wobec przemytników 

działających na terytorium UE i poza nim; 

• zapobieganie wyzyskowi i zapewnianie ochrony migrantom; 

• wzmacnianie współpracy i wspieranie organów ścigania i sądownictwa w odpo-

wiedzi na nowe wyzwania; 

• pogłębianie wiedzy na temat sposobów działania przemytników.  

5. Analiza wyników 

Europol uznał przemyt migrantów oraz handel ludźmi za dwa priorytetowe obszary 

wymagające reakcji i odpowiednich działań w nadchodzących latach [16]. Bezrobocie, 

które w wyniku pandemii pojawiło się wielu krajach, dodatkowo zwiększy handel 

ludźmi i przemyt migrantów z krajów doświadczających gwałtownych i długotrwałych 

wzrostów poziomu bezrobocia. Multiplikowanie czynników, takich jak słabość ekono-

miczna państw, wysokie bezrobocie, brak perspektyw, niski poziom bezpieczeństwa 

(klęski żywiołowe, konflikty) w krajach pochodzenia, będzie powodować wysoką presję 

migracyjną w kierunku Unii Europejskiej.  

W coraz większym stopniu przemyt migrantów przyjmuje formę zorganizowaną. 

Przygotowaniem i realizacją usługi przemytniczej zajmują się grupy przestępcze, które 

działają w basenie Morza Śródziemnego, krajach pochodzenia migrantów oraz pań-

stwach docelowych. Wśród najważniejszych cech grup przestępczych, wpływających 

na trudności w ich wyśledzeniu oraz rozbiciu przez policje graniczne należy wymienić 

elastyczność, transnarodowość, odporność oraz korzystanie z mediów społecznościo-

wych, zapewniających anonimowość organizatora na każdym etapie przemytu.  

Jak wskazują dane Europolu, każda operacja przeciwko grupie przestępczej zajmu-

jącej się przemytem migrantów oraz fałszowaniem dokumentów angażuje ogromne 

siły i środki, w których bierze udział kilkuset funkcjonariuszy policji. Niehierarchiczna 

struktura organizacji sprawia, że jej odbudowanie i zastąpienie zatrzymanych 

członków nowymi może nastąpić szybko. Tym samym walka z działalnością przemyt-

niczą grup zorganizowanych pozostaje dużym wyzwaniem dla państwa oraz służb 

porządkowych. 

Sporym wyzwaniem pozostaje również szybkość reakcji grup przestępczych. 

Zintensyfikowanie kontroli granicznych na północy kraju przez służby marokańskie 
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spowodowało przesunięcie szlaku przez Maroko do Hiszpanii w kierunku Wysp Kana-

ryjskich. Szlak uruchomiony pod koniec 2020 r., w 2021 r. był nadal aktywny. Z kolei 

ściślejsze kontrole na granicy grecko-tureckiej oraz na Morzu Egejskim spowodowały 

przesunięcie w kierunku Cypru: w 2021 r. na wyspę dotarło dwa razy więcej migrantów 

niż w 2020 r. Organizacje przestępcze pozostają więc bardzo aktywne w poszukiwaniu 

nowych szlaków i testowaniu tras dotarcia do Unii Europejskiej.  

Wszystkie wymienione wyżej czynniki wpływają na postrzeganie procesu nielegalnej 

migracji przez pryzmat bezpieczeństwa. Opanowanie szlaków migracyjnych przez grupy 

przestępcze dodatkowo sprzyja procesowi sekurytyzacji migracji. Ponadto pozostaje 

wyzwaniem dla organów państwowych, które są odpowiedzialne za zapewnianie bez-

pieczeństwa publicznego oraz utrzymywanie porządku na terytorium kraju. Zyski, 

jakie generują grupy przestępcze oraz wciąż rosnący popyt na usługi przemytnicze po-

wodują, że proces ten daleki jest od zakończenia.  

6. Zakończenie 

Komisja Europejska podkreśliła, że reakcja organów ścigania i sądów na przemyt 

migrantów musi szybko dostosowywać się do stale zmieniającego się krajobrazu prze-

stępczego [3]. Działania powinny w szczególności skupiać się na przemycie cyfrowym, 

fałszerstwach dokumentów, dochodzeniach finansowych i odzyskiwaniu mienia, pocho-

dzącego z przestępstwa. Monitoring mediów społecznościowych pozostaje kluczowy, 

nie tylko dla postępowań prowadzonych przez służby, ale także dla odkrywania 

dynamiki przemytu oraz nowych trendów migracyjnych.  

Podstawowe znaczenie w walce z zorganizowanymi grupami przestępczymi ma 

działalność antyprzemytnicza poszczególnych państw, nie tylko członków Unii Euro-

pejskiej, ale też krajów leżących poza nią. Wymienione jednak wyżej cechy charakte-

rystyczne organizacji przemytniczych powodują, że dotychczasowe działania i wysiłki 

są fragmentaryczne. Każde dochodzenie w sprawie przemytu migrantów powinno 

obejmować dochodzenie finansowe, którego celem jest odebranie grupom przestęp-

czym zysków, pochodzących z przestępstwa, co jednak nie jest normą i nie występuje 

regularnie [3]. Dodatkowo, struktura grup oraz ścisłe powiązanie ze społecznościami 

lokalnymi czynią to zadanie wysoce skomplikowanym. 

Zwalczanie nielegalnej migracji wiąże się z wieloaspektowym podejściem do pro-

blemu. Po pierwsze, konieczne jest promowanie legalnych ścieżek dotarcia do Europy. 

Po drugie, wspieranie krajów pochodzenia, współtworzenie miejsc pracy w ojczyznach 

migrantów, godnych warunków życia, a także wzmacnianie krajów pochodzenia oraz 

tranzytu w ochronie granic. Z perspektywy krajów europejskich konieczne jest zinten-

syfikowanie współpracy w zakresie powrotów migrantów, readmisji oraz reintegracji. 

Kluczowe znaczenie ma również walka z grupami przestępczymi oraz ochrona granic. 

Bez podjęcia wysiłków w tej sferze, rozwiązanie problemu przemytu migrantów jest 

niemożliwe, co z kolei bezpośrednio wpływa na dalsze postrzeganie procesu w kon-

tekście sekurytyzacji.  
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Działalność grup przemytniczych i ich wpływ na proces sekurytyzacji migracji 

do Unii Europejskiej 

Streszczenie 

Ograniczanie nieregularnych przepływów migracyjnych pozostaje wyzwaniem dla Unii Europejskiej tym 

bardziej trudnym, że szlaki prowadzące do państw członkowskich zostały opanowane przez grupy prze-

stępcze, które organizują nielegalne przeprawy. Według Frontexu, liczba migrantów, którzy w 2021 r. niele-

galnie 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 przemyt-

nicza nie jest procesem, który pojawił się w ostatnich latach, jednak cechy charakterystyczne grup prze-

stępczych zajmujących się tym procederem wskazują, że walka z jego organizatorami pozostaje równo-

cześnie wyzwaniem i zagrożeniem dla państw członkowskich. Celem niniejszej analizy jest wskazanie cech 

charakterystycznych grup przestępczych, które przemycają migrantów do Europy oraz przedstawienie ich 

sposobów działania. W artykule wymienione zostaną także nowe trendy, które pojawiły się w przemycie 

migrantów w 2020 i 2021 r. Właściwości 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. 

Słowa kluczowe: przemyt migrantów, szlaki migracyjne, nieregularna migracja, sekurytyzacja migracji  

Activities of smuggling groups and their impact on the process of securitization 

of migration to the European Union 

Abstract 

Reducing irregular migration flows remains a challenge for the European Union, all the more difficult as 

the routes to the Member States have been taken over by criminal groups that organize illegal crossings. 

According to Frontex, the number of migrants who crossed European borders illegally in 2021 was 

200,000, reaching the level of 2017. Taking into account the Commission's data on the 90% share of 

organized groups in migrant smuggling, the scale of the process remains huge, and limiting irregular 

migration flows has become a priority goal not only for the Member States but also for the European Union. 

An important issue in the debate on migration policy is the smuggling of migrants. Smuggling activity is 

not a process that has emerged in recent years, but the characteristics of the criminal groups involved in this 

practice indicate that the fight against its organizers remains both a challenge and a threat to the Member 

States. The purpose of this analysis is to identify the characteristics of the criminal groups that smuggle 

migrants to Europe and to present their modus operandi. The article will also mention new trends that 

appeared in the smuggling of migrants in 2020 and 2021. The characteristics of criminal groups and the 

specificity of their activities have a significant impact on the perception of illegal migration in terms of 

security, i.e. further securitization of migration. As the analysis shows, this tendency will not slow down 

after 2021. 

Keywords: smuggling of migrants, migration routes, irregular migration, securitization of migration 
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Piotr Maśloch1, Jan Prusinowski1 

Kryzysy migracyjne w XXI wieku –  

zarządzanie i skutki na poziomie lokalnym 

1. Wstęp 

Ważnym elementem w zapewnieniu bezpieczeństwa wewnętrznego państwa w wa-

runkach globalizacji jest aktywny udział w tych procesach społeczności lokalnych. 

W tym ujęciu lokalizm (regionalizm) stanowi tendencję polegającą na dążeniu wspólnot 

lokalnych (regionalnych) do osiągnięcia wysokiego stopnia samostanowienia. Loka-

lizm i regionalizm stają się obecnie zjawiskiem globalnym, co oznacza, że nie stanowią 

przeciwieństwa globalizacji. Wręcz odwrotnie – procesy te traktuje się jako uzupeł-

nienie lub/i modyfikację umiędzynarodowienia gospodarki. 

Nowoczesne państwo narodowe wydaje się dobrze przygotowane do współ-

czesnych potrzeb odpowiedzialności oraz aktywnego i skutecznego udziału w życiu 

politycznym. Dlatego też w polityce Unii Europejskiej państwo reprezentowane przez 

rząd centralny wciąż pozostaje głównym podmiotem, pomimo wzrastającego znaczenia 

niższych szczebli władzy publicznej oraz podmiotów prywatnych, w tym korporacji 

transnarodowych. Z drugiej jednak strony we współczesnym świecie odżywają lokalizmy 

i regionalizmy, nasilają się nastroje separatystyczne oraz dążenia do uzyskania większej 

autonomii. Wszystkie te czynniki powodują, że obecnie w procesie zapewnienia bez-

pieczeństwa wewnętrznego ważną rolę, jak nigdy dotąd, spełniają uwarunkowania 

lokalne i regionalne. Należy przy tym mieć na uwadze, że w zależności od poruszanego 

problemu (zidentyfikowanego zagrożenia) definiowanie poziomu lokalnego czy też 

regionalnego może być odmiennie rozumiane. Szczególną rolę w zagwarantowaniu 

i utrzymaniu właściwego poziomu bezpieczeństwa narodowego będą pełnić jednostki 

samorządu terytorialnego i zamieszkujące je społeczności. To bowiem od ich zaanga-

żowania, kompetencji, świadomości, umiejętności budowania szeroko rozumianych 

sieci powiązań wzajemnych oraz poczucia patriotyzmu i ukształtowanej historycznie 

tożsamości narodowej w dużej mierze zależeć będzie poziom bezpieczeństwa obywateli. 

2. Przedmiot i zakres badań 

Badania dotyczące problemów opisanych powyżej przeprowadzono metodą wywiadu 

oraz badania ankietowego. Badania ankietowe, jak większość metod polegających na 

indagacji, nie są metodą doskonałą. Zdobyte tą drogą informacje nie zawsze są zgodne 

z rzeczywistym stanem rzeczy, są skażone subiektywizmem respondentów odpowiada-

jących na pytania zawarte w kwestionariuszu ankiety. Dlatego przy interpretacji otrzy-

manych informacji wskazany jest umiar i rozsądek polegający na hamowaniu skłon-

ności do szybkich uogólnień. Wskazać jednak należy, iż liczba badanych przedsiębiorstw, 

w przypadku dużej zbieżności odpowiedzi, wskazuje jednak na ich podobieństwo 

w badanych obszarach, co upoważnia do formułowania wiarygodnych wniosków. 

 
1 Akademia Sztuki Wojennej, Polska (War Studies University, Poland). 
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Informacje stanowiące podstawę formułowania wniosków można uszeregować pod 

względem ich wagi. Największą wartość mają informacje uzyskane poprzez badanie 

ankietowe, które pozwoliły na określenie prawidłowości zdarzeń w odniesieniu do 

rzeczywistych procesów realizowanych w badanych organizacjach. 

Zasadniczym celem prac badawczych była identyfikacja zjawisk i czynników 

kształtujących poczucie bezpieczeństwa na poziomie lokalnym oraz określenie tego, co 

będzie stanowiło zasadnicze trendy w ich funkcjonowaniu społeczności lokalnych 

w latach najbliższych, w obliczu nowych zjawisk globalnych, w tym procesów nie-

legalnej imigracji. 

Badania zostały przeprowadzone w roku 2020 (badanie pilotażowe) i w roku 2021 

(badania właściwe i ich modyfikacja) metodą CATI – badaniem objęto 40 respondentów 

(badanie pilotażowe) oraz 140 osób podczas badań właściwych. Należy jednocześnie 

podkreślić, że w procesie badawczym akcentowano problemy nielegalnej imigracji 

(w badaniach pilotażowych zapytano o zagrożenia imigracją, z naciskiem na skalę 

zjawiska z lat 2015-2020) oraz w procesie badań właściwych wskazano na problemy 

związane głównie z kryzysem migracyjnym na granicy z roku 2021, natomiast nie 

uwzględniono uwarunkowań i zagrożeń wynikających z pandemii COVID-19 oraz 

z wojny pomiędzy Rosją i Ukrainą. Oznacza to, że zaprezentowane wyniki prac badaw-

czych mogą stanowić podstawę do przygotowania i przeprowadzenia dalszych badań 

poszerzonych właśnie o wpływ zjawisk związanych z poczuciem bezpieczeństwa na 

poziomie lokalnym wynikających z działań związanych z ochroną ludności przed 

pandemią. 

Jak wynika z badania przeprowadzonego w mieście Sulejówek poprawa bezpieczeń-

stwa mieszkańców jest jednym z podstawowych zadań jednostek samorządu terytorial-

nego. Władze lokalne podejmują szereg działań zarówno o charakterze bezpośrednim, 

jak i interwencyjnym. Na wzrost poziomu bezpieczeństwa mieszkańców wpływają 

kompleksowe działania samorządu, których celem jest ograniczanie pośrednich przyczyn 

stanowiących określone zagrożenia dla mieszkańców regionu. Do działań takich można 

zaliczyć między innymi czynności związane z prewencją w zakresie terroryzmu, ochroną 

przeciwpożarową i przeciwpowodziową, działania w obszarze edukacji, wychowania, 

ochrony zdrowia, rozwoju gospodarczego, przeciwdziałania bezrobociu, narkomanii, 

alkoholizmowi i przemocy w rodzinach. Wszystkie te elementy, z pozoru niezbyt 

związane ze sobą, tworzą spójny system bezpieczeństwa społeczności lokalnych2. 

3. Wnioski z badań 

Na podstawie przeprowadzonych badań można wnioskować, że władze lokalne, 

sprawując władzę w mieście i gminie Sulejówek, zdają sobie sprawę z faktu, że ponoszą 

pełną odpowiedzialność za prawidłowe i skuteczne wykonywanie funkcji państwa, 

przede wszystkim w sferze bezpieczeństwa wewnętrznego, spokoju i porządku pu-

 
2 Poszczególne szczeble samorządu terytorialnego w znaczny sposób różnią się od siebie, zwłaszcza w zakresie 

zadań i kompetencji w dziedzinie ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego. Samorządowi wojewódz-

kiemu przypisano bowiem jedynie ogólną odpowiedzialność za sprawy związane z wykonywaniem zadań 

dotyczących bezpieczeństwa publicznego. Zakres działania samorządów powiatowych obejmuje natomiast 

porządek publiczny, bezpieczeństwo obywateli, ochronę przeciwpowodziową, przeciwpożarową i zapobie-

ganie innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska. 
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blicznego, przestrzegania prawa, a także w stanach nadzwyczajnych, takich jak klęska 

żywiołowa, zaburzenia społeczne, kryzys wewnętrzny. 

W opinii zastępcy burmistrza miasto i gmina są dobrze przygotowane do reago-

wania na następujące rodzaje zagrożeń: 

• katastrofy naturalne (np. powodzie); 

• kryzysy w dostawach energii; 

• zapewnienie bezpieczeństwa wewnętrznego (skuteczność policji); 

• pożary; 

• katastrofy budowlane. 

Jednocześnie przyznano, że w przypadku takich zagrożeń, jak zjawisko nielegalnej 

imigracji, terroryzm, bioterroryzm czy zakażenia epidemiologiczne na wielką skalę nie 

byliby w stanie zapewnić bezpieczeństwa samodzielnie, z wykorzystaniem sił i środków 

będących w ich gestii. Warto również zaznaczyć, że będąc świadomym istnienia tego 

typu zagrożeń władze lokalne nie sądzą, że zdarzenia te mogłyby dotyczyć ich regionu – 

dotyczy to zarówno terroryzmu, jak i nękającego współczesną Europę, w tym państwa 

Europy Środkowo-Wschodniej zjawiska nielegalnej imigracji. 

Proces globalizacji jest faktem. Jego konsekwencje mają niezwykle istotny wpływ 

zarówno na funkcjonowanie społeczeństwa, jak i postrzeganie bezpieczeństwa w śro-

dowisku lokalnym. Na podstawie wyników własnych badań empirycznych wnioskować 

można, że różne przejawy globalizacji z różną intensywnością wpływają na ocenę za-

pewnienia poziomu bezpieczeństwa na poziomie lokalnym. 

Uzyskane w ten sposób odpowiedzi stanowiły podstawę do określenia wpływu 

poszczególnych zagrożeń na poczucie bezpieczeństwa w wymiarze lokalnym3. Wyniki 

przeprowadzonych badań przedstawiono w tabeli 1. 

Tabela 1. Zagrożenia determinujące poczucie bezpieczeństwa w wymiarze lokalnym 

Rodzaj zagrożenia Siła wpływu 

I II 

Cyberprzestępczość 202 

Poczucie bezpieczeństwa wewnętrznego (skuteczność policji i służb) 194 

Demografia  188 

Stabilność prawa, w tym współpraca z samorządem lokalnym 180 

Zagrożenia techniczne (stosowanie przestarzałych technologii,  

zbyt szybki rozwój nowoczesnych technologii na świecie) 

156 

Pożary (zabezpieczenie ppoż.) 156 

Ponadnarodowe kryzysy gospodarcze 152 

Zagrożenia ekonomiczne wynikające z globalizacji  

(wzrost znaczenia konkurencji międzynarodowej) 

150 

Nielegalna imigracja  142 

Terroryzm 22 

Zagrożenia społeczno-kulturowe  20 

 
3 W części badania poświęconej bezpieczeństwu (wpływu czynników na poczucie bezpieczeństwa) zasto-

sowano następującą skalę: (+2) – silny wpływ potencjalnego zagrożenia, (+1) – znaczący wpływ potencjal-

nego zagrożenia, (0) – brak wpływu (brak zagrożenia). 
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Kryzysy polityczne 12 

Kryzysy w dostawach energii 8 

Katastrofy naturalne 6 

Zagrożenia geograficzne (brak naturalnych zasobów środowiska) 6 

Ekologia (destabilizacja systemu ekologicznego) 5 

Katastrofy budowlane 4 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań przeprowadzonych metodą CATI. 

Przedstawione w tabeli 1 wyniki pozwalają pogrupować poszczególne obszary 

kształtujące poczucie bezpieczeństwa lokalnego w zależności od siły wpływu wy-
odrębnionych zagrożeń na funkcjonowanie obywateli. I tak do potencjalnych zagrożeń 

o największej wrażliwości dla bezpieczeństwa zaliczyć można czynniki o wskazaniach 
powyżej 150 pkt, czyli: cyberprzestępczość poczucie bezpieczeństwa wewnętrznego 

(skuteczność policji i służb), problemy demograficzne (brak wykwalifikowanych kadr), 
poczucie stabilności prawa, w tym współpraca z samorządem lokalnym, zagrożenia 

techniczne (stosowanie przestarzałych technologii, zbyt szybki rozwój nowoczesnych 

technologii na świecie), pożary (zabezpieczenie ppoż.), ponadnarodowe kryzysy gospo-
darcze, zagrożenia ekonomiczne, wynikające z globalizacji (wzrost znaczenia konku-

rencji międzynarodowej) oraz problemy wynikające z nielegalnej imigracji. Na przeciw-
ległym biegunie znalazły się zagrożenia o wskazaniach poniżej 22 pkt, między innymi: 

terroryzm, zagrożenia społeczno-kulturowe (rola środowiska lokalnego), kryzysy poli-
tyczne, kryzysy w dostawach energii, katastrofy naturalne, zagrożenia geograficzne 

(brak naturalnych zasobów środowiska), ekologia (destabilizacja systemu ekologicz-
nego), katastrofy budowlane. 

W tej części badania zapytano również respondentów o ocenę stopnia zapewnienia 
bezpieczeństwa w wybranych obszarach zagrożeń przez władze lokalne. Uzyskane 

wyniki zaprezentowano w tabeli 2. 

Tabela 2. Poziom zapewnienia bezpieczeństwa przez władze lokalne (wybrane czynniki) 

Rodzaj zagrożenia Średnia ocena 

respondentów 

I II 

Zagrożenia społeczno-kulturowe (rola władz lokalnych  

w kształtowaniu otoczenia bliższego przedsiębiorstwa) 

4,94 

Katastrofy naturalne – rola władz lokalnych w likwidacji skutków 

katastrof naturalnych, ekologia 

3,04 

Przeciwdziałanie kryzysom w dostawach energii, półproduktów, dostaw 

strategicznych – współpraca władz lokalnych z przedsiębiorstwami 

3,96 

Terroryzm – poziom zabezpieczenia regionu, polityka informacyjna 

władz lokalnych 

4,86 

Nielegalna imigracja jako problem społeczny –  

polityka informacyjna władz lokalnych 

3,94 

 Lokalne kryzysy polityczne i przeciwdziałanie im 3,94 

 Poczucie bezpieczeństwa wewnętrznego (skuteczność policji i służb) 4,94 

 Stabilność prawa, w tym współpraca z samorządem lokalnym 4,01 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań CATI. 
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Jak wynika z ocen zawartych w tabeli 2 działania władz lokalnych w zakresie 

zapewnienia bezpieczeństwa ocenia się na wysokim poziomie. Jedyne odstępstwo od 

wysokich ocen stanowi określenie roli władz lokalnych w przeciwdziałaniu katastrofom 

naturalnym. Jak wynika z informacji uzyskanych od respondentów stosunkowo niska 

ocena działań władz w tym zakresie wynika z faktu, że dotychczas region nie do-

świadczył żadnej katastrofy naturalnej, stąd nie jest możliwa jednoznaczna ocena w tej 

kwestii. Jako problem otwarty do dalszych badań i dyskusji należy pozostawić sprawę 

terroryzmu i polityki jako czynników kształtujących poczucie bezpieczeństwa lokalnego. 

Z jednej strony bowiem wskazują na niski wpływ tych uwarunkowań na poczucie bez-

pieczeństwa, z drugiej jednak stosunkowo wysoko oceniają działania władz lokalnych 

w tym zakresie. 

Dokonując próby korelacji danych zawartych w tabelach powyższych, należy zwrócić 

uwagę, że jednym z podstawowych czynników gwarantujących bezpieczeństwo na 

poziomie lokalnym jest – zdaniem badanych – poczucie bezpieczeństwa wewnętrznego 

(skuteczność policji i służb). Odpowiadając na pytanie o zagwarantowanie bezpie-

czeństwa przez władze lokalne, respondenci ocenili tę kwestię na średnim poziomie 

4,94 (w skali 2-5)4. Pozostałe czynniki kształtujące bezpieczeństwo lokalne, wskazane 

jako ważne, a będące w gestii władz lokalnych, są oceniane na zadowalającym poziomie 

(oceny powyżej 3,51), co pozwala sądzić, że władze Sulejówka właściwie realizują 

stawiane przed nimi zadania, kształtując w racjonalny i przemyślany sposób politykę 

bezpieczeństwa regionu [1]. Warto podkreślić, że obecnie brak jest kompleksowych 

badań i opracowań w tym zakresie. Należy zatem rozpocząć dyskusję nad tym, w jaki 

sposób kształtować politykę bezpieczeństwa na różnych poziomach władz lokalnych 

oraz w jaki sposób działania te należy skoordynować z szeroko rozumianą polityką 

bezpieczeństwa państwa, zarówno w aspekcie militarnym, jak i pozostałych, np. eko-

nomia, ekologia [2], cyberbezpieczeństwo, nielegalna imigracja, handel ludźmi [3] i inne. 

4. Zarządzanie kryzsem migracyjnym – wybrane problemy 

Migracja jest rodzajem procesu, w związku z czym można nim zarządzać, stosując 

różne podejścia i narzędzia. Dokonując próby zbudowania pewnego algorytmu postę-

powania dotyczącego imigrantów, należy wskazać, że pierwszym (fundamentalnym) 

krokiem jest podjęcie decyzji przez dane państwo na temat kwestii otwarcia granic dla 

ruchu imigracyjnego z zewnątrz. Jeżeli podjęta zostanie decyzja o otwarciu granic, 

kolejnym etapem stają się rozważania (i późniejsze decyzje) na temat skali przyjmo-

wanych imigrantów, tj. czy dane państwo przyjmuje wszystkich migrantów czy też 

stawia jakieś wymagania co do ich relokacji. Uszczegóławiając proces dalej, jeśli nie 

zakłada się przyjmowania wszystkich imigrantów, należy sprecyzować kryteria brzegowe 

dla różnych grup imigrantów, na przykład: 

 
4 W odniesieniu do kompetencji władz samorządu gminnego wobec innych organów państwowych odpo-

wiedzialnych za sprawy utrzymania i ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego należy wskazać nastę-

pujące uprawnienia: pośredni wpływ na działalność sądów powszechnych przez wybór ławników, dyspono-

wanie wieloma kompetencjami wobec policji, ze szczególnym uwzględnieniem prawa do domagania się od 

organów policji przywrócenia stanu zgodnego z prawem lub podjęcia działań zapobiegających naruszeniu 

prawa, wnioskowanie o wspólne podjęcie działań na rzecz ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego 

(art. 3 i art. 8 ustawy o Policji), opiniowanie obsady określonych stanowisk w policji (art. 6 i art. 8 ustawy 

o Policji), zapoznawanie się z rocznymi sprawozdaniami i informacjami na temat stanu porządku i bezpie-

czeństwa (art. 10 ustawy o Policji). 
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a) dla imigrantów zarobkowych – uwzględniając potrzeby rynku pracy,  

b) dla uchodźców wojennych i politycznych – z uwzględnieniem, czy jest to dla nich 

pierwszy kraj na ich drodze ucieczki przed zagrożeniem,  

c) dla studentów – pobyt na czas nauki, 

d) dla turystów – określony czas powrotu lub wyjazdu do innego kraju,  

e) dla powracających z innych państw – okreslenie ich statusem repatriantów.  

W przypadku ustania legalnego powodu pobytu migrant traci legalny status i można 

w stosunku do niego podjąć procedurę deportacyjną. Kolejnym etapem procesu powinna 

być weryfikacja stopnia zagrożenia, jakie może stworzyć przybysz (jego przeszłość 

kryminalna, możliwe powiązania z terroryzmem, ocena jego stosunku do poszanowania 

kultury i zwyczajów danego kraju, znajomość języka urzędowego, stan psychiczny) [4]. 

Biorąc pod uwagę ostatnie wydarzenia na wschodzie Polski można zauważyć 

płynne przejście pomiędzy dwiema skrajnymi sytuacjami modelowymi – zamknięta 

granica białorusko-polska dla ruchu nieleganych migrantów z terenu Białorusi (cofanie 

nieleganie przybyłych uchodźców, szczelna obrona granicy) oraz otwarta granica 

polsko-ukraińska dla ruchu uchodźców wojennych z terenu Ukrainy (uproszczone 

procedury weryfikacyjne, otwarte punkty recepcyjne).  

Na przykładzie wskazanych powyżej dwóch przeciwstawnych zjawisk na granicy 

polsko-białoruskiej i polsko-ukraińskiej należy podkreślić, że zarządzanie procesem 

migracyjnym można w sposób płynny przekształcać i regulować w zależności od 

zaistniałej potrzeby. 

5. Skutki ekonomiczno-społeczne nielegalnej imigracji 

Skutki nielegalnej imigracji oddziałują na wiele obszarów w kraju przyjmującym, 

powiązanych ze sobą w zespół naczyń powiązanych. W celu jak najbardziej obiek-

tywnej analizy zjawiska na potrzeby niniejszego opracowania przyjęto podział skutków 

niekontrolowanej imigracji na ekonomiczne, związane z bezpieczeństwem, kulturowo-

-religijne oraz pozostałe. 

Rozważając skutki ekonomiczne, należy wziąć pod uwagę koszty, jakie ponoszą 

państwa zmagające się z problemami nielegalnej imigracji. Analizując wnioski zawarte 

w dyskusji poświęconej problemom migracji wiosny arabskiej [5] można zgodzić się 

z tezami o dużym obciążeniu finansowym krajów docelowych związanym z nielegalną 

imigracją. Wzrost nielegalnej imigracji powoduje zwiększoną presję na rządy w kwe-

stiach humanitarnych (zapewnienie schronienia, szkolnictwo, dostęp do benefitów 

socjalnych i opieki zdrowotnej, itd.). Czynniki te z kolei oddziałują na nastroje opinii 

publicznej co do zjawiska migracji oraz nastawienia do migrantów. Kolejnym elementem 

jest presja, jaką wywiera zjawisko migracji na całą UE i jej politykę w wymiarze eko-

nomicznym wobec krajów, z których pochodzą migranci. Pomoc krajom, będącym 

źródłami nielegalnej migracji jest czynnikiem, który może zmniejszyć poziom niele-

galnej migracji do krajów UE wskutek poprawy poziomu życia w państwach stano-

wiących źródło nielegalnej imigracji. 

Rozpatrując skutki ekonomiczne, warto też wspomnieć o transferowaniu zarobionych 

przez migrantów środków pieniężnych do swoich krajów macierzystych. Wg. danych 

za rok 2020 zawartych w bazie Eurostat5 UE jest płatnikiem netto w tym zakresie 

 
5 Statystyki przekazów osobistych z bazy Eurostat, 2020. 
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i tendencja ta od wielu lat jest rosnąca. Dane te na pewno nie są kompletne, bowiem 

nie uwzględniają przekazów realizowanych poza tradycyjnymi kanałami bankowości,  

w tym nielegalnych wywozów środków pieniężnych przez osoby, które nie posiadają 

statusu legalnych imigrantów. 

Kolejnym skutkiem ekonomicznym związanym z imigracją, a zwłaszcza jej nie-

legalną częścią, jest problem szarej strefy na rynku pracy. Związane z tym zjawiskiem 

problemy dotykają też innych obszarów (np. bezpieczeństwa i higieny pracy, ubez-

pieczeń zdrowotnych itd.). Szara strefa na rynku pracy powoduje zmniejszenie wpływów 

z opodatkowania pracy, co jest istotnym czynnikiem składowym PKB w krajach UE. 

Wg. danych szacunkowych około 70% spośród nielegalnych imigrantów na terenie UE 

jest zatrudnionych nielegalnie [7]. Dodatkowo zauważono, że podaż nielegalnych imi-

grantów na rynku pracy napędza popyt na ich zatrudnianie, ponieważ można w ten 

sposób znacząco ograniczyć koszty związane z kosztami pracy. Na podstawie badań 

przeprowadzonych w Grecji określono, że substytucja przez nielegalnych imigrantów 

wśród prac uprzednio wykonywanych przez Greków jest znacząco wyższa (21%) niż 

przez legalnych imigrantów (12%). Wskutek braku całościowych i szeroko zakrojo-

nych badań nad tym zjawiskiem problemem staje się dokładne oszacowanie, jak duże 

straty są powodowane zjawiskiem pracy „na czarno” przez nielegalnych imigrantów. 

Następnym obszarem, na jaki wpływa nielegalna imigracja są kwestie bezpieczeń-

stwa. Wraz z napływem fal imigrantów wzrosło w Europie zagrożenie terrorystyczne 

związane z atakami z pobudek ideowych. Jest to związane z radykalizacją wśród imi-

grantów, którzy są kulturowo odmienni od tradycyjnej i w miarę jednorodnej kultury 

UE. Radykalizacji sprzyja niski poziom wykształcenia, zwłaszcza wśród nielegalnych 

imigrantów – są bardziej podatni na różnego rodzaju zabiegi socjotechniczne. Nie bez 

znaczenia jest również duże przywiązanie do ich własnej kultury i religii, która jest 

bardzo trudna do pogodzenia z kulturą i obyczajami społeczeństw UE. Niestety, pomimo 

nieznacznego odsetka radykalizacji wśród nielegalnych imigrantów, ataki tego typu 

wywierają negatywne skutki na społeczeństwa europejskie, powodując wzrost niechęci 

do przybyszów i polaryzację społeczeństw. Wydarzenia z roku 2015 we Francji, 

w Paryżu (atak w teatrze Bataclan oraz siedzibę gazety „Charlie Hebdo”), jak również 

w Berlinie (atak ciężarówką w jarmark bożonarodzeniowy na Breitscheidplatz), spo-

wodowały wzrost napięć, strachu oraz stosowanie wzmożonych środków bezpieczeń-

stwa i kontroli. Nie pozostało to również bez wpływu na dyskurs w mediach (np. 

w Niemczech stosowano zasady tzw. „poprawności politycznej”, unikając w mediach 

głównego nurtu określeń sugerujących celowe ataki terrorystyczne czy też mogące 

stygmatyzować przybyszów). Nie przełożyło się to jednak na zdecydowaną poprawę 

wizerunku imigrantów wśród rodowitych mieszkańców – społeczeństwa są nadal pod 

tym względem podzielone. 

Niewątpliwie jednym z najistotniejszych aspektów problemu nielegalnej imigracji 

są kwestie odmienności kulturowej i religijnej. Obecna fala imigracji jest kulturowo 

i religijnie zupełnie obca w stosunku do korzeni kulturowo-religijnych Europy. Zja-

wisko nielegalnej migracji wiąże się ze ścieraniem się odmiennych kultur i religii. 

Kultura muzułmańska jest ściśle związana z religią, co pokazują dane z badań [8]. Do-

wiedziono w nich, że istnieje duże przywiązanie do rodzimej religii, a co za tym idzie 

do rodzimej kultury migrantów nawet w kilku następnych pokoleniach. Skutkuje to nie-

zwykle powolnym procesem asymilacji oraz niskim poziomem małżeństw mieszanych.  
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Dodatkowo odmienność zwyczajów odnośnie do ubioru (np. zasłanianie twarzy) po-

woduje pewien dystans w stosunku do rdzennych mieszkańców państw UE, w których 

widok twarzy jest istotnym czynnikiem identyfikującym poszczególnych obywateli np. 

poprzez systemy monitoringu miejskiego. 

Ostatnim rozważanym aspektem są zdrowotne skutki związane z imigracją i pro-

blemy im towarzyszące. Z badań przeprowadzonych w krajach skandynawskich [9] 

wynika, że występuje wyższy stopień zachorowalności na schizofrenię wśród migrantów 

w drugim i piątym pokoleniu niż w przypadku ludności miejscowej. Opracowany 

w wyniku wskazanych badań model wiąże ten stan rzeczy z rozbieżnością osiągniętych 

celów życiowych z aspiracjami, do których dążą imigranci, co daje się obserwować 

również obecnie w bogatszych krajach zachodniej Europy. 

6. Zakończenie 

Rzeczywistość społeczno-gospodarcza w okresie dynamicznych zmian na świecie 

przełomu XX i XXI w. stanowi ciekawy i wciąż mało zbadany obszar analizy i skłania 

do różnorodnych ocen i refleksji. Rozważania i opinie zawarte w niniejszej publikacji 

są podporządkowane jej ogólnemu celowi, czyli służą wskazaniu czynników 

kształtujących poczucie bezpieczeństwa na poziomie lokalnym. Należy podkreślić, że 

wyniki badań dowodzą, iż poczucie zagrożenia ze strony nielegalnych imigrantów 

określono na średnim poziomie, co może wynikać z faktu miejsca prowadzenia badań 

(Polska centralna), a co z tym jest związane traktowanie kryzysu migracyjnego na 

granicy jako czegoś odległego geograficznie i nie wpływającego w sposób bezpośredni 

na sytuację w regionie. Poszczególne aspekty związków pomiędzy bezpieczeństwem, 

globalizacją i zjawiskami nielegalnej imigracji zaprezentowano w opracowaniu zgod-

nie z aktualnym stanem wiedzy, co nie znaczy, że wszystkie wątpliwe kwestie zostały 

rozsądzone. Natura procesów dynamicznych zmian zachodzących we współczesnym 

świecie sprawia, że są to zjawiska tak skomplikowane, nieprzewidywalne i wielowąt-

kowe, że niełatwo jednoznacznie stwierdzić, jak się one rozwiną w najbliższej nawet 

przyszłości, czego dowodem jest krysys migracyjny związany z działaniami wojennymi 

w Ukrainie. 

Z przeprowadzonych badań i analiz wynikają następujące wnioski końcowe: 

1. Przeprowadzone analizy poparte wynikami badań empirycznych dają podstawę 

do stwierdzenia, że problematyka bezpieczeństwa lokalnego jest zagadnieniem 

niezwykle złożonym. Z tego powodu przedstawienie wszystkich możliwych uwa-

runkowań kształtujących przebieg procesu budowania poczucia bezpieczeństwa 

(i faktycznego jego zapewnienia) jest prawdopodobnie niemożliwe, ze względu 

chociażby na zmienność globalnej rzeczywistości, w której współczesne społe-

czeństwa funkcjonują.  

2. W wyniku przeprowadzonych badań należy stwierdzić, że społeczności lokalne 

nie obawiają się negatywnych skutków związanych z faktem imigracji. Warto 

również dodać, że w chwili obecnej jesteśmy świadkami nasilonej imigracji do 

Polski obywateli Ukrainy. Jak pokazują pierwsze relacje i doświadczenia ogromny 

napływ imigrantów wojennych nie stanowi w tym momencie zagrożenia dla spo-

łeczności lokalnych. Co więcej, społeczności te aktywnie włączają się w pomoc 

wszystkim potrzebującym. 
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3. Analiza skutków społeczno-ekonomicznych związanych z imigracją jest, jak 

pokazuje rzeczywistość, zadaniem niezwykle trudnym i wciąż się zmieniającym. 

Należy podkreślić, że próba projekcji następstw o charakterze ekonomicznym 

i społecznym nie była dokonywana w oparciu o obecny kryzys migracyjny, 

którego skutki (zarówno negatywne, jak i pozytywne) będą stanowić z pewnością 

przedmiot przyszłych badań i analiz6. 

 Kryzysy migracyjne początku wieku XXI są faktem – napływ nielegalnych 

imigrantów do Unii Europejskiej w 2015 r. (ok. 1,8 mln), kryzys na granicy UE – 

Białoruś oraz exodus ludności Ukrainy dowodzą, że w dzisiejszej, globalnej gospo-

darce rynkowej kwestie zarówno bezpieczeństwa wewnętrznego, jak i problemy 

związane z nawarstwiającymi się problemami społecznymi (w tym i te, które są 

następstwem procesów imigracyjnych) mogą być skutecznie rozwiązywane wyłącznie 

w ramach większych i ponadnarodowych struktur o charakterze ekonomicznym, 

społecznym i militarnym (dla Polski – UE i NATO). Co więcej, sam proces 

zarządzania kryzysami migracyjnymi musi odbywać się w porozumieniu z państwami 

skupionymi we wskazanych powyżej organizacjach, gdyż jedno państwo nie jest 

w stanie poradzić sobie z napływem takiej liczby imigrantów, jak w przypadku 

kryzysu w Ukrainie, w wyniku którego dotarło do Polski 1,7 mln obywateli 

w przeciągu 7 dni, czyli tyle osób, ile do całej UE w 2015 r., który dotychczas uważano 

za rekordowy w tej kwestii.  
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Kryzysy migracyjne w XXI wieku – zarządzanie i skutki na poziomie lokalnym 

Streszczenie 

Koniec wieku XX i początek XXI to okres dynamicznych zmian, zarówno w wymiarze globalnym, jak 

i regionalnym. Nowoczesne postrzeganie procesów globalizacji początku XXI w., coraz częściej jest 

określane mianem ,,nowej globalizacji”. Wymaga ono nowatorskiego podejścia do problematyki bezpie-

czeństwa zarówno państwa, jak i regionu w kontekście zjawisk, które od początku XXI w. znacznie się 

nasiliły. Do zjawisk tych zaliczyć można między innymi zjawisko imigracji (legalnej i nielegalnej). Mając 

w ten sposób zawężony przedmiot analizy, warto podkreślić, że kryzysy migracyjne, których nasilenie 

nastąpiło w 2015 r. przybrały na sile w roku 2021 (kryzys białoruski) oraz w roku 2022 (imigracja 

z ogarniętej wojną Ukrainy). Na tej podstawie należy sądzić, że zarówno zjawisko imigracji, jak i jej konse-

kwencje nie są tematami zakończonymi, procesy imigracji będą w dalszym ciągu się rozwijać. Oznacza to 

z kolei, że należy dążyć do ustawicznego badania i analizy skutków społeczno-ekonomicznych tych 

procesów oraz zainicjować szeroką dyskusję naukową na temat sposobów zarządzania kryzysami migra-

cyjnymi w XXI w. 

Słowa kluczowe: globalizacja, bezpieczeństwo, bezpieczeństwo lokalne, nielegalna imigracja, kryzys 

migracyjny 

Migration crises in the 21st century – management and effects at the local level 

Abstract 

The end of the 20th century and the beginning of the 21st century are a period of dynamic changes, both 

globally and regionally. The modern perception of the processes of globalization at the beginning of the 

21st century is more and more often referred to as the "new globalization". It requires an innovative approach 

to the security issues of both the state and the region in the context of phenomena that have intensified 

since the beginning of the 21st century. These phenomena include, inter alia, the phenomenon of immi-

gration (legal and illegal). Having the subject of the analysis narrowed in this way, it is worth emphasizing 

that the migration crises, which intensified in 2015, intensified in 2021 (the Belarusian crisis) and in 2022 

(immigration from war-torn Ukraine). On this basis, it should be assumed that both the phenomenon of 

immigration and its consequences are not finished topics, the processes of immigration will continue to 

develop. This means, in turn, that one should strive for continuous research and analysis of the socio-

economic effects of these processes and initiate a broad scientific discussion on the ways of managing 

migration crises in the 21st century. 

Keywords: globalization, security, local security, illegal immigration, migration crisis 
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Emilia Pach1 

Czy ja tu pasuję? Kim tutaj jestem, w tym całym  

obrazie? [1] – emocje i akulturacja migrantek 

„Ruch” stał się nieodzownym elementem codziennego doświadczenia. Dzieje 

się tak nie tylko dlatego, że ludzie konstruują swą wiedzę i poznanie, opierając 

się na fizycznym przemieszczaniu się z jednego miejsca na drugie, lecz również 

dlatego, że ich lokalne światy przenikają różnorodne mobilności [2, s. 23, zob. 3]. 

1. Wprowadzenie – kontekst badania 

W tekście prezentowane są rozważania bazujące na materiale zebranym podczas 

etnograficznych badań, prowadzonych od sierpnia do grudnia 2021 r. w Łodzi2, które 

dotyczyły doświadczenia migracji kobiet do Polski oraz problemów emocjonalnych. 

Rozmowy były podejmowane w czasie pandemii COVID oraz trwającego od sierpnia 

2021 r. kryzysu humanitarnego na granicy polsko-białoruskiej. Celem niejszej analizy 

jest przyjrzenie się doświadczeniu kobiet migrantek – szczególnie doświadczanym przez 

nie emocjom związanym ze zmianą kraju zamieszkania oraz trudnościami adaptacyj-

nymi. Próbuję odpowiedzieć na pytania, w jaki sposób doświadczenie migracji wpływa 

na przeżywane emocje i jakiego rodzaju? W jaki sposób przebiega „oswajanie” 

z nowym miejscem i jakiego rodzaju emocje wywołuje? Kategoriami użytymi do 

analizy są emocje, akulturacja oraz szok kulturowy (stres akulturacyjny).  

Analizowany materiał podchodzi głównie z 10 wywiadów, przeprowadzonych 

w drugiej połowie 2021 r. Rozmówczynie do badania poszukiwane były na zamk-

niętych grupach internetowych skupiających migrantki. W treści zamieszczanego ogło-

szenia zapraszałam do wzięcia udziału w badaniu dotyczącym doświadczenia migracji 

do Polski oraz problemów emocjonalnych3. Rozmówczynie interpretowany badania 

jako dotyczące problemów adaptacyjnych, co było dla mnie ważną wskazówką interpre-
 

1 pach.k.emilia@gmail.com.  
2 Do miasta Łódź, w którym mieszkają rozmówczynie przybywa coraz więcej imigrantów/imigrantek. 

Według szacunków mogą stanowić co dziesiątego mieszkańca miasta [4, s. 4]. Podejmowane są więc 

działania przez decydentów w kierunku polityki proimigracyjnej, jak m.in. powołanie w 2012 roku Komisji 

Dialogu Obywatelskiego, ds. Rożnorodności i Przeciwdziałania Dyskryminacji, powołano Pełnomocnika 

Prezydent Miasta ds. Równego Traktowania; podejmowane są również działania symboliczne jak podpisanie 

w 2017 r. przez Prezydent Deklaracji prezydentów o współdziałaniu miast Unii Metropolii Polskich w dzie-

dzinie migracji czy w 2019 podpisano Kartę Różnorodności [4, s. 5]. W mieście działają również instytucje 

i bardziej oddolne inicjatywy m.in. szerzące dialog i starające się „uwidocznić” różne mniejszości etniczne 

i religijne, czy pomniejsze inicjatywy działające na rzecz imigrantów. Natomiast w roku 2021 powstała 

przestrzeń dedykowana migrantom, świadcząca wsparcie i działająca na rzecz integracji oraz miała miejsce 

konferencja mająca na celu stworzyć platformę, zapoznać i zrzeszyć inicjatywy działające w mieście na rzecz 

imigrantów oraz ukazać dobre praktyki z innych miast; od 2020 również na terenie miasta działa fundacja 

Białorusinów, z powstałym oficjalnie pod koniec roku 2021 Centrum. Te i wiele innych pomniejszych działań 

sprzyjają uwidacznianiu różnych grup imigrantów oraz imigrantek, przez co umacnianiu.  
3 Ogłoszenie było tak skonsutuowane, że dawało wybór wzięcia udziału w jednej z dwóch części – jedna to 

doświadczenie migracji do Polski, druga doświadczenie migracji oraz problemy emocjonalne. Założyłam, że 

kładąc nacisk tylko na zdrowie psychiczne, mogę spotkać się z brakiem zainteresowania i niechęcią do wzięcia 

udziału; natomiast samo „doświadczenie migracji” będzie bardziej neutralną kategorią. 
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tacyjną. Na ogłoszenie odpowiedziało pięć kobiet, natomiast pięć kolejnych poleciły 

rozmówczynie – były to ich znajome. Używaną techniką był wywiad narracyjny, 

jednak często przeradzający się w swobodny, pogłębiony4, w zależności od możliwości 

językowych, chęci partnerstwa w rozmowie oraz kompetencji narracyjnych rozmówczyni.  

W tekście posługuję się terminami „migrantka”, „imigrantka” bardziej niż „cudzoziem-

ka” czy „obcokrajowczyni”. Bliski jest mi komentarz Natalii Bloch na temat stygmatyzują-

cej roli, jaką pełni termin „cudzoziemiec” jako kategoria silnie etykietująca osoby – 

będące z cudzej, obcej ziemi, i skonstruowana na dychotomii „swój–obcy”. Zgadzam się 

z poglądem, że są to ludzie, którzy współtworzą społeczność, w jakiej wszyscy żyjemy 

[5, s. 14-15]. Dlatego staram się używać terminu „rozmówczyni”, zwracając się ku 

kontekstowi badawczemu, lub „migrantka” czy „imigrantka” – odwołując się do unikato-

wego doświadczenia w biografii, jakim jest zmiana kraju zamieszkania i rozpoczęcie 

życia w innym środowisku kulturowym, używam też zamiennie imion rozmówczyń5.  

2. Doświadczenie migracji: akulturacja, szok kulturowy i emocje 

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

samego momentu podejmowania decyzji. Postanowienie o zmianie kraju zamieszkania 

jest wypadkową czynników zewnętrznych (np. warunków bytowych w kraju pocho-

dzenia oraz kraju docelowym, klimatu społecznego oraz politycznego) oraz wewnętrz-

nych (m.in. cech osobowościowych oraz predyspozycji). Powodami większości migracji, 

z wyjątkiem dyktatur politycznych, mogą być chęć polepszenia sytuacji materialnej, 

studia, zawarcie małżeństwa, łączenie rodzin czy chęć zmiany, co również stanowiło 

o motywacji kobiet, z którymi rozmawiałam. Już sam okres poprzedzający, jak zauważa 

Jacek Kubitsky, jest czasem trudnym, oznaczającym się niepokojem i lawirowaniem 

między pewnością a zwiątpieniem, euforią a przygnębieniem. Decyzja powoduje szereg 

zmian w życiu migranta czy migrantki, m.in. dystansowanie się od otoczenia kraju 

rodzimego, na zasadzie „jedną nogą” bycia w kraju migracji [6, s. 25-27]. Po przy-

jeździe sytuacja, w której znajduje się osoba migrująca – znajdowanie się w nowej 

przestrzeni społeczno-kulturowej i „porzucenie” swojego pierwotnego miejsca (rodziny 

i środowiska lokalnego) – sprawia, że migrant czuje się w pewien sposób wyobcowany 

[7, s. 110]. Znajduje się w fazie liminalnej, gdzie jeszcze nie jest oswojony, nową 

kulturą, natomiast już nie uczestniczy w starej. Osoba, jak to określiła jedna z rozmów-

czyń, musi wymyślić się od nowa – nauczyć się nowego środowiska (systemu) 

i funkcjonowania w nim oraz określić, kim w nim jest. Marzena Kruk określa to jako 

kształtowanie się specyficznej tożsamości osoby migrującej – przyjeżdżając do nowej 

rzeczywistości, osoba posiada autoidentyfikację oraz sposoby identyfikacji innych, które 

w odmiennych warunkach kulturowych okazują się nieadekwatne. Nowa tożsamość 

zazwyczaj jest m.in. następstwem istniejących w społeczności dominującej stereotypów, 

dotyczących cech społecznych i kulturowych imigranta (narodowości, etniczności, wieku, 

płci, wyznawanej religii etc.) oraz sposobu identyfikowania migranta [7, s. 110]. Jak 
 

4 Rozmowy były prowadzone w języku polskim albo w angielskim, czyli albo moją przewagą językową,  

albo rozmówczyń w przypadku, gdy język angielski był językiem (prawie) natywnym rozmówczyń (Nigeria, 

RPA). Te rozmówczynie jako swój język rodzimy uważały: afrikaans (RPA), albo igbo (Nigeria). Jednak 

w obu krajach język angielski jest językiem urzędowym i wszystkie trzy posługiwały się angielskim biegle.  
5 Dłuższa znajomość z kilkoma osobami pochodzącymi z zagranicy, które od lat mieszkają w Polsce skłania 

mnie do namysłu nad używanymi określeniami i ostrożnego ich używania. Wszystkie imiona rozmówczyń 

zostały zmienione. 
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zauważa badaczka, całemu procesowi akulturacji towarzyszy stres metapoznawczy 

związany z utrzymaniem kontroli nad dwoma kontekstami (rodzimej i nowej kultury), 

a związane z tym doświadczanie stresu postrzegane jest jako czynnik łączący akultura-

cję ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia zaburzeń psychicznych [7, s. 115]. Oswajanie 

z miejscem, z ludźmi oraz umiejscawianie się w nowej kulturze i budowanie w niej 

życia są wypadkową wielu czynników: indywidualnego podejścia oraz sytuacji, w której 

pozostaje migrantka (np. rodzinnej), nastawienia, stosunku grupy dominującej 

i nastrojów społecznych do cudzoziemców w ogóle i wobec konkretnych narodowości6 

i rodzajów migracji. Trudności, które mogą się pojawiać, mogą być powodowane: pracą 

poniżej kwalifikacji, nieznajomością języka i kodów kulturowych, nieznajomością 

rzeczywistości w kraju przyjazdu czy brakiem sieci kontaktów.  

Z migracją wiąże się m.in. kategoria akulturacji, czyli procesu, który zachodzi, gdy 

przedstawiciele przynajmniej dwóch kultur wchodzą ze sobą w trwały kontakt, jest to 

rodzaj uczenia się funkcjonowania w nowym środowisku. Jako punkt wyjścia przyjmuje 

się założenie, że komunikacja między podmiotami procesu prowadzi do przekształceń 

w jednym lub we wszystkich systemach, które wchodzą w interakcję – polega na 

przyjmowaniu przez jednostkę wzorów i skryptów społeczności, których staje się 

członkiem. Wśród elementów związanych z procesem akulturacji wymienia się stres 

adaptacyjny, sposoby radzenia sobie z trudnościami, enkulturację oraz identyfikację 

społeczną [10, s 39]. Problematyka ta powiązana jest również m.in. z zagadnieniami 

takimi jak stosunki międzygrupowe, tożsamość społeczna, wpływ społeczny, stres 

i adaptacja [11, s. 505]. Kwestię przystosowania podejmowano w wielu pracach doty-

czących migracji, jednak klasycznym schematem jest ten autorstwa Johna Berry’ego, 

który wymienia cztery postawy akulturacyjne: integrację, asymilację, separację oraz 

marginalizację [12, s. 253]. Jak zauważa Kość-Ryżko na przestrzeni lat model podlegał 

krytyce przez różnych badaczy, zajmujących się procesami akulturacji, i również 

modyfikacjom. Jednak ważnym argumentem wydaje się ten wskazujący jednokierun-

kowy charakter modelu zaproponowanego przez Berry’ego, bowiem akcentuje sposoby 

funkcjonowania imigrantów w kulturze dominującej, bez uwzględnienia perspektywy 

członków grupy dominującej względem różnych grup imigrantów, polityki państwa 

dotyczącej migracji czy interakcji międzygrupowych – specyfiki danego środowiska 

kulturowego i nastawienia w kierunku przybyszy. Dlatego, jak pisze Kość-Ryżko, 

współczesne badania akulturacji oraz wielokulturowości podkreślają dwukierunko-

wość oddziaływań między grupą dominującą a mniejszościową7.  
 

6 Bezpośrednimi przejawami negatywnego stosunku do obcości mogą być wszelkie formy dyskryminacji oraz 

nierównego traktowania będące związane (w przypadku migrantów i migrantek) z przynależnością etniczną 

lub narodową (ale również z każdą inną cechą, jak płeć, orientacja seksualna, status ekonomiczny itp.). 

Praktyki dyskryminacyjne mogące być udziałem migrantów oraz migrantek wskazane przez Radę Europy to 

m.in.: dyskryminacja bezpośrednia (np. nieżyczliwe traktowanie w urzędach), dyskryminacja pośrednia 

(mechanizmy rynku pracy, np. niskie zarobki), molestowanie (np. ataki na tle rasowym czy otwarta wrogość 

związana z pochodzeniem) [8, s. 384; 8]. 
7 Badaczka przywołuje m.in. Interaktywny Model Akulturacji spopularyzowany przez Richarda Y. Bourhisa, 

Lene C. Moise’a, Stephane’a Perreaulta oraz Sacha Senecala. Koncepcja ta obrazuje zależności między polityką 

rządową, grupą dominującą (gospodarzami) a grupą mniejszościową (przybyszami), i nieustanną interakcją 

między mini. Imigrant czy imigrantaka przyjeżdżają do kraju, w którym obowiązują określone postawy 

względem „obcości”, manifestujące się np. przez politykę migracyjną (jak np. prawo pobytowe) czy stosunek 

grupy większościowej do przybyszów [10, s. 46]. Interaktywny Model Akulturacji jest oparty na założeniu, że 

strategie akulturacyjne imigrantów są w dużym stopniu zdeterminowane przez orientacje akulturacyjne 
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Z perspektywy jednostkowej, ważne są takie czynniki, jak indywidualne wyobra-

żenia dotyczące migracji i kraju (np. tymczasowość pobytu czy planowane pozostanie 

w kraju na dłużej), predyspozycje osoby podczas rozpoczynania życia w nowym kraju 

wśród społeczności, które posiadają odmienne wzorce kulturowe, schematy zachowań 

etc. Strategie oswajania oraz radzenia sobie w nowym miejscu będą różnić się ze 

względu na wiele czynników, które stanowią o położeniu danej osoby w nowym systemie 

i jej poczuciu w nim. Postawy i nastawienie mogą zmieniać się w czasie, ze względu 

na różne wydarzenia zewnętrzne i długość pobytu.  

Z akulturacją wiąże się m.in. wspomniane zjawisko szoku kulturowego, określa-

nego jako stres akulturacyjny, szok językowy, szok związany z rolą czy „zmęczenie 

kulturą” [8, s. 386]. Sam termin „szok kulturowy”, został wprowadzony przez Corę 

Dubois w 1951 r. [13, s. 51], a rozpowszechniony przez antropologa Kalervo Oberga, 

opisuje fazy reakcji emocjonalnych, które przeżywa osoba przybywająca do nowego 

kraju – od początkowej euforii i fascynacji nowym miejscem, po wycofanie i przecho-

dzenie przez rodzaj kryzysu (z dominującymi: niepokojem, lękiem, strachem, smutkiem, 

frustracją, dezorientacją, dyskomfortem) aż do momentu „stabilizacji” oraz adaptowania 

do nowego kulturowego środowiska, z osiągnięciem ostatecznego poczucia oswojenia. 

Jedna z rozmówczyń wspominała o traumie migranckiej, której doświadczała, i o po-

czątkowym postrzeganiu przez różowe okulary, jednak jak zauważyła podobnego 

doświadczenia nie mają np. migranci przymusowi, którzy są „wrzuconymi” w nową 

kulturę i być może od razu doznający fazy kryzysu i wycofania. Klasycznie wyodręb-

nione fazy, przez które przechodzi migrant są następujące:  

1. „miesiąc miodowy” – kultura nowego społeczeństwa jest czymś świeżym, 

interesującym, ekscytującym. Zazwyczaj ta faza trwa od kilku tygodni do kilku 

miesięcy, w zależności zasobów psychologicznych, ekonomicznych i społecz-

nych, jakie posiada dana osoba – im ich więcej, tym opisana faza trwa dłużej;  

2. faza szoku/kryzysu – pierwsza fascynacja nowym miejscem opada po około roku 

i zaczynają uwidaczniać się różnice między krajem pochodzenia a nowym – 

pojawią się irytacja, napięcie, niezrozumienie, poczucie „niepasowania” i tęsknota 

za idealizowanym krajem ojczystym. Pojawiające się trudności i przeciążenie 

zaczynają wywoływać kryzys z szeregiem doświadczanych objawów psycho-

somatycznych. Symptomami doznawania fazy szoku opisywanego zjawiska mogą 

być m.in. niepokój i nieufność, skrajne reakcje na nieistotne sprawy, unikanie, 

przeciążenie układu nerwowego, nasilające się niezadowolenie, frustracja, złość, 

rozczarowanie, niecierpliwość, nieustanna krytyka otoczenia, negatywne stereo-

typy o nowej kulturze, brak chęci nauki języka, chęć powrotu, tęsknota, objawy 

somatyczne [8, s. 387]; 

3. fazę adaptacji albo przemiany i dopasowywania – sytuacja zaczyna się stabi-

lizować i poprawiać, następuje pogodzenie się z niespełnionymi wyobrażeniami. 

Powoli osoba zaczyna organizować sobie życie od nowa w nowym kraju – odkry-

wa zasoby, uczy się nowych rzeczy, nawiązuje znajomości, którymi stara się 

zastępować te utracone; 

 

członków społeczności dominującej – są pośredniczone przez to w jakim stopniu czują się akceptowani lub 

dyskryminowani przez grupą większościową. 
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4. fazę mistrzostwa/dwukulturowości – oswojenie, poznanie kultury kraju migracji, 

poczucie akceptacji ze strony społeczności, zdobycie kompetencji międzykulturo-

wych [10, s. 55-58; 8, s. 387-389]. 

Przyczyny doznawania szoku kulturowego (czyli drugiej fazy), według psycholo-

gów międzykulturowych, wynikają z utraty znanych wzorców, zerwania komunikacji 

interpersonalnej oraz kryzysu tożsamości i potrzeby wynalezienia siebie na nowo. 

Jednak przez niektórych badaczy uznawany jest za stan przejściowy, na którym nie ma 

co koncentrować dużej uwagi, bowiem przyrównując to do rite de passage, dostrzega 

się w nim szansę uczenia się i zdobywania wiedzy oraz doświadczenia międzykultu-

rowego, co skutkuje wzrostem dojrzałości kulturowej imigranta/imigrantki oraz większej 

samoświadomości [20, s. 559-560]. Aby zapobiegać czy ułatwiać sugerują działania 

edukacyjne pozwalające z powodzeniem „przejść” ten czas. Zajmujący się migrantami 

i ich zdrowiem psychicznym wskazują charakterystyczne problemy, m.in. depresję, 

bierność, wycofanie z kontaktów, nerwice lękowe, zmiany samopoczucia, apatię, roz-

drażnienie, zdenerwowanie, bezsilność oraz somatyzacje (bóle brzucha, głowy, kończyn, 

zmęczenie, problemy ze snem, dolegliwości żołądkowo-jelitowe, dolegliwości moczowo-

płciowe) [8, s. 383].  

W analizowanych wywiadach przyglądam się doświadczeniu migracji i narracjom 

o rozpoczynaniu życia w nowym kraju z perspektywy przeżywanych emocji. Jak określił 

Marek Pawlak, migracja zakłada „przeżywanie” doświadczeń, w których to co 

familiarne, przenika się z tym, co nowe, nieznane [2, s. 24]. Takie doświadczenie może 

prowadzić do pojawienia się różnych uczuć od ekscytacji i fascynacji, po wyobcowanie, 

samotność, nostalgię czy tęsknotę. Indywidualne przeżywanie emocji jest wpisane 

w szerszy dyskurs publiczny, relacje mniejszość–większość w sytuacji migracyjnej czy 

istniejące wyobrażenia dotyczące konstruowania stretegii i praktyk migracyjnych [2, s. 25]. 

Maruska Svasek, atropolożka zajmująca się emocjami i migracją, sugeruje, by spojrzeć 

na nie w sposób procesualny i relacyjny, a doświadczające i przeżywające emocje toż-

samościowe Ja postrzegać jako mobilne, złożone bycie-w-świecie, kształtowane w ra-

mach istniejących warunków społeczno-kulturowych przy jednoczesnym zaangażowaniu 

w przeszłość, teraźniejszość i przyszłość [2]. To za sprawą emocji, według badaczki, 

ludzie interpretują zmieniający się świat, pozycjonują względem innych oraz kształtują 

swoje subiektywności. Emocje są szeroką skalą zjawisk, w której skład wchodzą emocje, 

afekty i pragnienia – procesy pochodzące z ludzkiego mózgu [15, s. 47]. Obecnie, 

sądzi się, że emocje powstają w wyniku wydarzeń w otoczeniu, a te najbardziej typowe 

wydarzenia wywołujące je mają charakter społeczny, również mogą być odpowiedzią 

na zdarzenia w ciele. Są to subiektywne odczucia, wzorce ekspresyjnych zachowań, 

cielesne reakcje, skłonności do zachowań czy specyficzne sposoby postrzegania świata. 

Doświadczenia emocjonalne przedstawiamy za pomocą języka słów, sformułowań, 

obrazów, metafor, przekonań, niekiedy mową ciała (np. przez gestykulację, ton głosu). 

Są one kształtowane przez kontekst rodziny oraz kultury8 [16, s. 34].  

 
8 Kontekst rodziny wpływa m.in. na ocenę zdarzeń w życiu, wykształcenie języka do opisu emocji, 

okazywania emocji, nazywania doświadczeń, regulowania i wyrażania symbolicznie, poza tym dziedziczone 

są genetyczne predyspozycje. Kolejnym kontekstem kształtującym jest kultura – a więc miejsce pochodzenia, 

środowisko i bieżące życie kształtujące język i koncepcje, za pomocą których interpretujemy zdarzenia 

społeczne, oceniamy wydarzenia, intensywność z jaką wyrażamy emocje, słowa, po które sięgamy, kategory-

zując doświadczenia oraz tendencje do tłumienia lub wzmacniania ekspresji emocjonalnej [16, s. 34]. 
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3. Rozmówczynie i migracja 

Jeżeli bym tu przyjechała jako studentka, to jedna rzecz, jeżeli przyjechałabym 

tutaj jako pracownica, to kolejna historia, a jeżeli przyjechałam jako matka 

i jako członek mojej rodziny, to jest kompletnie inna historia (…) to zależy od 

naszego zorientowania [17]. 

Kobiety, które zdecydowały się wziąć udział w rozmowach stanowiły bardzo 

różnorodną grupę. Różnicowały je m.in.: wiek (28-42 lat); pochodzenie (trzy z Białorusi, 

trzy z Ukrainy, jedna z Brazylii, dwie z RPA, jedna z Nigerii); wykształcenie (siedem 

miało wyższe wykształcenie); status pobytu; długość pobytu (od pół roku do 11 lat) 

oraz plany pozostania w Polsce lub dalszej migracji; znajomość języka polskiego; 

doświadczenie macierzyństwa (siedem jest matkami); wcześniejsze doświadczenie 

migracyjne; sytuacja zawodowa oraz życiowa. Różnicowało je również doświadczenie 

pracy w Polsce: trzy nie pracowały zawodowo w momencie wywiadu, dwie ze względu na 

urlop macierzyński, jedna z powodu oczekiwania na kartę pobytu z dostępem do rynku 

pracy.  

W przypadku rozmówczyń przyjazd do Polski był wynikiem splotu różnych okolicz-

ności – u części stanowił przemyślaną, długo planowaną decyzję, u innych migracja 

była wynikiem czynników zewnętrznych (m.in. sytuacją w kraju, pracą partnera) lub 

powodowana jednym zdarzeniem, które „przeważyło”. Niekiedy sama decyzja o mi-

gracji była świadoma, natomiast kierunek stanowił przypadek (w Polsce pojawiła się 

oferta pracy). Głównymi czynnikami wyjazdu, o których wspominały rozmówczynie 

była niestabilna, w ich ocenie, sytuacja w kraju. Niestabilność miała różny charakter – 

w przypadku rozmówczyń z RPA czy Białorusi wskazywano na problemy polityczne, 

w konsekwencji i ekonomiczne9, mówiono również o braku poczucia dostatecznego 

bezpieczeństwa (np. związanego z wysoką przestępczością w kraju). Migrantki, które 

przyjechały do Polski na kontrakty zawodowe, określając się jako ekspatki, wspominały 

o ciekawości i chęci „po prostu” zmiany, poznania i zamieszkania w innym kraju. Te 

rozmówczynie opowiadając o początkach życia w Polsce (już z pewnej perspektywy, 

ponieważ sześcio- oraz dziesięcioletniej) w opisach odwoływały się do określeń, jak 

zaciekawienie, chęć poznawania, wyzwanie, a początki określając metaforą gry. Swoją 

sytuację na początku charakteryzowały jako, na wielu płaszczyznach, komfortową, 

przeciwstawiając ją doświadczeniom innych migrantów, wspominały o unikaniu wielu 

trudności (np. pracodawca zapewniał m.in. mieszkanie, opiekę zdrowotną, wsparcie 

związane z legalizacją pobytu).  

 
9 Wszystkie Białorusinki z którymi rozmawiałam wyemigrowały przed wyborami w 2020 r., a więc przed, jak 

to określały „migrantami przymusowymi” czy „uchodźcami”. Pomimo że dwie z nich opowiadały o bardzo 

trudnej sytuacji zawodowej oraz finansowej, której doświadczyły na Białorusi, i pomimo że kilka razy poja-

wiało się określenie musiałam wyjechać, chciałam uciec, to swoją swoją migrację uważają za dobrowolną. 

Wszystkie natomiast mówią o tej fali migracji z Białorusi związanej z wyborami w 2020 r. oraz sytuacją 

w kraju. O ile „wcześniejsi” migranci również mogli obawiać się prześladowań, to w ich opinii, wyjeżdżali 

bardziej, by polepszyć swój byt, natomiast migranci, którzy przyjechali po wydarzeniach na Białorusi są przez 

rozmówczynie określani jako „uchodźcy”. Zwrócono również uwagę na różnicę między tymi grupami, która 

polega na tym, że „uchodźcy” bardziej traktują pobyt jako przeczekanie i zachowują dystans (np. nie uczą się 

języka), wierząc, że w krótkim czasie sytuacja ustabilizuje się na tyle, by móc wrócić. Natomiast określanie 

ich jako „uchodźców” nie jest związane ze statusem prawnym, ponieważ niewiele z tych osób stara się 

o ochronę międzynarodową lub ma ją przyznaną.  
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Najczęściej historia ludzi, którzy wyjechali zaczyna się od tego, pojechałem 

gdzieś z walizką, i nie wiem, tysiąc złotych w kieszeni. Więc w moim przypadku 

to było tak, że ja miałam pracę od razu. To jest zupełnie coś innego, więc ja 

zupełnie mogłam się nie martwić, mogłam po prostu na spokojnie, jakby ten 

stres był tak pomniejszony o pół. I ten stres był nie taki, że walka o prze-

trwanie, tylko bardziej taki, znalezienie, zbudowanie tu od podstaw nowych 

znajomości, poznanie też miasta, zrozumienia, co tu robić, gdzie mieszkać i tak 

dalej. (…) Więc oczywiście tak na samym początku, to mnie nie stresowało to 

było takie ciekawe, takie wyzwanie taka gra. (…) Więc te pierwsze 2 lata, to 

były cukierkowe tak [18]. 

Sześć z rozmówczyń przyjechało do Polski z rodzinami, lub partnerami. Trzy ze 

względu na małżeństwo z osobą z Polski – Diana i Olena z Ukrainy oraz Mery 

z Nigerii. Dla trzech rozmówczyń Teresy z Brazylii, Meg z RPA i Saszy z Ukrainy 

powód przyjazdu to praca zawodowa ich partnerów i mobilny charakter rodziny. 

W tych systemach rodzinnych to one w znacznej mierze odpowiadały za organizowanie 

życia w Polsce – opiekę nad dziećmi i ich edukację, poznawanie rzeczywistości 

w Polsce, i z czasem również swój rozwój zawodowy.  

 (…) Ponieważ mierzysz się z niepokojem, izolacją społeczną, brakiem sieci 

społecznych. Również borykasz się z odnajdywaniem nowej tożsamości, musisz 

wymyślić na nowo siebie za każdym razem. Musisz zacząć nowy biznes, albo 

cokolwiek. I to może być miłe, ale to jest bardzo stresujące. I stawiasz czoła 

wielu stresom, o których nawet nie masz pojęcia, albo nie chcesz zdać sobie 

sprawy [śmiech], rozumiesz o czym mówię. (…) Wolność, niezależność finan-

sowa to jest niezależność. Kobieta, która nie może zapewnić sobie samofi-

nansowania, nie jest wolna, by podejmować swoje własne decyzje, nawet jeżeli 

ma najwspanialszego męża, który kupuje wszystko, nie jesteś wolna [1]. 

Większość rozmówczyń była młodymi matkami10 i doświadczenia związane 

z macierzyństwem i opieką nad dziećmi stanowiły ważny poruszany obszar. Podobnie 

jak w przypadku badań Katarzyny Kość-Ryżko wśród uchodźczyń [19, s. 155] i w przy-

padku migrantek, z którymi rozmawiałam, „bycie matką” było istotną rolą i stanowiło 

o samookreślaniu. Trzy z nich urodziły dzieci już mieszkając w Polsce, natomiast 

pozostałe przyjechały wraz z rodzinami. Wątki dotyczyły doświadczenia macierzyństwa 

w ogóle, różnic w wychowaniu i opiece nad dziećmi między krajem pochodzenia 

i Polską oraz w podejściu w placówkach edukacyjnych. Dla części szkoła dziecka była 

miejscem, dzięki któremu zaczęły budować sieci znajomych w Polsce. Część z rozmów-

czyń opiekę nad dzieckiem wiązała z niemożliwością podjęcia pracy, w konsekwencji 

brakiem niezależności finansowej oraz brakiem poczucia sprawstwa. Było to również 

osadzane w szerszym kontekście funkcjonowania systemu edukacji w Polsce. 

 Mam doświadczenie w wielu różnych krajach z małymi dziećmi, i wiesz, 

i opieką nad dzieckiem. I to jest pierwszy kraj, w którym twoje dziecko będzie 

siedziało w domu przy każdym najmniejszym katarze albo kaszlu. (…) I to 

powoduje ogromny niepokój. Nie wiem, czy wiesz, jak to jest mieć dwulatka 

 
10 Dzieci rozmówczyń miały od roku do czterech lat. Jedna z badanych podczas wywiadu była w drugiej ciąży. 



 

„Czy ja tu pasuję? Kim tutaj jestem, w tym całym obrazie?” – emocje i akulturacja migrantek 
 

87 

 

wokół, nie możesz nawet skończyć zdania, nie możesz. Jest bardzo ciężko pra-

cować, nie mogę napisać maila, nie mogę zrobić nic, nie mogę zrobić nawet 

cholernego prania, wiesz, co mam na myśli. (…) I teraz jest lepiej, jest 

troszeczkę starsza teraz. Ale jest to bardzo, bardzo stresujące. Więc kobiety są 

wykluczone z rynku pracy i, żeby być szczerym, nie mają finansowej wolności. 

(…) Tracisz samowolę, upór, jeżeli nie pracujesz, nie spotykasz ludzi i nie 

znaczysz nic dla innych ludzi. I po drugie, jeżeli znajdziesz, i zaczniesz coś 

znaczyć, to zaczynasz czuć [1]. 

W przypadku rodzin dwukulturowych poruszano temat negocjowania modelu wy-

chowawczego i swojej pozycji w szerszym systemie rodzinnym, bo uwzględniajacym 

rodzinę partnera.  

Ale dla małego dziecka, jako rodzic, musisz wziąć odpowiedzialność. Musisz 

wiedzieć, w jaki sposób chcesz, jako Ukrainka, w mentalności ukraińskiej.  

A w Ukrainie masz inne sposoby, na przykład jeżeli chodzi o szczepienia. (…) 

Ale to nie jest typowe dla mnie chronić moje decyzje [17]. 

Rozmówczynie, prezentując odmienny sposób wychowywania niż np. część rodziny 

partnera, muszą często negocjować swoje zdanie z pozostałymi członkami wchodzą-

cymi w systemu rodziny – dodatkowym obciążeniem jest niemożność pełnej ekspresji 

językowej w kontaktach z osobami z otoczenia – to w przypadku rozmówczyń w part-

nerstwach dwukulturowych.  

Problem zależności–niezależności był poruszony w wywiadach, gdzie zależność 

finansowa i oddalenie od możliwości „włączania się” było powodowane skupieniem 

na wychowywaniu dzieci albo nieuregulowanym statusem pobytu czy brakiem dostępu 

do rynku pracy. Mery, mieszkająca w Polsce najkrócej (pół roku) opisywała swoje 

przeżycia – niezrozumienie, zagubienie, tęskonotę, łącząc doświadczanie tych stanów 

z nieznajomością języka polskiego, swoją pierwszą migracją, mieszkaniem w mniejszej 

miejscowości podmiejskiej oraz kolorem skóry.  

Wszystko jest trudne, wszystko jest zaskakujące, wszystko było straszne, wszystko 

było jak „uuuu”. (…) To nie było łatwe wcale a wcale. Kiedy przyjechałam, 

było mi trudno. Miałam takie poczucie, że ludzie się mnie boją, może przez mój 

kolor skóry. Ponieważ przez większość czasu patrzyli i przechodzili. (…) 

I wtedy, właściwie nadal jest to trudne dla mnie, nadal nie jest łatwe. W tamtym 

momencie myślałam, po co w ogóle przyjechałam do Polski, chcę wracać do 

domu. Tęskniłam za moimi ludźmi, tęskniłam za wszystkimi, rozmawiałam 

tylko z mężem, nie miałam nikogo, by porozmawiać. Myślałam, ponieważ 

w Nigerii jest tak, że jak ktoś przyjeżdża, to wszyscy będą przychodzić, by cię 

powitać, sąsiedzi, przyjaciele, wszyscy będą mówić hej, witaj, co u ciebie? (…) 

Nikogo do porozmawiania, nikogo do wysłuchania. (…) Nie lubię prosić o pie-

niądze. Jeżeli chcę kupić wodę, proszę daj mi pieniądze, chcę kupić, nie, niena-

widzę tego, wkurza mnie to. Lubię sama zarabiać i wydawać tak, jak chcę. Jesteś 

wtedy wolna. Ale tutaj jestem zależna od męża we wszystkim. Wszystkim [20]. 

Poza tym dla Mery dużym wyzwaniem był klimat (przyjechała tutaj w marcu, gdzie 

temperatury oscylowały ok. zera) – dostosowanie się do pogody w Polsce oraz kuchnia 

i dieta. Wspominała o braku możliwości gotowania „swoich”, sobie dobrze znanych 
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posiłków i „podzielenia się” nimi. Problem stanowił dostęp do produktów specyficz-

nych dla kraju, również w początkowych etapach problemy żołądkowe powodowane 

zmianą diety. O klimacie i jedzeniu mówiły Teresa z Brazylii oraz Fran z RPA.  

Rozmowy były prowadzone z kobietami, które miały różną historię migracji – np. 

dla Meg Polska była czwartym krajem migracji i przejściowym, natomiast dla Oleny 

oraz Diany drugim, jednak wcześniejsze pobyty trwały mniej niż rok. Te rozmówczynie 

przygotowywały się do migracji wcześniej, by ułatwić sobie początki. Na przykład 

jedna z rozmówczyń jeszcze na długo przed przyjazdem nawiązywała kontakty z mi-

grantami mieszkającymi w mieście (za pomocą grupy na Facebooku), czy „testowo” 

przyjechała do miasta. Dzięki znajomości nawiązanej wtedy rozmówczyni uzyskiwała 

wiele „praktycznych” informacji dotyczących życia w Łodzi, ponadto po przyjeździe miała 

już początkową sieć relacji11. Rozmówczynie rożnicowała długość życia w Polsce – 

najkrócej mieszkała w Polsce Mery (w momencie prowadzenia wywiadu pół roku), 

najdłuższy pobytu był Fran, która w Polsce żyje przeszło 10 lat – oraz odmienne sytu-

acje rodzinne. Część kobiet np. była na etapie uczenia się języka, legalizowania pobytu, 

rozpoczynania budowania życia w Polsce, podczas gdy inne miały ustabilizowaną 

sytuację zawodową, rodzinną, towarzyską. Dlatego część wywiadów jest zapiskiem 

z doświadczania różnic, zaskoczeń, doświadczania silnych emocji – głównie stresu, 

niezrozumienia, sukcesów, podczas gdy w przypadku rozmówczyń o dłuższym poby-

cie, to uporządkowana opowieść z doświadczania etapów migracji opisywana z dystansu, 

pogłębiona o m.in. rozważania dotyczące tożsamości czy poczucia „zakorzenienia”. 

Kwestią poruszaną niemal przez wszystkie rozmówczynie była niedostateczna 

znajomość języka (lub brak znajomości). Opisywane sytuacje powodowane brakiem 

możliwości ekspresji wywołują silne reakcje, dodatkowo czynią sytuacje dnia 

codziennego bardziej obciążającymi fizycznie. Jednak nie tylko o język polski chodzi, 

a o cały kontekst społeczno-kulturowy, gdzie język może być łącznikiem pozwalającym 

dokonać autoekspresji oraz zrozumieć drugą stronę komunikacji. Przez nieznajomość 

języka migrantki czują, że nie mają wpływu na otaczającą rzeczywistość i bieżące 

sprawy, ponieważ nie mogą „zabrać głosu”, albo nie mogą zabrać głosu w taki sposób, 

w jaki by chciały. Tamara użyła metafory na określenie swojego stanu w pierwszych 

miesiącach kontaktu z polską kulturą – przeciążało mózg, wspominała o zmęczeniu 

powodowanym kontaktem i o przeciążeniu spowodowanym ilością bodźców. 

No najpierw taka najważniejsza rzecz, to nieznajomość języka. I czują się 

zagubionymi. Czują się trochę głupimi. To wiesz taka naprawdę dziwna 

sytuacja jest, też z mojego jeszcze doświadczenia, ten pierwszy moment kiedy 

ty już trochę rozumiesz tego języka, już rozumiesz o co cię pytają, czasem 

rozumiesz, o czym ludzie wokół ciebie gadają i masz coś, żeby powiedzieć, tylko 

nie umiesz tego zrobić. To jest bardzo takie emocjonalne, bo czujesz siebie 

głupia. Że myślisz, że ty jesteś głupia. Gdzieś tam rozumiesz, że to nie dlatego, 

że ty jesteś głupi, że nie masz czego powiedzieć, a tylko to doświadczenie, że 

nie możesz pogadać, ale w ten moment czujesz siebie głupia. Że nie chodzi 

 
11 Obserwujac zamknięte grupy na portalu Facebook dla migrantów, ekspatów różnych narodowości – wydaje 

się to być stosowaną praktyką. Zdarzają się zamieszczane pytania o wynajem mieszkania, pytania o pracę, 

zaproszenia do wymian językowych po przyjeździe, pytania dotyczące legalizacji pobytu czy spędzenia czasu 

wspólnego. Grupy te wydają się stanowić rodzaj „grup wsparcia”. 
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o język, ale w ogóle, że nie mogę wsadzić tego w zdanie, że nie mogę powiedzieć 

swój pogląd, wiesz, że moja, moja opinia nie będzie wzięta pod uwagę, przez 

to, że ja w ogóle nie mogła jej opowiedzieć. I z tego czujesz się naprawdę 

mocno głupia [21]. 

Poza stanami, które może wywoływać nieznajmość języka, wspominano o niezna-

jomości skryptów działań i zachowań w społeczności, co wyostrzać może zmysł obser-

wacji (jadąc do nowego kraju, nawiązujesz wiele kontaktu wzrokowego, ponieważ nie 

znasz języka, musisz patrzyć w oczy i na ciało, by dojść do tego, co jest grane. Co ta 

osoba chce ode mnie [1]) oraz o nieznajomości rzeczywistości, co wymaga nieustan-

nego uczenia się. Migrantki, zwłaszcza na początku, muszą nauczyć się funkcjono-

wania w zupełnie nowej rzeczywistości, która rządzi się innymi zasadami niż im znane 

środowisko, poza tym z racji na bycie cudzoziemką muszą podejmować dodatkowe 

aktywności (np. legalizacja pobytu)12. 

Tak, wiesz, ten cały ośrodek wygląda dla nich tak agresywnie, bo ty nic nie 

rozumiesz, nic nie umiesz, nic nie wiesz, nie masz kolegów, koleżanek, przyja-

cieli, nie wiesz, do którego sklepu pójść. Nie umiesz przeczytać tam składniki 

tego towaru, nie wiesz, gdzie przychodnia. Wiesz, taki drobiazgi (…), że czujesz 

taką bezsilność, że cały czas mieszka, wszystko miał, wszystko wiedział, w którym 

apteku coś kupić, którego pana zapytać, do którego warsztatu pojechać. A tu 

się nagle okazuje się, że nie masz z kim pogadać, nie wiesz takie rzeczy, wiesz, 

nie możesz załatwić takie rzeczy, w których wcześniej mogłeś w szkole załatwić, 

jak był dzieckiem. A teraz nic nie możesz załatwić. I czasami tego nie dajesz 

sobie zrozumieć, ale czujesz tą bezsilność i izolację od tego wszystkiego [21]. 

Jedna z rozmówczyń Olena, która ma kłopot z legalizacją pobytu w Polsce, co, jak 

to określiła, wpływa na jej aklimatyzację, dodatkowo uczy się i odnajduje w nowych 

rolach – jest młodą matką oraz pozostaje w związku małżeńskim z Polakiem. Obra-

zowo ukazała swój stan, przywołując komentarze rodziny, gdy spotkali się po kilku 

miesiącach jej migracji: 

(…) próbowałam odzyskać ten spokój w swojej duszy, który był już dawno 

stracony. Wszystkie moje kolegi, przyjacieli, mama, przede wszystkim, która 

mnie już nie widziała wtedy no już 5 miesięcy na mnie patrzyli i mówili, że ty 

po prostu, ty jesteś okropna, ty jesteś taka zdenerwowana, ty po prostu jesteś 

jak ten nerw, który niezamknięty, tak, tak ten nerw. Po prostu ludzie byli 

naprawdę zszokowani, moim takim stanem. A przecież ja tego nie widziałam. 

No mnie się wydaje, że emocjonalnie rozmawiam coś takiego, no ale ludzie, 

które mnie znają tam, od lat, oni byli zszokowani, po prostu. Skąd ty przyje-

chała? Co tam takiego się działo po prostu [22]. 

Opowieści o procedurze legalizacji pobytu (opis całego przebiegu legalizacji oraz 

kontaktu z urzędem), a więc polityce państwa względem migracji stanowiły znaczną 

 
12 Wspominano o obszarach: m.in. legalizacji pobytu, działania komunikacji miejskiej, funkcjonowania prawa, 

urzędów, o „uczeniu się” miasta i funkcjonowania w nim, poszukiwania sklepów (czy to ze „swoją” żyw-

nością czy uczenia się rozpoznawania brandów europejskich), ale również o komunikacji między migrantkami, 

a Polakami (również o wspomnianych rodzinach partnerów).  
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część rozmowy zwłaszcza w przypadku kobiet z nieuregulowanym statusem pobytu. 

Jednak o istotności tego obszaru w doświadczeniu świadczą komentarze i tych roz-

mówczyń, których pobyt był legalizowany przez agencję czy firmę.  

Ale tutaj w Polsce, piszesz – „nie wiem”, dzwonisz – „nie wiem”. „Nie wiem”, 

jeżeli kogoś poznajesz, „ja nie wiem” – no więc kto wie? I ta dezinformacja. 

A powinno być tak, że w tej sytuacji powinieneś zrobić to, w tej sytuacji 

powinieneś zrobić tamto, ale nikt nie daje ci takiej informacji. (…) Jeżeli jestem 

poinformowany, masz zrelaksowany umysł. (…) Cudzoziemiec przyjeżdża do 

Łodzi, nic nie zrobisz bez tego wydziału. Więc jest rodzajem oka, jest rodzajem 

bramy. Jest rodzajem bramy do powitania lub odrzucenia. (…) Jeżeli to 

przetrwasz, będziesz silniejsza niż lew. Będziesz najsilniejszym zwierzęciem 

w dżungli [śmiech]. Nie jest łatwo, nie. To frustruje obcych w Polsce. (…) 

Ambasada – dostałam od nich ciepłe przyjęcie, ułatwili mi, byli przyjaźni. Ep: 

Więc pierwsza brama była... M: Otwarta. A potem doznałam bólu [20]. 

Oprócz braku klarownej informacji dotyczącej np. procedur, braku możliwości 

skontaktowania się z urzędami, czasu trwania rozpatrzenia sprawy, wspominano również 

o postawie pracowników, która odczuwana bywa jako dyskryminująca i protekcjonalna13.  

Kolejnym podnoszonym wątkiem było nawiązywanie relacji i kwestia „sieci 

wsparcia” – wyjazd z kraju rodzimego powoduje zerwanie lub zmianę (np. częstotliwości, 

charakteru czy formuły) kontaktu z rodziną czy przyjaciółmi, czyli z dotychczasową 

„siecią wsparcia”. Dla jednej z rozmówczyń to „bycie zabraną” z sobie znanego 

śwodowiska stanowiło największy problem, pomimo że jej sytuacja po przyjeździe, jak 

to określiła, była komfortowa, to brakowało jej poczucia bycia „osadzoną” w sieci 

kontaktów.  

Byłam bardzo przygnębiona zwłaszcza pierwszego roku, tak sądzę. Bo, i znowu, 

jest trudno zaprzyjaźnić się. Łatwym jest znaleźć „powierzchownych” znajomych, 

ale znaleźć dobrych przyjaciół w Polsce i się zaprzyjaźnić, to trwa około 5 lat, 

moim zdaniem, by zaprzyjaźnić się. […] Ale sądzę, że największym szokiem 

jest bycie „zabranym” z systemu wsparcia [23]. 

Kwestia poczucia porozumienia i zadomowienia podczas mieszkania w innym 

kraju dłuższy okres została poruszona przez Ludmiłę. Jej opowiaść ukazywała dyna-

mikę procesu aklimatyzowania się w Polsce oraz zmiany, jakim podlegał jej stosunek, 

emocje i przekonania. Wspominała o pojawiającym się odczuwaniu różnic, które po 

kilku latach zaczęła odczuwać jako „doskwierające”. 

Nie jestem w stanie określić dokładnego momentu, kiedy właśnie w pewnym 

momencie poczułam, że jednak brakuje mi, jednak że właśnie brakuje mi ludzi, 

jakby, z którymi wyrosłam, tego społeczeństwa, w którym wyrosłam ze wszystkimi 

ich jakby wadami i zaletami, że jednak tutaj mimo tego, że bardzo mocno się 

zakorzeniłam, i już jakieś tam miałam znajomości, o moje relacje, no to ja jakby 

tutaj mam więcej znajomości Polaków i Polek, czyli no jakby całe moje oto-

czenie to są jakby ludzie stąd. To nie jest tak na przykład, że tu przyjechałam 

 
13 Wspominane mówienie podniesionym głosem, nieudzielanie informacji, nieprzychylne, wręcz dyksry-

minujące komentarze.  
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i okrążyłam się ludźmi z mojego kraju i wszyscy tworzymy taką bańkę, 

absolutnie, ja tego unikałam – bo mówiłam ja po to tu przyjechałam, żeby tutaj 

być wśród Polaków. I dopiero po latach przyszło takie zrozumienie, to nawet 

nie zrozumienie, ja do tej pory tego nie rozumiem, raczej odczucie – odczucie, 

że jednak, że to jednak nie jest, że my jesteśmy różni. Takie poczucie, że są 

pewne rzeczy, których się nie da nadrobić. To jakie kreskówki oglądaliśmy 

w dzieciństwie, to na czym się wychowywaliśmy, to na jakich rowerach 

siedzieliśmy jako dzieci, to w jakie gry się bawiliśmy, to wszystko jakby później 

wydawało się, że to nie ma różnicy. (…) Oczywiście no czy to ma wpływ na 

jakość relacji no nie, no absolutnie, jak ludzie są jacyś w miarę okej, no to nie 

ale to jednak takie ziarenko smutku jednak zostaje. Jakby ciężko, ale daje się to 

odczuć. I ono czasami tak zaczyna z czasem tak coraz bardziej, bardziej, bardziej 

jak taki kamyk w bucie. Niby jest dobrze, niby idziesz, on tam doskwiera [18]. 

W tym kontekście podejmowano temat „włączania się” w rzeczywistość kraju. 

Różne sposoby stosowały rozmówczynie, zależnie od planów pozostania w Polsce, 

osobistej postawy i stosunku. Zwłaszcza te sposoby „bycia” są widoczne w narracjach 

tych rozmówczyń, które w Polsce mieszkają trochę dłużej, lub gdy jest to kolejny kraj 

pobytu. Niekiedy, nie wprost, w opowieściach pojawiał się rodzaj tłumaczenia ze 

swojej migracji i argumentowanie na swoją „przydatność” dla systemu – np. mówiąc 

o migrantach w kategoriach ekonomicznych (myślę, że byłabym pomocnym człowie-

kiem dla polskiej gospodarki; płacimy podatki tu w Polsce) – co być może odbiciem 

szerszych nastrojów społecznych względem migrantów i odczuwanego względem nich 

stosunku.  

Jednym z działań jest izolowanie się i zachowywanie dystansu (np. zamknięcie 

w „bańce eskpatów” czy migrantów rodaków) – łączone z podobnymi doświadczeniami 

oraz ze swobodą mówienia w języku natywnym, a jeżeli nawiązywanie kontaktu 

z Polakami, to tymi „zainteresowanymi cudzoziemcami”. Przykładem jest Meg, która ma 

możliwość korzystania z opieki zdrowotnej prywatnej, korzystania z usług firmy zała-

twiającej wszystkie formalności w Polsce, utrzymującej kontakty w większości tylko 

z innymi ekspatami – jednak ta rozmówczyni świadomie decyduje przyjać taki model 

ze względu na relatywnie krótki planowany pobyt w Polsce (maksymalnie 2-3 lata). 

Kolejny sposób to „wchodzenie” od początku w możliwie najbardziej zróżnicowane 

środowisko – nauka systemu, języka i nawiązywanie kontaktu z różnymi osobami, 

niekiedy „odcinanie” od diaspory – taki sposób wydaje się podjęła Ludmiła na początku 

życia w Polsce, czy Tamara. Choć w trakcie jej życia w Polsce (nauki języka oraz system) 

jej postawa ewoluowała, ponieważ obecnie zawodowo pracuje jako „pośredniczka” 

między środowiskiem kulturowym polskim a rodakami, zajmując się wspieraniem 

migrantów. Wydaje się, że trzecia strategia to stopniowość, procesualność budowania 

i poznawania, np. nawiązywanie kontaktów poprzez szkołę, do której uczęszczaja dzieci, 

poznawanie znajomych w pracy, sąsiedztwie, stopniowe uczenie się języka oraz systemu, 

pozostając również w relacjach z rodakami – wybierając dla siebie i korzystając z obu 

kontekstów w razie potrzeb. 

Z jedną z rozmówczyń, która w Polsce przebywa ponad sześć lat, a przyjeżdżajac 

język znała biegle, podjęłyśmy m.in. temat poczucia przynależności, tożsamości. Migrując 

myślała o sobie jako o „obywatelce świata”, chciała odseparować się od kraju pocho-

dzenia – wracała tam niechętnie, nie odczuwała tęsknoty. Zaczęła dość szybko 
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budować relacje i życie w Polsce, początki określając jako „cukierkowe” i wspominała, 

że dopiero po kilku latach zaczęła czuć pewien rodzaj smutku (np. związany z brakiem 

dorastania w podobnym środowisku jej i jej znajomych, i co za tym idzie możliwości 

odwoływania się do tych samych kontekstów np. społecznych/politycznych). Nato-

miast wydarzenia w Białorusi w 2020 r. skierowały ją ku potrzebie większej „łącz-

ności” z krajem ojczystym i rodakami. Rozmawiałyśmy o poczuciu zakorzenienia  

i o „granicy” jaką rozmówczyni sobie stawiała – w tym przypadku chodziło o zupełne 

„zatopienie” się w języku. Ludmiła opowiadała, że od jakiegoś czasu zaczęła u siebie 

obserwować robienie coraz większej ilości błędów językowych, interpretuje to jako 

podświadomy bunt i zachowywanie bezpiecznego dystansu względem kraju migracji.  

No więc jeżeli dalej chodzi o język, to myślę, że podświadomie zaczynam prote-

stować. I nie pozwalam sobie, to jest moja teoria, że to jest jakiś wewnętrzny 

protest, że ja jednak mówię, nie, nie, nie, nie, jest granica. Czy to jest tak 

naprawdę, nie wiem, to jest tylko moje, no wiesz o co mi chodzi, takie myślenie, 

że gdzieś tam podświadomie, gdzieś tam tego języka nie dopuszczam tak na 

maksa. Bo nigdy sobie nie powiedziałam, że tak, ja tu będę, to jest mój kraj, ja 

tu spędzę życie. (…) Właśnie ostatnio o tym myślałam, że tak jakby nie do 

końca sobie pozwalam na to uświadomienie, że takie rozluźnienie, dobra 

zakorzeniam się. Chociaż czym jest zakorzenienie się. No przecież ja też już 

mam tu korzenie. To jest też takie względne. Ale myślę, że trzymam ten taki 

dystans do tego, odrobinę [18]. 

Cztery rozmówczynie wprost wspominały o pandemii i doświadczeniach, które 

przez nią przeżyły – dwie z nich musiały przełożyć datę przyjazdu do Polski, a sam ich 

proces przyjazdu, początków przypadł na trwającą pandemię i obostrzenia, jedna 

z kobiet przez zamknięcie granic i sytuację nieuregulowanego pobytu została na dwa 

miesiące w Ukrainie. Mówiły o trudnościach w poznawaniu ludzi i miasta spowodo-

wanych obostrzeniami, co dodatkowo wpływało na ich izolację. W opowieściach 

pozostałych rozmówczyń pandemia stanowiła element, dygresję od wątku głównego 

opowieści, którym nie zostało poświęcone więcej czasu w narracji – wywoływane 

poczucie nudy czy wspominanie o potrzebie specjalnego organizowania przestrzeni 

domowej dla pracy zdalnej. Wątek kryzysu humanitarnego nie pojawił się wprost 

w opowieściach migrantek. 

4. Podsumowanie 

Poznawanie, rozumienie doświadczeń i ekspresji emocjonalnych i nadawania im 

znaczeń [24, s. 135] jest dla badacza nieposiadajacego wykształcenia np. psycholo-

gicznego zadaniem niełatwym, co komplikuje dodatkowo, że są to obszary intymne, 

zwiazane z subiektywnym „językiem” ekspresji danej osoby, przeżywane i wyrażane 

w rozmaity sposób, a w kontekście prowadzonych badań, również pojawiające się 

różnice kulturowe – np. w ekspresji. Emocje są przed językiem [25, s. 138; 26] i jak 

zauważa Svasek łączą jednostkę ze zmieniajcym się ludzkim oraz pozaludzkim światem, 

kształtując jej zaangażowanie w ten świat [27, s. 876]. Pojawiającymi się trudno-

ściami jest wyrażane ich nie wprost, np. niewerbalnie (szybkimi ruchami ciała, tikami), 

podniesionym głosem czy zmianą tonu głosu podczas opowiadania, używaniem spe-

cjalnych słów do zaakcentowania czy zabiegów językowych (jak np. ironia) oraz 
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różnice kulturowe między badaczem a badanym, które mogą utrudniać interpretację 

i właściwe odczytanie. Niekiedy przeżywane emocje są nieartykułowane wprost, 

a przenoszone na opowieść, jakieś inne doświadczenie, i opisywane. 

(…) czy coś, no to później okazywało się, że przeżywając te emocje tam, 

później je umieszczałam w tych wszystkich wydarzeniach i tak je przeżywałam, 

tam już można było się frustrować, krzyczeć, mówić taki świat jest niespra-

wiedliwy i jak w ogóle jest to możliwe, dlaczego ludzie nic nie robią, jak można 

być takim w ogóle fatalnym człowiekiem, i tak dalej [18]. 

W analizowanych wywiadach przyglądałam się doświadczeniu kobiet migrantek – 

pojawiającym się emocjom i stanom związanym z trudnościami adaptacyjnymi oraz 

oswajaniu z nowym miejscem (idąc za interpretacją tematu badania dokonywaną przez 

rozmówczynie). Porównując zebrany materiał w rekonstrukcjach doświadczenia migracji, 

pojawiają się te „trudne” emocje i wydarzenia z nimi związane – być może taka dyna-

mika wywiadu i prowadzenia narracji była spowodowana pytaniem inicjalnym oraz 

skierowaniem uwagi rozmówczyń na problemy adaptacyjne i zdrowie psychiczne. 

Narracje kobiet idą w kierunku opisu takich wydarzeń i przeżyć związanych z migracją, 

z którymi łączą się takie emocje, jak: stres, niepokój, poczucie izolacji, bezsilność, 

poczucie zależności, brak wolności, złość, strach, tęsknota, zdenerwowanie, a przymiot-

niki często używane: trudne, zaskakujące, straszne, obciążające. Takie emocje w przy-

padku omawianych historii pojawiały się w różnych etapach i momentach oswajania 

z nowym krajem, a poruszanymi przez rozmówczynie obszarami było głównie macie-

rzyństwo, legalizacja pobytu, sieci wsparcia i znajomości, język oraz nieznajomość 

kultury, poznawanie systemu oraz zasad życia w kraju docelowym.  
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Czy ja tu pasuję? Kim tutaj jestem, w tym całym obrazie? – emocje i akulturacja 

migrantek 

Streszczenie 

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 limi-

nalnej, 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 wypad-

kową wielu czynników: indywidualnego podejścia oraz sytuacji, nastawienia, stosunku grupy dominującej 

i nastrojów społecznych do cudzoziemców w ogóle, konkretnych narodowości czy rodzajów migracji. 

Takie doświadczenie może prowadzić do pojawiania się uczuć – od ekscytacji i fascynacji, po wyob-

cowanie, samotność, nostalgię czy tęsknotę. Indywidualne przeżywanie emocji jest wpisane w szerszy 

dyskurs publiczny, relacje między grupą większościową a mniejszościową czy istniejącymi wyobraże-

niami dotyczącymi 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 okre-

ślonego rodzaju emocji. Kategoriami użytymi do analizy zebranego materiału są emocje, akulturacja oraz 

szok kulturowy (stres akulturacyjny). Analizowany materiał został zebrany podczas etnograficznych badań 
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wśród migrantek dotyczących doświadczenia migracji oraz problemów emocjonalnych. Rozmowy były 

podejmowane od sierpnia do grudnia 2021 r., gdy w tle panowała pandemia oraz od sierpnia 2021 r. na 

granicy polsko-białoruskiej trwał kryzys humanitarny.  

Słowa kluczowe: migracje, emocje, doświadczenie kobiet, stres akulturacyjny, zdrowie psychiczne 

Do I fit here? Who am I here, in whis whole picture? – emotions and acculturation 

of migrant women.  

Migration is a process that involves many changes for the migrant from the very moment of making the 

decision. The decision to change the country of residence is a result of external factors (e.g. living condi-

tions in the country of origin, social/political situation) and internal factors (personality traits, predispo-

sitions). In the initial phase after arrival, the migrant is in the liminal phase, where is not yet accustomed to 

the new culture, but no longer participates in the old one. Strategies of familiarization with the place and 

culture are the result of many factors: the individual approach, attitude, also the attitude of dominant group 

and the social mood towards foreigners in general. Such experiences can lead to feelings ranging from 

excitement and fascination to alienation, loneliness, nostalgia, or longing. The individual experience of 

emotions is embedded in broader public discourses, relations between majority and minority groups, also 

ideas about the construction of migration strategies and practices. The study addresses the questions of how 

the migration experience influences the emotions experienced; what difficulties and problems migrant 

women experienced during initial life in Poland and acculturation, and what kind of emotions they felt. The 

categories used in analysis are emotions, acculturation, and culture shock (acculturative stress). The 

analyzed material was collected during ethnographic research among migrant women on the experience of 

migration and emotional problems. The interviews were undertaken from August to December 2021, when 

a pandemic was in the background and a humanitarian crisis was ongoing on the Polish-Belarusian border 

from August 2021.  

Keywords: migration, emotions, women’s experience, acculturation stress, mental health 
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Beata Olszewska-Łabędź1 

Znaczenie migracji z Ukrainy dla rynku pracy w Polsce 

1. Wprowadzenie 

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 się Europy. Problem ten nie 

ominie również Polski, co już jest dość mocno zauważalne i niesie ze sobą wiele nega-

tywnych 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. 

Rolę i pozycję migrantów z Ukrainy na polskim rynku pracy można rozpatrywać 

według różnych kryteriów. Badacze procesów migracyjnych wyróżniają cztery 

najczęściej stosowane. Należą do nich: 

• motywy zatrudniania migrantów przez przedsiębiorców; 

• korzyści, jakie osiągają przedsiębiorcy z tytułu zatrudniania migrantów; 

• stanowiska pracy i działy gospodarki, w których są zatrudniani migranci; 

• substytucyjna lub komplementarna rola migrantów w stosunku do rodzimych 

pracowników [1]. 

A. Stróżyna jako główny powód zatrudniania migrantów w Polsce podaje zawodową 

specyfikę migrantów, korzyści, jakie czerpią z ich zatrudniania przedsiębiorcy oraz 

cała gospodarka [2]. Badania przeprowadzone w tym zakresie przez innych naukow-

ców, również potwierdzają tę tezę. S. Kubiciel-Lodzińska w swych badaniach przepro-

wadzonych w województwie opolskim na pierwotnym i wtórnym rynku pracy, badała 

powody podejmowania pracy przez cudzoziemców oraz przyczyny korzystania z ich 

pracy przez przedsiębiorców [3]. 

Wyniki badań wskazały na występowanie istotnych różnic w przyczynach zatrud-

niania migrantów na pierwotnym i wtórnym rynku pracy oraz pozwoliły sądzić, że teza 

postawiona przez A. Stróżynę odnosi się raczej do pierwotnego rynku. S. Kubiciel- 

-Lodzińska zwróciła uwagę na fakt, że istotniejszymi przyczynami zatrudniania przez 

polskich pracodawców migrantów na wtórnym rynku pracy jest deficyt pracowników 

rodzimych, aniżeli ich specyficzne kwalifikacje. Ponadto zauważyła, że typowy eko-

nomiczny powód zatrudniania migrantów (którym są niższe oczekiwania płacowe 

migrantów w stosunku do pracowników rodzimych) nie ma żadnego znaczenia w decy-

zjach przedsiębiorców na rynku pierwotnym, a minimalne na rynku wtórnym. Podobnie 

większość migrantów nie wskazywała wyższych zarobków jako głównego powodu 

podejmowania pracy na polskim rynku prac, choć jedna trzecia z nich podjęła pracę 

w Polsce właśnie z tego powodu. 

 
1 beta.olszewska@interia.pl, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. 
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W 2007 r. Ośrodek Badań nad Migracjami, funkcjonujący przy Uniwersytecie 

Warszawskim, przeprowadził w Polsce badania wśród pracodawców zatrudniających 

w swoich przedsiębiorstwach migrantów (wtórny rynek pracy), jak i wśród tych, którzy 

chcą ich zatrudnić po raz pierwszy (pierwotny rynek pracy). Wykazały one, że naj-

częstszym motywem zatrudniania lub planowania zatrudnienia migrantów był brak 

kandydatów do podjęcia pracy wśród pracowników rodzimych. Jednak przyczyny za-

trudniania migrantów przez pierwszą i drugą grupę pracodawców różniły się od siebie. 

Pracodawcy planujący zatrudnić migrantów po raz pierwszy, jako powód takiej decyzji 

podawali brak kandydatów do pracy na lokalnym rynku pracy, z kolei pracodawcy 

zatrudniający już migrantów poza przyczyną wymienioną powyżej, wskazywali również 

przyczyny związane z posiadaniem przez przyszłych pracowników specyficznych 

kwalifikacji oraz wdrażaniem nowych standardów i technologii. Prowadzone badania 

obejmowały również grupę przedsiębiorców zatrudniających migrantów z wysokimi 

kwalifikacjami zawodowymi, w tym na stanowiskach kierowniczych. Interesujący jest 

tu fakt, że niewielu spośród przedsiębiorców jako przyczynę przyjęcia do pracy wska-

zywało akceptowanie przez migrantów niższego wynagrodzenia w stosunku do pra-

cowników rodzimych [4]. 

Pracodawcy wskazywali także na korzyści, jakimi było utrzymanie i stabilność za-

trudnienia. Żaden z badanych nie wskazał jako korzyści obniżenia kosztów produkcji. 

Dla pracodawców na wtórnym rynku pracy utrzymanie stabilności zatrudnienia było 

podstawową korzyścią zatrudnienia migrantów. Pod pojęciem „obniżenie kosztów 

produkcji” oraz „inne korzyści” należało rozumieć obniżenie kosztów pracy.  

Ze względu na wielowymiarowy charakter procesów migracyjnych, analiza zjawisk 

migracyjnych wymaga przyjęcia takiej definicji migracji, która odpowiada potrzebom 

badawczym, tzn. definicji odnoszącej się do konkretnego procesu migracyjnego. 

Jak zauważyli A. Górny i P. Kaczmarczyk sformułowanie adekwatnej definicji migracji 

powinno być pierwszym i bardzo ważnym etapem procesu badawczego [5]. 

S.I. Pyrożkow zaproponował definicję migracji zarobkowej, rozumianą jako prze-

mieszczenia ludności zachodzące z ekonomicznych motywów w celu polepszenia jej 

materialnego bytu [6]. Według E. Kryńskiej, migracja zarobkowa jest dobrowolnym 

opuszczeniem kraju ojczystego w celu podjęcia pracy zarobkowej [7]. W sposób 

bardziej ogólny przedstawił migrację zarobkową E. Sulima, definiując ją jako mobil-

ność zasobów pracy lub też ruchliwość pracowniczą [8]. Badacze definiujący migrację 

zarobkowa są zgodni co do celu wyjazdu migranta, którym – w tym przypadku – jest 

praca zarobkowa czy podniesienie poziomu życia. Różnice występują w innych 

kwestiach. Jedni z naukowców utożsamiają ten rodzaj migracji z przekraczaniem granic 

państw, inni unikają tego typu sformułowań. Część badaczy definiuje ją w powiązaniu 

z wyjazdem krótkookresowym, część nie odnosi się w definicji do kryterium czasu.  

Na potrzeby niniejszej pracy przyjęto definicję migracji zarobkowej, rozumianej 

jako zmianę miejsca zamieszkania obywateli Ukrainy i podjęcie pracy w Polsce na 

okres powyżej 12 miesięcy. Analizowana migracja ma zatem charakter międzynarodowy 

i długoterminowy. 

Obywatele Ukrainy od wielu lat są aktywnymi uczestnikami rynku pracy w Polsce. 

Zainteresowanie podjęciem pracy w naszym kraju znacząco wzrosło w 2014 r. 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 
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wysoka liczba oświadczeń polskich pracodawców zgłaszających chęć zatrudnienia 

cudzoziemców.  

Przed wybuchem konfliktu liczba rejestracji nie przekraczała 200 tys. rocznie, 

natomiast od 2014 r. nastąpił ich dynamiczny wzrost. Kluczowym okazał się rok 2015, 

gdy odnotowano rekordową liczbę rejestracji oświadczeń obywateli Ukrainy w liczbie 

760 tys. na 780 tys. ogółem. Równie silny wzrost odnotowano w liczbie zezwoleń na 

pracę wydanych obywatelom Ukrainy.  

2. Opis procedury badawczej w ramach analizy empirycznej 

Celem artykułu jest określenie wpływu migracji z Ukrainy na lokalne rynki pracy 

w Polsce na przykładzie województw małopolskiego i podkarpackiego w ocenie przed-

siębiorców, którzy w latach 2014-2018 prowadzili działalność gospodarczą na terenie 

jednego z tych dwóch województw i zatrudniali pracowników narodowości ukraińskiej 

oraz określenie wpływu migrantów zatrudnianych w polskich przedsiębiorstwach na 

poziom równowagi na tych rynkach. 

Autorskie opracowanie i przeprowadzenie badania ankietowego wśród przedsiębior-

ców z województw małopolskiego i podkarpackiego, zatrudniających imigrantów 

w latach 2014-2018, umożliwiło zdobycie unikatowej wiedzy o wpływie migracji na 

działalność przedsiębiorstw w skali mikroekonomicznej. Zastosowanie zaawansowanych 

metod modelowania ekonometrycznego i wnioskowania statystycznego pozwoliło na 

wykrycie istotnych zależności w przedmiotowej problematyce oraz na wzmocnienie 

formułowanych 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.  

Badaniu podlegało oddziaływanie migracji z Ukrainy na rozwój polskich przed-

siębiorstw zatrudniających migrantów w województwie małopolskim i podkarpackim 

w latach 2014-2018. Ze względu na dużą liczbę próby badawczej (808 ankiet) wyniki 

badań z województw małopolskiego i podkarpackiego można uogólnić na całą Polskę. 

W artykule postawiono hipotezę główną:  

1. Migranci z Ukrainy zatrudniani w przedsiębiorstwach na terenie województwa 

małopolskiego i podkarpackiego mają pozytywny wpływ na równowagę na wew-

nętrznym rynku pracy w Polsce, co jest efektem uzupełniania niedoborów w za-

trudnieniu i chęcią powiększenia przez przedsiębiorców zysków.  

Hipoteza ta została uszczegółowiona dwiema hipotezami szczegółowymi: 

1. Migranci z Ukrainy zatrudnieni u polskich przedsiębiorców wpływają pozytywnie 

na wypełnianie braków kadrowych.  

2. Migranci z Ukrainy zatrudnieni w polskich przedsiębiorstwach na terenie woje-

wództw: małopolskiego i podkarpackiego wpływają pozytywnie na wyniki eko-

nomiczne tych przedsiębiorców. 

Przedmiotem pracy jest zjawisko migracji obywateli Ukrainy na rynek pracy wo-

jewództwa małopolskiego i podkarpackiego po 2014 r. Szczególna uwaga badawcza 

skoncentrowana została na analizie uwarunkowań migracji na te tereny. Ze względu na 

ograniczenia związane z dostępnością materiału statystycznego badaniem w empirycz-

nej części pracy zostaną objęte głównie migracje długookresowe (trwające powyżej 

12 miesięcy).  
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Badanie poświęcone zostało wyłącznie przedsiębiorcom z województw małopol-

skiego i podkarpackiego zatrudniającym obywateli Ukrainy. 

Ze względu na złożony charakter zjawiska w pracy założono wykorzystanie zesta-

wień i kompilacji metod i narzędzi badawczych.  

W części empirycznej artykułu wykorzystano metody statystyki opisowej oraz analizę 

statystyczną danych ilościowych. Na etapie badań statystycznych wykorzystane zostały 

programy Statistica, Gretl i Excel.  

Badanie wpływu zatrudniania migrantów na efekty ekonomiczne polskich przedsię-

biorców z województwa małopolskiego i podkarpackiego zostało przeprowadzone na 

losowej próbie firm zatrudniających pracowników z Ukrainy. Operat losowania przedsię-

biorstw został przygotowany na podstawie informacji pozyskanych z wojewódzkich 

i powiatowych urzędów pracy (informacje o osobach prawnych i fizycznych, które 

zgłosiły zamiar zatrudnienia migrantów). Badanie w formie ankiet papierowych, ankiet 

elektronicznych lub wywiadów telefonicznych z wylosowanymi przedsiębiorcami 

pozwoliły na zebranie informacji dotyczących branży i formy prawnej zatrudnienia mi-

grantów, ich czasu, jakości i dyscypliny pracy pracowników z Ukrainy, stopnia zaspo-

kojenia potrzeb kadrowych. Pozyskano również informacje o kosztach pracy przed-

siębiorców i przychodach z działalności przedsiębiorstw.  

Pomiar odpowiedzi udzielanych przez respondentów miał miejsce na skalach słabych 

(skala nominalna, skala porządkowa) oraz na skalach przedziałowych.  

W przypadku pomiaru wyników badania ankietowego na skali przedziałowej czy 

skali Likerta, wybór odpowiednich testów statystycznych (testów parametrycznych lub 

ich odpowiedników nieparametrycznych), został poprzedzony badaniem normalności 

rozkładu, jednorodności wariancji. Liczebność próby wynosząca 505 ankiet dla Mało-

polski wykorzystana została do estymacji frakcji/wskaźnika struktury, przy poziomie 

ufności 0,95 dopuszczono błąd estymacji na poziomie 4,36%, natomiast posługując się 

próbą 303 ankiet z Podkarpacia błąd estymacji wyniósł 5,63%. Można zatem uznać, że 

podane próby pozwoliły na wnioskowanie na satysfakcjonującym poziomie dokładności. 

Zjawisko migracji obywateli Ukrainy na polski rynek pracy przybrało na sile 

po 2014 r. Braki demograficzne ludności w wieku produkcyjnym oraz proces starzenia 

się społeczeństwa spowodowały konieczność pozyskiwania siły roboczej wśród 

migrantów z Ukrainy. Ze względu na aktualność zagadnienia migracji obywateli Ukrainy 

na rynek pracy w Polsce koniecznym stało się zidentyfikowanie czynników ekono-

micznych, mających zarówno pozytywny, jak i negatywny wpływ na rynek pracy 

w Polsce po 2014 r. Dotychczas prowadzone badania naukowe dotyczące zjawiska 

migracji koncentrowały się głównie na imigracji Polaków na rynki pracy państw Unii 

Europejskiej oraz na konsekwencjach odpływu kapitału ludzkiego z Polski dla rynku 

pracy. Ze względu na lukę badawczą w kwestii zidentyfikowania czynników ekonomicz-

nych wpływających na migrację ludności ukraińskiej na polski rynek pracy, podjęto 

próbę wypełnienia jej autorskimi badaniami naukowymi przeprowadzonymi wśród 

przedsiębiorców zatrudniających migrantów z Ukrainy na terenie województwa pod-

karpackiego i małopolskiego. Weryfikacja tych czynników oraz wyniki specjalistycz-

nych badań będą stanowić nie tylko ważną informację dla przedsiębiorców na temat 

znaczenia migracji dla rozwoju wewnętrznych/lokalnych rynków pracy, w tym m.in. 

kosztów pracy, przychodów, ale również stanowić będą cenny wkład naukowy dla 

dziedziny ekonomii. 
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Badanie zostało przeprowadzone w okresie luty-maj 2019 r. w formie kwestio-

nariuszy, ankiet elektronicznych i wywiadów telefonicznych, udostępnionych praco-

dawcom dzięki uprzejmości wojewódzkich i powiatowych urzędów pracy. 

Badaniu poddano 808 pracodawców z województw małopolskiego i podkarpackiego, 

którzy zatrudniają migrantów z Ukrainy. 62,5% respondentów prowadzi działalność 

gospodarczą na terenie województwa małopolskiego, a 37,5% ankietowanych respon-

dentów prowadzi działalność w województwie podkarpackim.  

Najwięcej pracodawców reprezentowało branżę budownictwa (31,68%), przemysł 

(15,84%). Stosunkowo znaczny wkład mieli również pracodawcy reprezentujący usługi 

(15,47%) i handel (13,74%). Udział respondentów w pozostałych branżach nie prze-

kraczał 10%: transport (reprezentowany przez 8,17% ankietowanych) oraz hotelarstwo 

(8,04%), rolnictwo (3,09%), przetwórstwo (2,97%), pomoc domowa (0,62%), leśnictwo 

(0,37%), rybołówstwo (0,01%). 

Najwięcej respondentów (38,5%) prowadziło działalność w miastach powyżej 100 

tys. mieszkańców. Niewiele mniej ankietowanych pracodawców (35,8%) prowadziło 

działalność w miastach z liczbą mieszkańców 20-100 tys. W miastach do 20 tys. 

mieszkańców, działalność prowadzi 17% respondentów, a na wsiach działalność 8,8% 

ankietowanych pracodawców. 

Wśród ankietowanych respondentów dominowali tacy, którzy zatrudniali od 1 do 5 

pracowników z Ukrainy oraz tacy, którzy zatrudniali od 6 do 10 migrantów z Ukrainy.  

Najmniej z kolei było tych pracodawców, którzy zatrudniali więcej niż 21 pracow-

ników.  

Na wykresie 1 przedstawiono średnią liczbę zatrudnianych Ukraińców, która rosła 

w latach 2014-2016 od poziomu 5,10 w 2014 r., poprzez wartość 7,18 w 2015 r., 

osiągając maksymalną wartość 10,6 w 2016 r. W kolejnych dwóch latach malała, 

uzyskując wartość 9,87 w 2017 r. i spadając sukcesywnie do poziomu 8,29 w 2018 r.  

Badanym przedsiębiorcom zadano również pytanie, jak kształtowało się w ich 

zakładach pracy średnie wynagrodzenie miesięczne Ukraińców oraz przychód 

ze sprzedaży w 2018 r.  

Najwięcej z nich (42,2%) deklarowało, że wypłaciła pracownikom z Ukrainy wyna-

grodzenie w wysokości wyższej niż 3 tys. zł. Zbliżona liczba respondentów (42,2%) 

wypłacała pracownikom z Ukrainy wynagrodzenia w kwotach 2001-3000 zł, a 16% 

pracodawców wypłaciło migrantom niższe wynagrodzenia niż 2 tys. zł.  

Na podstawie zebranych informacji o wynagrodzeniach migrantów z Ukrainy 

stwierdzono, że średnia kwota wynagrodzenia w 2018 r. wyniosła 2830,65 zł, a odchy-

lenie standardowe 604,9 zł, co oznacza, że kwoty wynagrodzeń wypłacane migrantom 

różnią się od średniej kwoty przeciętnie o 604,9 zł.  

Odchylenie standardowe stanowi 21,37% procent średniej kwoty wynagrodzenia, 

co świadczy o stosunkowo dużym zróżnicowaniu wynagrodzeń wśród migrantów.  

Ponadto połowa pracowników z Ukrainy otrzymywała wynagrodzenie nie przekra-

czające 2813,80 zł, a druga połowa pracowników otrzymywała wynagrodzenie co 

najmniej 2813,80 zł. 

Wśród ankietowanych pracodawców dominowali ci, którzy osiągnęli przychód 

ze sprzedaży w kwocie powyżej 1,0 mln zł. Odsetek takich pracodawców wyniósł 

44,1%. Z kolei 26,6% przedsiębiorców deklarowało, że wyniósł on pomiędzy 0,6 mln,  
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a 1,0 mln. Natomiast kwotę do 0,5 mln zł ze sprzedaży uzyskało 22,6% ankieto-

wanych. Pozostali pracodawcy (6,7%) otrzymali dochód ze sprzedaży przekraczający 

10 mln zł.  

Na podstawie zebranych informacji o dochodach ze sprzedaży ankietowanych pra-

cowników stwierdzono, że średnia kwota przychodów ze sprzedaży w 2018 r. wyniosła 

3,717 mln zł, a odchylenie standardowe wyniosło 3,869 mln zł, co oznacza, że kwoty 

przychodów ze sprzedaży różnią się od średniej kwoty przeciętnie o 3,869 zł.  

Odchylenie standardowe stanowiło 104,1% średniej kwoty przychodów, co świadczy 

o stosunkowo dużym przychodzie ze sprzedaży.  

 

Wykres 1. Średnia liczba zatrudnionych pracowników z Ukrainy w przeliczeniu na jednego pracodawcę. 

Źródło: [opracowanie własne na podstawie wyników badania ankietowego] 

Ponadto połowa pracodawców zrealizowała przychód ze sprzedaży nieprzekraczający 

1,267 mln zł, a druga połowa pracodawców otrzymywała przychód co najmniej  

1,267 mln zł. 

3. Migranci z Ukrainy a równowaga na wewnętrznym rynku pracy  

Weryfikacja głównej hipotezy została przeprowadzona z wykorzystaniem danych 

o charakterze lokalnym (dla województw małopolskiego i podkarpackiego), które 

zostały uzyskane na podstawie badania ankietowego pracodawców zatrudniających 

migrantów z Ukrainy.  

Przedstawiono wyniki badania wpływu migracji pracowników z Ukrainy na rynek 

pracy w Polsce w ujęciu mikroekonomicznym, w oparciu o badanie ankietowe wśród 

pracodawców.  
Na podstawie wyników badań ankietowych można stwierdzić, że głównym powo-

dem zatrudniania pracowników z Ukrainy jest możliwość obniżania kosztów ze względu 
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na niższe wynagrodzenia migrantów w stosunku do polskich pracowników. Takie sta-
nowisko wyraziło 57,27% ankietowanych pracodawców, co jest wynikiem nie różnią-
cym się istotnie w populacji od 55%.  

Jako drugi powód zatrudniania Ukraińców pracodawcy podają stałe trudności 
w zatrudnianiu pracowników w określonych zawodach na lokalnym rynku pracy na 
istniejących stanowiskach. Taki argument wskazało 46,3% ankietowanych pracodaw-
ców. Odsetek ten nie różni się istotnie w populacji od 45% .  

Trzecim w kolejności czynnikiem, skłaniającym do zatrudniania przez polskich 
pracodawców jest możliwość zatrudniania pracowników osiągających wyższą wydaj-
ność, jakość pracy lub mających wyższą dyspozycyjność lub dyscyplinę pracy w sto-
sunku do polskich pracowników.  

Taki czynnik wskazało 40,21% ankietowanych pracodawców. Odsetek takich 
pracodawców w populacji nie różni się istotnie od 40%. Dalsze powody skłaniające 
do zatrudniania Ukraińców przez polskich pracodawców to okresowe trudności w za-
trudnianiu pracowników w określonych zawodach na lokalnym rynku pracy na istnie-
jących stanowiskach (35% ankietowanych pracodawców), problemy w zatrudnianiu 
pracowników z lokalnego rynku pracy w celu uruchomienia dodatkowej produkcji 
(18,7% ankietowanych pracodawców) oraz możliwość obniżania wynagrodzeń lub 
ograniczania podwyżek wynagrodzeń polskim pracownikom (2,52% ankietowanych 
pracodawców).  

Dominującymi czynnikami decydującymi o zatrudnieniu pracowników z Ukrainy 
były czynniki związane z osiąganiem innych korzyści ekonomicznych, niż tylko 
uzupełnienie niedoborów w zatrudnieniu. Chodziło głównie o redukcję kosztów, dzięki 
wypłacaniu niższych wynagrodzeń pracownikom z Ukrainy, niż pracownikom polskim 
na analogicznych stanowiskach pracy.  

Nie wyklucza to oczywiście współwystępowania czynników związanych z koniecz-
nością uzupełnienia niedoborów w zatrudnieniu i czynników reprezentujących osiąganie 
innych czynników ekonomicznych.  

Pracodawcy, którzy za najważniejszy czynnik uważali możliwość obniżania kosztów 
ze względu na niższe wynagrodzenia migrantów w stosunku do polskich pracow-
ników, najczęściej wskazywali równocześnie na stałe trudności w zatrudnianiu pra-
cowników w określonych zawodach na lokalnym rynku pracy na istniejących stano-
wiskach (52% wskazań). 

Test niezależności chi-kwadrat Pearsona2 wykazał występowanie statystycznie 
istotnego związku, pomiędzy występowaniem czynników dotyczących uzupełnienia 
niedoborów w zatrudnieniu pracowników, a czynników dotyczących osiągania innych 
korzyści ekonomicznych.  

Badanie ankietowe wykazało, że zjawisko wypierania polskich pracowników przez 
migrantów z Ukrainy, występuje raczej w niewielkim zakresie.  

Około 4,7% pracodawców zatrudnia migrantów z Ukrainy na stanowiskach, na któ-
rych nie zatrudnia polskich pracowników. Odsetek takich pracodawców nie różnił się 
w populacji istotnie od 5%.  

Z kolei odsetek pracodawców, którzy zatrudniają migrantów z Ukrainy na stano-
wiskach, na których byli, jak i nie byli zatrudniani polscy pracownicy, wynosił 
55,4%, co jest wynikiem istotnie większym od połowy pracodawców, a odsetek 

 
2 chi-kwadrat χ2 = 51,8965, p-value < 0,000001. 
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pracodawców, którzy zatrudniali migrantów wyłącznie na stanowiskach, na których 
byli zatrudniani polscy pracownicy wynosi 42,6%, co jest rezultatem istotnie 
niższym od połowy pracodawców. 

Na wykresie 2 zobrazowano strukturę udzielonych odpowiedzi według branż wska-
zywanych przez pracodawców. Dodatkowo ważniejsze statystyki rozkładu odpowiedzi 
przedstawiono w tabeli 1. Z przedstawionych rezultatów wynika, że stopień zaspoko-
jenia potrzeb pracodawców w zakresie pozyskania pracowników jest na umiarkowanie 
zadawalającym poziomie, chociaż oczywiście sytuacja różni się pomiędzy branżami.  

Biorąc pod uwagę średni wynik odpowiedzi, można stwierdzić, że najwyższy stopień 
zaspokojenia w zakresie pozyskania pracowników występuje w branżach pomoc 
domowa (4,0), rolnictwo (3,81), leśnictwo (3,75) i przemysł (3,71).  

Najmniej zaspokojone potrzeby pracowników w przedmiotowym zakresie były 
w branżach: rybołówstwo (1,51) i transport (3,29). Mediana ocen stanu zaspokojenia 
potrzeb pracodawców w zakresie pozyskania pracowników w większości branż (handel, 
usługi, hotelarstwo, pomoc domowa, przemysł, rolnictwo, przetwórstwo) wynosi 4,0, 
co oznacza, że połowa ankietowanych pracodawców oceniała stopień zaspokojenia 
przedmiotowych potrzeb na co najwyżej 4, a reszta pracodawców ocenia stopień 
zaspokojenia branż na co najmniej 4,0. 

W wymienionych branżach również modalna wynosi 4,0, co wskazuje na to, że 
taką ocenę stanu zaspokojenia potrzeb wystawiło najwięcej pracodawców.  

W budownictwie i transporcie mediana wyniosła 3, co oznacza, że 50% praco-
dawców ocenia stan zaspokojenia potrzeb w zakresie zatrudnienia pracowników na co 
najwyżej 3,0, a jeszcze niższe wartości mediany ocen wystąpiły w leśnictwie (1,5). 
Zróżnicowanie ocen stopnia zaspokojenia potrzeb w zakresie zatrudniania pracowników 
jest inne w poszczególnych branżach. Największe zróżnicowanie ocen występuje 
w branży leśnej, gdzie odchylenie standardowe stanowi ok. 45% średniej oceny. Naj-
mniejsze zróżnicowanie ocen występuje w branży pomoc domowa, gdzie odchylenie 
standardowe stanowi 13% średniej oceny. 

Przyczynami związanymi z problemem w zatrudnieniu Ukraińców były procedury 
formalne związane z przekroczeniem granicy, uzyskaniem wizy i brak wystarczającego 
zaplecza socjalnego (zakwaterowanie, wyżywienie). W przypadku tych przyczyn 
odsetek wskazań pracodawców wyniósł 16,4%.  

Następne w kolejności przyczyny trudności w zatrudnieniu Ukraińców to zbyt 
niskie kwalifikacje zawodowe migrantów w stosunku do oczekiwań (13,31% wskazań 
pracodawców), brak kandydatów do podjęcia zatrudnienia (13,16% wskazań praco-
dawców), słaba dyscyplina pracy, nietrzeźwość pracowników (5,75%) i wystąpienie 
nagłego przypadku, wypadku losowego (4,69% wskazań pracodawców). Dużą grupę 
pracodawców (30,41%) stanowiły osoby, które wskazywały różne inne przyczyny 
braku możliwości zatrudnienia pracowników z Ukrainy. 

4. Uzupełnianie braków kadrowych pracowników rodzimych 

w przedsiębiorstwach 

Aby zweryfikować hipotezę: Migranci z Ukrainy zatrudnieni u polskich przedsię-
biorców wpływają pozytywnie na wypełnianie braków kadrowych, przeanalizowano 
odpowiedzi na pytanie, czy migranci zatrudniani byli wyłącznie na stanowiskach, na 
których byli zatrudniani polscy pracownicy w zależności od branży, w której działa praco-
dawca, a także odpowiedzi o formę zatrudnienia pracowników z Ukrainy i długość ich 
czasu pracy. 
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Legenda: 1 – niedostatecznie, 2 – słabo, 3 – dostatecznie, 4 – dobrze, 5 – bardzo dobrze 

Wykres 2. Struktura odpowiedzi na pytanie: Proszę zaznaczyć nazwy branż, w których zatrudniał(a) 

Pan/Pani migrantów z Ukrainy oraz określić stopień zaspokojenia potrzeb w zakresie ich zatrudnienia 

w skali od 1 do 5. Źródło: [opracowanie własne na podstawie wyników badania ankietowego]  
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Z tabeli danych przedstawionych w tabeli 1 wynika, że odsetek pracodawców, 

którzy zatrudniali migrantów wyłącznie na stanowiskach, na których byli zatrudniani 

polscy pracownicy, wynosi 42,6%, co jest rezultatem istotnie niższym od połowy 

pracodawców. Można więc przyjąć, że pracownicy z Ukrainy stanowili znaczący 

wkład w wypełnianiu braków kadrowych pracowników rodzimych. Sytuacja ta była 

oczywiście zróżnicowana w zależności od branży.  

Największy wkład pracowników z Ukrainy w uzupełnianiu braków kadrowych 

w polskich zakładach pracy widoczny był w transporcie (70,8% przypadków zatrud-

nienia migrantów wyłącznie na stanowiskach, na których wcześniej byli zatrudniani 

polscy pracownicy), rolnictwie (62,5%), handlu (odpowiednio 55,7%) i przetwórstwie 

(52,17%). Z kolei najmniejszy wkład pracowników z Ukrainy w uzupełnianiu braków 

kadrowych w polskich zakładach pracy widoczny był w budownictwie (31,7% przy-

padków zatrudnienia migrantów wyłącznie na stanowiskach, na których wcześniej 

byli zatrudniani polscy pracownicy) i przemyśle (33,9%). 

Tabela 1. Odpowiedzi na pytanie: czy Migranci zatrudniani byli wyłącznie na stanowiskach, na których byli 

zatrudniani polscy pracownicy? 

Branża 

  

Migranci zatrudniani byli wyłącznie na 

stanowiskach, na których byli zatrudniani 

polscy pracownicy 

Uzupełnianie 

braków 

kadrowych w % 

Wiersz 

Nie Tak - Razem 

Budownictwo 172 80 31,70 252 

Transport 19 46 70,80 65 

Usługi 74 50 40,32 124 

Hotelarstwo 37 29 43,93 66 

Przemysł 84 43 33,90 127 

Przetwórstwo 11 12 52,17 23 

Handel 47 59 55,70 106 

Rolnictwo 9 15 62,50 24 

Różne 11 10 47,61 21 

Razem 464 344 - 808 

Źródło: [opracowanie własne na podstawie wyników badania ankietowego]. 

Tabela 2. Odpowiedzi na pytanie o branżę i formę zatrudniania pracowników z Ukrainy 

Branża/rodzaj 

umowy 

Umowa 

zlecenie 

Umowa 

o pracę na 

czas określony 

Umowa 

o dzieło 

Umowa o pracę 

na czas 

nieokreślony 

Razem 

Budownictwo 138 113 1 0 252 

Transport 52 12 1 0 65 

Usługi 93 19 12 0 124 

Hotelarstwo 45 17 3 1 66 

Przemysł 39 86 2 0 127 

Przetwórstwo 16 6 1 0 23 

Handel 90 12 4 0 106 
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Rolnictwo 18 2 4 0 24 

Różne 10 8 3 0 21 

Ogół 501 275 31 1 808 

Źródło: [opracowanie własne na podstawie wyników badania ankietowego]. 

Na podstawie danych zaprezentowanych w tabeli 2 można stwierdzić, że co trzeci 

Ukrainiec miał umowę o pracę na czas określony, a większość migrantów z Ukrainy 

pracowało na umowę zlecenia. Odsetek pracowników, którzy zatrudniali migrantów 

z Ukrainy na podstawie umowy zlecenia wynosił 62%, co jest wynikiem nie różnią-

cym się istotnie od 60%.  

W ujęciu branżowym praktycznie we wszystkich branżach dominowała umowa 

zlecenie, za wyjątkiem branży przemysłowej, gdzie 67,7% pracodawców zatrudniało 

pracowników na umowę o pracę na czas określony. 

Struktura zatrudnienia Ukraińców według form zatrudnienia, odbiegała od struktury 

zatrudnienia wszystkich pracowników w Polsce, gdzie jednak umowy zlecenie nie 

stanowiły dominującej formy zatrudnienia. Wynikało to z chęci obniżania kosztów 

pracy przez przedsiębiorców zatrudniających Ukraińców. Zdaniem większości praco-

dawców pracownicy z Ukrainy pracowali więcej godzin niż pracownicy z Polski 

zatrudnieni u tego samego pracodawcy na tym samym stanowisku.  

Taką opinię wyraziło 52% pracodawców, co jest wynikiem nie różniącym się 

istotnie od 50% w populacji pracodawców.  

Reasumując, hipotezę badawczą można uznać za potwierdzoną: Migranci z Ukrainy 

zatrudnieni u polskich przedsiębiorców, faktycznie wypełniają braki kadrowe pracow-

ników rodzimych w wielu sektorach i branżach gospodarki, chociaż struktura ich formy 

zatrudnienia istotnie odbiega od struktury zatrudnienia wszystkich pracowników w Polsce. 

Dokonując dalszej analizy badań, w celu weryfikacji hipotezy badawczej: Migranci 

z Ukrainy zatrudnieni w polskich przedsiębiorstwach na terenie województw małopol-

skiego i podkarpackiego wpływają pozytywnie na wyniki ekonomiczne tych przedsię-

biorców, postawiono kilka pytań badawczych: 

• Czy zatrudnianie migrantów z Ukrainy ma pozytywny wpływ na wydajność, jakość 

i dyscyplinę pracy u polskich przedsiębiorców? 

• Czy zatrudnianie migrantów z Ukrainy ma pozytywny wpływ na koszty pracy 

u polskich przedsiębiorców? 

• Czy zatrudnianie migrantów z Ukrainy ma pozytywny wpływ na przychody ze 

sprzedaży u polskich przedsiębiorców? 

Odpowiedź na to pytanie badawcze wymaga analizy tych odpowiedzi praco-

dawców, które dotyczą oceny dyspozycyjności, wydajności, jakości pracy i dyscypliny 

pracy.  

Na wykresie 3 zobrazowano strukturę odpowiedzi pracodawców na pytanie o dys-

pozycyjność pracowników z Ukrainy. Większość ankietowanych ocenia dyspozycyj-

ność zatrudniony migrantów z Ukrainy dość wysoko (ocena 4 w skali 1-5). Odsetek 

takich pracodawców wynosi 50,6%. Wynik ten nie różni się istotnie w populacji od 

połowy pracodawców. Stosunkowo duża liczba pracodawców ocenia dyspozycyjność 

zatrudnionych Ukraińców na umiarkowanym poziomie (ocena 3 na skali 1-5). Odsetek 

tych pracodawców wynosi 42,2%, co nie różni się w populacji istotnie od 40%.  
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Ważnym elementem badania jest porównanie dyspozycyjności pracowników 

z Ukrainy z dyspozycyjnością polskich pracowników. Większość pracodawców jest 

zdania, że dyspozycyjność Ukraińców w pracy jest większa niż polskich pracow-

ników. Odsetek respondentów wyrażających taką opinię wynosi 69,2%, co jest 

wynikiem nie różniącym się istotnie od 70%. Taką samą dyspozycyjność zatrudnio-

nych Ukraińców, jak polskich pracowników deklarował prawie co czwarty praco-

dawca. Odsetek takich pracodawców w populacji nie różni się istotnie od 25%. 

Pozostali pracodawcy (6,8%) byli zdania, że dyspozycyjność pracowników z Ukrainy 

jest mniejsza niż polskich pracowników.  

Większa dyspozycyjność pracowników z Ukrainy wynika przede wszystkim 

z większej ich gotowości do pracy motywowanej otrzymaniem wyższego wynagro-

dzenia u tego samego pracodawcy, niż otrzymywali dotychczas. Takiego zdania 

było ok. 57,47% pracodawców zatrudniających migrantów z Ukrainy. Odsetek ten 

nie różni się istotnie od 60% w populacji pracodawców. Drugim w kolejności 

powodem większej dyspozycyjności w pracy migrantów z Ukrainy była ich większa 

gotowości do pracy poza godzinami pracy, w dni wolne od pracy i w nocy, 

wynikająca z braku obowiązków pozazawodowych, zakwaterowania na terenie przed-

siębiorstwa. Taką opinię wyraził prawie co czwarty pracodawca. Odsetek takich 

pracodawców nie różni się istotnie w populacji od 25%.  

 

Legenda: 1 – niedostatecznie, 2 – słabo, 3 – dostatecznie, 4 – dobrze, 5 – bardzo dobrze 

Wykres 3. Struktura odpowiedzi na pytanie: Proszę określić dyspozycyjność zatrudnionych 

u Pani/Pana pracowników z Ukrainy w skali od 1 do 5.  

Źródło: [opracowanie własne na podstawie wyników badania ankietowego] 

Stosunkowa niewielka część pracodawców (ok. 11,2%) była zdania, że większa 

dyspozycyjność migrantów z Ukrainy wynika z ich większej gotowości do zastępo-

wania w pracy innych pracowników (wielozadaniowości) lub ich większej goto-

wości do podejmowania prac dodatkowych, nisko atrakcyjnych z uwagi na prestiż 

lub warunki pracy (opinia 6,79% pracodawców).  

Na wykresie 4 przedstawiono wyniki opinii pracodawców w zakresie porównania 

wydajności, jakości i dyscypliny pracy pracowników z Ukrainy i polskich pracowników.  

Wynika z niego, że jeśli chodzi o wydajność pracy, to największa część praco-

dawców uważa, iż wydajność pracowników z Ukrainy jest wyższa niż polskich pra-
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cowników. Taką opinię wyraziło 42,82% pracodawców, co jest wynikiem nie różnią-

cym się istotnie od 40% w populacji pracodawców.  

W obszarze jakości pracy, większość pracodawców uważa, że jakość pracy migrantów 

z Ukrainy i Polski jest porównywalna. Taką opinię wyraża 49,87% pracodawców, co 

jest wynikiem nie różniącym się istotnie od 50% w populacji pracodawców.  

 

Wykres 4. Proszę porównać wydajność pracy, jakość pracy oraz dyscyplinę pracy zatrudnionych u Pani/Pana 

migrantów z Ukrainy w stosunku do polskich pracowników zatrudnionych w okresie 2014-2018.  

W każdym wierszu można zaznaczyć wyłącznie jedną odpowiedź. 

Źródło: [opracowanie własne na podstawie wyników badania ankietowego] 

Z kolei w obszarze dyscypliny pracy wśród pracodawców przeważa opinia, że wyższą 

dyscypliną pracy cechują się polscy pracownicy w porównaniu z pracownikami 

z Ukrainy. Tego zdania jest 60,15% pracodawców, co jest wynikiem nie różniącym się 

istotnie od 60% w populacji (0,931). 

Dla rozstrzygnięcia, jakie były najważniejsze przyczyny wyższej wydajności pracy 

ukraińskich pracowników (w porównaniu z polskimi pracownikami) oraz jakie były 

przyczyny wyższej dyscypliny pracy polskich pracowników w porównaniu z pracow-

nikami z Ukrainy, zadano dodatkowe pytanie, w którym ankietowani pracodawcy 

mogli wskazać najważniejszy ich zdaniem czynnik (patrz wykres 5). 

Z danych przedstawionych na wykresie 5 wynika, że zasadniczą przyczyną wyższej 

wydajności pracy pracowników z Ukrainy w porównaniu z polskimi pracownikami jest 

wyższe tempo pracy i mniej przerw. Tego zdania jest 63,64% pracodawców. Odsetek 

ten jest w populacji pracodawców istotnie wyższy od 60%.  

Wyższa wydajność pracy pracowników z Ukrainy wynika również z ich większej 

oszczędności czasu pracy (mniejszej liczby przerw). Taką opinię wyraziło 66,71% pra-

cowników. Odsetek ten jest w populacji pracodawców istotnie wyższy od 60%. 
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Wykres 5. Jeżeli w pytaniu 13 wskazano wyższą wydajność pracy, wyższą jakość pracy lub wyższą 

dyscyplinę pracy pracowników z Ukrainy lub z Polski, proszę zaznaczyć w poniższej tabeli przejawy cech 

wymienionych powyżej. W jednym wierszu można wskazać wyłącznie jedną odpowiedź. 

Źródło: [opracowanie własne na podstawie wyników badania ankietowego] 

Wyższa dyscyplina pracy polskich pracowników w porównaniu z migrantami 

z Ukrainy wynika przede wszystkim z mniejszej liczby przypadków ciężkiego naru-

szenia podstawowych obowiązków pracowniczych. Tego zdania było 71,53% ankieto-

wanych pracodawców, co jest wynikiem nie różniącym się istotnie od 70% w populacji 

pracowników.  
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Drugą w kolejności przyczyną wyższej dyscypliny pracy wśród polskich pracow-
ników jest lepsze przestrzeganie przez nich zasad organizacji pracy, porządek w miejscu 
pracy. Takie zdanie miało 78,47% ankietowanych pracodawców. Odsetek ten jest 
w populacji pracodawców istotnie wyższy od 75%. 

Trzecim z kolei czynnikiem wyższej dyscypliny pracy polskich pracowników jest 
lepsze przestrzeganie przez nich zasad bezpieczeństwa. Taką opinię miało 56,44% 
ankietowanych pracodawców. Odsetek ten jest w populacji pracodawców istotnie 
wyższy od 50%. 

Na podstawie danych z wykresu 5 i z tabeli 3 można stwierdzić, że większość 
pracodawców ocenia wydajność pracy zatrudnionych pracowników na dobrym poziomie 
(ocena 4 na skali 1-5). 

 
Legenda: 1 – niedostatecznie, 2 – słabo, 3 – dostatecznie, 4 – dobrze, 5 – bardzo dobrze 

Wykres 5. Proszę określić wydajność/efektywność pracy pracowników z Ukrainy w skali od 1 do 5 . 
Źródło: [opracowanie własne na podstawie wyników badania ankietowego] 

Odsetek pracodawców tak oceniających pracowników z Ukrainy wynosi 62,3%, 
co jest wynikiem nie różniącym się istotnie od 60% w populacji pracodawców. Średnia 
ocena wydajności pracy migrantów z Ukrainy wynosi 3,56 (na skali 1-5), co można 
uznać za wynik umiarkowanie wysoki. 

Tabela 3. Charakterystyki liczbowe rozkładu oceny wydajności pracy pracowników z Ukrainy 

Charakterystyka 
liczbowa Wartość 

Średnia 3,56 

Mediana 4,00 

Moda 4,00 

Kwartyl dolny 3,00 

Kwartyl górny 4,00 

Odchylenie standardowe 0,65 

Współczynnik zmienności 18,23 

Źródło: [obliczenia własne na podstawie wyników badania ankietowego]. 

Połowa pracodawców oceniła wydajność pracy migrantów z Ukrainy na co naj-
wyżej 4, a druga połowa ankietowanych oceniła wydajność pracowników ukraińskich 
na co najmniej 4,0. Najwięcej było takich pracodawców, którzy wydajność ukraińskich 
pracowników ocenili na poziomie 4,0.  
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75% ankietowanych pracodawców oceniło wydajność pracy pracodawców na co 
najmniej 3,0, a 25% pracodawców oceniło wydajność pracy na mniej niż 3,0. Odchy-
lenie standardowe ocen wydajności pracy pracowników wynosi 0,65, co oznacza, 
że oceny dokonane przez poszczególnych pracodawców różnią się od średniej oceny 
przeciętnie o 0,65, co stanowi 18,23% średniej oceny i świadczy o stosunkowo nie-
wielkim zróżnicowaniu ocen wydajności pracy migrantów z Ukrainy (współczynnik 
zmienności mniejszy od 20%). Na podstawie danych z wykresu 6 i z tabeli 4 można 
stwierdzić, że większość pracodawców ocenia jakość pracy zatrudnionych pracowników 
na przeciętnym poziomie (ocena 3 na skali 1-5).  

Odsetek pracodawców tak oceniających pracowników z Ukrainy, wynosi 53,1%, 
co jest wynikiem nie różniącym się istotnie od 50% w populacji pracodawców.  

Średnia ocena jakości pracy migrantów z Ukrainy wynosi 3,08 (na skali 1-5), 
co można uznać za wynik przeciętny. Połowa pracodawców oceniła jakość pracy mi-
grantów z Ukrainy na co najwyżej 3, a druga połowa ankietowanych oceniła jakość 
pracowników ukraińskich na co najmniej 3,0. Najwięcej było takich pracodawców, 
którzy jakość ukraińskich pracowników ocenili na poziomie 3,0. 75% ankietowanych 
pracodawców oceniło jakość pracy pracodawców na co najwyżej 4,0, a 25% praco-
dawców oceniło jakość pracy na mniej niż 4,0.  

Tabela 4. Charakterystyki liczbowe rozkładu oceny jakości pracy pracowników z Ukrainy 

Charakterystyka Wartość 

Średnia 3,08 

Mediana 3,00 

Moda 3,00 

Kwartyl dolny 3,00 

Kwartyl górny 4,00 

Odchylenie standardowe 0,69 

Współczynnik zmienności 22,57 

Źródło: [obliczenia własne na podstawie wyników badania ankietowego]. 

Odchylenie standardowe ocen jakości pracy pracowników wynosi 0,69, co oznacza, 
że oceny dokonane przez poszczególnych pracodawców różnią się od średniej oceny 
przeciętnie o 0,69, co stanowi 22,57% średniej oceny i świadczy o stosunkowo wysokim 
zróżnicowaniu ocen jakości pracy migrantów z Ukrainy (współczynnik zmienności 
przekracza 20%). 

Na podstawie danych z wykresu 7 i z tabeli 5 można stwierdzić, że większość 
pracodawców oceniło dyscyplinę pracy zatrudnionych pracowników na przeciętnym 
poziomie (ocena 3 na skali 1-5). Odsetek pracodawców tak oceniających pracowników 
z Ukrainy wynosi 46,2%, co jest wynikiem nie różniącym się istotnie od 45% 
w populacji pracodawców. Średnia ocena dyscypliny pracy migrantów z Ukrainy 
wynosi 2,86 (na skali 1-5), co można uznać za wynik poniżej przeciętnej. Oznacza to, 
że przedsiębiorcy nie są zadowoleni z dyscypliny pracy migrantów, na którą składały 
się przestrzeganie podstawowych obowiązków pracowniczych, zasad bezpieczeństwa 
oraz organizacji i porządku na miejscu pracy. Połowa pracodawców oceniła dyscyplinę 
pracy migrantów z Ukrainy na co najwyżej 3, a druga połowa ankietowanych oceniła 
dyscyplinę pracowników ukraińskich na co najmniej 3,0. 
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Legenda: 1 – niedostatecznie, 2 – słabo, 3 – dostatecznie, 4 – dobrze, 5 – bardzo dobrze 

Wykres 6. Proszę określić poziom jakości pracy pracowników z Ukrainy w skali od 1 do 5.  

Źródło: [opracowanie własne na podstawie wyników badania ankietowego] 

Najwięcej było takich pracodawców, którzy dyscyplinę ukraińskich pracowników 

ocenili na poziomie 3,0. Odchylenie standardowe ocen dyscypliny pracy pracowników 

wynosi 0,75, co oznacza, że oceny dokonane przez poszczególnych pracodawców 

różnią się od średniej oceny przeciętnie o 0,75, co stanowi 26,18% średniej oceny 

i świadczy o stosunkowo wysokim zróżnicowaniu ocen dyscypliny pracy migrantów 

z Ukrainy (współczynnik zmienności przekracza 20%). 

 

Legenda: 1 – niedostatecznie, 2 – słabo, 3 – dostatecznie, 4 – dobrze, 5 – bardzo dobrze 

Wykres 7. Proszę określić dyscyplinę pracy pracowników z Ukrainy w skali od 1 do 5. 

Źródło: [opracowanie własne na podstawie wyników badania ankietowego] 

Tabela 5. Charakterystyki liczbowe rozkładu oceny dyscypliny pracy pracowników z Ukrainy 

Charakterystyka Wartość 

Średnia 2,86 

Mediana 3,00 

Moda 3,00 

Kwartyl dolny 2,00 

Kwartyl górny 3,00 

Odchylenie standardowe 0,75 

Współczynnik zmienności 26,18 
  

Źródło: [obliczenia własne na podstawie wyników badania ankietowego]. 
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Większość pracodawców przyznało, że migranci z Ukrainy otrzymują niższe wyna-

grodzenia w porównaniu z polskimi pracownikami. Tak twierdziło 80,2% ankieto-

wanych pracodawców. Odsetek ten w populacji pracodawców nie różni się istotnie 

od 80%. Tylko 18,5% ankietowanych pracodawców twierdziło, że migranci z Ukrainy 

i polscy pracownicy, otrzymywali takie samo wynagrodzenie.  

Większość pracodawców wypłacających niższe stawki wynagrodzeń pracownikom 

z Ukrainy twierdziło, że różnica między stawką wynagrodzenia dla Ukraińców i Polaków 

nie przekracza 10%. Tak twierdziło 58,4% pracodawców, co jest wynikiem istotnie 

wyższym od 55% w populacji pracowników. Natomiast 41,6% respondentów deklaruje, 

że stawki wynagrodzeń migrantów z Ukrainy były wyższe niż stawki Polaków od  

10-50%. Otrzymany odsetek respondentów nie różni się istotnie od 40%. Z zatrudnieniem 

obcokrajowców mogą wiązać się dodatkowe koszty pracy, które nie są ponoszone 

w przypadku zatrudnienia pracowników z rodzimego rynku pracy. Badanie pokazało, 

że były to najczęściej koszty agencji pośrednictwa pracy (28,14% wskazań), koszty 

związane z uzyskaniem pozwolenia na pracę (17,59% wskazań), koszty związane z wy-

żywieniem (17,06% wskazań), koszty związane z zakwaterowaniem (16,10%) oraz 

koszty szkoleń migrantów. 

Wśród ankietowanych pracodawców, którzy ponosili koszty dodatkowe z tytułu 

zatrudniania migrantów z Ukrainy i równocześnie oferowali im stawki wynagrodzeń 

niższe niż w przypadku polskich pracowników dominowali tacy (47,38%), wśród 

których całkowite koszty pracy zatrudnionych migrantów były niższe niż koszty pracy 

Polaków zatrudnionych na tych samych stanowiskach. 

Odsetek takich pracodawców nie różnił się istotnie od 45% w populacji w praco-

dawców. 19,73% pracodawców wyraziło opinię odmienną: całkowite koszty pracy 

wzrosły, pomimo płacenia niższych stawek migrantom z Ukrainy przy jednoczesnym 

ponoszeniu kosztów dodatkowych. Odsetek takich pracodawców nie różnił się istotnie 

od 20% w populacji pracodawców. Pozostałe 32,88% pracodawców uważało, że niższe 

koszty wynagrodzeń migrantów z Ukrainy przy jednocześnie ponoszeniu kosztów dodat-

kowych spowodowały, że koszt pracy migrantów z Ukrainy był zbliżony do kosztu 

pracy Polaków. Odsetek takich pracodawców nie różnił się istotnie od 30% w popu-

lacji pracodawców. 

Interesujące wydaje się również zbadanie, czy zatrudnianie migrantów z Ukrainy 

przyczyniało się do zmiany stawek wynagrodzeń w ogóle. Okazuje się, że zdecydowana 

większość pracowników nie odnotowała żadnego przypadku obniżenia stawek wyna-

grodzeń w latach 2014-2018. Taką opinię wyraziło 95% ankietowanych pracodawców. 

Odsetek ten był istotnie większy od 90% w populacji pracowników.  

Równocześnie respondenci przyznali, że zatrudnianie migrantów z UA przyczyniło 

się przynajmniej do jednego przypadku ograniczenia wysokości premii (41,96% wska-

zań) i co najmniej jednego przypadku ograniczenia wysokości podwyżek (53,22% 

wskazań).  

Reasumując, należy stwierdzić, że wpływ zatrudnienia pracowników z Ukrainy 

na koszty pracy pracowników polskich jest widoczny i wieloaspektowy. W świetle 

przeprowadzonego badania należy zauważyć, że zatrudnienie migrantów z Ukrainy 

relatywnie często prowadzi do redukcji całkowitych kosztów pracy polskich praco-

dawców. 
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Na pytanie o wpływ zatrudnienia migrantów z Ukrainy na przychody ze sprzedaży 

w ostatnim pełnym roku kalendarzowym w okresie 2014-2018, większość ankieto-

wanych pracodawców odpowiedziała, że zrealizowała wyższe przychody (od przycho-

dów oczekiwanych) ze sprzedaży po zatrudnieniu migrantów.  

Blisko jedna trzecia pracodawców (34,5%) uważała, że przychody po zatrudnieniu 

migrantów nie zmieniły się, a 7,9% respondentów była zdania, że przychody ze sprze-

daży po zatrudnieniu respondentów były niższe od oczekiwanych. Najwięcej, bo 60,6% 

pracodawców uważało, że wzrost dochodów ze sprzedaży z tytułu zatrudnienia mi-

grantów z Ukrainy nie przekroczył 10%. Odsetek takich pracodawców nie różnił się 

w populacji istotnie od 60%. 37,1% ankietowanych respondentów było zdania, że dzięki 

zatrudnieniu obcokrajowców uzyskała wzrost przychodu ze sprzedaży od 11% do 25%. 

Ten odsetek pracodawców nie różnił się istotnie od 35% w populacji pracodawców. 

Tylko 2,1% ankietowanych pracodawców przyznało, że przychody ze sprzedaży po 

zatrudnieniu migrantów wzrosły o ok. 26-50%. 

5. Podsumowanie 

Na podstawie przeprowadzonych badań oraz analizy otrzymanych wyników, hipo-

teza główna wraz z dwiema hipotezami szczegółowymi została potwierdzona. Migranci 

z Ukrainy zatrudniani w przedsiębiorstwach na terenie województwa małopolskiego 

i podkarpackiego, mają pozytywny wpływ na równowagę na wewnętrznym rynku 

pracy w Polsce, co jest efektem uzupełniania niedoborów w zatrudnieniu i chęcią po-

większenia przez przedsiębiorców zysków. Ponadto, migranci z Ukrainy zatrudnieni 

u polskich przedsiębiorców wypełniają braki kadrowe, a także wpływają pozytywnie 

na wyniki ekonomiczne tych przedsiębiorców.  

W związku z coraz bardziej narastającym problemem, jakim jest proces starzenia 

się społeczeństw Europy, w tym Polski oraz niski przyrost naturalny, niegwarantujący 

zastępowalności pokoleń, z każdym rokiem spada liczba siły roboczej dostępnej w go-

spodarce. Przedsiębiorcy muszą mierzyć się z coraz większymi problemami, dotyczą-

cymi pozyskania niezbędnego personelu. Nadzieją na częściowe rozwiązanie problemu 

są migracje ekonomiczne pracowników ze wschodu, głównie z Ukrainy, którzy chętnie 

podejmują zatrudnienie w Polsce. Pojawia się jednak ryzyko, że migranci ci w per-

spektywie długofalowej wyjadą na zachód Europy i tam podejmą lepiej płatną pracę.  

Procesy migracyjne obywateli Ukrainy do Polski są kluczowym elementem wzaje-

mnych relacji, co wymaga od obydwóch państw uwagi i zainteresowania. We współ-

czesnych realiach społeczno-ekonomicznych migracja ta wydaje się być korzystną dla 

interesów Polski i Ukrainy, ponieważ – z jednej strony – odpowiada na zapotrzebo-

wanie polskich przedsiębiorców na uzupełnianie niedoborów w zatrudnieniu, z drugiej 

zaś – obniża napięcia społeczne wśród ludności ukraińskiej i przeciwdziała wysokiemu 

bezrobociu. Ze względu na zainteresowane obydwóch stron rozwojem legalnej i bez-

piecznej migracji, należy zastanowić się nad umacnianiem dalszej współpracy pomiędzy 

organami władzy centralnej, samorządowej, biznesem oraz organizacjami pozarządowymi.  

Współpraca ta powinna koncentrować się na promocji legalnego pobytu i zatrud-

nienia w Polsce. Podjęcie odpowiednich decyzji w tej kwestii zależne jest od zrozu-

mienia istoty i dynamiki procesów migracyjnych – dlatego tak ważne okazują się wspólna 

wymiana informacji oraz podtrzymywanie wzajemnych kontaktów pomiędzy Polską 

i Ukrainą. 
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Znaczenie migracji z Ukrainy dla rynku pracy w Polsce 

Streszczenie 

W obecnych czasach przedsiębiorcy coraz częściej borykają się z problemem uzupełnienia siły roboczej 

w przedsiębiorstwach. Brak odpowiednio wykwalifikowanej siły roboczej spowodowany jest procesem 

starzenia się społeczeństw oraz niskim przyrostem ludności. Przedsiębiorcy nie tylko w Polsce, ale w całej 

Unii Europejskiej, rywalizują pomiędzy sobą o zasoby siły roboczej. Szansą na częściowe rozwiązanie tego 

problemu w perspektywie krótkiego okresu czasu są migracje ekonomiczne pracowników ze Wschodu 

i podejmowanie przez nich zatrudnienia na terenie Polski.  

Artykuł zawiera prezentację wyników badań Autorki, dotyczących znaczenia migracji z Ukrainy dla rynku 

pracy w Polsce, przeprowadzonych na terenie województwa małopolskiego i podkarpackiego w 2019 r. 

Wybór tych dwóch województw nie jest przypadkowy. Autorka przedstawiła sytuację na rynku pracy 

w województwie podkarpackim (charakteryzującym się niskim wskaźnikiem uprzemysłowienia i niskim 

poziomem zaludnienia 119/km2) oraz w województwie małopolskim (charakteryzującym się wysokim 

poziomem uprzemysłowienia i dużą gęstością zaludnienia 222/km2). Wskazała na znaczenie migracji dla 

rynków pracy w Polsce zarówno na obszarze miejskim, jak i wiejskim oraz opisała wynikające z tego faktu 

wnioski. 

Słowa kluczowe: migracje zarobkowe, rynek pracy 
 

The importance of migration from Ukraine for the labor market in Poland 
Abstract 

Nowadays, entrepreneurs increasingly face the problem of replenishing the workforce in enterprises. The 

shortage of an adequately qualified workforce is caused by the aging of the population and low population 

growth. Entrepreneurs not only in Poland, but throughout the European Union, compete with each other for 

the resources of the workforce. The economic migrations of workers from the East and their taking 

up employment in Poland are a chance for a partial solution to this problem in the short term. 

The article presents a fragment of the results of the author's research on the importance of migration from 

Ukraine for the labor market in Poland, carried out in the Malopolskie and Podkarpackie provinces in 2019 

and generalized on the scale of the entire country. 

Keywords: economic migrations, labor market 
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Agnieszka Olter-Castillo1 

Emigranci i uchodźcy z Wenezueli w Peru:  

„drenaż mózgów” i wyzwania integracji 

w konsekwencji największego kryzysu migracyjnego 

w najnowszej historii Ameryki Południowej 

1. Wprowadzenie  

Niestabilna sytuacja gospodarcza i polityczna w Wenezueli w ostatniej dekadzie, 

doprowadziła kraj do spirali przemocy, hiperinflacji, niedoborów żywności oraz braku 

dostępu do podstawowych usług, a w konsekwencji także do fali emigracji [1]. Wyrazem 

kryzysu gospodarczego był m.in. 33% spadek PKB per capita w latach 2010-2017 [2]. 

Według danych z grudnia 2021 r. 6 040 290 Wenezuelczyków uciekło z kraju [3], co 

wywołało jeden z największych na świecie [5] i największy w najnowszej historii 

Ameryki Południowej [4] kryzys przesiedleńczy. 

W 2021 r. liczba osób przymusowo wysiedlonych na świecie przekroczyła 84 mln, 

osiągając najwyższy poziom w historii [6]. Według Światowego Raportu Migracji 2022, 

Wenezuelczycy stanowili drugą co do wielkości na świecie, po Syryjczykach, populację 

osób przesiedlonych za granicę [7]. Bahar i Dooley twierdzą, że exodus obywateli 

Wenezueli, który w znacznym stopniu nasilił się od 2015 r., może w najbliższych latach 

stać się największym kryzysem uchodźczym na świecie [8].  

Agencja Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców wyodrębnia „Wenezuelczyków 

wysiedlonych za granicę” jako osobną kategorię, która nie obejmuje osób ubiegających 

się o azyl i uchodźców. Do końca 2020 r. zarejestrowano ok. 171 000 uchodźców 

z Boliwariańskiej Republiki Wenezueli i prawie 4 mln „Wenezuelczyków wysiedlo-

nych za granicę,” nie posiadających formalnego statusu uchodźcy. Blisko 73% wszyst-

kich uchodźców i migrantów z Wenezueli (UMW) szukało schronienia w państwach 

sąsiadujących [7]. Dane z grudnia 2021 r. wskazują, że 1,32 mln UMW mieszka 

w Peru, co czyni ten kraj drugim, po Kolumbii, najważniejszym państwem przyjmującym 

Wenezuelczyków na kontynencie [3]. Tak duży napływ ludności w tak krótkim czasie, 

przeciążył kraje przyjmujące – w większości kraje rozwijające się Ameryki Południo-

wej – wywołując liczne wyzwania związane ze zmianami demograficznymi, społecz-

nymi, kulturowymi i ekonomicznymi [9]. Sytuacja wielu UMW jest skomplikowana, 

jako że większość z nich należy do najniższych warstw społecznych i jednocześnie ma 

bardzo ograniczony dostęp do usług publicznych [10-12]. Wielu z nich nie posiada 

dokumentów i nie ma dostępu do ochrony prawnej, przez co narażeni są m.in. na wyzysk 

w pracy [13].  

Niniejszy artykuł ma na celu przedstawienie sytuacji uchodźców i migrantów z We-

nezueli w Peru (UMWP) przed oraz podczas pandemii COVID-19 oraz zwrócenie uwagi 

na naglącą konieczność podjęcia działań nastawionych na społeczno-ekonomiczną 

integrację tej szczególnie podatnej na zagrożenia grupy ludności. Badanie ma również 
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na celu analizę drenażu mózgów (ang. brain drain) z Wenezueli oraz połączonych z nim 

procesów, tj. pozyskiwania mózgów (ang. brain gain) oraz marnotrawstwa mózgów 

(ang. brain waste), a także zwrócenie uwagi na konieczność dalszej i przede wszystkim 

skuteczniejszej integracji UMWP, co przynieść może korzyść zarówno migrantom, jak 

i państwu przyjmującemu. Badanie ma charakter jakościowy i opiera się na przeglądzie 

literatury. 

Badając doświadczenia peruwiańskie, artykuł ten poszerza rosnący dorobek prac 

naukowych w zakresie przepływów migracyjnych między krajami rozwijającymi się, 

co jest szczególnie ważne, ponieważ wciąż znaczna większość badań nad migracjami 

opiera się na doświadczeniach krajów rozwiniętych jako państw przyjmujących. Realia 

krajów rozwijających się są jednak zupełnie inne, jako że charakteryzuje je często mniej 

sformalizowany rynek pracy i słabsze instytucje. W związku z tym, badania dotyczące 

migracji między krajami Globalnego Południa nie są analogiczne do tych skupiających 

się na przepływach ludności z krajów rozwijających się do krajów rozwiniętych [14].  

W dalszej części pracy przeanalizowane zostaną wybrane procesy związane z mię-

dzynarodową mobilnością ludności, celem zwrócenia uwagi czytelnika na to, jak istotne 

są ich implikacje dla społeczeństwa i gospodarki państw przyjmujących. Następnie przed-

stawiony zostanie kontekst, począwszy od migracji wewnętrznych w Peru i związa-

nych z nimi wyzwaniami strukturalnymi. W dalszej kolejności przeanalizowany zostanie 

wenezuelski kryzys migracyjny i uchodźczy oraz wyzwania, jakie przyniósł dla Peru. 

Podjęta zostanie również próba zidentyfikowania i omówienia naglących kwestii, które 

należy rozwiązać celem zmniejszenia istniejących nierówności społecznych oraz 

wzmożenia integracji społeczno-ekonomicznej UMWP. 

2. Międzynarodowa mobilność ludności i jej implikacje dla krajów 

przyjmujących 

W literaturze znaleźć można różne, czasem rozbieżne, opinie dotyczące implikacji 

migracji dla społeczeństw przyjmujących. Jedną z głównych obaw związanych z pro-

cesami migracyjnymi jest ich wpływ na rynek pracy państw przyjmujących. Bello 

Isaias uważa, że migracja może doprowadzić do pojawienia się problemów w krajach 

docelowych, związanych z nagłym wzrostem popytu na towary i usługi, zmianami 

demograficznymi, rywalizacją o miejsca pracy zajmowane wcześniej przez obywateli 

państw przyjmujących, rozszerzającą się szarą strefą i pogorszeniem płac w nieformal-

nym sektorze gospodarki oraz innymi problemami powiązanymi z kwestiami społeczno-

-kulturowymi [15]. Istnieje również wiele błędnych i szkodliwych koncepcji na temat 

migrantów i uchodźców, takich jak przekonanie, iż są oni tanią siłą roboczą wykradającą 

miejsca pracy [16]. 

Wielu autorów zauważyło jednak, że w szczególności w dłuższej perspektywie 

czasu, migracja może przynieść korzyści dla kraju przyjmującego, ponieważ pozwala 

na transfer wiedzy, umiejętności i technologii, pozytywnie wpływając na wydajność 

i tym samym przyczyniając się do wzrostu gospodarczego [17]. Kanadyjski ekonomista 

David Card dowiódł, że napływ imigrantów praktycznie nie wpływa na strukturę płac, 

zatem nie stanowi ryzyka dla rynku pracy państwa przyjmującego [18, 19]. Migracja 

niesie również ze sobą wymianę kulturową, umożliwiając stworzenie bardziej zinte-

growanego i zróżnicowanego społeczeństwa [14]. Ponadto ma fundamentalne znaczenie 

dla budowania prężnych społeczeństw (ang. resilient societies), ponieważ zwiększa 
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różnorodność, wzmacnia innowacyjność oraz wzbogaca kapitał ludzki, społeczny i kul-

turowy krajów przyjmujących [20].  

Wpływ imigracji na rynek pracy w krajach rozwijających się jest wciąż niedosta-

tecznie udokumentowany. Kossoudji i Cobb-Clark wykazali, że średnia różnica 

w zarobkach między udokumentowanymi i nieudokumentowanymi imigrantami wynosi 

24%. Jest to szczególnie istotne w przypadku migracji przymusowych zachodzących 

między państwami Globalnego Południa, ponieważ wiele osób uciekających przed 

zagrożeniami, na które narażeni byli w miejscu zamieszkania, nie posiada ważnych 

dokumentów, a systemy migracyjne w wielu rozwijających się krajach przyjmujących 

są niewydolne, co powodować może opóźnienia w przyznawaniu statusu uchodźcy czy 

imigranta [21]. Bohme i Kups twierdzą, że wymogi prawne mogą w znacznym stopniu 

utrudnić uchodźcom i migrantom dostęp do niektórych miejsc pracy, w szczególności 

tych wymagających specjalistycznych kwalifikacji [22]. Dlatego też stopień, w jakim 

nieudokumentowani migranci są w stanie rywalizować z udokumentowanymi oraz 

z obywatelami kraju przyjmującego, uzależniony jest od wsparcia instytucjonalnego, 

za które odpowiedzialne są władze danego państwa [23].  

3. Wyzwania peruwiańskiej rzeczywistości 

W ciągu ostatnich dziesięcioleci nastąpiła silna migracja z regionów prowincjonal-

nych do Limy. Rozwój stolicy był chaotyczny, co doprowadziło do pojawienia się 

licznych problemów związanych z transportem, bezpieczeństwem oraz zanieczysz-

czeniem środowiska [24, 25]. Na obrzeżach Limy utworzyły się dzielnice biedy, 

charakteryzujące się słabym dostępem do podstawowych usług zdrowotnych, wysoką 

śmiertelnością noworodków, wysokim wskaźnikiem zanieczyszczenia środowiska, 

słabym dostępem do urządzeń sanitarnych, wody pitnej i elektryczności, a także niskim 

dostępem do edukacji wysokiej jakości i wysokim wskaźnikiem przerywania nauki 

szkolnej [26].  

W wielu krajach Ameryki Południowej, w tym w Peru, pandemia COVID-19 jeszcze 

bardziej uwydatniła niską jakość państwowych systemów, w tym przede wszystkim 

opieki zdrowotnej, oraz nierówności społeczne i wynikające z nich różnice w dostępie 

do dóbr i usług, w tym rozwiązań technologicznych [27]. Najbardziej skutkami pandemii 

dotknięte zostały niższe klasy społeczne [11]. W Peru ok. 5,8 mln gospodarstw domo-

wych, tj. 65%, jest szczególnie podatnych na zagrożenia, głównie te związane z niesta-

bilnością zatrudnienia czy kwestiami finansowymi i żywieniowymi. Istnieją jednak 

znaczące różnice w zależności od miejsca zamieszkania. Na obszarach wiejskich 88% 

gospodarstw domowych znajduje się w sytuacji zagrożenia, podczas gdy na obszarach 

miejskich odsetek ten wynosi 58% [28], co ma istotne implikacje dla wielu obszarów 

życia, w tym dla edukacji. Przykładowo, w 2020 r., podczas gdy 63% gospodarstw 

domowych w Limie miało połączenie z Internetem, na obszarach wiejskich odsetek ten 

wynosił zaledwie 6% [29]. Tym samym, w czasie pandemii dzieci z terenów miejskich 

mogły kontynuować naukę online, podczas gdy dla tych mieszkających w peruwiań-

skich wsiach nie było to możliwe. Nie ma wątpliwości, że przyniesie to w przyszłości 

negatywne konsekwencje dla kapitału ludzkiego i pogłębi istniejące różnice społeczno-

gospodarcze. Powyższa analiza pozwala zrozumieć, że Peru boryka się z wieloma 

strukturalnymi wyzwaniami, które nasiliły się w związku z pandemią COVID-19. 
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4. Kryzys uchodźczy w Wenezueli  

W latach 1948-1998 Wenezuela uważana była za kraj atrakcyjny przez wielu obco-

krajowców szukających lepszych warunków życia, czego wyrazem było pozytywne 

saldo migracji. Napływ imigrantów w tym okresie nastąpił przede wszystkim z Europy 

Południowej oraz z Ameryki Łacińskiej i Karaibów. Był on ściśle związany ze stabilną 

i pozytywną sytuacją gospodarczą, spowodowaną uzyskiwanymi przez lata wysokimi 

przychodami z eksportu ropy naftowej [30]. W przeszłości wielu Peruwiańczyków zde-

cydowało się szukać lepszego życia w Wenezueli. Według danych Ministerstwa Spraw 

Zagranicznych Peru w 2003 r. Wenezuela była jednym z trzech państw koncentrujących 

najwyższą liczbę Peruwiańczyków mieszkających za granicą, tj. 6,78%, po Stanach 

Zjednoczonych (50,68%) i Argentynie (7,26%) [31]. 

Przemiany, które rozpoczęły się wraz z objęciem prezydentury przez Hugo Chaveza 

w 1999 r., doprowadziły do likwidacji wielu gałęzi przemysłu i zwiększyły niepewność 

natury prawnej, wywołując wśród przedsiębiorców wątpliwości co do atrakcyjności 

tego rynku w przyszłości. Jednocześnie ustanowiono procedury mające na celu ograni-

czenie udziału opozycji w sferze politycznej, podważając tym samym demokrację [30]. 

Wszelkie próby sprzeciwu wobec rządzącej partii spotykały się z represjami wobec 

obywateli i były natychmiastowo tłumione. Przekupieni i zastraszeni sędziowie i pro-

kuratorzy ignorowali dowody systematycznego łamania praw człowieka przez wenezu-

elskie siły bezpieczeństwa [32]. Dyktatura Hugo Cháveza doprowadziła do wykształ-

cenia się dysfunkcjonalnego państwa, w konsekwencji czego wiele osób zmuszonych 

zostało do opuszczenia kraju w poszukiwaniu lepszych perspektyw i godnych warunków 

życia [30].  

Odpływ ludności z Wenezueli nastąpił w dwóch głównych falach, zbiegających się 

w czasie z rządami Hugo Chaveza (1999-2013) oraz jego następcy, Nicolasa Maduro 

(2013-2020). Niniejsza praca skupia się wokół okresu masowej emigracji ludności 

w czasie prezydentury Nicolasa Maduro spowodowanej pogarszającą się sytuacją eko-

nomiczną, rosnącą inflacją, korupcją, wzrostem przestępczości, a także uchodźctwem 

związanym z prześladowaniami oraz zbrodniami przeciwko ludzkości [33, 34]. 

Zgodnie z narodowym badaniem warunków życia ENCOVI, w ostatnich latach 

wskaźnik ubóstwa w Wenezueli wykazywał tendencję wzrostową. W 2017 r. przeciętny 

Wenezuelczyk stracił średnio 11 kg [35]. Zgodnie z ustaloną przez Bank Światowy 

(WB, ang. World Bank) granicą ubóstwa, tj. 1,9 USD dziennie, w 2019 r. 96% gospo-

darstw domowych znajdowało się w ubóstwie, a 79% w skrajnym ubóstwie, co w tym 

ostatnim przypadku oznacza, że otrzymywany dochód nie wystarczał na zakup nie-

zbędnej ilości produktów żywnościowych. W 2017 r. 58% ludności Wenezueli cierpiało 

z powodu niedożywienia lub nieodpowiedniego odżywiania. Poziom ubóstwa w Wene-

zueli był porównywalny z najbiedniejszymi i najbardziej niestabilnymi politycznie krajami 

świata, takimi jak Nigeria, Czad, Kongo czy Zimbwabwe [35]. Czynniki powodujące 

migracje i wysiedlenia z Wenezueli były wielowymiarowe. Ankiety przeprowadzone 

przez think tank Equilibrium CenDE wskazują przede wszystkim na następujące: 

wysokie koszty życia (77%), brak pracy (59%) oraz żywności (59%), brak bezpieczeń-

stwa i przemoc w stosunku do obywateli (43%) oraz brak dostępu do leków i usług 

zdrowotnych (31%) [36].  

Szacuje się, że spośród 6 040 290 UMW, którzy opuścili swój kraj w ostatnich 

latach, aż 4 992 664 przebywa w Ameryce Południowej i na Karaibach, głównie ze 
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względu na podobieństwa kulturowe i wspólny język [3]. Wśród państw położonych 

w regionie, które przyjęły największą liczbę UMW znajdują się w kolejności Kolumbia, 

Peru, Ekwador, Chile i Brazylia. Tylko nielicznym Wenezuelczykom udało się skorzy-

stać z sieci wsparcia, które ułatwiły im integrację w krajach przyjmujących. Większość 

narażona była na niestabilne i prowizoryczne warunki podczas tranzytu i po przy-

jeździe do kraju docelowego [30]. 

5. Implikacje kryzysu uchodźczego w Wenezueli dla Peru 

Do 2010 r. w Peru było jedynie 4 800 Wenezuelczyków, co stanowiło 1,3% całej 

populacji migrantów. Jednak w ostatnich latach, tj. od 2015 r., napływ UMW do Peru 

był znaczący. Tylko w 2018 r. przybyło ich ponad pół miliona [14], co było przytła-

czające dla peruwiańskiego rynku pracy. Liczba UMW, która rozpoczęła wówczas 

pracę w Peru, równa była liczbie Peruwiańczyków, rozpoczynających aktywność zawo-

dową [23]. Tak duży napływ ludności przyniósł również wymierne korzyści dla kraju 

przyjmującego. Jak zaznaczyli Ascencios i Castellares, zgodnie z danymi Banku 

Centralnego Peru, 8% całkowitego wzrostu PKB w 2018 r. wynikało z wkładu Wene-

zuelczyków jako konsumentów i pracowników [23]. W 2019 r. eksperci z WB obliczyli 

natomiast, że w ciągu najbliższych pięciu lat UMW mogą potencjalnie przyczynić się 

do uzyskania przez rząd peruwiański ponad 2,2 mld Soli2 netto, związanych 

z wpływami z tytułu podatków [34]. 

Zgodnie z danymi BBVA Research w 2018 r. 68% UMWP była aktywna zawodowo, 

ale jedynie 20% pracowało w wyuczonym zawodzie. Aż 89% pracowników najemnych 

nie posiadało umowy o pracę, a 76% zatrudnionych było w mikroprzedsiębiorstwach, 

z których 91% należało do szarej strefy. Ponadto 97% UMWP aktywnych zawodowo 

nie miało ubezpieczenia zdrowotnego. Istniały również znaczące różnice między 

warunkami pracy ludności miejscowej i obcokrajowców. Podczas gdy średnia liczba 

przepracowanych tygodniowo godzin dla pracowników peruwiańskich wynosiła 41, 

dla UMWP było to aż 60. Również średni miesięczny dochód UMWP był niższy od 

średniej krajowej, tj. odpowiednio 1 116 Soli i 1 560 Soli [38].  

Znaczna większość, tj. 86,6% UMWP, osiedliła się w rejonie Limy i Callao, 

w przeludnionych lokalach, na obszarach o ograniczonym dostępie do wody bieżącej 

i urządzeń sanitarnych [39]. 76% mieszka w wynajętym pokoju, w którym przebywają 

średnio 3 osoby [38, 40]. Jedynie 20% posiada lodówkę, a 8% pralkę [1], co może być 

bardzo uciążliwe w gorącym klimacie peruwiańskiej stolicy, w szczególności w mie-

siącach letnich.  

Prawie 90 tys. UMWP jest w wieku szkolnym (od 3 do 16 lat), z czego tylko 40% 

uczęszcza do szkół publicznych i prywatnych. W 2018 r. 54 tys. nie kształciło się ze 

względu na problemy finansowe (31%), brak niezbędnych informacji o systemie edu-

kacji (30%) lub brak dokumentów (22%). W 2019 r. eksperci z BBVA oszacowali, że 

w najbliższych latach znacznie wzrośnie presja na państwowe usługi edukacyjne [38]. 

Podczas pandemii pojawiły się dodatkowe wyzwania dla kontynuowania nauki, główne 

związane z brakiem odpowiedniego sprzętu technologicznego (64%) oraz połączenia 

z Internetem (62%) [36]. 

 
2 Sol peruwiański (PEN lub S) to oficjalna waluta w Peru. 
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Pandemia przyczyniła się do powstania wielu nowych wyzwań dla społeczeństw 

i rządów większości państw, w szczególności rozwijających się [41]. Od marca 2020 r. 

miał miejsce szereg zmian na rynkach pracy. Wielu pracowników, zarówno formal-

nych, jak i nieformalnych straciło pracę, czego skutki były najbardziej odczuwalne 

przez osoby zatrudnione w gospodarce nieformalnej. Eksperci z Międzynarodowej 

Organizacji Pracy oszacowali, że dochody pracowników nieformalnych w Ameryce 

Łacińskiej podczas pandemii zmniejszyły się średnio o 81% [42], co w przypadku Peru 

ma ogromne znaczenie, jako że 73% wszystkich pracowników w tym kraju jest zatrud-

nionych w szarej strefie i nie posiada umowy o pracę. Według Narodowego Instytutu 

Statystyki i Informatyki Peru w 2019 r. ubóstwo ekonomiczne dotknęło 20,2% populacji 

peruwiańskiej i obcokrajowców zamieszkujących w Peru, natomiast rok później, 

w 2020 r., odsetek ten wzrósł do 30,1%. W przypadku skrajnego ubóstwa w tych samych 

latach nastąpił wzrost z 2,9% do 5,1% [29, 43]. Oznacza to, że 942 370 osób w 2019 r. 

i 1 657 271 osób w 2020 r. nie było w stanie zaspokoić potrzeb żywieniowych, co 

stanowi zagrożenie dla ich życia. Eksperci z Instytutu Studiów Peruwiańskich osza-

cowali, że można tym samym mówić o dziesięcioletnim regresie w walce z ubóstwem 

w Peru. Należy dodać, że największy wzrost ubóstwa wystąpił w głównych obszarach 

osiedlania się UMWP [43]. Ponadto podczas pandemii nasiliły się przypadki dyskry-

minacji, ksenofobii i stygmatyzacji, zagrażając integracji oraz spójności społecznej.  

W wywiadach przeprowadzonych przez think tank Equilibrium CenDE, w których 

uczestniczyło 549 UMWP, 16% ankietowanych stwierdziło, że społeczność przyjmująca 

zachowuje się tak, jakby zawsze lub prawie zawsze się ich bała, a 15% przyznało, że 

zawsze lub prawie zawsze doświadcza obelg lub irytujących komentarzy ze strony 

ludności lokalnej. 93% uważa, że negatywne postawy społeczeństwa przyjmującego 

w stosunku do Wenezuelczyków motywowane są czynnikiem narodowościowym i mają 

negatywny wpływ na integrację obcokrajowców w Peru [36]. 

5.1. Drenaż mózgów i niewykorzystany potencjał intelektualny 

Drenaż mózgów lub migracja wysoko wykwalifikowanych pracowników [44] staje 

się jednym z głównych aspektów globalizacji [45]. W konsekwencji drenażu mózgów 

z Wenezueli do Peru, spodziewanym procesem mogłoby być pozyskiwania mózgów, 

mamy jednak niestety do czynienia z marnotrawstwem mózgów. Zjawisko to jest nie-

korzystne nie tylko dla krajów wysyłających, ale i dla samych migrantów, jako że 

przyczynia się do strat finansowych, a także do dewaluacji posiadanych przez nich 

kompetencji (ang. deskilling) [46, 47]. Decydenci polityczni powinni ocenić koszty 

i korzyści związane z drenażem mózgów w celu opracowania odpowiednich rozwiązań 

politycznych [45]. 

Średni poziom wykształcenia UMWP jest wyższy od tego dla ludności miejscowej, 

co potencjalnie może być korzystne dla gospodarki peruwiańskiej. Biorąc pod uwagę 

grupę ludności w wieku produkcyjnym, tj. 15-65 lat, średnia liczba lat edukacji otrzy-

manej przez mieszkańców Wenezueli mieszkających w Peru to 13,4 lat, natomiast dla 

Peruwiańczyków to zaledwie 10,5 lat [38]. Ponadto aż 47% UMWP ukończyło wyższe 

studia uniwersyteckie lub techniczne. Eksperci z WB oszacowali, że inwestycje zwią-

zane z wykształceniem przybliżonej liczby osób na poziomie porównywalnym do UMWP 

wyniosłyby ok. 3,3 mld dolarów amerykańskich, czyli jedną trzecią rocznego budżetu 

Peru na edukację [37].  
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Jak zauważył Chiswick, skomplikowane procesy uznawalności wykształcenia imi-

grantów w kraju docelowym, często związane z brakiem analogicznych tytułów zawo-

dowych, są niejednokrotnie znaczącą barierą na rynku pracy w kraju przyjmującym 

[48]. W konsekwencji wykształceni imigranci wykonują pracę wymagającą niższych 

kwalifikacji [23], co nie jest optymalne z punktu widzenia pracowników ani rynku 

pracy. Vera oraz Jimenez uważają, że kapitał ludzki związany z napływem UMW do 

Peru nie jest wykorzystany i zachodzi marnotrawstwo mózgów, ponieważ rozpo-

wszechniona szara strefa i bariery instytucjonalne powodujące trudności z uznawaniem 

dokumentów migracyjnych oraz kwalifikacji zawodowych uniemożliwiają większości 

Wenezuelczyków zdobycie pracy zgodnej z ich kwalifikacjami [49]. W Wenezueli 

istnieją wyższe szkoły techniczne o charakterze akademickim, których absolwenci (po 

hiszp. Técnico Superior Universitario) mieszkający w Peru, nie mają możliwości 

uzyskania nostryfikacji dyplomu, ponieważ analogiczny tytuł zawodowy nie istnieje 

w peruwiańskim systemie edukacyjnym. Blisko 89% UMWP posiadających tytuł nauko-

wy lub zawodowy nie uzyskało formalnej ratyfikacji swoich kwalifikacji, co stanowi 

dla nich ogromną przeszkodę w wykonywaniu wyuczonego zawodu w Peru [36] i utrudnia 

integrację na rynku pracy. W konsekwencji większość UMWP jest zatrudniona w nie-

formalnym sektorze gospodarki i otrzymuje niższe zarobki w stosunku do formalnie 

zatrudnionych oraz wykonuje prace nie związane z ich kompetencjami zawodowymi. 

Tak więc, na przykład, nie jest rzadkością znalezienie wenezuelskich inżynierów, 

prawników oraz lekarzy będących taksówkarzami w Limie lub sprzedających ubrania 

czy żywność w małych lokalach lub nawet na ulicach [37]. Podobna sytuacja ma 

miejsce w wielu krajach Ameryki Łacińskiej [50], co związane jest głównie ze skompli-

kowanymi procesami uznawalności dyplomów oraz opóźnieniami w uzyskaniu po-

zwolenia na pracę [51]. W 2019 r. eksperci z WB oszacowali, że wdrożenie odpo-

wiednich rozwiązań w zakresie polityki migracyjnej, przede wszystkim skupionych na 

optymalnej integracji UMWP na rynku pracy, pozwoliłoby w ciągu najbliższych pięciu 

lat osiągnąć wzrost wydajności pracy o 3,2 % [37].  

6. Inicjatywy rządowe w odpowiedzi na falę imigracji  

W 2017 r. status migracyjny w Peru został uregulowany poprzez mechanizm tym-

czasowego pozwolenia na pobyt (hiszp. Permiso Temporal de Permanencia – PTP). 

PTP jako główne narzędzie polityki integracyjnej [9, 51] pozwalało Wenezuelczykom 

na podpisanie umowy o pracę oraz dostęp do usług zdrowotnych i edukacyjnych do 

roku od momentu jego wydania [52]. W 2018 r. zwiększono kontrolę, wprowadzając 

wymóg okazania paszportu w celu otrzymania PTP, co było problematyczne, jako że 

wielu UMW nie posiadało tego dokumentu [2]. Zgodnie z dekretem nr 010-2020-IN 

PTP został zmieniony na zezwolenie na pobyt czasowy (hiszp. Carné de Permiso 

Temporal de Residencia – CPP), który ma szerszy zakres niż PTP i pozwala obcokra-

jowcom w Peru na podróżowanie po i poza Peru, podpisanie umowy o pracę w sektorze 

publicznym lub prywatnym, otworzenie konta bankowego i ubieganie się o kredyt, 

korzystanie z państwowego systemu opieki zdrowotnej, podjęcie kształcenia w państwo-

wych szkołach, uniwersytetach i ośrodkach szkoleniowych, otrzymanie numeru identy-

fikacji podatkowej, sformalizowanie działalności gospodarczej oraz ubieganie się 

o prawo jazdy [53]. Do listopada 2021 r. zostało wydanych 59 980 CPP [6]. Ponadto 

w 2021 r. Ministerstwo Spraw Zagranicznych Peru opublikowało Uchwałę Ministerialną 
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nr 0207-2021/RE, w której określono wytyczne dotyczące przyznawania zgody na pobyt 

w Peru ze względów humanitarnych (hiszp. Calidad Migratoria Humanitaria – CMH). 

W ramach tego rozporządzenia zostało przyznanych ok. 52 000 CMH. Biorąc pod uwagę, 

że w Peru przebywa obecnie ok. 1,32 mln UMW [6], istnieje nagląca konieczność 

zintensyfikowania działań na rzecz uregulowania ich statusu migracyjnego.  

W odpowiedzi na wybuch pandemii COVID-19 rząd peruwiański podjął działania 

w zakresie ochrony zdrowia, a także wdrożył liczne rozwiązania mające na celu wsparcie 

finansowe, w szczególności rodzin żyjących w ubóstwie. Większość z tych inicjatyw 

nie objęła jednak UMW, w konsekwencji czego wielu z nich nie miało wystarczających 

dochodów na pokrycie podstawowych potrzeb bytowo-konsumpcyjnych [40, 54]. W dru-

giej połowie 2020 r. rząd peruwiański ustanowił ad hoc mechanizm umożliwiający 

wenezuelskim pracownikom służby zdrowia posiadającym apostille lub zalegalizowany 

dyplom dołączenie do zespołów interwencyjnych ds. COVID-19 [55]. Ponadto, w kon-

tekście pandemii wiele programów i agencji Organizacji Narodów Zjednoczonych 

przeprowadziło liczne interwencje mające na celu pomoc UMW oraz wzmocnienie 

spójności społecznej, polegające m.in. na promowaniu zaangażowania wenezuelskich 

pracowników w sektorach opieki zdrowotnej i innych usług podstawowych [56]. 

Efekty inicjatyw rządowych skupionych na UMWP są ograniczone. W drugim roku 

pandemii jedynie 8% tej populacji posiadało ubezpieczenie i dostęp do systemu ochrony 

zdrowia. Problemy związane z bezpieczeństwem żywnościowym, wynikające z utraty 

pracy i obniżenia dochodów przez wiele gospodarstw domowych podczas pandemii, 

dotknęły 25% Peruwiańczyków, natomiast w przypadku UMWP było to aż 63% [6]. 

W tym skomplikowanym kontekście, sugeruje się rozważyć rozwiązania wdrożone 

przez państwa sąsiednie. Przykładowo, w celu polepszenia sytuacji UMW, w lutym 

2021 r. Kolumbia wprowadziła politykę zapewniającą wysiedlonym Wenezuelczykom 

status tymczasowej ochrony na kolejne 10 lat. Uregulowanie sytuacji prawnej będzie 

miało trwałe pozytywne skutki, ponieważ sprzyja integracji społecznej, wkładowi 

w gospodarkę poprzez integrację na rynku pracy, a także pozwala na dostęp do opieki 

zdrowotnej, zakwaterowania, edukacji i innych niezbędnych świadczeń [7]. Doświad-

czenie to może być inspiracją dla państw w regionie. 

Pomimo wielu inicjatyw na rzecz integracji społeczno-ekonomicznej UMWP, 

w dalszym ciągu istnieją wyzwania, którym należy sprostać, skupiając się na następu-

jących kwestiach: 

1. Zapewnienie informacji i doradztwa dotyczącego procedur administracyjnych po-

zwalających na uregulowanie statusu migracyjnego, aby umożliwić natychmia-

stowy dostęp do systemów opieki zdrowotnej, ubezpieczeń społecznych i ochrony 

socjalnej.  

2. Przyspieszenie i ułatwienie procedury uznawania stopni naukowych i kwalifikacji 

zawodowych.  

3. Ułatwienie dostępu do rynku pracy, wspieranie przedsiębiorczości i wzmocnienie 

pozycji UMV na rynku pracy.  

4. Organizowanie kampanii na poziomie krajowym na rzecz przeciwdziałania dyskry-

minacji i ksenofobii, celem zwalczania mobbingu, zastraszania w szkołach i styg-

matyzacji, jakiej doświadcza ta grupa ludności oraz ułatwienia procesu integracji 

w społeczeństwie peruwiańskim [6]. 
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7. Wnioski 

Zjawisko przemieszczania się grup ludności niesie za sobą wiele zmian i musi być 

rozumiane jako proces istotny z perspektywy jednostek, państw wysyłających oraz 

przyjmujących. W ostatnich latach, społeczność międzynarodowa była świadkiem jed-

nego z największych kryzysów przesiedleńczych na świecie i największego w najnowszej 

historii Ameryki Południowej. Kryzys migracyjny w Wenezueli, spowodowany pogar-

szającą się sytuacją polityczną, ekonomiczną oraz humanitarną, związany z masowym 

przemieszczaniem ludności, wywarł ogromny wpływ na sytuację w państwach przyj-

mujących. W przypadku Peru przyniósł znaczące wyzwania dla usług publicznych, 

w szczególności sektora oświaty, służby zdrowia, gospodarki odpadami, gospodarki 

wodnej oraz pomocy społecznej. Na podstawie dokonanej analizy można wywnioskować, 

że UMWP charakteryzują się szczególną podatnością na zagrożenia, którą można 

zmniejszyć poprzez promowanie ich integracji w społeczeństwie przyjmującym oraz 

na rynku pracy. Wyniki badania wskazują na znaczenie opracowania ram polityki, 

która pozwoliłaby złagodzić potencjalne negatywne krótkoterminowe skutki imigracji 

dla grup szczególnie wrażliwych, obejmujących ludność lokalną oraz UMW. Należy 

przyspieszyć proces uznawania statusu imigranta czy uchodźcy, aby ułatwić włączenie 

Wenezuelczyków do państwowego systemu wsparcia społecznego i zapewnić im dostęp 

do różnych form opieki i pomocy.  

Wpływy do budżetu państwa związane z obecnością Wenezuelczyków w Peru są 

coraz wyższe i tendencja ta najprawdopodobniej utrzyma się w najbliższych latach, 

przynosząc pozytywne efekty dla gospodarki peruwiańskiej. Wysoki odsetek UMWP 

posiada wykształcenie wyższe uniwersyteckie lub wyższe techniczne zawodowe, zatem 

włączenie tej grupy do rynku pracy w sposób optymalny powinno pozwolić na 

zwiększenia wydajności i tym samym przyczynić się do wzrostu gospodarczego kraju. 

Jednak obszerna szara strefa oraz brak sprawnego procesu uznawania dyplomów 

i kwalifikacji zawodowych uniemożliwiają optymalne wykorzystanie kapitału ludz-

kiego, a tym samym nie pozwalają na osiągnięcie pełnego potencjału produkcyjnego. 

Aby uniknąć negatywnych konsekwencji związanych ze zjawiskiem marnotrawstwa 

mózgów, decydenci polityczni powinni traktować jako priorytet zapewnianie uznawal-

ności dyplomów i wykształcenia zdobytego za granicą oraz wprowadzić rozwiązania 

wspomagające przedsiębiorczość i umożliwiające znalezienie pracy zgodnej z kwali-

fikacjami. W dłuższej perspektywie czasu, należy rozważyć również wdrożenie roz-

wiązań skupiających się na wspieraniu procesów formalizacji na rynku pracy.  

Kraje przyjmujące muszą prowadzić politykę, która w sposób odpowiedzialny zajmie 

się obecnością imigrantów i uchodźców na ich terytorium, nie uznając tego za szkod-

liwe dla interesu narodowego [15]. Zalecane jest sporządzanie ocen ex-ante celem 

szybszego i skuteczniejszego generowania planów i działań w oczekiwaniu na możliwe 

zagrożenia, a nie tylko w odpowiedzi na nie [57]. Jest to szczególnie istotne, biorąc pod 

uwagę fakt, że w nadchodzących latach spodziewany jest dalszy wzrost liczby UMV 

przybywających do Peru. Państwa przyjmujące powinny podjąć wszelkie starania, aby 

ułatwić integrację migrantów i uchodźców. Według Programu Narodów Zjednoczonych 

ds. Rozwoju instytucje rządowe zobowiązane są do zapewnienia integracji oraz wzmoc-

nienia pozycji społecznej i ochrony osób najbardziej narażonych, w tym migrantów 

i uchodźców [58]. W tym celu sugeruje się również podjęcie systematycznych działań 

na rzecz edukacji i podnoszenia świadomości społeczności przyjmującej, a także wdro-
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żenie strategii zapobiegania dyskryminacji, ksenofobii i stygmatyzacji oraz komuniko-

wanie podjętych działań społeczeństwu.  

Odpowiedzią na zachodzące procesy migracyjne powinno być wprowadzenie komp-

leksowych i spójnych ram politycznych, mających na celu włączenie tematyki migra-

cyjnej do strategii długoterminowego i zrównoważonego rozwoju społeczno-ekonomicz-

nego. Usystematyzowane podejście do integracji UMWP, będące częścią długotermi-

nowej polityki rządowej, mogłoby potencjalnie przynieść korzyści zarówno obcokra-

jowcom, jak i społeczności przyjmującej [59].  
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Emigranci i uchodźcy z Wenezueli w Peru: „drenaż mózgów” i wyzwania 

integracji w konsekwencji największego kryzysu migracyjnego w najnowszej 

historii Ameryki Południowej 
Streszczenie 

Masowe uchodźctwo ludności z Wenezueli, które nasiliło się w ostatnich latach, wywołało jeden z naj-

większych kryzysów przesiedleńczych na świecie i największy w najnowszej historii Ameryki Południo-

wej. Pomimo że wielu Wenezuelczyków wysiedlonych za granicę posiada wykształcenie wyższe i specja-

listyczne kwalifikacje, rozpowszechniona gospodarka nieformalna oraz bariery instytucjonalne w wielu 

przyjmujących krajach rozwijających się uniemożliwiają im zdobycie legalnej pracy zgodnej z ich kwali-

fikacjami. Celem artykułu jest przedstawienie wyzwań, przed jakimi stają uchodźcy i migranci z Wenezueli 

w Peru i zidentyfikowanie działań, jakie należy podjąć, aby zapewnić ich społeczno-ekonomiczną integrację 

oraz optymalnie wykorzystać istniejący kapitał ludzki, z korzyścią dla migrantów i państwa przyjmują-

cego. Badanie wykazało, że odpowiedzią na zachodzącą falę imigracji powinno być wprowadzenie komp-

leksowych i spójnych ram politycznych pozwalających na integrację Wenezuelczyków w społeczeństwie 

przyjmującym i na peruwiańskim rynku pracy. Obecnie szczególnie pilne jest podjęcie działań na rzecz: 

1) uregulowania statusu migracyjnego obcokrajowców i umożliwienia im dostępu do usług publicznych; 

2) usprawnienia procedur uznawania stopni naukowych i kwalifikacji zawodowych oraz ułatwienia dostępu 

do rynku pracy; 3) edukowania społeczności lokalnej w celu zapobiegania dyskryminacji, ksenofobii i stygma-

tyzacji obcokrajowców. Badając doświadczenia peruwiańskie, artykuł ten poszerza rosnący dorobek prac 

naukowych w zakresie przepływów migracyjnych między krajami rozwijającymi się. Badanie ma charakter 

jakościowy i opiera się na przeglądzie literatury. 

Słowa kluczowe: kryzys uchodźczy w Wenezueli, Peru, drenaż mózgów, kapitał ludzki, integracja 

Venezuelan migrants and refugees in Peru: the "brain drain" and the challenges 

of integration as a consequence of the largest migration crisis in recent history 

of South America 

Abstract 

The mass exodus of people from Venezuela, which has intensified in recent years, has triggered one of the 

largest displacement crises in the world and the largest in recent South American history. Although many 

Venezuelans displaced abroad have higher education and specialised skills, the widespread informal eco-

nomy and institutional barriers in many receiving developing countries do not allow them to obtain legal 

employment consistent with their qualifications. This article aims to outline the challenges Venezuelan 

refugees and migrants face in Peru and identify actions that need to be taken to ensure their socio-economic 

integration, which could help make optimal use of existing human capital, bringing potential benefits to 

both immigrants and the host country. The study demonstrates that the response to the ongoing migratory 

movement should be a comprehensive and coherent policy framework that fosters the integration of 

Venezuelans into the host society and the Peruvian labour market. Currently, there is a particular urgency 

to focus on 1) regulating the immigration status of foreigners to allow them access to public services; 

2) enhancing procedures for the recognition of academic degrees and professional qualifications to help 

them access the labour market; 3) educating the local community to prevent discrimination, xenophobia, 

and the stigmatization of foreigners. By examining the Peruvian experience, this article extends the growing 

body of academic research on migration flows among developing countries. The study is qualitative and is 

based on a literature review. 

Keywords: refugee crisis in Venezuela, Peru, brain drain, human capital, integration 
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Daria Konarska1 

Postrzeganie muzułmańskich imigrantów w Argentynie 

i Chile pod koniec XIX i na początku XX wieku 

1. Wstęp 

Lewant położony jest na wschodnim wybrzeżu Morza Śródziemnego. Aktualnie 

w skład tego obszaru wchodzą państwa, takie jak: Liban, Syria, Jordania, Izrael oraz 

Autonomia Palestyńska. Teren Lewantu był częścią Imperium Osmańskiego, które 

sprawowało nad nim zarząd do pierwszych dekad XX w. Jednak już pod koniec  

XVIII w. sytuacja na tym obszarze zaczęła ulegać destabilizacji, co stało się powodem 

decyzji dotyczących emigracji przez część zamieszkujących ten region społeczności. 

Miejscem docelowym ludności arabskiej pochodzącej z terenu Lewantu nie był 

wyłącznie jeden obszar, gdyż emigrowano na terytorium różnych państw, m.in. nie-

podległych republik latynoamerykańskich. Poszukując lepszych warunków do życia, 

społeczność arabska zaczęła przybywać do krajów Ameryki Łacińskiej w drugiej 

połowie XIX w. Pojawienie się osób nieposługujących się językiem hiszpańskim, 

posiadającym odmienne zwyczaje od społeczeństwa państwa przyjmującego, w przy-

padku muzułmanów – wyznających inną religię, stało się jedną z przyczyn niechęci 

skierowanej względem imigrantów pochodzących z Lewantu, a nawet czasami ich 

odrzucenia. 

Celem niniejszego artykułu jest analiza czynników, które doprowadziły do powstania 

i utrwalenia negatywnego wizerunku arabskich imigrantów, w szczególności wyznawców 

islamu w Argentynie oraz Chile. Oba państwa prowadziły politykę migracyjną ukie-

runkowaną na przyjęcie osadników pochodzących z Europy, szczególnie Anglii, Francji 

oraz Niemiec, gdyż ich napływ miał przyczynić się do modernizacji społeczno-gospo-

darczej Argentyny oraz Chile. Jednakże większość osób, które zdecydowały się na 

przybycie do państwa argentyńskiego i chilijskiego wywodziło się z krajów uznawanych 

za społeczeństwa tradycyjne i zacofane. Niespełnione oczekiwania względem pocho-

dzenia oraz wykwalifikowania imigrantów doprowadziły w przypadku osób pochodzą-

cych z Lewantu do negatywnego postrzegania ludności arabskiej, w tym muzułmanów. 

Dlatego też ta zbiorowość imigrancka na początku XX wieku zaczęła tworzyć orga-

nizacje mające na celu zmianę pejoratywnego wizerunku. W pracy zastosowano metodę 

analizy treści, historyczną oraz porównawczą. 

2. Konstrukcja państw narodowych 

Na początku XIX w. doszło do znaczących zmian na mapie Ameryki Łacińskiej. 

Słabnąca rola polityczna Hiszpanii w koloniach oraz wzrost niezadowolenia Kreoli, 

spowodowany ograniczonym wpływem na podejmowanie decyzji dotyczących zarzą-

dzania obszarem znajdującym się pod panowaniem hiszpańskim oraz wpływami idei 

oświeceniowych, doprowadziły do zakończenia ery systemu kolonialnego Hispano-
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ameryki. Konsekwencją wyniszczających działań wojennych podjętych przez Kreoli 

w celu wyzwolenia spod panowania Hiszpanów, w pierwszych dekadach XIX wieku 

doszło do powstania niepodległych republik w Ameryce Łacińskiej. Władze nowych 

państw latynoamerykańskich musiały rozwiązać kluczowe dla funkcjonowania republik 

problemy, takie jak: organizacja instytucji politycznych oraz niska liczba ludności 

i mała gęstość zaludnienia. Co więcej, istotną kwestią była również konstrukcja państw 

narodowych. 

Chcąc wyzwolić się spod panowania Hiszpanów, kreolskie elity dążyły do uzyskania 

pełnej władzy w niepodległych republikach latynoamerykańskich. Przywódcy nowych 

państw wprowadzili konstytucje powstałe w oparciu o model francuski, w którym pod-

stawą jest założenie, że ludzie rodzą się wolnymi i równymi. Jednak szybko okazało 

się, że nie wszyscy mieszkańcy nowych republik latynoamerykańskich uzyskają prawa 

wyborcze oraz będą traktowani jednakowo. Wynikało to z ambicji zbudowania narodu 

homogenicznego, opartego na tradycjach językowych i kulturowych wywodzących się 

ze Starego Kontynentu [1]. Problemem dla rządzących była ludność rdzenna, którą 

postrzegano jako prymitywną i zacofaną. Dlatego też prowadzono politykę margina-

lizacji oraz wykluczania tych grup z życia społeczno-politycznego. Co więcej, 

w Argentynie i Chile doszło również do eksterminacji ludności rdzennej w okresie 

wojen o zdobycze kolonialne, czyli o podporządkowanie terytoriów zamieszkanych od 

stuleci przez grupy rdzenne. 

Działania przywódców republik latynoamerykańskich były ukierunkowane na mo-

dernizację społeczeństw. Dlatego też, jak już była mowa, prowadzono polityki migra-

cyjne mające na celu zachęcenie do imigracji ludności europejskiej, w szczególności 

z państw uznawanych za nowoczesne – Anglii, Francji, Niemiec. Osiedlenie się Europej-

czyków w Argentynie i Chile miało przyczynić się do rozwoju społeczno-gospodarczego 

wspomnianych państw. Co więcej, poprzez napływ ludności europejskiej dążono do 

wybielenia narodów oraz stworzenia społeczeństwa jednolitego pod względem rasowym. 

3. Sytuacja wyznaniowa oraz paradygmat rasy 

W koloniach hiszpańskich ukształtował się system kastowy, który był oparty na przy-

należności do danej rasy oraz klasy społecznej. Najwyższą pozycję zajmowali biali 

penisulares (Hiszpanie urodzeni w Hiszpanii) oraz Kreole (Hiszpanie urodzeni na terenie 

kolonii). Niższą pozycję zajmowała ludność kolorowa wolna, która dzieliła się według 

koloru skóry/stopnia zmieszania ras. Do tej kasty należały również osoby, które uzy-

skały wolność poprzez manumisión (wyzwolenie niewolników przez ich właścicieli). 

Najniższy status posiadali niewolnicy. 

W Hiszpanii istotną kwestią była idea dotycząca ,,czystości krwi” (pureza de la 

sangre), która odnosiła się do ,,ilości” krwi żydowskiej lub muzułmańskiej obecnej 

wśród marranów i morysków oraz ich potomków, czyli nowych chrześcijan [2]. Posia-

dania krwi wyznawców judaizmu oraz islamu powodowało, że dane osoby były uzna-

wane za nieczyste. Pomimo zmiany wyznania, konwertyci byli podejrzewani o potajemne 

kultywowanie religii swoich przodków. Co więcej, odbierano im pewne prawa np. 

otrzymali zakaz emigracji do kolonii należących do Hiszpanii znajdujących się na 

obszarze Ameryki Łacińskiej [2]. Jednak nie tylko konwertyci z Półwyspu Iberyjskiego 

nie mogli udawać się do hiszpańskich kolonii, po prostu obecność wyznania innego niż 

katolickie na tym obszarze była zakazana. Żydzi, muzułmanie, protestanci oraz przed-
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stawiciele innych religii formalnie nie mogli emigrować na teren Ameryki Łacińskiej 

znajdujący się pod kontrolą Hiszpanów. Celem takiej polityki2 była chęć niedopusz-

czenia do obecności niekatolickich misjonarzy, którzy poprzez swoją działalność mo-

gliby doprowadzić do konwersji ludności zamieszkującej hiszpańskie kolonie. Dlatego 

też pojawienie się na tym obszarze w XIX wieku imigrantów wyznających islam 

mogło wzbudzić zdziwienie lub wręcz lęk. 

Kwestia dotycząca rasy w republikach latynoamerykańskich była związana z kon-

strukcją państw narodowych opartych na homogeniczności społeczeństwa. Dlatego też, 

zgodnie z duchem czasu, zazwyczaj pojawiały się przekonania wprowadzające podział 

społeczeństw na różne rasy, co w przypadku Chile miało na celu wykluczenie ludności 

rdzennej oraz uzasadnienie misji cywilizacyjnej i podboju ziem zamieszkanych przez 

tą społeczność. Nie oznaczało to jednak, że nie pojawiały się opinie dotyczące ras 

imigrantów. Przykładowo wywodzący się z Chile intelektualista Joaquín Edwards 

Bello w 1935 r. w periodyku „La Nación” uznał, że przybycie grup takich, jak Syryj-

czycy, Arabowie, Turkowie i Chińczycy spowodowało, że kolor skóry narodu chilijskiego 

stał się ciemniejszy w porównaniu do pierwszej dekady XX wieku [3]. Przybliżona 

opinia wskazuje na negatywne, a wręcz rasistowskie wyobrażenie autora odnośnie do 

wspomnianych społeczności. 

4. Postrzeganie Orientu 

Od połowy XIX wieku rozpoczęła się fala migracji ludności arabskiej do państw 

latynoamerykańskich. Głównie emigrowali mieszkańcy Lewantu, którzy z uwagi na to, 

że wówczas obszar ten należał do Imperium Osmańskiego, byli nazywani Turkami. 

Postrzegano ich jako osoby, których zachowanie wzbudzało podejrzenia, a podejmowana 

przez nich aktywność przynosiła liczne zyski [4]. Negatywna percepcja imigrantów 

arabskich w państwach Ameryki Łacińskiej wynikała z pejoratywnego postrzegania 

Orientu przez Europejczyków. Zachód był tożsamy z rozwojem cywilizacyjnym, postę-

pem. Jego przeciwieństwem był Orient (Wschód), czyli miejsce zamieszkane przez 

ludność prymitywną, rasę poddanych, którzy nie rozumieli pojęcia wolności oraz nie 

posiadali wiedzy dotyczącej samorządności [5]. Europejczycy nie dostrzegali różnic 

między ludnością zamieszkującą Wschód. Uważano, że mieszkańcy Orientu niewiele 

się od siebie różnili. Dodatkowo, islam był postrzegany jako herezja będąca naśladow-

nictwem chrześcijaństwa, a jej wyznawców błędnie określano mianem mahometan  

[5, s. 112]. Dlatego też wspomniane poglądy przyczyniły się do powstania i utrwalenia 

negatywnego wizerunku pochodzących ze Wschodu imigrantów arabskich. 

W oparciu o kontakty handlowe oraz relacje z podróży odbywanych po regionie 

Bliskiego Wschodu Europejczycy wykreowali stereotypiczny obraz Orientu. Wschód 

był przedstawiany jako miejsce zacofane i peryferyjne, którego przeciwieństwem była 

nowoczesna i rozwijająca się Europa. Modernizacja społeczeństw następowała w oparciu 

o postęp w dziedzinach takich, jak: przemysł, urbanizacja oraz nauka. W państwach 

nowoczesnych przeszłość uznawano jako element przyczyniający się do zatrzymania 

progresu, a społeczeństwa tradycyjne postrzegano przez pryzmat zacofania, stagnacji 

oraz prymitywizmu.  

 
2 Wspomniana polityka została zniesiona po upadku systemu kolonialnego Hispanoameryki, czyli w począt-

kowym okresie istnienia niepodległych republik. 
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Zarówno w Argentynie, jak i w Chile intelektualiści wyrażali negatywne opinie 

dotyczące Orientu oraz ludności arabskiej. Jedną z takich osób był Domingo Faustino 

Sarmiento, który w swoim dziele „Facundo: cywilizacja i barbarzyństwo” przedstawił 

rozważania dotyczące uznawanej za cywilizację nowoczesną Europę oraz gauchos sym-

bolizujący barbarzyństwo. W książce Sarmiento występują również nawiązania do 

Orientu. Prezydent Argentyny dokonuje porównania gauchos z ludnością arabską, pod-

kreślając podobieństwo obu grup w sposobie zachowania oraz wyglądzie (szczególnie 

zwraca uwagę na brody) [6]. Sarmiento, który odbył podróż po Bliskim Wschodzie, 

przedstawił również swoje refleksje dotyczące ukształtowania terenu prowincji La 

Rioja przypominającej prezydentowi Argentyny topografię Lewantu, w szczególności 

Palestynę ze względu na czerwony kolor ziemi i drzewa pomarańczy oraz Liban, 

z uwagi na niespotykane połączenie gór i równin oraz roślinność podobną w swoich 

rozmiarach do cedrów [6, s. 117]. Porównanie ludności arabskiej z uznawanymi za 

symbol barbarzyństwa gauchos przyczyniły się do powstania i utrwalenia pejoratyw-

nego wizerunku arabskich imigrantów w społeczeństwie argentyńskim. 

5. Polityka migracyjna Argentyny 

W 1853 r. w Argentynie została uchwalona Konstytucja. W jednej z jej części 

wprowadzono zapisy, które ułatwiały imigrację. Zgodnie z ustanowionymi przepisami, 

osoby przybywające do Argentyny zyskać miały pełnię praw obywatelskich; pozwolenie 

na wykonywanie swojego zawodu; możliwość nabywania i posiadania majątków ziem-

skich oraz praktykowania swoich wierzeń [7]. Wprowadzenie zapisu dotyczącego wol-

ności wyznania stało się urzeczywistnieniem inicjatywy prezydenta Bernardo Rivadivii, 

którego celem była chęć zakończenia hiszpańskiego i katolickiego dziedzictwa; ważną 

rolę odegrała też chęć umożliwienia imigracji protestantom [8]. Skutkiem wprowa-

dzenia powyższego przepisu był napływ na teren Argentyny chrześcijan innych niż 

rzymscy katolicy, dodatkowo imigrowały również osoby wyznające judaizm oraz islam. 

Przepisy ułatwiające możliwość przybycia i osiedlenia się w państwie argentyńskim 

przyczyniły się do zwiększenia liczby imigrantów. Nie rozwiązało to jednak problemu 

niskiej gęstości zaludnienia oraz zapotrzebowania na siłę roboczą. W związku z tym, 

19 października 1876 r. wprowadzono Ustawę o Imigracji i Kolonizacji (zwaną 

Ustawą Avellanedy). Dokument zawierał definicję imigranta jako osoby wykonującej 

pracę fizyczną bądź umysłową mającej mniej niż 60 lat, która w celu osiedlenia się 

przybyła do Argentyny statkiem jako pasażer drugiej lub trzeciej klasy, płacąc za bilet 

lub mając opłaconą podróż [9]. Dodatkowo, w przyjętej ustawie pojawiły się zapisy, 

które miały przyczynić się do zwiększenia liczby imigrantów, takie jak: możliwość 

otrzymania zakwaterowania, pracy, transportu do miejsca osiedlenia oraz podstawo-

wych produktów spożywczych i narzędzi. 

Wprowadzone przepisy spowodowały napływ osadników na teren Argentyny, jednak 

nie były to osoby, których władze państwa argentyńskiego oczekiwały, gdyż większość 

imigrantów pochodziła z Hiszpanii, Włoch oraz obszaru Bliskiego Wschodu, a nie 

z krajów uznawanych za nowoczesne – Anglii, Francji i Niemiec. Dlatego też na po-

czątku XX wieku postanowiono ograniczyć przepisy migracyjne. 22 listopada 1902 r. 

wprowadzono Ustawę nr 4144 pozwalającą na przeprowadzanie deportacji oraz unie-

możliwiającą wjazd do Argentyny osobom uznawanym za niepożądane. Zgodnie z przy-

jętym dokumentem ci, którzy zostali skazani lub byli poszukiwani przez zagraniczne 
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sądy nie uzyskali pozwolenia na przekroczenie granicy argentyńskiej, a imigranci, którzy 

zagrażali bezpieczeństwu narodu lub zakłócali porządek publiczny, mogli być depor-

towani [10]. 

6. Polityka migracyjna Chile 

18 listopada 1845 r. wprowadzono ustawę o kolonizacji regulującą kwestie 

związane z osiedlaniem się na obszarze państwa chilijskiego. Zgodnie z nią osadnikami 

mogły zostać osoby urodzone w Chile lub cudzoziemcy, których celem było osiedlenie 

się i założenie dowolnego zakładu przemysłowego. Na obszarze położonym między 

Bío-Bío a Copiapó każdy ojciec rodziny mógł otrzymać nie więcej niż osiem części 

ziemi oraz dodatkowe cztery dla najstarszego dziecka mającego czternaście lat, które 

podlegało władzy rodzicielskiej; w przypadku terenów usytuowanych na południe od 

Bío-Bío oraz na północy od Copiapó każdy ojciec rodziny otrzymywał nie więcej niż 

dwadzieścia pięć części ziemi wraz z dodatkowymi dwunastoma dla najstarszego 

dziecka w wieku dziesięciu lat [11]. Dodatkowo wprowadzono zapisy, które miały 

zachęcić do imigracji do państwa chilijskiego, takie jak: pokrycie kosztów związanych 

z transportem do miejsca osiedlenia się, możliwość wyposażenia osadników w narzę-

dzia i nasiona oraz zwolnienie z opłaty dziesięciny na okres dwudziestu lat od dnia 

osiedlenia się. 

Pod koniec XIX wieku polityka migracyjna prowadzona przez rząd chilijski była 

krytykowana przez różne środowiska, m.in. elity społeczne, intelektualistów oraz 

konserwatystów. Głównym zarzutem był brak prowadzenia selekcji, co przyczyniło się 

do zwiększenia liczby tzw. imigrantów wolnych [12], czyli osób nieposiadających 

odpowiednich kwalifikacji zawodowych. Co więcej, cudzoziemcy, którzy przybyli do 

państwa chilijskiego w większości nie pochodzili z krajów uznawanych za nowoczesne, 

a ich wykwalifikowanie okazało się niewystarczające. Pod koniec XIX wieku zaczęto 

traktować imigrantów, w szczególności tych, którzy nie spełnili oczekiwań Chilijczy-

ków, jako potencjalne zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa. W konsekwencji, 

w 1918 r. uchwalono Ustawę nr 3446, która wprowadziła restrykcje dotyczące wjazdu 

oraz przebywania w Chile dla osób uznanych za niepożądane. Ograniczenia odnosiły 

się do wszystkich, którzy zostali skazani za popełnienie przestępstwa, osób dążących 

do zmiany porządku społeczno-politycznego, używając przemocy oraz tych, którzy na 

terytorium państwa chilijskiego nie mogli wykonywać swojego zawodu i osób posia-

dających określone schorzenia [12, s. 449]. 

7. Uwarunkowania migracji z obszaru Lewantu 

Jak już wspomniano, obszar Lewantu do początkowych dekad XX wieku był częścią 

Imperium Osmańskiego. W rezultacie decyzji podjętych przez Ligę Narodów podczas 

konferencji w San Remo w 1920 r., z prowincji należących do Imperium Ottomań-

skiego utworzono terytoria mandatowe, które następnie zostały podzielone między mo-

carstwa europejskie. Francja uzyskała obszar obecnego Libanu oraz Syrię, natomiast 

Wielka Brytania – teren Palestyny i Mezopotamię. 

W przypadku wyznawców islamu emigracja z obszaru Lewantu obejmowała różne 
muzułmańskie grupy wyznaniowe. Decyzję dotyczącą wyjazdu podejmowali zarówno 
sunnici oraz szyici, jak i alawici oraz druzowie. Wśród czynników, które doprowadziły 
do emigracji należy wymienić kwestie polityczne, kulturowe oraz ekonomiczne. Pod 
koniec XVIII wieku rozpoczął się okres dekadencji Imperium Ottomańskiego. Brak 
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wprowadzenia zmian technologicznych stał się czynnikiem, który doprowadził do 
stagnacji gospodarczej oraz oddziaływał na niepowodzenia armii osmańskiej w konflik-
tach zbrojnych. Na przestrzeni XIX wieku oraz w początkowych dekadach XX wieku 
Imperium Ottomańskie nie było w stanie utrzymać kontroli nad swoim terytorium. 
Dochodziło do licznych buntów oraz powstań o charakterze narodowowyzwoleńczym, 
które były wspierane przez mocarstwa europejskie. 

Do 1896 r. na obszarze Imperium Osmańskiego funkcjonował skierowany do 
społeczności muzułmańskiej zakaz emigracji [13]. Jego wprowadzenie było związane 
z obawą władz Imperium Ottomańskiego dotyczącą depopulacji państwa oraz zmniej-
szenia liczby wyznawców islamu. Dodatkowo, wprowadzenie zakazu miało również 
ochronić Wysoką Portę przed negatywnym postrzeganiem, do którego mogliby przy-
czynić się ubodzy migranci. 

Od końca XIX wieku władze Imperium Osmańskiego próbowały zobligować spo-
łeczność alawicką do zmiany doktryny nusajryckiej, gdyż uznano, że występowanie 
odwołań do chrześcijaństwa w wierzeniach alawitów może stać się czynnikiem, który 
doprowadzi do zainteresowania Francuzów regionem Tartus i Latakią [14]. Podejmo-
wane przez Osmanów działania w stosunku do nusajrytów były jedną z przyczyn 
emigracji tej muzułmańskiej grupy wyznaniowej z terenu Lewantu. 

8. Postrzeganie muzułmanów w Argentynie 

W okresie od drugiej połowy wieku XIX do rozpoczęcia II wojny światowej więk-
szością imigrantów wywodzących się z terenu Lewantu byli chrześcijanie i Żydzi, 
jednak przedstawiciele muzułmańskich grup wyznaniowych również uczestniczyli 
w migracji. W latach 1882-1925 do Argentyny przybyło 80 tys. osób pochodzenia 
arabskiego, z czego 19 747, czyli niecałe 25% stanowili wyznawcy islamu [15]. Naj-
wyższa liczba imigrantów arabskich pojawiła się w państwie argentyńskim w latach 
1905-1907 oraz 1910-1913. Wówczas muzułmanie stanowili ponad 20% wszystkich 
osób wywodzących się z terenu Lewantu, a w 1912 ok. 50% [15, s. 78]. Po roku 1913 
można zauważyć spadek liczby wyznawców islamu przybyłych do Argentyny, co było 
spowodowane m.in. wybuchem I wojny światowej. Pierwsi członkowie społeczności 
druzyjskiej pojawili się na terytorium państwa argentyńskiego w latach 60. XIX wieku 
[16]. Natomiast alawici, którzy po raz pierwszy przybyli do Argentyny w okresie 
międzywojennym, głównie w latach 1920-1935, wywodzili się z północno-zachod-
niego regionu obecnego państwa syryjskiego [17]. 

Większość muzułmanów, którzy zdecydowali się na imigrację do Argentyny, 
osiedliła się w Buenos Aires. Syryjscy sunnici zamieszkali w dzielnicy San Cristobal, 
libańscy szyici we Flores, alawici w Villa Crespo, natomiast druzowie w Palermo [18]. 
Oprócz stolicy Argentyny, wyznawcy islamu osiedlili się w następujących prowin-
cjach: Santa Fe, Rosario, La Rioja oraz Tucumán. 

Przypomnijmy, że w państwie argentyńskim, podobnie jak w innych krajach latyno-
amerykańskich, osoby, które wyemigrowały z obszaru Lewantu, niezależnie od wyzna-
wanej religii, były nazywane Turkami. Argentyńczycy postrzegali ich jako obywateli 
drugiej kategorii [19]. To, co wiązało się z arabskimi imigrantami – kultura, język oraz 
ubiór – nie było akceptowane przez społeczeństwo argentyńskie. Porozumiewanie się 
w języku arabskim na ulicy często przyczyniało się do słownych ataków. Szczególnie 
dotyczyło to wyznawców islamu, dla których język był istotnym elementem kultywo-
wania wiary. Nie należy jednak zapominać, że w Argentynie funkcjonował pejoratywny 
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wizerunek wszystkich osób wywodzących się z obszaru Lewantu, bez wyróżniania 
poszczególnych grup wyznaniowych [19]. Pojawiały się także negatywne opinie doty-
czące wyłącznie muzułmanów. Przykładem może być krytyczny stosunek Argentyń-
czyków względem poligamii. Społeczeństwo argentyńskie nie akceptowało tego, że 
żonaty muzułmanin mając żonę, która pochodzi z terenu Lewantu, po przybyciu do 
Argentyny zawiera związek małżeński z drugą kobietą [20]. Co więcej, funkcjonujące 
wówczas prawo zabraniało poligamii. 

Muzułmańscy imigranci, którzy podjęli decyzję o osiedleniu się w państwie argen-
tyńskim, doświadczyli licznych trudności związanych z praktykowaniem swojej wiary. 
W przypadku sunnitów istotnym problemem okazał się brak meczetów. W związku 
z tym, wyznawcy islamu próbowali przystosować się do nowego miejsca. Przykładem 
może być działanie podjęte przez muzułmanów mieszkających w pobliżu Placu San 
Martín w Buenos Aires, którzy nie chcąc przeszkadzać innym lokatorom, udawali się 
na wspomniany plac, aby odmówić modlitwy. Funkcjonowanie pejoratywnego wizerunku 
społeczności arabskiej, w tym wyznawców islamu oraz brak zainteresowania nową 
religią nie oznaczały, że Argentyńczycy przeszkadzali modlącym się tam osobom. 
Społeczeństwo argentyńskie respektowało praktykujących swoją wiarę muzułmanów, 
nazywając ich wielbicielami słońca (adoradores del sol) [21]. 

Większość arabskich imigrantów, w tym również muzułmanów, po przybyciu do 
Argentyny zaczęła zajmować się działalnością związaną z wymianą towarów. Począt-
kowo był to handel obwoźny, z czasem zakładano sklepy. Dlatego też w społeczeństwie 
argentyńskim powstał, a następnie utrwalił się wizerunek imigranta pochodzącego 
z obszaru Lewantu jako wędrownego handlarza, określanego mianem buhonero lub 
mercachifle [20, s. 238]. Jednakże pod koniec XIX i na początku XX w. aktywność 
zawodowa związana z handlem nie była uznawana jako zajęcie prestiżowe. W prasie 
argentyńskiej pojawiały się nawet opinie, że podejmowanie takiej działalności nie 
przynosi żadnych korzyści państwu. Domagano się wprowadzenia restrykcji czy 
wręcz, wzorując się na Urugwaju postulowano, aby rząd nie przyjmował arabskich 
imigrantów [20, s. 238]. 

Na początku XX wieku imigranci muzułmańscy, którzy osiedlili się w Argentynie 
założyli wiele stowarzyszeń mających na celu przekazanie wiedzy związanej z religią 
oraz kulturą kolejnym pokoleniom. Do zadań tych organizacji należała również chęć 
zmiany pejoratywnego wizerunku wyznawców islamu, który funkcjonował wówczas 
w społeczeństwie argentyńskim. Przykładem takich instytucji jest Islamski Związek 
Arabski (la Sociedad Árabe Islámica, 1922), Druzyjskie Stowarzyszenie Charytatywne 
(la Asociación de Beneficencia Drusa, 1926) oraz Arabsko-Islamski Związek Alawitów 
(la Sociedad Árabe Islámica Alauita, 1926) [22]. Negatywny wizerunek muzułmanów 
funkcjonujący wśród Argentyńczyków próbował również zmienić konsul generalny 
Imperium Osmańskiego w latach 1910-1914 druz Emir Emin Arslan. W swoich dziełach 
zaprezentował wydarzenia mające miejsce na obszarze Bliskiego Wschodu oraz przed-
stawił towarzyszące im uwarunkowania regionalne oraz międzynarodowe [23]. 

9. Postrzeganie wyznawców islamu w Chile 

Pierwsze informacje dotyczące imigrantów wyznających islam w Chile można 
odnaleźć w przeprowadzonym w roku 1895 spisie ludności, zgodnie z którym liczba 
muzułmanów wynosiła 58, co wówczas stanowiło 55% wszystkich osób pochodzenia 
arabskiego [24]. Do roku 1907 stan liczebny wyznawców islamu zwiększył się. Po-
twierdza to przeprowadzony w tamtym okresie cenzus, z którego wynika, że liczba 
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muzułmanów wzrosła do 1498, stanowiąc 86% łącznej sumy osadników arabskich [24]. 
Jednakże po roku 1907 nastąpiła zmiana związana z wyznaniem osób przybywających 
do Chile z terenu Lewantu, do lat 40. XX wieku imigrantami byli w większości chrze-
ścijanie. 

Napływ znacznej liczby imigrantów do Chile przyczynił się do zmiany polityki 
imigracyjnej rządu chilijskiego. Od roku 1907 przedstawiciele władzy przestali wspierać 
napływ imigrantów. W konsekwencji osoby, które podjęły decyzję o przybyciu do pań-
stwa chilijskiego nie miały już ochrony ze strony rządu, nie została im przydzielona 
ziemia oraz nie otrzymały statusu kolonizatorów. Co więcej, posiadanie nieodpowiednich 
kwalifikacji zawodowych oraz nieeuropejskie pochodzenie przyczyniły się do tego, że 
władza uznała arabskich imigrantów za grupę podejrzaną [25]. 

Brak odpowiednich umiejętności zawodowych oraz nieznajomość języka hiszpań-
skiego stały się przyczyną podjęcia przez społeczność arabską, w tym wyznawców 
islamu, niezależnej działalności, jaką był handel. Imigranci pochodzący z Lewantu 
decydowali się na założenie drobnego biznesu związanego z wymianą handlową, gdyż 
nie była to aktywność wymagająca posiadania znacznego kapitału, jak również zatrud-
niania wielu pracowników. Dodatkowo, podejmowanie takiej działalności było czymś, 
co społeczność arabska znała z terenu Lewantu. Początkowo zajmowano się handlem 
obwoźnym, jednak z czasem zaczęto zakładać sklepy. Podjęcie działalności związanej 
z wymianą towarową doprowadziło do powstania i upowszechnienia wizerunku imi-
granta arabskiego jako handlarza, w Chile określanego mianem buhonero lub falte 
árabe [25, s. 295]. Imigrant pochodzący z Lewantu zajmujący się handlem zawsze przy-
woził to, czego akurat brakowało. Elementem wyróżniającym buhonero był również 
język, jakiego używał. Ponieważ drobny handel nie był traktowany poważnie, dlatego 
często dochodziło do sytuacji, w których arabscy handlarze byli lekceważeni przez 
Chilijczyków, a nawet stali się przedmiotem żartów [26]. Podejmowanie działalności 
związanej z handlem drobnymi rzeczami, po niezbyt wysokich cenach, były uznawane 
przez chilijskich intelektualistów za aktywność, która nie przynosiła żadnych korzyści 
państwu. Przykładem osoby posiadającej taką opinię był Joaquín Edwards Bello, który 
uważał, że napływ tej grupy imigrantów powoduje, iż dzielnice Santiago, takie jak 
Recoleta, San Pablo oraz San Diego, przeobrażają się w miejsca, które cechuje 
orientalny gwar [3]. 

W 1911 r. w gazecie „El Mercurio” opublikowano następujący tekst dotyczący 
wyznawców islamu: 

Niezależnie od tego, czy są mahometanami czy buddystami, to co się widzi 
i czuje z daleka to to, że wszyscy są brudniejsi od psów z Konstantynopola oraz 
to, że wjeżdżają i wyjeżdżają z kraju z taką sama swobodą, jaką cieszą się psy; 
nikt ich nie pyta, kim są, skąd przybyli ani dokąd zmierzają. Nikt nawet nie 
sprawdza, czy nie przenoszą jednych z tych okropnych i tajemniczych plag ze 
wschodu, jak w przypadku trądu odkrytego kilka dni temu w Talcahuano, po 
siedmiu latach, odkąd zainfekowany spokojnie przechadza się po przepeł-
nionym marynarzami chilijskimi porcie. I w ten oto sposób, na drodze naszej 
bezradności, do Chile przybyły wszystkie plagi, których obecnie doświadczamy 
[24, s. 135]. 

Imigranci wyznający islam zostali porównani przez autora tekstu do psów. Co więcej, 
poprzez swoje pochodzenie ze Wschodu, uznano ich winnymi przywiezienia zakaźnej 
choroby, pomimo braku jakichkolwiek podstaw. Na podstawie powyższego cytatu 
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można dostrzec proces konstruowania wizerunku obcego w kategoriach rasistowskich 
i obarczonych religijnymi uprzedzeniami. 

Jest oczywiste, że wiedza dotycząca ludności pochodzącej z Lewantu, w tym 
muzułmanów w XIX i na początku XX wieku w Chile była niewielka. Dochodziło do 
sytuacji, w których żyjący wówczas chilijscy intelektualiści błędnie klasyfikowali i oce-
niali tę zbiorowość. Jedną z takich osób był żyjący w XIX wieku Nicolás Palacios, 
który wyróżniał nie tylko Turków, lecz wspominał również o Syryjczykach. Chilijski 
intelektualista niepoprawnie określił, kim według niego są Syryjczycy, włączając do tej 
grupy Egipcjan oraz przedstawicieli społeczności romskiej wywodzących się z Azji; 
dodatkowo nazwał ich dobrze znaną kastą pasożytniczą [27]. Przyczyną błędu był brak 
wiedzy dotyczącej ludności z Lewantu. 

W 1926 r. imigranci wyznający islam założyli Związek Muzułmański (la Sociedad 
Unión Musulmana). Celem stowarzyszenia była chęć zmiany funkcjonującego wśród 
Chilijczyków pejoratywnego wizerunku muzułmanów. Dodatkowo, Związek Muzułmań-
ski był również organizacją o charakterze charytatywnym. Przykładem tego rodzaju 
prowadzonej działalności była pomoc udzielona szpitalom znajdującym się w Santiago 
de Chile oraz wsparcie mieszkańców Chillán po przejściu trzęsienia ziemi w 1939 r. 
[28]. Wśród muzułmańskich grup wyznaniowych, które zdecydowały się na przybycie 
do Chile, znajdowali się również druzowie. Członkowie tej społeczności założyli 
w 1939 r. Towarzystwo Druzyjskie (la Sociedad Drusa), którego głównym zdaniem 
było zjednoczenie członków tej muzułmańskiej grupy wyznaniowej, którzy osiedlili się 
w Chile [28, s. 195]. 

10. Zakończenie 

Podsumowując, pod koniec XIX i na początku XX w. w Argentynie i Chile 
funkcjonował negatywny wizerunek wyznawców islamu. Arabscy imigranci (w tym 
muzułmanie), którzy podjęli decyzję dotyczącą przybycia do wspomnianych państw, 
byli uznawani za osoby podejrzane oraz osadnicy drugiej kategorii. W Chile wyznawcy 
islamu zostali obarczeni odpowiedzialnością za przywiezienie zakaźnej choroby, mimo 
że nie ustalono ich winy. Jedyną różnicą występującą między postrzeganiem muzuł-
mańskich imigrantów w Argentynie i Chile był brak oskarżeń bezpośrednio doty-
czących wyznawców islamu w prasie argentyńskiej, gdyż w tym państwie funkcjono-
wał pejoratywny wizerunek wszystkich osób wywodzących się z obszaru Lewantu, bez 
wyróżniania poszczególnych grup wyznaniowych. Natomiast w Chile można odnaleźć 
materiały prasowe skierowane przeciwko muzułmanom. 

Szereg czynników doprowadził do powstania i utrwalenia pejoratywnego wizerunku 
muzułmańskich imigrantów wśród społeczeństwa argentyńskiego i chilijskiego. Pierw-
szym z nich był sposób postrzegania Orientu przez Europejczyków, którzy wykreowali 
stereotypiczny wizerunek Wschodu jako miejsca peryferyjnego, prymitywnego i zaco-
fanego. Przeciwieństwem Orientu była nowoczesna i rozwijająca się Europa. Taka 
percepcja wpłynęła na sposób postrzegania i przedstawiania imigrantów arabskiego po-
chodzenia w prasie oraz dziełach ówczesnych intelektualistów. Należy mieć na uwadze, 
że Argentyna i Chile prowadziły politykę migracyjną ukierunkowaną na przyjęcie 
osadników pochodzących z Europy, w szczególności państw, takich jak Anglia, Francja 
oraz Niemcy, którzy mieli przyczynić się do modernizacji i rozwoju gospodarczego 
krajów przyjmujących. Państwa te dążyły również do stworzenia społeczeństwa 
jednolitego pod względem rasowym. Co więcej, zarówno w Argentynie, jak i w Chile 
aktywność zawodowa związana z handlem nie była uznawana za pracę prestiżową. 
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Dlatego też arabskich imigrantów, w tym muzułmanów, którzy w większości zajmowali 
się handlem, lekceważono, podając w wątpliwość ich pożyteczność dla państwa. Nie 
należy również zapominać, że na obszarze Hispanoameryki dominowało wyznanie 
katolickie. W okresie kolonialnym wyznawcy innych religii posiadali zakaz wjazdu na 
teren należący do Hiszpanii, co w późniejszym okresie niepodległych republik przy-
czyniło się do braku wiedzy dotyczącej niechrześcijańskich wyznań. Dodatkowo, 
w przypadku Chile kolejnym czynnikiem był pogląd Joaquína Edwardsa Bello doty-
czący tego, że napływ arabskich imigrantów przyczynił się do zmiany koloru skóry 
Chilijczyków. 

Literatura 

1. Carrasco C.N., Imaginarios nacionales latinoamericanos en el tránsito del siglo XIX al XX, 
Estudios de Filosofía Práctica e Historia de las Ideas, nr 9, 2007, s. 120. 

2. Marfull M.A, Tessi T.C., "E aqí, pues, dos razas distintas". Paradigmas raciales en Chile 
(siglos XVIII-XXI): significados y deslindes conceptuales, Estudios Atacameños, t. 67, 
2021, s. 7. 

3. Olguín Tenorio M., Peña González, La imigración árabe en Chile, Ediciones Instituto 
Chileno-Arabe de Cultura, Santiago 1990, s. 107-108. 

4. Salvo González C., Islam. Percepciones, representaciones e imaginarios desde Chile, 
Universidad de Chile, Santiago 2005, s. 25. 

5. Said E., Orientalizm, Zysk i S-ka, Poznań 2005, s. 68. 
6. Sarmiento D.F., Facundo o civilización y barbarie, Biblioteca del Congreso de la Nación, 

Buenos Aires 2018, s. 63. 
7. Art. 20 de la Constitución Nacional Argentina 1853, 

http://www.biblioteca.jus.gob.ar/constitucionargentina1853.html, [dostęp: 17.01.2022]. 

8. Bérodot S., Pozzo M.I., Historia de la inmigración sirio-libanesa en Argentina desde la 
perspectiva compleja del métissage. Aportes para una educación intercultural, Revista 
IRICE, nr 24, 2012, s. 50. 

9. La Ley Nº. 817 del octubre 19 de 1876, 
https://www.fhuc.unl.edu.ar/portalgringo/crear/gringa/interactivo/FOMENTO_DE_LA_IN
MIGRACION.pdf. 

10. La Ley N°4.144 de Residencia de Extranjeros del 22 de noviembre de 1902, 
http://www.saij.gob.ar/4144-nacional-lnn0026348-1902-11-22/123456789-0abc-defg-g84-
36200ncanyel, [dostęp: 17.01.2022]. 

11. La Ley S/N del 18 de noviembre de 1845, 
https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1062510&buscar=ley%2Bde%2Bcolonias, 
[dostęp: 20.01.2022]. 

12. Migliardi C.D., Thayer L.E., Los migrantes frente a la Ley: continuidades y rupturas en la 
legislación migratoria del Estado chileno (1824-1975), Historia 396, nr 2, 2017, s. 445. 

13. Taboada H.G.H., Aliados y ememigos en América Latina: otomanistas, arabistas y 
francólilos, [w:] Rubio Navarro J.F. (red.), 1915 El año más largo del Imperio otomano. 
Primera Guerra Mundial, Universidad Externado de Colombia, Ankara 2015, s. 6-7. 

14. Pachniak K., Ezoteryczne odłamy islamu w muzułmańskiej literaturze herezjograficznej, 

Wydawnictwo Akademickie Dialog, Warszawa 2012, s. 229. 
15. Jozami G., The Manifestation of Islam in Argentina, The Americas, nr 1, 1996, s. 74. 
16. Montenegro S., Institutionalizing Islam in Argentina: Comparing Community and Identity 

Configurations, [w:] Logroño Narbona M., Pinto P.G., Karam J.T. (red.), Crescent over 
another horizon. Islam in Latin America, the Caribbean, and Latino USA, University of 
Texas Press, Austin 2015, s. 87. 

17. Montenegro S., Alawi Muslims in Argentina: religious and political identity in the 
diaspora, Contemporary Islam, nr 14, 2018, s. 28. 

https://www.fhuc.unl.edu.ar/portalgringo/crear/gringa/interactivo/FOMENTO_DE_LA_INMIGRACION.pdf
https://www.fhuc.unl.edu.ar/portalgringo/crear/gringa/interactivo/FOMENTO_DE_LA_INMIGRACION.pdf


 

Daria Konarska 
 

140 

 

18. Hyland S., ,,Solemn Expression of Faith”: Muslims and Belonging in Peronist Argentina, 
1946-1955, The Latin Americanist, nr 2, 2017, s. 120. 

19. Vitar Muksdi B., Testimonios orales de los decendientes de sirio-libaneses en San Miguel 
de Tucumán (Argentina). La identificación étnica, Trocadero. Revista de historia moderna 
y contemporánea, nr 14-15, 2002, s. 182. 

20. Akmir A., La inserción de los inmigrantes árabes en Argentina (1880-1980): 
Implicaciones sociales, Anaquel de estudios árabes, nr 2, 1991, s. 239. 

21. Abboud Y., Los Árabes Musulmanes, [w:] Noufouri H.F., Veneroni R., Abboud Y. (red.), 
Sirios, Libaneses y Argentinos: Fragmentos para una historia de la diversidad cultural 
Argentina, Buenos Aires 2004, s. 239. 

22. Montenegro S., El Islam en la Argentina contemporánea: estrategias institucionales y 
modos de estar en el espacio nacional, Estudios Sociológicos, 2014, nr 96, 2014, s. 597-598. 

23. Gasquet A., Historia, leyendas y clichés del Oriente en la obra de Emir Emin Arslan, 
Cuadernos del CILHA, nr 1, 2012, s. 110. 

24. Araneda Tapia J., Las ilusiones y los padesimientos de la emigración. El caso de los inmi-
grantes árabes musulmanes levantinos a Chile 1930-1950, Tabula Rasa, nr 22, 2015, s. 133. 

25. Agar L., Rebolledo A., La inmigración árabe en Chile: los caminos de la integración, [w:] 
Kabchi R. (red.), El Mundo Árabe y América Latina, Libertarias Prodhufi, Madrit 1997, s. 286. 

26. Rebolledo A., La ,,Turcofobia”. Discriminación antiárabe en Chile, 1900-1950, Historia, 
t. 28, 1994, s. 255. 

27. Palacios N., Raza Chilena. Quinta Parte, Editorial Andujar, Santiago de Chile 1918, s. 259. 
28. Mattar A.H., Guía Social de la Colonia Árabe en Chile (Siria – Palestina – Libanesa), 

Imprenta "Ahues hnos", Santiago de Chile 1941, s. 196-197. 

Postrzeganie muzułmańskich imigrantów w Argentynie i Chile pod koniec XIX 
i na początku XX wieku 

Streszczenie 
W drugiej połowie XIX wieku rozpoczął się proces emigracji społeczności arabskich na obszar Ameryki 
Łacińskiej. Chrześcijanie stanowili większość imigrantów przybyłych do państw, takich jak Argentyna 
i Chile. Nie oznacza to jednak, że przedstawiciele muzułmańskich grup wyznaniowych nie podejmowali 
migracji do wspomnianych krajów. Jak społeczeństwa wspomnianych państw zareagowały na ich przybycie? 
Czy dochodziło do aktów dyskryminacji? Celem artykułu jest wykazanie, że w drugiej połowie XIX i na 
początku XX wieku w Argentynie oraz Chile funkcjonowała pejoratywna percepcja imigrantów pocho-
dzenia arabskiego, w szczególności wyznawców islamu. Przeprowadzono analizę czynników o charakterze 
kulturowym i politycznym, które doprowadziły do powstania, a następnie utrwalenia negatywnego wizerunku 
muzułmańskich osadników przybyłych do Argentyny oraz Chile. W ostatniej części dokonano porównania 
funkcjonującego we wspomnianych państwach pejoratywnego sposobu postrzegania arabskich imigrantów 
wyznających islam. 
Słowa kluczowe: imigranci arabscy, wyznawcy islamu, postrzeganie, Argentyna, Chile 

The perception of Muslim immigrants in Argentina and Chile at end of the 19th 
century and at the beginning of the 20th century 

Abstract 
In the second half of the 19th century, the process of emigration of the Arab community to Latin America 
began. Christians constituted the majority of immigrants that arrived in Argentina and Chile. This does not 
mean that representatives of the Muslim denominational groups did not migrate to those countries. How did 
the societies of those countries react to their arrival? Have there been any acts of discrimination? The aim of 
the article is to show that in the second half of the 19th and at the beginning of the 20th centuries in Argentina 
and Chile, there was a pejorative perception of Arab immigrants, especially the followers of Islam. The text 
refers to the cultural and political factors that led to the inception and then consolidation of the negative image 
of Muslim settlers who came to Argentina and Chile. In the last part, the article contains a comparison of the 
pejorative way of perceiving the followers of Islam of Arab origins in the mentioned countries. 
Keywords: Arab immigrants, Muslims, perception, Argentina, Chile 
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Arkadiusz Tyda1 

Społeczno-polityczne aspekty emigracji Łemków 

do Stanów Zjednoczonych w latach 1945-1989 

1. Wprowadzenie 

Łemkowska społeczność w Europie w latach 40. XX w. doznała wielu krzywd, 

w tym przesiedlenia ze swoich rodzinnych stron, by następnie aż do upadku bloku 

wschodniego zmagać się z brakiem przychylności ze strony władz PRL. To wszystko 

determinowało stosunek do emigracji do USA i działalność organizacyjną Łemków na 

obczyźnie. Celem pracy jest przedstawienie emigracji Łemków do Stanów Zjednoczo-

nych z Polski w latach po II wojnie światowej do 1989 r. z uwzględnieniem przede 

wszystkich społeczno-politycznych aspektów tych migracji. Lata te są czasem insten-

sywnej działalności Łemków w USA – w szczególności tych skupionych wokół orga-

nizacji Lemko-Sojuz i Organizacji Obrony Łemkowszczyzny (OOŁ). Podkreślić należy, 

iż skala emigracji ludności łemkowskiej z Polski po 1945 r. jest trudna do zbadania. 

Dostępne są jedynie fragmentaryczne dane. Jednakże na podstawie przeprowadzonej 

kwerendy autor przedstawia obraz możliwości wyjazdu Łemków z Polski do USA 

i perspektyw tam ich czekających, a także wybrane elementy współpracy i społeczny 

wpływ amerykańskich organizacji łemkowskich.  

2. Początki emigracji Łemków do USA 

Pionierzy z Łemkowszczyzny przybywali do Ameryki Północnej już w latach 70. 

XIX w., a bardziej liczna emigracja zaczęła tam napływać już w kolejnym dziesię-

cioleciu. Łemkowscy chłopi opuszczali swoje rodzinne strony przede wszystkim 

z przyczyn ekonomicznych i demograficznych. Wielu emigrantów opuszczało swoje 

wsie w nadziei, że w „nowym świecie” będą mogli uprawiać ziemię [1-3]. Dla amery-

kańskich pracodawców stanowili oni typ pracownika bliski ideału, dlatego stara emi-

gracja była wrogo nastawiona wobec nowych przybyszów [4]. Z czasem powstał łańcuch 

migracji, który spowodował, że niejedna wioska na Łemkowszczyźnie niemal opusto-

szała: Nie było chaty na Łemkowszczyźnie, z której ktoś z mieszkańców nie wędrował 

za morze [5, s. 175]. W pierwszej fali łemkowskiej emigracji najliczniej Łemkowie 

osiadali w Pensylwanii oraz w stanach Nowy Jork, New Jersey, Ohio, Illinois i Północna 

Dakota. Część z nich wróciła na Łemkowszczyznę, część przeniosła się do Wisconsin, 

Minnesoty, Colorado, Montany i Wyoming. W okresie dwudziestolecia międzywojen-

nego znaczna liczba ludności łemkowskiej przeniosła się z regionu kopalń antracytu 

w Pensylwanii do większych obszarów miejskich. Nowymi ośrodkami działalności amery-

kańskich Łemków stały się Nowy Jork (na szerszą skalę niż dotychczas), Filadelfia, 

Pittsburgh, Cleveland, Detroit i Chicago [6].  
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3. Życie Łemków w USA 

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. Z drugiej strony w „nowym 

świecie” zwykle okazywało się, jak nierealny był plan łatwego wzbogacenia się 

i powrotu do domu, by wieść tam wygodne życie. Zajęcia, jakimi się trudnili, miały de-

strukcyjny wpływ na ich zdrowie: pracowali wiele godzin ponad normę, wdychali pył 

w kopalniach, chemikalia w fabrykach. Źle wpływała na nich również zmiana klimatu.  

Łemkowie w USA kultywowali swoje tradycje. Tworzyli parafie prawosławne 

i greckokatolickie, gdzie dbali nie tylko o swojego ducha, ale również mogli się inte-

grować, scalać swoją społeczność. Zakładali również towarzystwa braterskie, a później 

organizacje. Oprócz tych pozytywnych aspektów związanych z organizowaniem swoich 

społeczności, były także te negatywne. Łemkowie przenieśli na amerykański kontynent 

spory między wyznawcami religii prawosławnej i greckokatolickiej [7, 8] oraz animozje 

społeczno-polityczne, przede wszystkim te natury narodowościowej. W USA wykształcił 

się obóz prorusiński (do 1989 r. w pewnych okresach był on prorosyjski) i pro-

ukraiński. 

4. Działalność organizacyjna w USA 

Podczas II wojny światowej tysiące Łemków znalazło zatrudnienie w przemyśle 

zbrojeniowym, na rzecz którego porzucali swoje dawne posady [9, s. 43]. O pracę 

w tym przemyśle nie było jednak już tak łatwo po 1945. Część Łemków już swobodnie 

funkcjonowała wśród społeczności amerykańskiej, odnajdywała się na rynku pracy, 

a łemkowskie organizacje działały coraz intensywniej i skuteczniej. Łemkowie o toż-

samości prorusińskiej/prorosyjskiej stworzyli Lemko-Sojuz (w 1929 r.), a ukraino-

filscy – OOŁ (w 1936 r.). Nie były to pierwsze organizacje łemkowskie na obczyźnie, 

ale takie które przez dziesięciolecia wpływały na Łemków, organizowały ich, dbały 

o ich kulturę i tradycje. Organizacje te ponadto reprezentowały interesy Łemków 

w kwestiach politycznych i kulturalnych, co w demokratycznych Stanach Zjednoczo-

nych było znacznie łatwiejsze niż w „starym kraju”. 

Lemko-Sojuz w szczytowym okresie rozwoju, w 1945 r., zrzeszał 5 000 osób w 100 

oddziałach (88 w USA i 12 w Kanadzie). W 1936 r. w miejsce pisma „Lemko” zaczęto 

wydawać „Karpacką Ruś”, gdyż ta nazwa lepiej pasowała do szerzonego przez 

organizację hasła jedności wśród emigrantów z obu stron Karpat. W trakcie II wojny 

światowej organizacja dodatkowo znalazła się w sprzyjającej sytuacji, gdyż mogła 

oficjalnie popierać zarówno USA, jak i ZSRR, które walczyły jako sojusznicy z Niem-

cami [10]. Zachęcała wówczas wszystkich łemkowskich emigrantów do solidarności 

z Armią Czerwoną. OOŁ zaś zawiesiła oficjalną działalność w związku z wojennymi 

relacjami Ukraińców z Niemcami. 

W 1945 r. Lemko-Sojuz wydał publikację pt. „Nasza książka” („Our Book”). 

Zawarte w niej były główne tezy ideologiczne organizacji, historia Łemków i Łem-

kowszczyzny oraz kwestia emigracji Łemków do USA i Kanady. Działacze zobowią-

zywali się do pomocy materialnej pozostającym w rodzinnych stronach, celem było też 
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przekazanie tam za pomocą książki ideologicznych przekonań liderów organizacji:  

My, emigranci z naszych karpatoruskich wsi, poślemy tę książkę do każdej naszej 

rodzinnej wsi, zarówno na Rzeszowszczyznę, jak i galicyjską Łemkowszczyznę [11, s. 7]. 

W wydawnictwie w dobrym świetle przedstawiony był Związek Radziecki. Autorzy 

przekonywali, że gdyby nie zniszczenia wojenne, to ZSRR za dwa, trzy lata dorównałby 

Stanom Zjednoczonym Ameryki pod względem gospodarczym [11]. 

W 1947 r. pojawił się w „Karpatskiej Rusi” artykuł, w którym stwierdzano, że 

Lemko-Sojuz założyli ci Łemkowie, którzy darzyli swoją ojczyznę uczuciem i chcieli 

podtrzymać swoją kulturę na emigracji i nieść pomoc Łemkowszczyznie. Organizacja 

ta była zarejestrowana w stanie Ohio, z wieloma filialnymi towarzystwami, oddziel-

nymi pod względem prawnym, ale posiadającymi zazębiające się zarządy [12].  

5. Wysiedlenia na Ukrainę i akcja „Wisła” 

Po II wojnie światowej często do emigracji skłaniała sytuacja polityczna. Łemkowie 

nękani byli przymusowymi deportacjami. Przesiedlenia na Ukrainę rozpoczęły się 

15 października 1944 r., a zakończyły oficjalnie 15 czerwca 1946 r., choć tak 

naprawdę trwały jeszcze do końca roku. Akcja przesiedleńcza miała mieć charakter 

dobrowolny, jednak na skutek braku chętnych do wyjazdu nabrała represyjnego wymiaru. 

Łącznie w jej trakcie przesiedlono ok. 480 305 osób, w tym ok. 70 tys. Łemków [13-

16, por.: 17]. Wysiedlenia dotknęły także duchowieństwo – zarówno greckokatolickie, 

jak i prawosławne. Władze widziały w nim czynnik sprzyjający likwidacji obrządku 

greckokatolickiego, a zarazem ograniczenia wpływów prawosławia [18].  

Po zakończeniu akcji wysiedleńczej na tereny ZSRR, pozostało w Polsce około  

30-35 tys. Łemków. Przeprowadzono więc przesiedlenia z Łemkowszczyzny na tereny 

zachodniej i północnej Polski. Akcja „Wisła” rozpoczęła się 28 kwietnia 1947 r. [19]. 

Na nowe miejsca ludność przybywała jeszcze na początku 1948 r. (m.in. zwalniana 

z obozu w Jaworznie)2. Wysiedlenia objęły kilkaset wsi zamieszkałych przez ludność, 

która czuła się od wieków ich gospodarzami i właścicielami [18]. Często tracili 

majątek gromadzony od pokoleń również na emigracji. Jak wspomina Katarzyna 

Samojlik:  

(…) ojciec pojechał do Ameryki zarobić na kupno ziemi, i tam, mając 38 lat, 

zmarł. Za pieniądze, które przyszły zza wielkiej wody kupiliśmy 14 mórg. 

Pobudowaliśmy się w 1932 roku. W 1946 bandy spaliły naszą wieś. W 1947 

przyjechało wojsko samochodami i kazali się pakować, choć nikt z mojej 

rodziny nie był w UPA [20].  

Podobnych aktów niesprawiedliwości doświadczyło wiele łemkowskich rodzin.  

Fala krytyki spadła wówczas na państwo polskie ze strony Lemko-Sojuza. W prasie 

organizacji pisano, że polskie wojsko zawiozło wysiedlonych ludzi na puste pola i tam 

zostawiło bez środków do życia. Podzielono ich na małe grupy i porozrzucano po róż-

nych zakątkach Polski. Okazało się, że Łemkowie nie mają ochrony ani praw ze strony 

polskich władz. Przewożono ich w wojskowym konwoju, a na miejscu rozdzielano po 

kilka rodzin. Zostawiano ich w zniszczonych budynkach, dawano niezagospodarowane 

 
2 Prace związane z akcją „Wisła” zostały zakończone w okresie styczeń-kwiecień 1950 r., kiedy to na teren 

województwa szczecińskiego przesiedlono kilkanaście rodzin z powiatu Nowy Targ. 
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pola. Akcję „Wisła” emigranci nazywali: straszną podłością, jakiej nie znała historia 

świata [21, s. 2]. 

Ukrainofile w sposób bardziej bezpośredni krytykowali władze polskie, gdyż nie 

ograniczały ich komunistyczne przekonania. Polacy z kolei – jeśli posiadali wiedzę 

pozwalającą ich im rozróżnić – bardziej krytycznie wypowiadali się o ukrainofilach niż 

moskalofilach, co również było konsekwencją przekonań politycznych. Z drugiej 

strony w czasach PRL oficjalne głoszenie niepochlebnych opinii na temat zwolen-

ników Związku Radzieckiego wiązało się z negatywnymi konsekwencjami. Trudna do 

określenia jest granica między rzeczywistymi relacjami, a zjawiskami będącymi rezul-

tatem zamierzonej polityki władz polskich zmierzających do zaszczepienia i ugrunto-

wania w świadomości zbiorowej polskiej części społeczeństwa obrazu „Ukraińca – 

bandyty i rezusa”. Nie ulega wątpliwości jednak fakt, że stosunki pomiędzy ludnością 

łemkowską i polską w początkowej fazie po przesiedleniu były nieprzyjazne. Poprawa 

sytuacji następowała w zależności od lokalnych warunków: proporcji ludności polskiej 

i niepolskiej, miejsca pochodzenia osadników polskich, zachowań liderów czy lokalnych 

autorytetów w tychże środowiskach (sołtysów, księży, nauczycieli itd.). Czas z pew-

nością goił rany i wzajemne uprzedzenia, ale też przynosił nowe zjawiska, jak upo-

wszechnienie telewizji, która okazała się istotnym czynnikiem opiniotwórczym i służyła 

propagandzie [22]. Te nastroje przejmowali od swoich rodaków ukraińscy Łemkowie 

przebywający w Ameryce Północnej. Emigranci ukrainofilscy wypowiadali się bardziej 

agresywnie i bezpośrednio o represjach dotykających Łemków w Polsce i Związku 

Radzieckim, niż czynili to Łemkowie związani z Lemko-Sojuzem. Publikowali w swojej 

prasie teksty, które opisywały konkretne przykłady złego traktowania ich przez Polaków, 

jak na przykład o przejawach dyskryminacji ze strony ludności polskiej wobec mło-

dzieży IV LO w Legnicy [23]. Należy pamiętać, że bezpośrednio w okresie przesiedleń 

i jeszcze 10 lat po nich działalność OOŁ była formalnie zawieszona, więc głosy 

krytyki wobec władz polskich nie mogły dochodzić bezpośrednio z pism łemkowskich, 

a co najwyżej z publikacji ogólnoukraińskich. 

6. Perspektywy imigracji z Polski i współpraca Łemków z Polski i USA 

Na sytuację ludności łemkowskiej w latach 1947-1952 istotny wpływ miały także 

działania podejmowane przez władze wobec całego społeczeństwa: próbowano kolek-

tywizować rolnictwo, nakładano na rolników obciążenia fiskalne. Narzędziami ekono-

micznymi, zmierzającymi do podporządkowania rządzącym całego społeczeństwa, 

były także decyzje wywłaszczeniowe. Brak opieki i zainteresowania ze strony władz 

administracyjnych, trudna sytuacja materialna i psychiczna przesiedleńców, a także 

brak stabilizacji ekonomicznej miały ujemy wpływ na kształtowanie się życia społeczno-

-kulturalnego tej ludności. Negatywny był również stosunek władz terenowych, które 

Łemków z racji samego tylko przesiedlenia traktowały jako obywateli drugiej kategorii 

i tolerowały często z konieczności. Bezpośrednie działania operacyjne bezpieki w odnie-

sieniu do ludzi „po linii nacjonalizmu ukraińskiego” objęły od 10 do 15 tys. osób, 

a działania o charakterze represyjnym około 6 tys. – w tym niemal 4 tys. więźniów 

Centralnego Obozu Pracy (COP) w Jaworznie [16]. Czynniki te powodowały, że Łem-

kowie unikali udziału w życiu politycznym państwa, nie angażowali się w działalność 

organizacji spółdzielczych i młodzieżowych: (…) mi tylko dopomagają amerykańskie 
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dolary, a nie wy [24]. Pieniądze i przedmioty przesyłane z Ameryki poprawiały 

sytuację majątkową Łemków. 

W II połowie lat 40. XX wieku Łemkowie w USA byli już zorganizowani, co 

ułatwiało im życie na obczyźnie. Kontrast między standardem życia Łemków w Polsce 

i Związku Radzieckim, a tym w Ameryce Północnej był znaczący. Zwracały na to 

uwagę Służby Bezpieczeństwa (SB). Stwierdzano prowadzenie rozległej korespondencji 

zarówno z USA i Kanadą, jak i z „ziemiami starymi”. W licznych raportach pod-

kreślano, że Łemkowie „chodzą ubrani po amerykańsku” (pow. Międzyrzecz, Kożuchów, 

Głogów) oraz czytają nielegalną prasę „Karpacką Ruś” (pow. Skwierzyna, Sulęcin, 

Szprotawa) [18, s. 66]. Prezydia Rady Narodowej informowały władze zwierzchnie, że 

spora część przesiedleńców w dalszym ciągu żyje nadzieją powrotu na Łemkowszczy-

znę. Należy wątpić jednak w całkowitą trafność opinii władz partyjnych, że:  

(…) nadzieje te były ściśle związane z polityczną sytuacją międzynarodową 

i kształtowały się na platformie nastrojów wojennych podsycanych stale 

korespondencją z USA i Kanady [25]. 

Na przełomie lat 40. i 50. XX wieku władze państwowe ignorowały potrzeby prze-

siedlonych w zakresie kultywowania własnej kultury, języka, religii oraz chęć powrotu 

na dawne tereny. Należy zaznaczyć, że w państwach bloku wschodniego w Europie nie 

tylko oni zmagali się z tego typu problemami. Szykany, które dotknęły Łemków, nie 

ominęły także ludności polskiej. Wszystkie narodowości znajdujące się w strefie wpły-

wów Związku Radzieckiego doświadczały braku swobód obywatelskich i inwigilacji 

władz w każdą sferę życia. Naruszano tajemnicę korespondencji, wzywano na przesłu-

chania, przeprowadzano rewizje, prześladowano Kościół. W Ameryce Północnej Łem-

kowie nie spotykali się z podobnymi utrudnieniami. Z pełną swobodą mogli prowadzić 

tam wszelką działalność. Jednak wyjazd do USA był osiągalny dla niewielu obywateli, 

gdyż częścią narzuconego Polsce przez partię komunistyczną porządku było zamknięcie 

granic. Nie przestrzegano Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, zniesiono swobodę 

wyjazdów zagranicznych. Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego wydało w 1952 r. 

paszporty na prywatny wyjazd około 50 osobom3.  

Pierwsza połowa lat 50. XX w., poza zwróceniem uwagi na trudną sytuację 

materialną ludności łemkowskiej, była także okresem rozluźnienia ograniczeń admini-

stracyjnych nałożonych po deportacji. Łemkowie uzyskali większą swobodę w poru-

szaniu się. W wyniku przesiedlenia znaleźli się na terenie nizinnym, więc inaczej 

ukształtowanym niż Łemkowszczyzna. Inny był tam też klimat. Te zmiany powodowały 

w nich dyskomfort psychiczny [27, s. 270]. Taka sytuacja rodziła chęć do ucieczki. 

Chcieli osiąść w państwie, w którym można było prowadzić godne życie.  

Łemkowie po otrząśnięciu się z szoku, jakim była deportacja, zaczęli składać władzom 

polskim wnioski o umożliwienie im wyjazdu do miejsc dawniej zamieszkiwanych. 

Emigracja do Ameryki Północnej była wśród nich celem mniej pożądanym, a niekiedy 

 
3 Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego wydało w sumie w 1952 r. paszporty na zaledwie 12 tys. 

wyjazdów zagranicznych. Otrzymali je jednak w większości zaufani działacze partyjni i urzędnicy udający się 

służbowo do innych krajów bloku radzieckiego: „Polska była krajem zamkniętym. Od świata odgradzał ją płot 

z drutu kolczastego o długości ponad 2 tys. km, 130 wież strażniczych i pas ziemi o długości ponad 3 tys. km. 

Ponadto granic strzegło 30 tys. żołnierzy Wojsk Ochrony Pogranicza mających rozkaz strzelać do każdego, 

kto spróbuje ucieczki” [26, s. 10]. 
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zastępczym. Liczono jednak, że to właśnie łemkowscy emigranci tam żyjący wpłyną 

na zwiększenie swobody migracyjnej. Po 1956 r. znów możliwe było prowadzenie 

korespondencji, wysyłanie paczek i przekazów. Łemkowie zaczęli wówczas intensywniej 

zwracać się do swoich rodaków mieszkających w „nowym świecie” o wsparcie, mające 

polegać m.in. na pisaniu petycji do polskich władz, by te wyraziły zgodę na ich powrót 

na Łemkowszczynę. 

Ważnym wydarzeniem w życiu ludności przesiedlonej w ramach akcji „Wisła” 

było utworzenie na I Zjeździe Ukraińców w Warszawie (15-17 czerwca 1956 r.) 

Ukraińskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego (UTSK) [28]. To właśnie w jego 

ramach mogło rozwijać się, choć w ograniczonym zakresie, życie kulturalne i oświa-

towe Łemków. Głównym zadaniem powstałej organizacji było zajmowanie się popula-

ryzowaniem kultury ukraińskiej, organizowaniem szkół z językiem macierzystym, 

koncertów zespołów ludowych, rozwijaniem sieci bibliotek i czytelni oraz otaczanie 

opieką regionalnej kultury ukraińskiej. Organizacja utrzymywała kontakty z Łemkami 

zajmującymi się działalnością społeczno-polityczną w Ameryce Północnej. 

Ożywiona korespondencja miała znaczny wpływ na pobudzenie pragnienia wyjazdu 

z Polski. Oficerowie SB pisali o emigrantach olśnionych „blichtrem wielkiego świata 

na pokaz” i przenoszącymi w swoje krajowe środowiska mitu o „amerykańskim raju” 

[29, s. 75]. Kontakty społeczności łemkowskiej z USA podlegały jednak ścisłej inwi-

gilacji. Znany działacz łemkowski z ówczesnego województwa zielonogórskiego, Jan 

Czerhoniak, był „rozpracowywany” przez SB, m.in. ze względu na kontakty z ambasadą 

USA i „wrogi stosunek do PRL”. Także pozostali delegaci wybrani na zjazd UTSK 

podlegali podobnym procedurom [30]. Władze monitorowały wyjazdy Łemków. Pod-

kreślano, że po 1956 r. zaznaczył się wzrost wyjazdów Łemków do USA i Kanady, np.: 

(…) z powiatu świebodzińskiego w 1961 roku wyjechało 11 osób, a kilka 

oczekuje na załatwienie formalności związanych z wyjazdem, z pow. Nowa Sól 

wyjechało 7 osób [31].  

Część Łemków żyjących w USA przeżyło akcję „Wisła”, a niechęć do „układania 

sobie życia” na nowo na miejscu przesiedlenia w Polsce bywała bezpośrednim powo-

dem emigracji do Ameryki Północnej [32]. Ponadto w 1957 r. odnowiono działalność 

OOŁ, tym samym ukrainofilscy Łemkowie mogli liczyć na wsparcie ze strony 16 od-

działów organizacji, rozlokowanych w różnych miastach Stanów Zjednoczonych. Pod-

kreślić należy, że działacze angażowali się w życie swojej społeczności także w latach, 

kiedy działalność OOŁ była zawieszona, lecz brak oficjalnych struktur znacznie ogra-

niczał ich możliwości.  

W 1957 r. zgodę od władz Polski [33] na przyjazd do Polski otrzymał Peter S. 
Hardy, lider Lemko Relief Organization (LRO), związanej z Lemko-Sojuzem. On oraz 
pozostali delegaci – ks. Josyf Fedoronko oraz Nykolaj Cysliak, redaktor „Karpackiej 
Rusi” – w Polsce spędzili 8 dni, po czym udali się do Moskwy na obchody 40-lecia 
wybuchu Rewolucji Październikowej [34]. Celem podróży miało być wynegocjowanie 
z polskimi władzami umowy w sprawie udzielenia ludności łemkowskiej pomocy 
materialnej. „Delegacja Hardy’ego” nawiązała kontakty z działaczami łemkowskimi 
przebywającymi na Ziemiach Zachodnich [35]. Obietnica pomocy ze strony amerykań-
skich Łemków zmobilizowała część wspólnoty do powrotu na Łemkowszczyznę. 
Przybysze z USA ponadto roztoczyli przed polskimi urzędnikami wizje budowy szpitala 
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i stworzenia od podstaw dwóch wiosek w powiecie gorlickim [36]. Do zawarcia umowy 
doszło 14 października 1959 r. Ustalono wówczas także skład komisji doradczej przy 
Ministerstwie Pracy i Opieki Społecznej ds. wykonania umowy „Lemko Relief 
Comitee” [37].  

Współpraca ta miała bardziej otworzyć granice dla działaczy z Polski i Ameryki 
oraz umożliwić im bezpośrednie działanie na obu kontynentach, a także stworzyć fun-
damenty pod liczniejszą emigrację Łemków. Plany te zostały realizowane w nieznacz-
nym stopniu. Nie wszyscy Łemkowie – również ci z Polski – popierali inicjatywę 
P.S. Hardy’ego. Jak zauważa Jacek Nowak, jego pomoc była jednak dowodem, iż 
łemkowska diaspora dąży do podtrzymania i zacieśniania kontaktów z rodzinnymi 
stronami [38, s. 180-181].  

W 1962 r. z terenu województwa zielonogórskiego wyjechało do USA i Kanady 
łącznie 25 osób (13 z powiatu Świebodzin i 12 ze szprotawskiego). W 1964 r. wy-
emigrowały do USA i Kanady 4 rodziny z powiatu świebodzińskiego [39, 40] i 6 osób 
z powiatu szprotawskiego (do USA), notowano także wyjazdy do Kanady i USA 
z powiatu Nowa Sól [41, 42]. W połowie lat 60. XX wieku zaś stwierdzono: 

(…) dość poważne tendencje wyjazdu do USA i Kanady, mniejsze do RFN oraz 
dużą ilość nadsyłanych listów do krewnych (…) gloryfikujących życie ich tam, 
ze szczególnym podkreśleniem szybkiego dorabiania się majątku, domu, samo-
chodu. Stwierdzono też nadsyłanie pewnej ilości prasy z rewizjonistycznych 
ośrodków propagandowych [43].  

Lemko-Sojuz starał się poszerzać swoje wpływy wśród Łemków w Polsce i na 
Ukrainie, ale nie miał na nich dużego oddziaływania, ponieważ kontakt ze „starym 
krajem” był ograniczony, a do rzadkości należały wydarzenia jak to z 1963 r., kiedy to 
oficjalna delegacja Lemko-Sojuza przybyła do Polski, by w Uściu Gorlickim odsłonić 
pomnik łemkowskich partyzantów. Wsparto wówczas finansowo kulturalną aktywność 
łemkowską. Podobne datki przekazano jeszcze w 1968 r. [44]. 

W 1967 r. na XXIV Zjeździe Lemko-Sojuza, odbywającym się w Yonkers, delegaci 
przyjęli rezolucję skierowaną do władz PRL-u. W utrzymanym w bardziej stanowczym 
tonie niż dotychczas dokumencie, opublikowanym w „Karpackiej Rusi” [45], zawartych 
zostało dziesięć żądań. Między innymi domagano się umożliwienia powrotu na dawne 
ziemie przesiedlonym w akcji „Wisła” Łemkom, obsadzenia nimi urzędów we wsiach, 
a także częściowo w powiatach i województwie, zatrudnienia w szkołach i milicji, 
łemkowskiego przedstawicielstwa do wyższych władz, wreszcie utworzenia z części 
obszaru województwa rzeszowskiego „rejonu autonomicznego Łemkowszczyzny” 
[46]. Działacze Lemko-Sojuza zwrócili się również do rządu USRR z projektem 
utworzenia autonomicznej republiki na jej obszarze. Liderzy organizacji dotarli nawet 
do ministra spraw zagranicznych USRR, D. Biłokołosa, obecnego w październiku 
1967 r. na posiedzeniu XXII Sesji ONZ. Zdarzenie to pociągnęło za sobą wiele 
konsekwencji, w tym inicjatyw mających charakter wyraźnie polityczny, jak tzw. 
„akcja petycyjna”, podjęta przez Michała Dońskiego i działaczy z nim związanych. Do 
swojej działalności starali się oni wykorzystać wszelkie nadarzające się do tego okazje 
i preteksty. 

Wskutek ograniczanego, lecz mimo to coraz większego przepływu informacji o życiu 
na Zachodzie, do Polski docierały wieści o tamtejszym niebywałym wzroście dobrobytu. 
Rozwój gospodarki umożliwiał Stanom Zjednoczonym Ameryki rozbudowę opieki 
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społecznej i usług publicznych. Jeszcze szybciej rósł poziom indywidualnej konsumpcji, 
rozpowszechniały się nowe wzorce kultury masowej. W latach 60. XX wieku słowa 
„Ameryka” i „Kanada” jeszcze bardziej niż dotychczas stały się w Polsce synonimem 
dobrobytu. Na jego tle ogólne spowolnienie przemian społecznych w PRL i innych 
krajach bloku zaczęły być postrzegane jako stagnacja. Przyczyniała się do tego niesku-
teczność ideologii komunistycznej oraz zachowawcza polityka kulturalna mająca od-
cinać obywateli od osiągnięć państw Zachodu. W Europie Zachodniej i Ameryce Pół-
nocnej rozwój gospodarczy spowodował, że popyt na pracowników praktycznie 
zlikwidował bezrobocie, a następnie – po wyczerpaniu się krajowych rezerw pracy – 
skłonił rządy do sprowadzenia milionów cudzoziemców [26]. Kontrastu między tymi 
dwoma poziomami życia nie dało się władzom PRL-u ukryć. Całe społeczeństwo 
bloku radzieckiego postrzegało USA jako kraj bogactwa i wygody, a dla wielu osób 
wyjazd do Ameryki był spełnieniem marzeń. Wśród tej grupy znajdowało się również 
wielu Łemków: 

Ci, którzy wyjechali, już nie wracali. Zostawali na stałe i ściągali kolejnych 
członków rodziny. Jeśli ktoś miał okazję, miał mu kto wysłać zaproszenie, to 
z tego korzystał. Poza tym nadal byliśmy źle traktowani przez Polaków [47]. 

Tendencje emigracyjne Łemków z Polski nie ustąpiły również w późniejszym okresie. 
Dane, którymi dysponujemy – także dotyczące kolejnych lat – są jednak niepełne. 
Według jednej z informacji dotyczącej samego województwa koszalińskiego, tylko stam-
tąd w latach 1956-1964 wyjechać miały „na Zachód” 292 osoby [48]. W 1968 r. 
z powiatu Gorzów Wlkp. wyjechały na stałe za granicę 3 rodziny (jedna do Australii 
i dwie do Kanady) [49]. W innej informacji z rejonu koszalińskiego dowiadujemy się, 
że do 1970 r. z naszego terenu wyjechało około 1000 osób do różnych państw kapi-
talistycznych [50].  

Emigracja następowała podczas fal kryzysów politycznych, takich jak praska 
wiosna w 1968-1969 r. i powstanie „Solidarności” w Polsce. Szczególnie intensywny 
exodus Łemków z Polski miał miejsce w latach 80. XX wieku. Kraj opuszczali wów-
czas głównie ludzie bardzo młodzi. Jarosław Syrnyk wymienił ponadto w gronie wycho-
dźców czołowych działaczy UTSK: Romana Szporluka, Mirosława Truchana, Olgę 
Wasylków, Maksymiliana Maśleja, Jarosława Kryka i Irenę Tymoczko-Kamińską [51, 
s. 22]. Niektórzy emigranci wracali w rodzinne strony. Przesłankami do takiej decyzji 
mogła być tęsknota za bliskimi, niezdolność do odnalezienia się na obczyźnie, czy też 
chęć podjęcia aktywności społeczno-politycznej w rodzinnych stronach. Do wyjazdu 
na Łemkowszczyznę nikt nie musiał Łemków zachęcać. Wynikało to z prozaicznych 
przyczyn: przywiązania do rodowitej ziemi czy samostanowienia o sobie. 

Wzrost liczby emigracji zarobkowej w latach 70. i 80. XX wieku związany był 
z rozluźnieniem przepisów paszportowych w PRL-u. W chwili ogłoszenia stanu wojen-
nego poza granicami kraju pozostawało około 500 tys. obywateli polskich. Byli to 
przede wszystkim emigranci zarobkowi, a większą ich część stanowiły kobiety. W latach 
1986-1989 wyemigrowało prawie 130 tys. osób, w zdecydowanej większości nadal 
jako emigranci zarobkowi, ale zarazem będący swoistymi emigrantami politycznymi. 
Wyjeżdżali wówczas ludzie młodzi, dobrze przygotowani zawodowo, nie widzący dla 
siebie przyszłości w ówczesnych warunkach politycznych. Część z nich powróciła do 
kraju po upadku rządów partii komunistycznej [52]. 
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Za granicą oprócz pracy i wyższych standardów życia Łemkowie szukali również 
wolności religijnej. Zmiana granic powojennej Polski spowodowała osłabienie pozycji 
Kościoła prawosławnego. W tych okolicznościach o wyjazd do Ameryki zabiegali 
także księża. Od podjęcia pracy duszpasterskiej na Ziemiach Odzyskanych, szczególnie 
w pierwszych powojennych latach, odstraszały duchownych prawosławnych trudne 
warunki materialne. Zachodziły przypadki, że kapłani byli zmuszeni podejmować 
dodatkową pracę zarobkową w celu utrzymania rodziny [53]. Często jedynym źródłem 
utrzymania było prowadzenie punktów katechetycznych i skromne wynagrodzenia za 
posługi religijne. Sytuację komplikowała również różnorodność etniczna wiernych [18]. 
W jeszcze gorszym położeniu znaleźli się po akcji „Wisła” księża i wierni Kościoła 
greckokatolickiego, który został przez władze uznany za nieistniejący, a jego własności 
na mocy ustawy z 1947 i 1949 r. przeszły na rzecz państwa. Pozbawieni cerkwi 
grekokatolicy zwrócili się bądź do prawosławia, bądź do Kościoła rzymskokatolic-
kiego [7]. 

Z czasem większego znaczenia niż zmniejszające się wymogi władz PRL zaczęły 
nabierać ograniczenia stawiane przez kraje docelowe. Problemy z uzyskaniem zachodniej 
wizy w latach 60. XX w. zdarzały się rzadko, natomiast od połowy lat 70. XX wieku 
pojawiały się coraz częściej. Stany Zjednoczone Ameryki były państwem, w którym 
wiz odmawiano obywatelom Polski najczęściej. Tylko w latach 1974-1976 MSW zostało 
poinformowane o ponad 2,5 tys. takich przypadków (faktyczna liczba musiała być 
większa, gdyż nie każdy, komu nie przyznano wizy, informował o tym MSW). Na 
zachętę do emigracji wpłynął też rozwój transportu międzynarodowego. W 1973 r. 
Polskie Linie Lotnicze LOT wprowadziły bezpośrednie połączenie między Warszawą 
a Nowym Jorkiem [54]. Było to znaczne ułatwienie podróży. Lot gwarantował również 
inne doznania, zaspokojenie ciekawości, dodawał elementu przygody i pozwalał zetknąć 
się z „wielkim światem” już w Polsce – tym samym znacznie go przybliżał. Nie 
wpływało to jednak na większą przychylność pracowników ambasady USA. W 1979 r. na 
ponad 3 tys. odnotowanych odmów wizy ponad 90% dotyczyło wiz amerykańskich 
[55, s. 70].  

Pogarszająca się sytuacja gospodarcza miała poważny wpływ na codzienne życie 
mieszkańców Polski. Spadek dochodów realnych, braki towarów i kolejki w sklepach 
(co przekładało się na niemożność zaspokojenia potrzeb konsumpcyjnych) to najczęściej 
wskazywane przyczyny niezadowolenia i silnych stresów obywateli. Niesatysfakcjo-
nujące były również warunki mieszkaniowe i ogólna sytuacja materialno-bytowa. 
W 1986 r. tylko 10% Polaków twierdziło, że dotychczasowe dochody pozwalają im na 
zaspokojenie podstawowych potrzeb. Na rosnący rozdźwięk między pragnieniami 
a rzeczywistością wpływał też coraz bardziej intensywny przepływ informacji o życiu 
w krajach Zachodu, w tym osobiste doświadczenia z wyjazdów i listy od emigrantów, 
w których dowiadywano się, że w Ameryce Północnej nie ma kolejek do sklepów ani 
kartek na jedzenie. Ponadto na obczyźnie kwitło życie kulturalne Łemków. Organizo-
wano bale, koncerty, pikniki. Istotną zasługą OOŁ było stworzenie muzeum łemkow-
skiego, które znajduje się obecnie w Stamford w stanie Connecticut. W celu wydawania 
książek i prowadzenia działalności naukowej i popularno-naukowej powstało Lemko 
Research Foundation. Analogicznie podobną działalność prowadził Lemko-Sojuz, który 
dodatkowo dysponował nieruchomościami, takimi jak Lemko Resort w Monroe 
w stanie Nowy Jork, które stało się miejscem wypoczynku wielu emigrantów. 
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Obywatele PRL (w tym Łemkowie) szukali różnych sposobów, by osiąść w USA. 
Część z nich uciekała do Włoch, Grecji, krajów skandynawskich, Turcji, Jugosławii, 
RFN i Austrii. Tam trafiali do obozów dla uciekinierów, gdzie względnie łatwo otrzy-
mywali wizę do Australii, Kanady lub USA. Ponadto łącznie z 5,7 mln wyjazdów 
czasowych do krajów kapitalistycznych odnotowanych w latach 1983-1988 nie wróciło 
ponad 530 tys. osób, a setki tysięcy innych powróciły znacznie później niż zadekla-
rowały we wniosku o paszport. W tym czasie zezwolenie na emigrację legalną dostało 
tylko 83 tys., ale stanowili oni jedynie kilkanaście procent wszystkich osób opuszcza-
jących kraj. Głównym nurtem odpływu stała się emigracja nielegalna. Według reje-
strów krajów docelowych legalna emigracja z Polski w latach 1981-1989 wyniosła: 
w RFN-ie 766 tys., w USA 77 tys., w Kanadzie 65 tys. [56, 57]. 

7. Okres transformacji ustrojowej we wschodniej Europie 

Okres transformacji ustrojowej w Polsce uaktywnił również działalność ludności 
łemkowskiej. Po stworzeniu organizacyjnych struktur, szybko starano się nawiązać 
kontakty z grupami amerykańskich emigrantów. 5 lutego 1989 r. odbyło się w Legnicy 
zebranie założycielskie Stowarzyszenia Łemków, które stało się pierwszą powojenną 
organizacją łemkowską. Przewodniczącym został Andrzej Kopcza. Głównym celem 
Stowarzyszenia była integracja ludności łemkowskiej bez względu na poglądy i prze-
konania religijne, pielęgnowanie, rozwój i upowszechnianie kultury duchowej i material-
nej Łemków, nauczanie języka łemkowskiego, popularyzacja historii Łemkowszczyzny, 
a także wiedzy o życiu i działalności Łemków poza granicami kraju [58]. Stowa-
rzyszenie Łemków było – wraz z Rusińskim Odrodzeniem (Słowacja), Towarzystwem 
Rusinów Karpackich (Ukraina), Ruską Macierzą (Jugosławia-Wojvodina) oraz połą-
czoną delegacja rusińskich organizacji z USA i Kanady – inicjatorem zwołania Świa-
towego Kongresu Rusinów. Pierwszy odbył się w Medzilaborcach (22-23 marca  
1991 r.). W jego trakcie wybrano Światową Radę Rusinów. [59].  

Jako przeciwwagę dla Stowarzyszenia Łemków 30 grudnia 1989 r. ukrainofile 
stworzyli w Gorlicach swoją własną organizację – Zjednoczenie Łemków. Przewodni-
czącym został Teodor Gocz. Celem organizacji było m.in. zintegrowanie ludności 
łemkowskiej rozproszonej na terytorium Polski. Organizacja głosi hasła poszanowania 
praw Łemków bez względu na przynależność religijną oraz na to, czy określają się 
jako „Łemkowie”, czy „Łemkowie-Ukraińcy”. W krótkim czasie doszło do konfliktu 
między tymi dwiema organizacjami. Uległ on zaostrzeniu po przejęciu Łemkowskiej 
Watry w Żdyni przez opcję ukraińską [18]. Tym samym konflikt między organizacją 
rusińską i ukraińską z II połowy XX wieku z Ameryki został przeniesiony na grunt Polski. 

W latach 90. XX wieku obywatele Polski zaczęli korzystać z tzw. loterii wizowej. 
Zajęcia, którymi się parali, były różnorodne, ale w znacznej większości należały do 
tzw. podrzędnego segmentu rynku pracy – niskopłatnych prac fizycznych, często trud-
nych i brudnych, jednostajnych i krótkotrwałych, niekiedy niebezpiecznych – takich, 
które miejscowi uważali za najmniej atrakcyjne. Zatrudniani byli przeważnie niele-
galnie, co wpływało na warunki pracy i płacy, nie mieli ubezpieczenia. Wszystko to 
czyniło ich bezbronnymi wobec pracodawcy i prowadziło do wyzysku. Emigranci nie 
mieli zwykle dużego wyboru także w obrębie niższego segmentu, zwłaszcza gdy nie 
znali języka, co dotyczyło większości z nich. Podjęcie pracy zależało zwykle od sieci 
społecznych, do których mieli dostęp [26]. 
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Zasadnicze zmiany zaszły na początku lat 90. XX wieku wraz z przemianami ustro-
jowymi w Europie. Gdy nastąpił upadek Związku Radzieckiego, legło w gruzach nie 
tylko zaplecze ideologiczne Lemko-Sojuza, ale także finansowe. Władze ZSRR wyko-
rzystywały łemkowską organizację do celów propagandowych, równocześnie wspo-
magając ją finansowo. Liderom trudno było się odnaleźć w nowych realiach – bez 
pieniędzy z Kremla i koniecznością przewartościowania dążeń politycznych. Paul J. Best 
podkreśla, że Łemko-Sojuz nie potrafił również przedstawić swoim działaczom 
atrakcyjnej oferty w zakresie samopomocy, nie stworzył kasy ubezpieczeniowej ani 
kredytowej. Wszystkie te czynniki spowodowały, że w latach 90. XX w. z kilku 
tysięcy członków pozostało kilkuset. Ich liczba była dziesięciokrotnie mniejsza od tej 
z lat świetności organizacji. W 1991 r. zaprzestano też publikowania corocznych 
almanachów [12]. Do upadku organizacji w USA przyczyniły się także niezgodne 
z prawem działania kierownictwa Lemko-Sojuza [26]. Lemko Park w Monroe dosięgło 
bankructwo. Po kilku podejrzanych zastawach hipotecznych ośrodek został przejęty na 
własność przez różnych administratorów. Wchodząca w skład kompleksu uzdrowisko-
wego kaplica talerhofska – ciągle z trójramiennymi krzyżami na kopule – została 
zamieniona w rezydencję. Utracono także inne nieruchomości, jak Lemko Hall 
w Cleveland, który sprzedano w 1986 r. Oddział Lemko-Sojuza ze stanu Ohio jednak go 
odzyskał [12]. 

P.J. Best twierdzi, że po 1990 r. na zmianę wizerunku organizacji było już za późno 
[60]. W związku z ówczesnymi przemianami politycznymi w Europie orientacja pro-
rosyjska całkowicie straciła na znaczeniu. Emigranci, deklarujący się jako Rosjanie, 
zostali postawieni w kłopotliwym położeniu. OOŁ w okresie przemian ustrojowych 
w Europie Wschodniej znalazła się w znacznie lepszej sytuacji niż Lemko-Sojuz. Anty-
moskiewska postawa ukrainofilskiej organizacji pozwoliła pozostać wiarygodną i dalej 
walczyć o sprawy Ukrainy. Wasyl Matlaga w 1992 r. pisał, że członkom organizacji 
nie było łatwo organizować imprezy, zabawy, czy budowę szkół i świątyń, gdyż (…) 
wśród naszych Łemków zamnożyło się rusofilstwo, które wstrzymało nasze roboty [61]. 
Trudno wywnioskować, czy te utrudnienia spowodowane były przez propagandę 
rusofilów, ich konkurencyje działania i dezinformację, czy też po prostu autor miał na 
myśli zbyt małą liczbę członków w szeregach organizacji, gdyż część z Łemków 
wybierała przynależność do rywala. 

Orientację karpatorusińską P.J. Best określa jako obecnie „modną”. Twierdzi jednak, 
że niewielu ludzi przyznaje się do niej oficjalnie. W całej Ameryce Północnej naro-
dowość karpatorusińską deklaruje oficjalnie około 2 tys. rodzin. Największy odłam 
karpatorusińskich emigrantów uległ jednak całkowitej asymilacji w anglosaskim oto-
czeniu. Potomkowie karpackich emigrantów często nie wiedzą nawet, skąd przybyli 
ich przodkowie [4].  

8. Podsumowanie 

Łemkowie w Stanach Zjednoczonych znaleźli swój drugi dom. W USA nie żyło im 
się jednak łatwo, musieli ciężko pracować, lecz mieli stworzone warunki do tego, by 
poczuć namiastkę Łemkowszczyzny. Po wysiedleniach z rodzinnych stron często wyjazd 
do Ameryki był ich „rezerwową opcją”, gdyż zwykle najbardziej pragnęli powrotu tam, 
skąd ich wydalono. Jednakże władze PRL-u niechętnie umożliwiały obie te możliwości. 
Często wyjazdy do USA odbywały się poprzez uprzednią ucieczkę do innego kraju. Po 
upadku rządów partii komunistycznych w Europie procedury otrzymania wiz stały się 
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łatwiejsze, znacznie zmalał również element nieufności. Łemkowie swojej amerykań-
skiej disporze zawdzięczają pomoc finansową i rzeczową. Przede wszystkim jednak 
w USA Łemkowie mogli żyć w sposób, który w PRL-u był ograniczony, a w niektórych 
kwestiach niemożliwy: prowadzili działalność społeczno-polityczną, reprezentując 
także Łemków z Polski, tworzyli prawosławne i greckokatolickie parafie, muzea, wy-
dawali swoje gazety, tym samym na obczyźnie przyczynili się do podtrzymania pamięci 
o łemkowskiej kulturze, tradycji i mowie.  
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Społeczno-polityczne aspekty emigracji Łemków do Stanów Zjednoczonych 

w latach 1945-1989 

Streszczenie 
Emigracja Łemków do USA rozpoczęła się pod koniec XIX wieku i miała charakter ekonomiczny i de-
mograficzny. Po II wojnie światowej natomiast w znacznej mierze migracje te miały charakter polityczny. 
Łemkowska diaspora była tam wówczas już dobrze zorganizowana, skupiona m.in. wokół prorusińskiego 
Lemko-Sojuza oraz proukraińskiej Organizacji Obrony Łemkowszczyzny. Życie na kontynencie amery-
kańskim Łemkowie żyjący w Polsce postrzegali jako znacznie lepsze, jednak władze PRL-u niechętnie 
umożliwiały im wyjazd. Łemkowie w Polsce musieli się mierzyć z konsekwencjami przesiedleń, niechęci spo-
łeczeństwa oraz ogólnym marazmem gospodarczym. Łemkowie z USA starali się wspierać swoich bliskich 
pozostających w Europie. Pojawiały się plany współpracy, inwestycji, w dużej mierze jednak niezrealizo-
wanych. Wraz z transformacją ustrojową i upadkiem bloku wschodniego zaczęła się nowa epoka także dla 
Łemków. Ich amerykańskie organizacje odczuły te zmiany – w szczególności negatywnie Lemko-Sojuz, 
sympatyzujący ze Związkiem Radzieckim. Dla obywateli Polski, w tym Łemków, otworzyły się nowe 
perspektywy wyjazdów i współpracy z zagranicą. 
Słowa kluczowe: Łemkowie, migracje, emigracja do USA, akcja „Wisła” 

Socio-political aspects of Lemkos' emigration to the United States in 1945-1989 

Abstract 
The emigration of the Lemkos to the USA began at the end of the 19th century and was of an economic 
and demographic nature. After World War II these migrations were largely political. The Lemko diaspora 
was already well organized there, concentrated, among others, around the pro-Russian Lemko-Soyuz and 
the pro-Ukrainian Organization for the Defense of Lemkivschyna. Life on the American continent was 
perceived by the Lemkos living in Poland as much better, but the authorities of the Polish People's Republic 
were reluctant to allow them to leave. The Lemkos in Poland had to deal with the consequences of displa-
cement, the reluctance of the society and the general economic stagnation. The Lemkos from the USA tried 
to support their relatives who stayed in Europe. There were plans for cooperation and investments, which, 
however, were largely unrealized. Along with the political transformation and the collapse of the eastern 
bloc, a new era began also for the Lemkos. Their American organizations were affected by these changes. 
For Polish citizens, including the Lemkos, new prospects for trips and cooperation with foreign countries 
have opened up. 
Keywords: Lemkos, migrations, emigration to the U.S.A., Operation Vistula 
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Jarosław Sikora1 

Współczesne migracje  

a bezpieczeństwo wewnętrzne Polski 

1. Współczesne uwarunkowania i trendy migracyjne do Polski 

Współcześnie migracje występują w każdym zakątku naszego globu, w każdym pań-

stwie na świecie. Ludzie migrowali od zawsze w różnych kierunkach, w celu poszuki-

wania lepszych warunków życia czy wręcz zaspokojenia najbliższym podstawowych 

potrzeb egzystencjalnych, takich jak: jedzenie, ziemię pod uprawy czy bezpieczeństwo. 

Migrowali również z powodu konfliktów zbrojnych, prześladowań, zwiększenia statusu 

materialnego, konieczności zmiany otoczenia, poznania innych kultur czy możliwości 

edukacji. Współcześnie, w wyniku postępu technologicznego w przemieszczaniu się 

i przepływie informacji, możliwości migracyjne stały się bardziej dostępne, atrakcyj-

niejsze i łatwiejsze. Człowiek zamierzający wyemigrować zawsze staje przed dylematem: 

gdzie lokować swoje nadzieje na lepsze życie. Rozważany jest wówczas nie tylko kierunek 

wyjazdu i kraj docelowy, ale również środowisko fizyczne i kulturowe, a przede wszyst-

kim posiadane możliwości.  

W pracy tej scharakteryzowano uwarunkowania naszego państwa jako miejsca do-

celowego migracji. Poruszono kwestię poczucia bezpieczeństwa wewnętrznego społe-

czeństwa polskiego w kontekście przybywających imigrantów w odniesieniu do uwa-

runkowań przede wszystkim społecznych i kulturowych. Celem było pokazanie poziomu 

atrakcyjności Polski dla obcokrajowców i zestawienie tej wiedzy w odniesieniu do za-

grożeń z tego wynikających. 

2. Uwarunkowania migracji 

Geograficznie Polska ulokowana jest w środkowej części Europy, ograniczona od 

północy Morzem Bałtyckim, a od południa pasmem Karpat i Sudetów. Na terytorium 

Polski składają się: lądy wraz z wodami śródlądowymi (jeziora, rzeki, tereny bagienne), 

terytoria podziemne znajdujące się pod lądami, obszar powietrzny nad lądem i morzem 

oraz terytorium morskie. W obszarach morskich wyróżnia się: morskie wody wew-

nętrzne, morze terytorialne, wody strefy ekonomicznej (pas wód morskich do 200 mil 

morskich od wybrzeża, wyznaczony umownie na podstawie tzw. Konwencji Prawa Morza 

z 1982 r. [1]. Takie rozgraniczenie wód morskich na strefę terytorialną i ekonomiczną 

pozwala na swobodną żeglugę banderom obcych państw na wodach strefy ekono-

micznej, ale bez możliwości swobodnego połowu ryb czy korzystania z podmorskich 

złóż ropy naftowej i gazu ziemnego bez pozwolenia władz Polski. Natomiast w pasie 

morza terytorialnego każdorazowe wpłynięcie statku innego państwa może odbywać 

się wyłącznie za zgodą odpowiednich polskich organów. Analogiczne rozwiązania 

obowiązują w obszarze lądowym i powietrznym Polski. Suwerennym terytorium Polski 

są również wszystkie placówki dyplomatyczne ulokowane na terytorium innych państw, 

 
1 jaroslaw.sikora@wspol.edu.pl, Zakład Studiów nad Bezpieczeństwem Publicznym, Instytut Służby Prewen-

cyjnej, Wydział Bezpieczeństwa i Nauk Prawnych, Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, www.wspol.edu.pl. 
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mogące udzielić pomocy, a nawet azylu ludziom prześladowanym. Zatem granicą Rze-

czypospolitej Polskiej jest powierzchnia pionowa przechodząca przez linię graniczną, 

oddzielająca terytorium naszego państwa od terytoriów innych państw i od morza 

otwartego. Granica państwowa rozgranicza terytorium lądowe, przestrzeń powietrzną, 

wody i wnętrze ziemi.  

Położenie Polski w centrum Europy ma dla naszej gospodarki kluczowe znaczenie, 

gdyż lokalizacja na skrzyżowaniu szlaków tranzytowych ze wschodu na zachód i z po-

łudnia na północ, jest bodźcem rozwoju przemysłu oraz transportu. Położenie to od dawna 

było dużym atutem naszego państwa również w przeszłości, ponieważ od Morza Bał-

tyckiego po Morze Adriatyckie wiódł tzw. szlak bursztynowy.  

Wyróżnia się granice lądowe, morskie i powietrzne. Ze względu na wejście RP do 

Strefy Schengen wyróżnia się granicę wewnętrzną UE (odcinki granicy z Republiką 

Federalna Niemiec, Republiką Czeską, Republiką Słowacka i Republiką Litewską) oraz 

granicę zewnętrzną UE i strefy Schengen, tj. granice: morską – z wyłączeniem rejsów 

wewnętrznych; lotniczą – z wyłączeniem lotów wewnętrznych; lądową – odcinki 

granicy z Federacją Rosyjską, Republiką Białorusi i Ukrainą, stanowiące zewnętrzną 

granicę Unii Europejskiej i strefy Schengen.  

Obecnie polskie granice ochrania Straż Graniczna, będąca jednolitą, umundurowaną 

i uzbrojoną formacją kontrolującą ruch graniczny oraz zapobiegającą i przeciwdziałającą 

nielegalnej migracji [2]. Za ochronę granicy państwowej w przestrzeni powietrznej RP 

odpowiada Minister Obrony Narodowej [3]. 

W wyznaczonych przejściach granicznych na granicy zewnętrznej RP dokonywana 

jest kontrola ruchu granicznego osób, środków transportu i towarów. Ze względu na 

posiadanie przez Polskę jednego z najdłuższych odcinków zewnętrznej granicy UE, 

jednocześnie znajdującego się w obszarze państw Strefy Schengen, w której realizowany 

jest swobodny przepływ osób, właściwa ochrona granic nabiera szczególnego znaczenia 

dla bezpieczeństwa europejskiego. Z tego względu te odcinki naszej granicy należą do 

najbardziej kontrolowanych, ale jednocześnie są uznawane za najbezpieczniejsze w UE.  

Z tej bardzo krótkiej charakterystyki geograficznej polskich granic wynika, że kraj 

nasz może być atrakcyjnym miejscem migracji zarówno docelowej, jak i tranzytowej, 

usytuowanie zaś granic ma wpływ na sytuację polityczną państwa i społeczeństwa [4]. 

Chociaż imigracja do Polski nabrała szczególnego znaczenia w drugim dziesięcio-

leciu obecnego wieku, wraz z masową migracją do Europy, to spotkaliśmy się z tym 

zjawiskiem wcześniej wraz ze stopniowymi ułatwieniami w dostępie cudzoziemców 

do polskiego rynku pracy od początku tego stulecia, zwłaszcza wprowadzając pilota-

żowy uproszczony system umożliwiający krótkotrwałe zatrudnianie pracowników 

(głównie z państw sąsiadujących z RP od wschodu) bez konieczności uzyskiwania 

przez nich zezwolenia na pracę. Miało to ogromne znaczenie dla naszego rynku pracy 

i stymulowało podaż pracowników wobec masowej emigracji Polaków do państw za-

chodnich od końca XX w., także jako narzędzie przeciwdziałania szarej strefy polskiej 

gospodarki. Nie był to typowy program migracji cyrkulacyjnej, opartej na międzynaro-

dowych umowach bilateralnych, zaprojektowanych w celu pozyskiwania pracowników, 

jakie stosowano w niektórych państwach Europy Zachodniej. Niemniej, zawierał on 

elementy sprzyjające takiej formie mobilności. 

Jak dotąd, współcześnie Polska nie jest państwem typowej migracji osiedleńczej. 

Położenie geopolityczne (w tym do pewnego stopnia także uwarunkowania historyczne) 
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oraz warunki gospodarcze czynią z naszego kraju cel migracji krótkookresowych lub 

wręcz traktowani jesteśmy jako kraj tranzytowy. Mimo obserwowanego od lat napływu 

imigrantów na terytorium Polski, pozostajemy w dalszym ciągu państwem o zniko-

mym 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 socjologicznych oraz przedstawiciele instytucji odpowiedzialnych za różne aspekty 

pobytu cudzoziemców w Polsce oraz organizacji pozarządowych zajmujących się 

rozlegle rozumianym wspieraniem cudzoziemców przebywających na terytorium RP. 

Obecnie imigracja do Polski ma głównie charakter zarobkowy. Migranci zaintere-

sowani są podejmowaniem pracy, która zapewni im wyższy poziom życia w państwie 

pochodzenia. Na atrakcyjność Polski dla cudzoziemców niewątpliwie wpływają różnice 

w poziomie oferowanych wynagrodzeń. Zjawisko traktowania Polski jako miejsca tym-

czasowej pracy, przy utrzymywaniu domu w państwie pochodzenia, ma – z pewnymi 

wyjątkami – charakter powszechny.  

Pomimo że warunki geopolityczne Polski są obecnie dość skomplikowane, nie są 

one jednoznacznie postrzegane przez chętnych do migracji. Nasze położenie geogra-

ficzne, system prawny, przynależność do wspólnot międzynarodowych, opieka zdrowotna 

i socjalna, otwartość rynku pracy czy swoboda przemieszczania w strefie Schengen nie 

stanowią dla ewentualnych imigrantów tylko samych korzyści. Przecież są w Europie 

państwa o wiele atrakcyjniejsze pod wieloma względami, w których mogą się osiedlać 

przybysze z innych krajów. 

Wielokulturowość, będąca we współczesnym świecie zjawiskiem powszechnym, 

stanowi dla migrantów jeden z atrakcyjnych czynników danego kraju. Relacje między-

kulturowe stają się przedmiotem coraz większego zainteresowania w związku z nasi-

lającymi się ruchami migracyjnymi ludności, zwłaszcza nurtem migracji uchodźczej. 

Najłatwiej dostrzegalne są relacje międzykulturowe związane z pochodzeniem (naro-

dowością), językiem, tradycjami i religią. Stosunki międzykulturowe postrzegane są 

jako: rozbudowana, dynamiczna sieć zależności, powiązań, wymiany, komunikacji 

i zachodzących wzajemnych interakcji na różnych poziomach narodów czy grup etnicz-

nych. Relacje międzykulturowe zachodzą nie tylko, jak nam się często wydaje, na po-

ziomie języka czy religii, ale również dotyczą przepływu wytworów kultury materialnej, 

substratu ludzkiego, migracji, ruchu turystycznego, wymiany gospodarczej, transferu 

technologii, wzorów organizacji społecznej [5]. Relacje międzykulturowe w kontekście 

analitycznym są złożonymi wzorami wzajemnych odniesień, które mogą być mistyfi-

kowane, ideologizowane, poddawane normatywnej i instytucjonalnej kontroli, ale także 

w coraz większym stopniu opierają się na spontanicznych kontaktach i interakcjach 

międzyludzkich [5].  

Po drugiej wojnie światowej polityka państwa polskiego wobec zamieszkujących 

go niepolskich narodowości miała charakter restrykcyjny i koncesyjny, cechowała się 

dążeniem do asymilacji przez próby likwidacji skupisk mniejszości, przesiedlania, dys-

kryminację, kontrolę działalności społecznej i kulturalnej oraz izolację od państw ma-

cierzystych. Mimo, że w różnych okresach PRL-u odmienne było natężenie oraz formy 

i przejawy tej działalności, to przez kilkadziesiąt lat głównym celem polityki narodo-

wościowej władz polskich było doprowadzenie do powstania społeczeństwa mono-

etnicznego, społeczeństwa bez mniejszości narodowych. Zmiana polityki w stosunku 

do niepolskich narodowości stała się możliwa dopiero po upadku rządów komuni-
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stycznych i przejęciu władzy w Polsce w 1989 r. przez opozycję solidarnościową oraz 

po wprowadzonych przez nią przekształceniach ustrojowych. Demokratyczna Polska 

jako państwo prawa, nie mogła dłużej prowadzić polityki dyskryminacji obywateli 

polskich o innych korzeniach narodowościowych. Po kilkudziesięciu latach mniejszości 

narodowe przestały być obiektem policyjnej kontroli i powoli zmieniała się rola państwa 

z dotychczasowego nadzoru na rolę opiekuńczą. W latach 90. ubiegłego wieku wpro-

wadzono liczne regulacje prawne – wewnętrzne i międzynarodowe – mające umożliwić 

swobodę działalności politycznej, narodowej, społecznej i kulturowej wszystkim naro-

dowościom zamieszkującym w Polsce [6]. 

Stosunek Polaków do imigrantów i uchodźców charakteryzują poniżej przytoczone 

dane statystyczne. Obecnie zamieszkujące Polskę mniejszości to społeczności w więk-

szości starzejące się. Procentowy udział osób w wieku poprodukcyjnym (60 lat i więcej 

w przypadku kobiet oraz 65 lat i więcej w przypadku mężczyzn), który wśród ogółu 

ludności Polski wynosi 16,91%, zdecydowanie jest wyższy w przypadku siedmiu 

mniejszości narodowych. Najwyższą wartość odsetek ten osiągnął w przypadku mniej-

szości białoruskiej (34,80% populacji), słowackiej (26,45%) i rosyjskiej (26,40%). Naj-

niższą wartość współczynnik ten osiągnął w przypadku mniejszości romskiej (6,34% 

populacji). Ponadto, wartości niższe od średniej ogólnopolskiej odnotowano w przy-

padku mniejszości: ormiańskiej, karaimskiej, żydowskiej, tatarskiej i czeskiej. Wśród 

przedstawicieli aż 11 mniejszości (Czesi, Słowacy, Litwini, Ukraińcy, Tatarzy, Łem-

kowie, Białorusini, Rosjanie, Niemcy, Żydzi, Karaimi) mniej niż 15,5% populacji 

stanowią osoby w wieku przedprodukcyjnym (0-17 lat). W celu porównania średnia 

dla ogółu ludności Polski wynosi 18,7% populacji. Najwięcej osób młodych jest wśród 

mniejszości romskiej (28,84% populacji stanowi grupa w wieku przedprodukcyjnym) 

i ormiańskiej (21,35%) [7].  

Równie interesujące dla podejmowanej problematyki migracyjnej są wyniki Naro-

dowego Spisu Powszechnego z 2011 r., ukazujące strukturę społeczności mniejszościo-

wych według stanu cywilnego prawnego bardzo zbliżoną do uzyskanej w spisie z 2002 r. 

Najbardziej liczną grupą wśród mniejszości narodowych i etnicznych stanowią osoby 

w wieku 15 lat i więcej pozostające w związku małżeńskim – 60% populacji (wobec 

prawie 56% dla ludności Polski) [8].  

Zwłaszcza wśród mniejszości romskiej wyraźny jest znacznie niższy niż wśród 

pozostałej części społeczeństwa odsetek osób pozostających w formalnych związkach 

małżeńskich. Najwyższy odsetek osób pozostających w związku małżeńskim odnotowano 

wśród mniejszości: tatarskiej (61,33%), łemkowskiej (60,35%) i ormiańskiej (60,33%).  

Wśród osób używających w kontaktach domowych języka regionalnego odnotowano, 

w trakcie spisu powszechnego, najwyższy spośród wskazanych grup odsetek osób pozo-

stających w związkach małżeńskich, wynoszący aż 63,84% populacji.  

Pod względem miejsca zamieszkania wśród mniejszości narodowych i etnicznych 

wyróżnia się dwie grupy. Pierwszą z nich stanowią mniejszości zamieszkujące miasta, 

są to przeważnie potomkowie imigrantów przybywających na tereny Polski przez setki 

lat [9]. W miastach mieszka ponad 80% Rosjan, Ormian, Tatarów, Żydów, Karaimów 

i Romów. Dla mniejszości romskiej i karaimskiej odsetek ten stanowi ponad 90% po-

pulacji. Także w przypadku mniejszości czeskiej (79,53%) odsetek mieszkańców miast 

znacznie przewyższa średnią ogólnopolską wynoszącą 60,78% populacji całego społe-

czeństwa. Drugą grupę stanowią mniejszości tradycyjnie utrzymujące się z rolnictwa. 
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Wśród nich współczynnik zamieszkiwania na wsi przewyższa średnią dla ogółu lud-

ności Polski (39,22%), osiągając najwyższe wyniki w odniesieniu do mniejszości nie-

mieckiej (59,43%), litewskiej (58,63%), słowackiej (57,64%) i łemkowskiej (56,16%). 

Rekordowe wartości współczynnik ten wynosi dla osób posługujących się w kontak-

tach domowych językiem kaszubskim. Aż 82,60% osób należących do tej grupy etnicznej 

mieszka na wsi.  

Podobnie jak w przypadku Romów, źródeł negatywnych postaw Polaków wobec 

osób pochodzenia arabskiego należy doszukiwać się nie tylko w odmiennych systemach 

aksjologiczno-normatywnych, ale również w silnych zakorzenionych stereotypach 

podtrzymywanych w dyskursach medialnych [10].  

Istotny dla postaw względem obcokrajowców jest wiek badanych. Młode osoby 

częściej dostrzegają pozytywny wpływ kulturowy obcokrajowców i rzadziej odczuwają 

zagrożenie związane ze wzrostem przestępczości czy zabieraniem pracy rodzimym 

obywatelom. Im młodsze osoby, tym rzadziej akceptują pogląd, że obcokrajowcy są 

niezbędni do wykonywania pracy, której Polacy nie chcą się podjąć. Szczególną kate-

gorią są osoby powyżej 65. roku życia, które częściej przyjmują postawy wykluczające 

inne kultury oraz żywią przekonanie, że w Polsce nie ma miejsca dla obcokrajowców. 

Ich zdaniem imigranci powinni nauczyć się miejscowego języka i przyjąć obowią-

zujący tu system normatywno-aksjologiczny. Istnieje odwrotnie proporcjonalna zależ-

ność między wiekiem a skłonnością do akceptacji obcokrajowców w swoim otoczeniu 

i gotowością do zmniejszania dystansu [12].  

Stopień otwartości społeczeństwa polskiego na imigrantów zależy od regionu Polski. 

Mieszkańcy ziem zachodnich i północnych wykazują więcej postaw otwartych na cu-

dzoziemców ze względu na większe doświadczenia repatriacyjne i emigracyjne swoich 

przodków. Równie podobne postawy są zauważalne wśród mieszkańców dużych miast, 

ale z uwagi na większą intensywność kontaktów międzykulturowych w ośrodkach 

miejskich. W większych miastach cudzoziemiec staje się normalnym elementem życia 

codziennego, co skutkuje rosnącym stopniem otwartości wobec imigrantów.  

Na stosunek do imigrantów wpływają indywidualne czynniki psychospołeczne, 

takie jak:  

• wykorzystanie przewagi nad cudzoziemcem wynikającej ze znajomości języka, 

obyczajowości, historii kraju, dostępu do świadczeń społecznych i korzystania 

z ochronnej funkcji państwa czy statusu ekonomicznego; 

• negatywne doświadczenia w kontaktach z cudzoziemcami; 

• wypaczona edukacja rodzinna i środowiskowa, negatywnie wartościująca np. inne 

kultury, religie, światopoglądy, rasy; 

• obawa przed obcymi, mogąca mieć podłoże związane z zagrożeniem terroryzmem, 

co przejawiać się może np. podejrzliwym stosunkiem do cudzoziemskich sąsiadów 

oraz zawiadamianiu policji o potencjalnym niebezpieczeństwie. 

Ponadto do czynników wpływających na dystans społeczny wobec imigrantów 

zaliczamy: 

• brak zrozumienia dla innych kultur. W głównej mierze wynika ono nie z niechęci, 

ale i z niewiedzy oraz nieznajomości odmiennych obyczajów, tradycji, postaw 

i przekonań; 

• posługiwanie się stereotypami. Tworzenie stereotypów myślowych, a więc uogól-

nionych sądów o danej grupie społecznej – w tym wypadku migrantów – jest 
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w głównej mierze wynikiem niewiedzy. Większość osób, która w sposób stereotypo-

wy postrzega określone grupy narodowościowe, nigdy nie zetknęła się bezpośrednio 

z ich przedstawicielami. Osoby te czerpią uproszczoną wiedzę o określonych 

grupach cudzoziemskich od innych osób oraz z nieodpowiedzialnych przekazów 

medialnych; 

• ksenofobia rozumiana jako nieuzasadniony lęk przed obcymi i niechęć do nich z zało-

żenia. Ksenofobia powiązana jest zazwyczaj z brakiem zrozumienia innych kultur, 

a także posługiwaniem się stereotypami i bezkrytyczną wiarą w ich prawdziwość [12]. 

Społeczeństwo polskie w większości kieruje się stereotypami w stosunku do obco-

krajowców, postrzega ich jako zagrożenie dla kultury, religii i ogólnie rozumianego 

bezpieczeństwa państwa. Wynika to z braku wiedzy o zjawisku migracji ludności we 

współczesnym świecie. Myślę, że nieprawidłowo postrzegany patriotyzm budzi postawy 

ksenofobiczne, prowadząc do pogłębiania problemu asymilacji obcokrajowców w Polsce. 

Wśród wielu problemów imigrantów na czoło wysuwa się ich sytuacja w przy-

padku pojawienia się jakiegokolwiek zagrożenia w kraju tymczasowego pobytu, nawet 

tego naturalnego, awarii technicznej, nie wspominając o społecznych. Zazwyczaj poja-

wia się skłonność wśród ludności rodzimej, by wskazywać na imigrantów jako na 

źródło tych zagrożeń, szczególnie ekonomicznych czy terrorystycznych. Typowym zja-

wiskiem jest obwinianie imigrantów za spadek wzrostu gospodarczego czy bezrobocia. 

Ekonomiści zdając sobie sprawę z tego, że migracja jest składową kapitału ludzkiego 

danej populacji, próbują zrozumieć wpływ polityki państwa oraz przekazu medialnego, 

a także różnych organizacji i interakcji społecznych migracji na gospodarkę [13]. Jedną 

z metod badań wpływu migracji na gospodarkę są tzw. scenariusze kontrafaktyczne, 

w których rozpatruje się sytuacje bez wkładu migrantów w kapitał ludzki danej populacji. 

Porównanie poziomu życia faktycznego z przewidywanym w sytuacji, gdyby nie było 

wkładu imigrantów w dana gospodarkę. Oczywiście sytuacja taka jest niemożliwa do 

zaobserwowania [13], ale daje wyobrażenie o udziale imigrantów w rozwój danego 

państwa. 

Stosunkowo niekorzystna sytuacja dla imigrantów występuje w regionach o dużym 

bezrobociu. Powszechny jest pogląd, że imigracja stanowi źródło bezrobocia wśród ro-

dzimych obywateli kraju. To tzw. maltuzjańska wizja rynku pracy jako tortu składa-

jącego się ze skończonej liczby kawałków do rozdysponowania. Im więcej potencjal-

nych pracowników na rynku, tym więcej bezrobotnych. Taki pogląd nie uwzględnia 

wszystkich mechanizmów migracji i ich wpływu na całe społeczeństwo oraz gospo-

darkę, pomijając pojawienie się wraz z imigrantami zwiększonego popytu na żywność 

i usługi oraz tworzenia związanych z nimi nowych miejsc pracy. Ewentualny spadek 

zarobków rekompensowany jest obniżeniem cen dóbr konsumpcyjnych, dostosowaniem 

przedsiębiorstw do nowej siły roboczej, wzajemne dostosowanie się rodzimych pra-

cowników i pracowników migracyjnych do posiadanych kompetencji. Ekonomiści nie 

podzielają poglądu o związku imigracji ze wzrostem bezrobocia pracowników natyw-

nych, czy szerzej – negatywnego wpływu imigrantów na miejscowy rynek pracy. Obiek-

tywne badania tego problemu wymagają, obok wymiaru ekonomicznego, również 

uwzględnienia kontekstu historycznego i geograficznego, a uogólnianie pojedynczych 

przypadków rynków pracy pozwalają na jednoznaczne opinie.  

W obiektywnym poznaniu wpływu imigracji na miejscowy rynek pracy powinno 

się uwzględnić co najmniej trzy elementy:  
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• imigrantów;  

• skalę bezrobocia miejscowego rynku pracy; 

• wysokość płac.  

Oczywiście badania takie powinny uwzględniać wymiar czasowy badanego rynku 

[13]. Obecnie władze RP w swojej strategii dotyczącej migracji publikują liczne wy-

tyczne dotyczące różnych aspektów ułatwień dla obcokrajowców zamieszkujących 

w Polsce [14], w tym m.in.: 

• wspierania pracodawców poszukujących pracowników za granicą oraz cudzo-

ziemców poszukujących informacji o pracy w Polsce; 

• rozwijania istniejących lub tworzenia instytucji promujących Polskę, jej kulturę 

i język;  

• rozszerzania zakresu podmiotowego systemu uznawania kwalifikacji zawodowych 

w zawodach regulowanych, obowiązujących obywateli UE, oraz obywateli państw 

trzecich; 

• analizowania systemu prawnego mającego wpływ na zatrudnienie i pobyt cudzo-

ziemców, a w sytuacji zdiagnozowania przeszkód w tym zakresie, w szczególności 

nadmiernych obciążeń biurokratycznych, uporządkowania tego systemu z uwzględ-

nieniem priorytetowo bezpieczeństwa państwa, ochrony krajowego rynku pracy 

i zapewnienia odpowiednich standardów zatrudnienia;  

• stworzenia systemu zachęt do podejmowania pracy i osiedlania się w Polsce dla 

Polaków zamieszkałych za granicą oraz cudzoziemców o pożądanych kwalifika-

cjach;  

• zawierania dwu- i wielostronnych umów międzynarodowych o zabezpieczeniu spo-

łecznym, które powinny być kompleksowe, różnorodne i dostosowane do szczegól-

nych relacji istniejących między państwami; 

• standaryzowania mechanizmów wdrażania umów o zabezpieczeniu społecznym 

i wymianie danych w tym obszarze;  

• upowszechniania informacji w krajach pochodzenia o możliwościach migracji legalnej 

przy jednoczesnym wskazaniu skutków naruszenia przepisów prawa imigracyjnego;  

• stworzenia dodatkowych preferencji dla grup wrażliwych (rodzin wielodzietnych 

i samotnych matek z dziećmi).  

Stosowane procedury zdają się atrakcyjne dla imigrantów. W mojej ocenie, 

obowiązujące narzędzia prawne ukierunkowane są na korzyści przede wszystkim dla 

naszego społeczeństwa i gospodarki kraju. Mają one zachęcać do legalizacji pobytu 

obcokrajowców i przyczyniać się do ich naturalizacji w społeczeństwie. 

Sytuacja imigrantów na polskim rynku pracy potencjalnie może prowadzić do ich 

dyskryminacji w tej dziedzinie. W doniesieniach medialnych wskazuje się na występo-

wanie pośrednich form dyskryminacji, tzn. takich, w których obcokrajowiec trakto-

wany jest pozornie tak samo jak Polak, ale w rzeczywistości przepisy czy procedury są 

dla niego bardziej uciążliwe. O bezpośredniej dyskryminacji cudzoziemców wspomina 

się rzadko, przypisując ją nieznajomości przepisów i wynikających niekiedy stąd 

obawach przed zatrudnianiem cudzoziemca. Dyskryminujące dla imigrantów jest także 

zatrudnianie ich w szarej strefie, przekraczanie limitów czasu pracy, niewywiązywanie 

się ze zobowiązań finansowych ze strony pracodawców, nieodprowadzanie składek na 

ubezpieczenie społeczne, a także zaniżanie wynagrodzeń. Przekraczanie norm doty-
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czących czasu pracy często powodowane jest chęcią większych zysków w krótszym 

czasie, co jest charakterystyczne dla wielu imigrantów. Problematyczna jest także sytuacja 

imigrantów świadczących pracę na podstawie umowy zawartej w ramach usług eks-

portowych. Imigranci tacy bywają dyskryminowani przez swojego rodzimego, nie zaś 

polskiego pracodawcę, który sprowadził ich do Polski, co powoduje dodatkowe trud-

ności dla instytucji polskich w przeciwdziałaniu takim praktykom. Już na etapie wyda-

wania zezwolenia na pracę dla cudzoziemców delegowanych, pracodawca ma obowią-

zek wskazać osobę upoważnioną do kontaktów z organami kontrolnymi, a pracownicy 

delegowani objęci są minimalnymi standardami polskiego kodeksu pracy. Standardy te 

dotyczą takich obszarów, jak: normy i wymiar czasu pracy oraz okresy odpoczynku 

dobowego i tygodniowego, wymiar urlopu wypoczynkowego, minimalne wynagrodze-

nie za pracę, wysokość dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych, bezpieczeństwo 

i higiena pracy, uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem, zatrudnianie 

młodocianych oraz wykonywanie pracy lub innych zajęć zarobkowych przez dziecko, 

zakaz dyskryminacji w zatrudnieniu, wykonywanie pracy zgodnie z przepisami o za-

trudnianiu pracowników tymczasowych. Rozwiązania dotyczące pracowników delego-

wanych bywają także przedmiotem innych nadużyć. Powstają np. fikcyjnie umowy, na 

mocy których zagraniczne firmy delegują pracowników do pracy w Polsce, choć 

w rzeczywistości pracodawcą jest firma polska, która dzięki temu nie musi odprowadzać 

składek ubezpieczeniowych za pracowników. 

W ostatnich latach Polska zanotowała dynamiczny przyrost liczby cudzoziemców 

podejmujących studia w szkołach wyższych [15]. W odniesieniu do ogólnie zmniejszają-

cej się liczby studentów w Polsce przekłada się to na szybki wzrost odsetka studentów 

cudzoziemskich w gronie wszystkich studentów. Wpływa to również na wzrost wskaź-

nika umiędzynarodowienia, który wynosił w 2018 r. 5,63% (4,88% w 2017 r.). Polska 

nie w pełni wykorzystuje swój potencjał w zakresie przyjmowania cudzoziemców na 

polskie uczelnie – poniżej średniej OECD, która w roku akademickim 2015/2016 była 

na poziomie powyżej 8%. Kluczową rolę w pozyskiwaniu studentów, doktorantów 

i naukowców z zagranicy odgrywa powołana 1 października 2017 r. Narodowa Agencja 

Wymiany Akademickiej (NAWA), której misją jest wzmocnienie potencjału polskiej 

nauki i szkolnictwa wyższego przez wymianę i współpracę międzynarodową [16]. 

Zgodnie z przepisami ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy [17] 

oraz przepisami wykonawczymi do ww. ustawy, cudzoziemcy będący studentami stacjo-

narnych studiów wyższych w RP są zwolnieni z obowiązku posiadania zezwolenia na 

pracę. Zgodnie z ustawą „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce” [18], cudzoziemcy 

mogą być zatrudniani do realizacji zadań związanych z kształceniem i prowadzeniem 

działalności naukowej bez konieczności uzyskania zezwolenia i zgody organu zatrud-

nienia oraz korzystają z tych samych uprawnień w stosunku pracy, co obywatele polscy. 

Ustawa o cudzoziemcach [19] wyróżnia dwie główne kategorie bezterminowych 

tytułów pobytowych, tj. zezwolenie na pobyt stały oraz zezwolenie na pobyt rezydenta 

długoterminowego UE. Zezwolenie na pobyt stały uzyskać mogą zróżnicowane grupy 

cudzoziemców, w tym m.in. dzieci, małżonkowie obywateli polskich czy uchodźcy po 

spełnieniu zróżnicowanych kryteriów dotyczących m.in. długości pobytu w Polsce. 

Specyficzną grupą osób mogących uzyskać zezwolenie na pobyt stały bez uprzedniego 

pobytu w Polsce są osoby polskiego pochodzenia, w tym posiadające Kartę Polaka. 

Natomiast zasadniczym warunkiem uzyskania zezwolenia na pobyt rezydenta długo-
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terminowego UE jest nieprzerwany 5-letni pobyt w Polsce oraz spełnienie wymagań 

dotyczących źródła dochodu, posiadania ubezpieczenia oraz znajomość języka pol-

skiego. Pobyt stały oznacza przeniesienie centrum życiowego cudzoziemca do Polski 

oraz jego integrację z polskim społeczeństwem i brakiem jakichkolwiek wątpliwości, 

że cudzoziemiec mógłby stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa i porządku 

publicznego. Jest to poważna przesłanka do otrzymania w przyszłości obywatelstwa 

polskiego. Społeczeństwo polskie, co do zasady, raczej nie postrzega imigrantów (także 

przebywających w Polsce nielegalnie) jako obciążenia dla budżetu państwa lub jako kon-

kurentów na rynku pracy. Prawdopodobne wynika to z faktu niewielkiej skali zjawiska 

migracji do Polski. Pozytywny wpływ na taką sytuację może mieć również skala emi-

gracji zarobkowych Polaków (imigranci postrzegani bywają jako wypełniający nisze 

po emigrujących Polakach). 

3. Charakterystyka migracji  

Organem odpowiedzialnym za politykę migracyjną z ramienia polskiego państwa 

jest Urząd do Spraw Cudzoziemców, który w swoich działaniach prowadzonych 

w ramach obowiązujących przepisów realizuje politykę państwa i dba o zabezpieczenie 

jego interesów oraz aktywnie uczestniczy w pracach nad tworzeniem polskiego prawa 

i praktyki. 

 
Mapa 1. Liczba cudzoziemców posiadających aktualnie ważne dokumenty uprawniające do pobytu w Polsce 

(stan w dniu 31.12.2020 r.) Źródło: opracowanie własne na podstawie [20]  
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Na mapie 1 przedstawiono liczbę cudzoziemców posiadających ważne dokumenty 

uprawniające do pobytu w Polsce na dzień 31.12.2020 r. Najwięcej takich doku-

mentów w Polsce wydali w kolejności: wojewoda mazowiecki –104 946, wojewoda 

małopolski – 49 372, wojewoda wielkopolski – 34 856, wojewoda dolnośląski –  

32 419, wojewoda łódzki – 25 280, wojewoda śląski – 25 193, wojewoda pomorski – 

23 701, wojewoda zachodniopomorski – 23 326, wojewoda lubelski – 18 511, woje-

woda lubuski – 15 515, wojewoda kujawsko-pomorski – 13 300, wojewoda podlaski –  

9 771, wojewoda opolski – 8 914, wojewoda podkarpacki – 7 468, wojewoda 

warmińsko-mazurski – 6 106, wojewoda świętokrzyski – 4 014, oraz Szef Urzędu ds. 

Cudzoziemców – 2 660, co łącznie stanowi 406 639 wydanych dokumentów upoważ-

niających do pobytu w Polsce [20].  

Na postawie przytoczonych danych liczbowych, wyraźnie widać, że najwięcej cudzo-

ziemców z aktualnymi ważnymi dokumentami pobytu przebywa w tych regionach 

Polski, gdzie jest najbardziej rozwinięty przemysł i zagęszczenie ludności. Tabela nr 1 

prezentuje zestawienie liczbowe obywateli innych państw przebywających w 2020 r. 

legalnie w Polsce (na podstawie danych zgromadzonych przez Urząd do Spraw Cudzo-

ziemców). 

Tabela 1. Zestawienie liczbowe obywateli państw przebywających legalnie w Polsce w 2020 r.  

L.p. Kraj Liczba 

1 Ukraina 228 606 

2 Białoruś 27 325 

3 Niemcy 20 610 

4 Rosja 12 066 

5 Wietnam 10 614 

6 Indie 9 331 

7 Włochy 8 479 

8 Gruzja 7 098 

9 Chiny 7 032 

10 Wielka Brytania 6 440 

11 Hiszpania 5 871 

12 Francja 5 632 

13 Bułgaria 5 389 

14 Turcja 4 690 

15 Rumunia 4 610 

16 Mołdawia 3 268 

17 Armenia 3 125 

18 Stany Zjednoczone Ameryki 2 459 

19 Niderlandy 2 455 

Źródło: opracowanie własne na podstawie [21]. 

Najwięcej w 2020 r. przebywało w Polsce obywateli krajów sąsiadujących, w tym 

kolejno: Ukraińców – 228 606 osób, Białorusinów – 27 325 osób, Niemców – 20 610 

osób. Znaczące różnice występują pomiędzy obywatelami Ukrainy a pozostałymi naro-
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dami. Ukraińców jest dziesięciokrotnie więcej niż obywateli pozostałych państw. Powody 

tej różnicy wynikają ze względów ekonomicznych, ustrojowych i niewątpliwie histo-

rycznych, ale także podobieństwa językowego i kulturowego. Niewątpliwie kluczowy 

jest tu czynnik braku perspektyw ukraińskiego rynku pracy oraz brak znaczącej poprawy 

wskaźników gospodarczych. Efektem zaniedbań w sferze reform ekonomicznych 

i konfliktu na wschodzie Ukrainy było załamanie gospodarcze spowodowane maleją-

cymi przychodami z eksportu, spadek tempa rozwoju gospodarczego, załamanie kursu 

hrywny w stosunku do euro i dolara, hiperinflacja i obniżenie ratingów. Ukraina wciąż 

stoi przed wysokim ryzykiem niewypłacalności, a niestabilność polityczna spowodo-

wana konfliktem militarnym z Rosją pogorszyła klimat dla inwestycji zagranicznych, 

a wiele zakładów pracy po prostu zamknięto. Dodatkowo Ukraińców zniechęca brak 

perspektyw zawodowych oraz wszechobecna korupcja (np. konieczność wręczania ła-

pówek za zatrudnienie w wielu sektorach zarówno publicznych, jak i prywatnych, także 

w sektorze edukacji, co sprawia, że studia w Polsce, nawet na prywatnych uczelniach, 

stają się bardziej opłacalne i nierzadko gwarantują wyższy poziom oraz perspektywę 

nabycia realnych kompetencji oraz możliwość osiedlenia się po studiach na stałe 

w Polsce). Znaczący wpływ na emigrację Ukraińców do Polski ma również sytuacja 

polityczna, w tym oligarchizacja i klientelizacja, które wykluczają możliwość awansu 

społecznego i zawodowego ludziom niepowiązanym z grupami oligarchów.  

Ukraińcy nie są postrzegani przez polskie społeczeństwo jako zagrożenie dla bez-

pieczeństwa naszego państwa, ale statystyki policyjne ujawniają niepokojące dane. 

Z danych Komendy Głównej Policji wynika, że choć generalnie spada liczba osób 

poszukiwanych listami gończymi (ponad 22 tys. osób w 2015 r., 20 tys. w 2016 r. i 18 tys. 

w 2017 r.), to w przypadku cudzoziemców – rekordowo rośnie. Na liście ściganych 

jest 3949 osób, z czego aż 3253 – ponad 80% – to obywatele Ukrainy (rok wcześniej 

Ukraińców było 1,6 tys., a dwa lata temu tylko 956) [22].  

Kolejną, również znaczącą, grupą imigrantów przyjeżdżających do Polski stanowią 

Białorusini. Przyczyną rosnącej imigracji jest spadek atrakcyjności rosyjskiego rynku 

pracy (od lat jest to tradycyjny kierunek emigracji Białorusinów) w związku z dewa-

luacją rubla rosyjskiego w latach 2014-2015. Kolejnym czynnikiem był kryzys gospo-

darczy na Białorusi w latach 2015-2016. Niskie pensje (podnoszone okresowo przed 

wyborami prezydenckimi), niski poziom życia, świadomość braku możliwości realizacji 

aspiracji społecznych, zawodowych i ekonomicznych są głównymi czynnikami 

popychającymi Białorusinów do emigracji do Polski. Ogłoszone przez organy państwowe 

wyniki ostatnich wyborów prezydenckich na Białorusi stanowiły istotny impuls nieza-

dowolenia społecznego, skutkującego licznymi demonstracjami, kończącymi się dra-

stycznymi represjami. W rezultacie nastąpiła wzmożona migracja, szczególnie młodych 

Białorusinów, głównie do naszego kraju.  

Nadal od wielu lat białoruska gospodarka zmaga się z ogromnymi wyzwaniami 

w wyniku braku niezbędnych reform strukturalnych i utrzymywania planowania cen-

tralnego oraz uzależnienia od Rosji, będącej najważniejszym partnerem handlowym 

Białorusi i uzależnionej od wahań koniunktury (szczególnie rynku ropy naftowej i gazu). 

Oznacza to silną podatność Białorusi na wstrząsy gospodarki rosyjskiej. Wiele gałęzi 

białoruskiej gospodarki nie przynosi dochodów, za wyjątkiem przemysłu petroche-

micznego, zbrojeniowego, przetwórczego i branży chemicznej. Sytuacja ekonomiczna 

kraju zależy właściwie od powodzenia kilku głównych firm. Tego stanu nie poprawia 
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rosnące zainteresowanie współpracą z Chinami oraz zainteresowanie władz wspieraniem 

rozwoju rynku nowych technologii. Białoruś wciąż nie przyciąga znaczącego wolumenu 

inwestycji zagranicznych, a budżet obciąża dodatkowo konieczność obsługi długu za-

granicznego.  

W Polsce Białorusini zatrudniają się głównie w sektorze budowlanym, transporcie, 

handlu, produkcji oraz jako pracownicy biurowi, choć coraz częściej z Białorusi wy-

jeżdżają również pracownicy wysoko kwalifikowani. Dodatkowym bodźcem emigracji 

Białorusinów jest stosowana w Polsce uproszczona procedura zatrudnienia. Powody 

wzrostu imigracji do Polski są podobne, jak w przypadku Ukrainy. Większość Biało-

rusinów osiedlających się w Polsce ma polskie pochodzenie i posiada Kartę Polaka. 

Można się zatem spodziewać, że w najbliższych latach imigracja z tego kierunku do 

Polski będzie rosła ze względu na łączenie rodzin oraz wysoką gotowość pracodawców 

do zatrudniania osób pochodzenia białoruskiego. Ponadto, w lutym 2019 r. podpisano 

umowę między Polską a Białorusią o zabezpieczeniu społecznym, która określa zasady 

ochrony socjalnej pracowników i wypłaty świadczeń emerytalnych dla obywateli obydwu 

państw. Według regulacji tego dokumentu, Białorusini pracujący w Polsce i Polacy 

pracujący na Białorusi będą mogli korzystać z praw pracowniczych zgodnych z usta-

wodawstwem tych krajów, jak również z korzystnych zmian dotyczących składek 

emerytalnych (odprowadzanie składek w kraju, w którym dana osoba pracuje, nieza-

leżnie od miejsca zamieszkania; naliczanie emerytury z uwzględnieniem stażu pracy, 

według obowiązujących w danym kraju zasad; wypłacanie świadczeń w państwie 

zamieszkania emeryta). 

Kolejną znaczną grupą imigrantów w Polsce stanowią Niemcy. W odróżnieniu od 

Ukrainy i Białorusi, Republika Federalna Niemiec jest krajem rozwiniętym gospodarczo 

i ekonomicznie, o lepszej pozycji międzynarodowej. Część Niemców pracujących 

w Polsce jest pracownikami zagranicznych korporacji, ale z różnych powodów oso-

bistych i rodzinnych decyduje się zostać w Polsce na stałe. Inni decydują się na remi-

grację. Są to osoby, które zdecydowały się wyjechać z Polski w okresie PRL-u (w latach 

1946-1989) na skutek niesprzyjającego klimatu politycznego wobec deklarujących swoje 

niemieckie pochodzenie lub uznawanych wówczas przez władze PRL-u za Niemców 

(Ślązacy, Mazurzy, mieszkańcy Pomorza). Są to osoby, które obecnie decydują się 

powrócić do Polski, by spędzić tu emeryturę. Wśród migrantów z Niemiec przeważają 

jednak obecnie osoby młode, postrzegające Polskę jako kraj interesujący pod względem 

kulturowym, społecznym, proponujący inny, mniej restrykcyjny styl pracy, stawiający 

mniej biurokratycznych barier przy zakładaniu biznesu. Trudno przewidzieć, czy trend 

imigracji z Niemiec utrzyma tendencję wzrostową. Nie będą jej sprzyjać okresowe 

napięcia natury politycznej między obydwoma państwami, a także (szczególnie 

lokalnie) klimat ewentualnych roszczeń spadkobierców osób, które opuściły Polskę 

w okresie PRL-u. 

Istotną grupę imigrantów stanowią w Polsce także obywatele Federacji Rosyjskiej 

(FR). W większości są to osoby narodowości czeczeńskiej, które uciekają przed repre-

sjami politycznymi lub przemocą domową. Zwiększa się również stopniowo udział 

osób innych narodowości z obszaru FR, głównie ze względu na pogarszającą się sytuację 

ekonomiczną tego państwa. 

Inną liczną grupę migrantów w Polsce stanowią obywatele państw azjatyckich, 

m.in. Wietnamczycy, którzy zaczęli osiedlać się w Polsce już w latach 60. i 70. 
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ubiegłego wieku, głównie z północnej części kraju, która przed zjednoczeniem miała 

silne powiązania z Polską. Imigranci z Wietnamu wjeżdżają do Polski na tzw. tym 

samym paszporcie, ze względu na małe możliwości identyfikacji osób na podstawie 

zdjęcia przez funkcjonariuszy Straży Granicznej. Wielu Wietnamczyków przebywa 

w Polsce nielegalnie, nie posiadając dokumentów, co utrudnia ustalenie ich tożsamości 

i narodowości. Pracują oni głównie w sektorze handlu i usług gastronomicznych, 

odzieżowych i kosmetycznych. Coraz więcej Wietnamczyków, szczególnie tych 

urodzonych w Polsce, zdobywa wyższe wykształcenie i pracuje poza wymienionymi 

sektorami. Większość z nich prowadzi własną działalność gospodarczą, choć wiele 

osób jest relatywnie dobrze wykształconych jeszcze w Wietnamie. Dotyczy to 

szczególnie Wietnamczyków, którzy przybyli w pierwszej fali emigracji, tj. w latach 

70. i 80. XX w. Chociaż pierwsze pokolenie imigrantów wietnamskich nie zintegrowało 

się ze społeczeństwem polskim (żyją głównie w swoich wspólnotach i w strukturach 

o charakterze parapaństwowym, takich jak np.: banki, sądownictwo, w których znajo-

mość języka polskiego nie jest konieczna do codziennego funkcjonowania), ich potomstwo 

posługuje się biegle językiem polskim i utożsamia się w sensie narodowym i kultu-

rowym z Polską.  

Wśród obecnych przyczyn migracji Wietnamczyków do Polski nadal przeważają 

względy ekonomiczne i rodzinne, a także kwestie polityczne (Wietnam nadal pozostaje 

państwem, w którym swobody ekonomiczne i polityczne są bardzo ograniczone). 

Status zamieszkujących w Polsce Wietnamczyków jest bardzo różny. Są wśród nich 

osoby o relatywnie wysokim statusie majątkowym (choć przeważa tzw. klasa średnia, 

przy czym nie jest to klasa średnia w rozumieniu europejskim) i osoby żyjące na 

granicy ubóstwa, bez ubezpieczenia społecznego, spłacające ogromne długi zaciągnięte 

na poczet przyjazdu do Polski i otwarcia tutaj działalności handlowej. W ostatnich 

latach notowano w Polsce przypadki zakładania przez Wietnamczyków plantacji konopi 

indyjskich oraz nielegalnej produkcji papierosów. Wiele osób prowadzących działalność 

przestępczą lub przebywających w Polsce nielegalnie jest deportowanych do Wietnamu 

we współpracy z rządem tego kraju. Mimo tego, wiele osób pragnie pozostać w Polsce 

za wszelką cenę. Zdarzają się fikcyjne śluby, a nawet fikcyjne przysposobienia dzieci 

przez polskie rodziny. Obecnie rząd Wietnamu nie utrudnia swoim obywatelom 

wyjazdów zagranicznych, a nawet je wspiera ze względu na potencjalne korzyści, 

przede wszystkim transfer dochodów do rodzin pozostałych w Wietnamie, ale także 

ewentualny powrót do kraju osób wykształconych za granicą, które w przyszłości 

mogą przyczynić się do rozwoju ekonomicznego państwa. W Polsce narastającym 

problemem może w ciągu następnych lat stać się przeniesienie konfliktów o podłożu 

politycznym wśród tej mniejszości. Do Polski wyemigrowały zarówno grupy prorzą-

dowe, jaki i opozycyjne, wśród mniejszości są też przedstawiciele wietnamskich służb, 

które prowadzą tu działalność agenturalną, słabo rozpoznaną przez polskie służby 

kontrwywiadowcze. 

Wśród migrantów z Azji Chińczycy należą w Polsce przeważnie do finansowej 

elity. Zajmują się oni prowadzeniem działalności biznesowej o różnym charakterze, nie 

integrują się z Polakami, żyją we własnych wspólnotach, ich dzieci uczęszczają do 

szkół przy ambasadzie ChRL w Polsce. Wyjątek stanowi mniejszość chińska osiedla-

jąca się poza Warszawą. Jest prawdopodobne, że nie osiedlą się oni w Polsce na stałe, 

ale wyjadą do zamożniejszych państw UE. Niestety niektóre z tych osób mają powią-
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zania ze światem przestępczym, czyli chińską triadą często powiązaną z chińskimi 

służbami. Część firm prowadzonych przez te osoby posiłkuje się pracą o charakterze 

niewolniczym. Nie notuje się z tego powodu podwyższonego zagrożenia dla bezpie-

czeństwa Polski, gdyż działalność ta ma na celu głównie kontrolę działalności bizne-

sowej przybyszy z Azji, choć w dłuższej perspektywie nie można wykluczyć, że dzia-

łalność szpiegowska, szczególnie o charakterze gospodarczym (ale także wojskowym, 

np. związana z cyberbezpieczeństwem), może stanowić zagrożenie dla polskich inte-

resów. Dynamika imigracji Chińczyków do Polski ma tendencję wzrostową w związku 

z zainteresowaniem studiami w naszym kraju. 

W ciągu ostatnich lat Polska stała się bardzo atrakcyjnym państwem dla obywateli 

Indii, którzy przybywają z wszystkich prowincji. Wiele osób najpierw podejmuje studia 

na uczelniach w Polsce, a następnie osiedla się na stałe. Trend ten nasilił się w ciągu 

ostatnich lat. Obywatele tych państw cieszą się dużym zainteresowaniem pracodawców 

z sektora budowlanego, usług (transport miejski, gastronomia) oraz zakładów prze-

twórczych ze względu na pracowitość, brak nałogów i gotowość pracy za stawki poniżej 

rynkowych. Wielu z nich to jednak pracownicy niewykwalifikowani, bez znajomości 

języka angielskiego, choć deklarują chęć podjęcia studiów na polskich uniwersytetach. 

Napływ migrantów z tego państwa jest obecnie blokowany przez niską wydolność 

polskich konsulatów, które nie radzą sobie z obsługą masowych zgłoszeń ubiegających 

się o pozwolenie na pracę (także ze względu na działalność pośredników zamawiają-

cych, a potem „odsprzedających” miejsca w kolejce).  

Pozostałe grupy imigrantów z Azji to przedstawiciele: Laosu, Kambodży, Malezji, 

Filipin, Tajlandii, Mongolii, Korei Południowej i Północnej, Tajwańczycy oraz Chińczycy 

z Hongkongu. Istotną grupę stanowią Koreańczycy z Korei Południowej, którzy są 

głównie zatrudnieni w filiach firm koreańskich w Polsce.  

W dalszej kolejności imigranci pochodzą z krajów europejskich, Azji Południowo- 

-Wschodniej i Ameryki Północnej. Populacje te są znacząco mniejsze i trudno im 

przypisywać ważne znaczenie dla Polski. Istotnym elementem poznania zjawiska imi-

gracji do Polski jest struktura wiekowa, na bazie której można prognozować korzyści 

wpływające na wszystkie gałęzie gospodarki oraz bezpieczeństwa państwa. 

Strukturę wiekową migrantów przebywających w Polsce zawiera wykres 1. Naj-

większą grupą obcokrajowców przybyłych do Polski stanowią osoby w przedziale 

wiekowym 20-39 lat (247 591 osób). Są to osoby młode, w wieku produkcyjnym, 

w sile wieku, które w znaczący sposób mogą mieć pozytywny wpływ na polskie PKB 

[24]. Osoby te można postrzegać jako szukające edukacji, chcące założyć rodziny, czyli 

mające znaczenie dla naszej demografii i sfery socjalnej. Taka grupa przybywających 

osób do naszego kraju, jest najbardziej pozytywna i pożądana. Na drugim miejscu 

znalazła się grupa wiekowa 40-59 lat (113 278 osób). Jest to grupa ponad dwukrotnie 

mniejsza od młodszej ujętej w tym zestawieniu. W zakresie pozytywnego postrzegania 

tej grupy można dostrzec, że są to imigranci o większych doświadczeniach zawodo-

wych, prawdopodobnie przybyłych z osobami towarzyszącymi, a nawet całymi rodzi-

nami. Osoby te można utożsamiać z dużą fachowością i doświadczeniem zawodowym. 

Zarazem jest to grupa ludzi w dojrzałym wieku i mniejszej mobilności, najczęściej 

chcących się osiedlić na stałe, ale mogą oni stanowić w późniejszym czasie obciążenie 

socjalne kraju przyjmującego w zakresie roszczeń emerytalnych i opieki zdrowotnej. 
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Wykres 1. Struktura wiekowa imigrantów przebywających w Polsce.  

Źródło: opracowanie własne na podstawie [23]  

4. Szanse i zagrożenia wynikające z migracji do Polski 

Sprawę bezpieczeństwa państwa w kontekście migracji należy rozpatrywać co naj-

mniej w dwóch perspektywach, tj. imigrantów i społeczeństwa przyjmującego. Szcze-

gólnie istotne jest to w odniesieniu do społeczeństw jednolitych narodowościowo, które 

są charakterystyczne dla niektórych współczesnych państw Europy Środkowo-Wschod-

niej, w tym Polski.  

Rozpocząć należy od interpretacji pojęcia bezpieczeństwa wewnętrznego państwa. 

Liczne interpretowanie bezpieczeństwa jest charakterystyczne dla zainteresowania tą 

problematyką w Polsce w ostatnim dziesięcioleciu. Osoby zajmujące się teorią bez-

pieczeństwa uważają, że będzie to skutkowało w środowisku międzynarodowym wy-

odrębnieniem nowej dyscypliny naukowej – securitologii, której obszar zainteresowań 

obejmie badania dotyczące zagrożeń odnoszących się do istnienia, rozwoju i normalnego 

funkcjonowania człowieka i organizacji społecznych. W Polsce formalnie wyodręb-

niono dyscyplinę nauk o bezpieczeństwie zaledwie kilka lat temu, lokując ją w dziedzinie 

nauk społecznych [25]. Tak młoda dyscyplina nie miała szans na wykształcenie pod-

stawowych dla niej definicji i ich interpretacji zaakceptowanych przez całe środo-

wisko. Dlatego nie funkcjonuje, jak dotąd, jedna definicja bezpieczeństwa, a większość 

osób zajmujących się tym elementem poznania tworzy swoje definicje, najczęściej 

w wyniku postrzegania bezpieczeństwa przez pryzmat swojej specjalizacji. Mimo tego 

większość badaczy jest zgodna, że bezpieczeństwo jest kategorią antropocentryczną 

[26]. Może dotyczyć zjawisk fizycznych i przyrodniczych, ale zawsze jest postrzegane 

w perspektywie człowieka jako istoty społecznej. Bezpieczeństwo wewnętrzne to 
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dziedzina bezpieczeństwa, dotycząca wszystkich elementów wewnętrznych każdego 

podmiotu i jest najczęściej kojarzone z bezpieczeństwem wewnętrznym państwa [27]. 

Zatem za bezpieczeństwo, w najbardziej ogólnym ujęciu należy uznać – za najnowszą 

publikacją dotyczącą teorii bezpieczeństwa – że jest ono naczelną potrzebą, war-

tością i celem każdego realnego bytu, mające zapewnić jego przetrwanie, funkcjo-

nowanie i rozwój, a także realizację interesów [27]. W badanym zakresie bytem 

tym jest oczywiście państwo. Zatem bezpieczeństwo państwa jest realizowane 

poprzez zapewnienie niepodległości, bytu i trwałego, wolnego od zakłóceń jego 

rozwoju [27].  

Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa odnosi się do procesu zaspokajania potrzeb 

i interesów społeczeństwa danego kraju. Proces ten realizuje się w złożonym środo-

wisku, a jego konsekwencje dotyczą nie tylko zainteresowanych osób i grup społecz-

nych, środowisk, regionów i całych państw, ale odnoszą się także do innych społeczności, 

chociażby ze względu na rozprzestrzenianie się zagrożeń [28]. Rozumienie bezpieczeń-

stwa wewnętrznego państwa za cytowanym słownikiem, które (…) zapewniane jest 

poprzez aktywność państwa w podstawowych dziedzinach, umożliwiających jego 

funkcjonowanie i rozwój, zapewnienie interesów państwa w konkretnym środo-

wisku (warunkach) bezpieczeństwa, poprzez podejmowanie wyzwań, wykorzysty-

wanie szans, redukowanie ryzyk oraz przeciwdziałanie wszelkiego rodzaju zagro-

żeniom jego interesów [27].  

Na podstawie wielu dostępnych i powszechnie funkcjonujących ujęć bezpieczeństwa 

można tworzyć kolejne, ale w tym względzie bardziej interesujące było ustalenie rozu-

mienia bezpieczeństwa przez współczesnych Polaków. Ważna część wyników badań 

wynikała z badań sondażowych, które ze względów na panującą pandemię ograniczono 

do próby badawczej, którą stanowili wyłącznie studenci Wyższej Szkoły Policji 

w Szczytnie. Próba badawcza dotyczyła badań tylko wśród studentów cywilnych, po-

nieważ studenci będący funkcjonariuszami Policji i innych służb podległych Ministrowi 

Spraw Wewnętrznych i Administracji mają częsty kontakt z migrantami, którzy dokonali 

czynów zabronionych przez nasze prawo i zapewne opinia tej grupy badawczej mo-

głyby wprowadzić nieprawdziwy obraz rzeczywistej wiedzy dotyczącej migracji i odczuć 

całego naszego społeczeństwa w tej tematyce. 

Respondentami były zarówno kobiety (78 studentek – 55,71% badanych), jak 

i mężczyźni (62 studentów – 44,29% badanych). Proporcje te były zupełnie przypad-

kowe, wynikające ze struktury niezamierzonych badanych grup), co ilustruje wykres 2.  

Przyjęto celowo 4 przedziały wiekowe respondentów: charakterystyczny dla absol-

wentów szkoły średniej (do 18 lat); studentów z pierwszego i drugiego roku, czyli po-

czątkowego etapu pozyskiwania wiedzy na uczelni (19-22 lat); studentów w końcowej 

fazie nauki na studiach (23-26 lat) oraz posiadających ugruntowaną wiedzę o bez-

pieczeństwie państwa (27-30 lat).  

 



 

Współczesne migracje a bezpieczeństwo wewnętrzne Polski 
 

171 

 

 

Wykres 2. Struktura płci respondentów. Źródło: [opracowanie własne] 

 

Wykres 3. Struktura wieku respondentów. Źródło: [opracowanie własne] 

Większość respondentów, bo aż 80% (112 osób) była w przedziale wiekowym 19-22 

lata, następną grupę wiekową stanowili respondenci w wieku 23-26 lat (23 studentów, 

16,43% ogólnej liczby badanych). W grupie wiekowej 27-30 lat było tylko 3 stu-

dentów (2,14%), w grupie zaś do 18 lat – 2 studentów (1,43%). Rozkład ten wynikał 

z harmonogramu zajęć, który był wskazany w pozwoleniu na ich przeprowadzenie.  

Przygotowując się do badań, założono, że istotnym parametrem charakteryzującym 

próbę badawczą może być miejsce zamieszkania respondentów. Kierowano się tu 

opinią o zróżnicowanym odbiorze zjawiska migracji i samych migrantów przez miesz-

kańców miast, w stosunku do mieszkańców wsi.  
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Wykres 4. Miejsce zamieszkania respondentów. Źródło: [opracowanie własne] 

Większość respondentów (79 osób – 56,43%) pochodziła z miasta. Respondentów 

z terenów wiejskich było 61 (43,57% badanych). Wynika z tego, że struktura badanych 

ze względu na miejsce zamieszkania była zrównoważona.  

Z góry założono, że ze względów anonimowości ankiety nie będzie możliwości 

zweryfikowania prawdziwości wszystkich podawanych danych metryczkowych, w tym 

miejsca zamieszkania. To zastrzeżenie jest o tyle istotne, gdyż wskazanie tego miejsca 

(wieś, miasto) nie wynikało z administracyjnego statusu miejscowości, a wyłącznie 

potocznego rozumienia przez ankietowanych.  

Uzyskane wyniki badań sondażowych zaprezentowano w formie danych ilościowych 

opatrzonych zawsze stosownymi komentarzami i wnioskami jakościowymi. 

Wobec czego uzyskane wyniki tych badań uznano za jedynie pilotażowe, wymaga-

jące zweryfikowania na próbie w pełni reprezentującej badaną populację. Niemniej, 

zastosowana metoda, technika i narzędzia oraz podejście analityczne do obróbki uzyska-

nych wyników mogą być przewodnikiem dla dalszych takich badań. Próbą badawczą 

objęto 140 studentów Wydziału Bezpieczeństwa i Nauk Prawnych, którzy stanowili 

około 14% wszystkich studentów tej uczelni w roku akademickim 2019/2020. Badania 

przeprowadzono w okresie 14-23 listopada 2019 r., były one całkowicie anonimowe, 

a dobór grup studentów zupełnie przypadkowy. 

Zatem, aby ustalić sposób rozumienia bezpieczeństwa przez współczesnych Polaków, 

wykorzystano dwa pytania skierowane do respondentów badań sondażowych. Jedno 

z tych pytań sformułowano następująco: Czy interesuje się Pani/Pan bieżącymi 

informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa państwa? 
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Wykres 5. Wyniki badań sondażowych uzyskanych na pytanie z arkusza badań ankietowych: Czy interesuje 

się Pani/Pan bieżącymi informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa państwa? Źródło: [opracowanie własne] 

Uzyskane wyniki w postaci danych zaprezentowanych na wykresie 5 wyraźnie 

wskazują, że większość, czyli 77 osób (co stanowi 55% badanych), zadeklarowało, że 

„raczej” interesuje się bieżącymi informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa państwa. 

Jednoznacznie wskazało na zainteresowanie bieżącymi sprawami bezpieczeństwa 

państwa 38 osób, a 22 osoby odpowiedziały na to pytanie „raczej nie” (15,71%). Brak 

zainteresowania tymi sprawami (odpowiedź „nie”) wskazały jedynie 3 osoby (2,14% 

respondentów biorących udział w badaniu). Wynika z tego, że zdecydowana większość 

(82,14%) badanych deklaruje zainteresowanie – w różnym stopniu – bieżącymi 

informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa państwa. Uzyskane deklaracje na to pytanie 

upoważniły do pozytywnej oceny wiarygodności całych badań, ponieważ tak jak 

założono, są one wyrazem osób, którym sprawy bezpieczeństwa państwa są bliskie, 

interesują się nimi i mają one wyrobiony i ugruntowany pogląd na bezpieczeństwo 

państwa.  

W zakresie oceny bezpieczeństwa Polski, uzyskano dość jednoznaczną odpowiedź 

na pytanie drugie: Czy Pani/Pana zdaniem na terenie Polski żyje się bezpiecznie? Dane 

charakteryzujące uzyskane odpowiedzi na to pytanie zostały zawarte na wykresie 6. 

Stosując gradację odpowiedzi od pozytywnej do negatywnej, gdzie za pozytywną 

uznano odczucie pełnego poziomu bezpieczeństwa, a za negatywną odczucie stanu bardzo 

niebezpiecznego, dane kształtują się następująco: 29 respondentów (20,71%) uznało 

jednoznacznie i bez wątpliwości, że w Polsce żyje się bezpiecznie, 98 ankietowanych 

(70%) uznało, że w Polsce jest raczej bezpiecznie, 5 uczestników badania (3,57%) 

wskazało na odpowiedź „raczej niebezpiecznie”. 
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Wykres 6. Wyniki badań sondażowych uzyskanych na pytanie z arkusza badań ankietowych: Czy Pani/Pana 

zdaniem na terenie Polski żyje się bezpiecznie? Źródło: [opracowanie własne] 

Nikt z opiniodawców nie stwierdził, że w Polsce jest bardzo niebezpiecznie. Więk-

szość respondentów, tj. 127 osób (90,71%) uznało, że w Polsce żyje się bezpiecznie 

lub względnie bezpiecznie, a negatywnie bezpieczeństwo postrzega zaledwie 3,71% 

badanych. Niepokojący jest brak konkretnej opinii przez 8 osób (5,71%), ze względu 

na to, że badanymi byli studenci kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne. Niemniej, na 

podstawie uzyskanych odpowiedzi na to pytanie, można uznać, że polskie społeczeń-

stwo uznaje nasz kraj za bezpieczny.  

Wracając do zjawiska migracji postrzeganego z perspektywy społeczeństwa przyj-

mującego, na poziomie ogólnopaństwowym, z socjalnego punktu widzenia nie dostrze-

żono obecnie zagrożeń dla naszego społeczeństwa, choć zapewne wyższy przyrost 

naturalny imigrantów w stosunku do ludności rodzimej może być odbierany jako 

obciążenie dla systemu zabezpieczeń społecznych (przykład Wielkiej Brytanii i Niemiec). 

Imigranci, wchodząc na rynki pracy państw europejskich, dają szansę na wypełnienie 

luki demograficznej i w perspektywie mogą przyczynić się do utrzymania stabilności 

systemów emerytalnych tych państw [29]. Oczywiście wymagana jest tu rozsądna 

polityka migracyjna, umożliwiająca wypełnianie luk na rynku pracy tam, gdzie się one 

pojawiają oraz intencjonalne selekcjonowanie kandydatów na nowych członków 

społeczeństwa. Przyjęcie dużo większej liczby imigrantów niż możliwości lokalnego 

rynku pracy powodować może negatywne efekty, jak chociażby utrzymywanie wyso-

kiego bezrobocia nie tylko wśród imigrantów, w wyniku czego może narastać ich 

frustracja, co w dalszej kolejności może wywoływać napięcia i konflikty społeczne. 

W sytuacji masowej migracji można obawiać się nawet utraty własnej tożsamości przez 

społeczeństwo przyjmujące. Jednak przykłady bogatych społeczeństw arabskich nie 

potwierdzają tych obaw. Na przykład aż 70% zatrudnionych obecnie w Kuwejcie 

stanowią obcokrajowcy, podobnie w Zjednoczonych Emiratach Arabskich większość 

ludności zawodowo czynnej stanowią cudzoziemcy, gdzie tylko w usługach pracuje 

78% czynnej zawodowo ludności. Podobna sytuacja występuje w Arabii Saudyjskiej, 

gdzie ponad 30% mieszkańców stanowią obcokrajowcy. Przykłady te wskazują, że 
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odpowiednia polityka migracyjna państwa, nawet w przypadkach znacznej liczby 

obcokrajowców zamieszkujących w nim, nie powoduje zaniku tożsamości narodowej 

natywnych społeczeństw.  

Natomiast zmiany kulturowe mogą być najbardziej zauważalne, szczególnie z per-

spektywy poziomów regionalnego i lokalnego. Na poziomie lokalnym konieczne jest 

zwrócenie szczególnej uwagi na sprawę bezpieczeństwa społecznego zarówno w aspekcie 

socjalnym, jak i właśnie kulturowym. Na poziomie ogólnopaństwowym powinny być 

tworzone jedynie ogólne normy funkcjonowania imigrantów w społeczeństwie, ale to 

w społeczności lokalnej i regionalnej przebiegają najistotniejsze procesy społeczne 

oraz kształtowane są stosunki między przedstawicielami społeczeństwa przyjmującego 

a imigrantami. Sposób kształtowania tych relacji na poziomie lokalnym jest swego 

rodzaju barometrem stosunków międzykulturowych w całym społeczeństwie.  

Ponieważ migracje istnieją od zawsze, nadal aktualne jest pytanie o ich szanse 

i zagrożenia. Niestety, wciąż postrzegane są one najczęściej jako problem dla wszystkich, 

zarówno dla przyjmujących społeczeństw oraz państw, jak i samych emigrantów. Często 

wręcz politycy przyrównują migrację do kryzysu, którym trzeba zarządzać, szczegól-

nie kiedy liczba migrujących jest wysoka. Rzadko migracje postrzegane są jako szanse 

dla starzejących się społeczeństw, chociaż istnieją na świecie przykłady mądrej i daleko-

wzrocznej polityki migracyjnej, np. USA czy osamotnionej w tej sprawie kanclerz 

Niemiec Angeli Merkel. Część polskich polityków nawołuje do powstrzymania i znacznej 

reglamentacji migracji, widząc w niej nie szanse, a nie wyłącznie zagrożenia.  

Legalnie normą jest, że cudzoziemcy wjeżdżają do Polski na podstawie wiz 

wydawanych w konsulatach RP w kraju pochodzenia. Osoba chcąca wjechać do Polski 

może wystąpić o wizę krajową, pozwalającą na pobyt w Polsce do 90 dni lub o wizę 

Schengen, która pozwala podróżować po całym obszarze tej strefy. Osoba posiadająca 

wizę krajową może przedłużyć swój pobyt z określonych powodów, w tym celu musi 

wystąpić z wnioskiem o zezwolenie na pobyt czasowy do wydziału ds. cudzoziemców 

w urzędzie wojewódzkim właściwym ze względu na miejsce zamieszkania. Powodami 

tymi mogą być: podjęcie lub kontynuacja pracy, rozpoczęcie lub kontynuacja studiów, 

prowadzenie działalności gospodarczej na terytorium Polski i wiele innych. W pewnych 

sytuacjach cudzoziemiec może otrzymać zezwolenie na pobyt stały – dotyczy to m.in. 

osób, którym udzielono w Polsce azylu, posiadaczy Karty Polaka, którzy zamierzają na 

stałe osiedlić się w Polsce, ofiar handlu ludźmi oraz szeregu innych kategori osób.  

Sprawę bezpieczeństwa państwa w kontekście migracji należy rozpatrywać również 

z perspektywy imigrantów. W związku z powyższym skierowałem, w trakcie badań 

sondażowych, pytanie o atrakcyjność Polski dla migrantów, otrzymane zaś odpowiedzi 

prezentuję na wykresie 7.  

O tym, że Polska jest atrakcyjnym miejscem dla imigrantów wypowiedziało się 

6 badanych (4,29%). Mniej zdecydowaną opinię o atrakcyjności Polski wskazało 51 

osób (36,43%). Natomiast aż 12 (8,57%) opiniodawców stwierdziło, że nasz kraj zde-

cydowanie nie jest atrakcyjny do imigracji. Największa grupa badanych respondentów 

uznała, że Polska raczej nie jest atrakcyjnym krajem dla migrantów. Z tych danych 

liczbowych wynika, że uczestnicy badań sondażowych mieli problem z określeniem 

swojej opinii co do atrakcyjności Polski jako docelowego miejsca migracji. Najwięcej 

respondentów było niezdecydowanych na jednoznaczną wypowiedź, zaznaczając 

w swoim wyborze wariant tzw. „miękkiej” odpowiedzi ze słowem „raczej”. Takie stano-



 

Jarosław Sikora 
 

176 

 

wisko może wynikać z braku wiedzy w zakresie przyczyn, uwarunkowań i kierunków 

zjawiska migracji nie tylko związanego z naszym krajem. 

Kolejne pytanie ankiety dotyczyło zagrożeń wynikających ze zjawiska migracji: 

Czy Pani/Pana zdaniem migracje mogą stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa wew-

nętrznego Polski? Sformułowanie tego pytania, proste w swojej treści i konstrukcji, 

miało trafić bezpośrednio do skojarzeń i odczuć respondentów.  

 

Wykres 7. Wyniki badań sondażowych uzyskanych na pytanie z arkusza badań ankietowych: Czy uważa 

Pan/Pani, że Polska jest atrakcyjnym krajem dla migrantów? Źródło: [opracowanie własne] 

 
Wykres 8. Wyniki badań sondażowych uzyskanych na pytanie z arkusza badań ankietowych:  

Czy Pani/Pana zdaniem migracje mogą stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa wewnętrznego Polski?  

Źródło: [opracowanie własne] 
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Jak wynika z danych zamieszczonych na wykresie, aż 39 badanych (27,86%) zdecy-

dowanie uznało, że masowe migracje są zagrożeniem dla bezpieczeństwa wewnętrznego 

naszego państwa. Dużo większa grupa, tj. 87 respondentów (62,14%), uznała że migracja 

wydaje się stanowić zagrożenie dla państwa. Tylko część z nich nie miała zdania na 

ten temat lub nie wyraziła obawy o takie zagrożenia. Na uwagę zasługuje to, że nikt 

z ankietowanych nie uznał masowych migracji za całkowicie wolnych od zagrożeń dla 

Polski. Zatem można stwierdzić, że społeczeństwo polskie kojarzy masowe migracje 

w różnym stopniu z zagrożeniami dla naszego kraju. 

Jednym z celów przeprowadzonych badań sondażowych było poznanie opinii re-

spondentów o czynnikach towarzyszących masowej migracji w formie pytania: Które 

z wymienionych czynników towarzyszących masowej migracji, w Pana(ni) opinii, 

wpływają istotnie na bezpieczeństwo wewnętrzne Polski? Kafeteria tego pytania zawie-

rała 6 możliwych odpowiedzi dotyczących również zagrożeń wynikających z imigracji 

do Polski. Strukturę odpowiedzi na to pytanie przedstawia wykres 9. W instrukcji 

wypełnienia ankiety istniała możliwość wyrażenia innej opinii. Dodatkowo, istniała 

możliwość udzielenia więcej niż jednej odpowiedzi.  

 
Wykres 9. Wyniki badań sondażowych uzyskanych na pytanie z arkusza badań ankietowych:  

Które z wymienionych czynników towarzyszących masowej migracji, w Pana(ni) opinii, wpływają istotnie na 

bezpieczeństwo wewnętrzne Polski? Źródło: [opracowanie własne] 

Odmienność religijną jako element towarzyszący masowej migracji i mający istotny 
wpływ na bezpieczeństwo wewnętrzne Polski uznało 99 osób (27,35%). Również zna-
cząca część badanych uznała, że odmienność kulturowa imigrantów wpływa istotnie na 
bezpieczeństwo Polski – 84 respondentów (23,20%) oraz że towarzyszy imigracji 
wzrost przestępczości – 75 uczestników (20,72%). Zdecydowanie mniejsze znaczenie 
respondenci badań przypisali imigrantom w zakresie zachwiania miejscowym rynkiem 
pracy – 37 badanych (10,22%). Z kolei obciążenie socjalne państwa przyjmującego 
przez imigrantów jako realny czynnik zagrożenia imigracjami uznało 63 ankietowanych 
(63%). Interesujący jest bardzo nikły wymiar wskazania odpowiedzi na „nie widzę 
problemu i zagrożeń” – 3 osoby (83%). Tylko jeden ankietowany skorzystał z możli-
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wości poszerzenia swojej opinii ponad podaną kafeterię, w formie: „Przyjmowanie 
niebezpiecznych ludzi wbrew opinii narodu na polecenie UE”. Z powyższych danych 
wynika, że najwięcej obaw związanych z imigracją do Polski, związanych z jej bezpie-
czeństwem dotyczy odmienności religijnej i kulturowej imigrantów. Łącznie te dwa 
czynniki wskazała ponad połowa wszystkich badanych. Można zatem wnioskować, że 
obecny obraz uczestników badań sondażowych dotyczący masowych migracji zdo-
minowany jest głownie odmiennością religijną i obyczajowo-kulturową. 

Na podstawie badań sondażowych wykonano obliczenia statystyczne metodą współ-
czynnika korelacji Pearsona, który określaja poziom zależności liniowej między zmien-
nymi losowymi [30]. Na podstawie uzyskanych obliczeń wykazano, że występują liczne 
korelacje pomiędzy odpowiedziami na poszczególne pytania oraz nimi a parametrami 
metryczkowymi charakteryzującymi próbę badawczą.  

Pomiędzy odpowiedziami na pytanie dotyczące opinii respondentów o zaintereso-
wanie ich bieżącymi informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa państwa (pytanie 
1 ankiety) a odpowiedziami na pytanie dotyczące zagrożeń naszego kraju wynikających 
z masowych migracji (pytanie 4 ankiety) wynikają istotne korelacje. Silna korelacja 
występuje pomiędzy osobami interesującymi się bieżącymi sprawami bezpieczeństwa 
a dostrzegającymi zagrożenia wynikające z imigracji (ilustrują to dane zawarte w tabeli 2).  

Tabela 2. Obraz zależności pomiędzy poziomem wiedzy o bezpieczeństwie a poczuciem zagrożenia 

masowymi migracjami 

 Czy interesuje się Pani/Pan bieżącymi informacjami 
dotyczącymi bezpieczeństwa państwa? 

tak raczej tak raczej nie nie 
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tak, są dużym 
zagrożeniem 

12 22 4 1 

tak, wydaje mi 
się że są 

zagrożeniem 
23 47 15 2 

nie wiem 2 3 3 0 

nie wydaje mi 
się, żeby były 
zagrożeniem 

1 5 0 0 

nie są żadnym 
zagrożeniem 

0 0 0 0 

Źródło:[opracowanie własne] 

Z poszukiwania dalszych korelacji wynika, że również osoby, które raczej nie 
interesują się bieżącymi sprawami i informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa państwa, 
w większość uznały, że masowe migracje są zagrożeniem dla bezpieczeństwa. Nato-
miast respondenci niezainteresowani bieżącymi sprawami bezpieczeństwa państwa 
i interesujący się w mniejszym stopniu bezpieczeństwem, mniej stanowczo oceniają 
powiązanie masowej imigracji z zagrożeniami.  

Uogólniając, można uznać, że zarówno osoby interesujące się bezpieczeństwem 
państwa, jak i te wykazujące mniejsze zainteresowanie wyrażają opinię o powiązaniu 
imigracji z zagrożeniami państwa. Przy czym zdecydowanie większa grupa podziela 
taką opinię spośród interesujących się bezpieczeństwem.  
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Ciekawym problemem w kontekście zagrożeń wynikających z imigracji jest sposób 
przedostania się do państwa docelowego. Cudzoziemcy przedostający się na terytorium 
państwa docelowego wbrew obowiązującym przepisom, niedopełniający formalności 
legalizacyjnych, podejmujący nielegalnie pracę, uczestniczą w procederze migracji zwanej 
nielegalną. Zjawisko nielegalnej imigracji rozpatrywane jest w dwóch aspektach: 

• nielegalnego przekraczania granicy; 

• nielegalnego pobytu.  
Nielegalne przekroczenie granicy związane jest z łamaniem obowiązujących prze-

pisów w tym względzie. Sytuacja nielegalnego pobytu została określona w dyrektywie 
Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/115/WE [31], oznaczając: obecność na tery-
torium państwa członkowskiego obywatela państwa trzeciego, który nie spełnia lub 
przestał spełniać warunki wjazdu do państwa członkowskiego, określone w art. 5 ko-
deksu granicznego Schengen, albo inne warunki wjazdu, pobytu lub zamieszkania 
w tym państwie członkowskim. Regulacje te dotyczą zarówno cudzoziemców, którzy 
wjechali nielegalnie na terytorium danego państwa, jak i wcześniej przebywających 
legalnie, ale bez ważnego zezwolenia, które utraciło ważność.  

Przedmiotowe warunki wskazane w przywołanej regulacji Kodeksu Granicznego 
Schengen [32] odwołują się do planowanego pobytu na terytorium państw człon-
kowskich nieprzekraczającego 90 dni i obejmują: 

• posiadanie ważnego dokumentu podróży uprawniającego posiadacza do przekrocze-
nia granicy i spełniającego następujące kryteria: jest on ważny przez przynajmniej 
trzy miesiące po planowanej dacie wyjazdu z terytorium państw członkowskich, 
został wydany w okresie ostatnich 10 lat; 

• posiadanie ważnej wizy, jeżeli jest ona wymagana, chyba że obywatele państw człon-
kowskich posiadają ważny dokument pobytowy lub ważną wizę długoterminową; 

• uzasadnienie celu i warunków planowanego pobytu oraz posiadanie wystarczających 
środków utrzymania zarówno na czas trwania planowanego pobytu, jak i na powrót 
do ich państwa pochodzenia lub na tranzyt do państwa trzeciego, co do którego 
istnieje pewność, że uzyskają zezwolenie na wjazd na jego terytorium lub jeżeli mają 
możliwość uzyskania takich środków zgodnie z prawem; 

• fakt, że obywatele państw członkowskich nie są osobami, wobec których dokonano 
wpisu do celów odmowy wjazdu w Systemie Informacji Schengen (SIS); 

• okoliczność, że nie są uważani za stanowiących zagrożenie dla porządku publicz-
nego, bezpieczeństwa wewnętrznego, zdrowia publicznego lub stosunków między-
narodowych żadnego z państw członkowskich, a w szczególności nie dokonano 
wobec nich, na tej samej podstawie, wpisu do celów odmowy wjazdu w krajowych 
bazach danych państw członkowskich.  

Z prawa unijnego wynika zatem, że obywatele państw trzecich muszą spełnić wiele 
warunków, aby ich wjazd na terytorium państw członkowskich był zgodny z prawem. 
Powyższe warunki nie dotyczą sytuacji szczególnych, jaką bez wątpienia jest próba 
wjazdu do państwa członkowskiego osób starających się o ochronę międzynarodową. 
Wskazane warunki wjazdu obowiązują we wszystkich państwach członkowskich 
stosujących dorobek Schengen, w tym w Polsce.  

Dodatkowo na gruncie prawa krajowego problematykę nielegalnej migracji reguluje 
wiele innych aktów normatywnych. W polskiej ustawie – Kodeks wykroczeń – zostało 
wskazane: Kto wbrew przepisom przekracza granicę Rzeczypospolitej Polskiej, podlega 



 

Jarosław Sikora 
 

180 

 

karze grzywny (art. 49a § 1) [33] oraz że usiłowanie i pomocnictwo są karalne (art. 49a 
§ 2), co znalazło swoje rozwinięcie w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny [34]. 

Spenalizowane w kodeksie karnym czyny zabronione dotyczące nielegalnego prze-
kraczania granicy znajdują się w: 

• Art. 264 § 2 – Kto wbrew przepisom przekracza granicę Rzeczypospolitej Polskiej, 
używając przemocy, groźby, podstępu lub we współdziałaniu z innymi osobami, 
podlega karze pozbawienia wolności do 3 lat; 

• Art. 264 § 3 – Kto organizuje innym osobom przekraczanie wbrew przepisom 
granicy Rzeczypospolitej Polskiej, podlega karze pozbawienia wolności od 6 
miesięcy do 8 lat; 

• Art. 264a § 1 – Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej, 
umożliwia lub ułatwia innej osobie pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
wbrew przepisom, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat. 

Powyżej wymienione czyny karalne dotyczące nielegalnego przekraczania granicy 
wydają się być obecnie wystarczające. Ich opis zawiera wszystkie znamiona zabro-
nionych działań występujących we współczesnych nielegalnych migracjach. Kluczowa 
jest jednak możliwość ich praktycznego stosowania uzależnionego od skutecznego 
wykrywania, za które odpowiadają wyspecjalizowane służby i organy państwa. 

5. Podsumowanie 

Na podstawie przedstawionych uwarunkowań regionalnych można uznać, że Polska 
jest atrakcyjnym krajem dla imigrantów. Położenie w sercu Europy, ze wschodnią 
granicą będącą jednocześnie granicą UE i Strefy Schengen. Z punktu widzenia imi-
granta i uchodźcy jest dobrym państwem tranzytowym, ale także docelowym. Emigranci 
podejmują decyzję o przyjeździe do nas ze względu na stosunkową łatwość dalszego 
przemieszczenia na Zachód. Jako kraj rozwinięty gospodarczo posiadamy dobre połą-
czenia komunikacyjne z całym światem. Podróż z naszego kraju drogą lotniczą do 
Europy Zachodniej zajmuje zaledwie 1 godzinę. Podobną odległość samochodem 
i pociągiem pokonać można w kilka godzin. Są to ważne przesłanki uwzględniane 
w planowaniu kierunków przemieszczających się ludzi po świecie. Wewnętrznie 
Polska jest również dobrze skomunikowana, z północy na południe lub ze wschodu na 
zachód podróż lądowa zajmuję średnio najwyżej 7 godzin. Zatem uwzględniając tylko 
czynniki położenia geograficznego i posiadanej infrastruktury komunikacyjnej, Polska 
może jawić się dla migrantów atrakcyjnym krajem. Również inne aspekty, jak uwarun-
kowania geopolityczne, zasięg przestrzenny, poziom rozwoju gospodarczego, w tym 
opieka socjalna, medyczna i warunki bytowe mogą stanowić o atrakcyjności Polski do 
migracji. Geopolitycznie mamy dobrą sytuację, ponieważ jesteśmy członkiem NATO, 
Unii Europejskiej i Strefy Schengen. Posiadamy stosunkowo dobrze rozwiniętą gospo-
darkę i jesteśmy postrzegani jako państwo bezpieczne. Atrakcyjni jesteśmy w porów-
naniu do sąsiadujących z nami państw ze wschodu. Równie atrakcyjni jesteśmy jak 
nasi sąsiedzi południowi, ale niewątpliwie mniej atrakcyjni jesteśmy w stosunku do 
naszych sąsiadów zachodnich czy państw skandynawskich. Stąd Polska, w przewa-
żającej większości, postrzegana jest jako kraj tranzytowy. Nieco inaczej wyglądają 
kierunki imigracji do Polski wynikające z funkcjonowania w naszym kraju od lat 
znacznych diaspor wietnamskiej i czeczeńskiej (imigracja docelowa) oraz imigracji 
zarobkowej Ukraińców i Białorusinów (głównie imigracja czasowa), wynikające również 
z bliskości terytorialnej oraz podobieństwa kulturowego.  
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Ważną cechą polskiej imigracji jest jej charakter tranzytowy, nie jesteśmy pań-
stwem typowej migracji osiedleńczej o charakterze docelowym. Należy zwrócić uwagę, 
że migracja do Polski ma głównie charakter zarobkowy. Imigranci zainteresowani są 
podejmowaniem pracy, dzięki której mogą podwyższyć poziom życia swoich rodzin. 
Często do Polski przyjeżdża tylko jeden członek rodziny, który zarobione tu pieniądze 
wysyła do ojczyzny, przeznaczając je tam również na cele inwestycyjne. Ten sposób 
zarobkowania w Polsce nie wymaga ponoszenia wygórowanych kosztów utrzymania 
przez migrantów, a zarobione pieniądze są dużym wsparciem dla pozostających w ro-
dzimym kraju członków rodziny. Z kolei dla polskiej gospodarki imigracja jest 
korzystna, równoważąc nasz rynek pracy, który ucierpiał wskutek emigracji Polaków 
do państw zachodnich. 

Wielokulturowość, będąca we współczesnym świecie zjawiskiem powszechnym, 
jest obok zamożności społeczeństwa, również czynnikiem wskazującym na atrakcyjność 
przyciągającą imigrantów. Pod tym względem Polska nie jest postrzegana jako kraj 
asymilujący inne nacje narodowe, ponieważ nie jesteśmy otwarci na inne kultury. 
Postrzegani jesteśmy – szczególnie na tle państw zachodnich i skandynawskich – jako 
naród z przewartościowaniami historycznymi i narodowościowymi, wynikającymi 
z przywiązania naszego społeczeństwa do tradycji, kultury oraz religii chrześcijańskiej. 
Wynikająca z doktryny chrześcijańskiej słuszność tylko tej religii, nie ułatwia asymi-
lacji nowo przybyłym innych wyznań. Również z jednowymiarowości narodowej 
naszego społeczeństwa wynika wiele konsekwencji, jak nietolerancja dla inności czy 
brak świadomości pozytywnych cech wielokulturowości. Wśród tych czynników nie-
wątpliwie trzeba upatrywać znaczącą barierę w atrakcyjności Polski dla ewentualnych 
docelowych imigrantów.  

Uwzględniając narastające problemy populacyjne Polski, powinniśmy dysponować 
proimigracyjną polityką i strategią, wzorując się na państwach, którym już przynoszą 
one wymierne korzyści. Szczególnie powinniśmy skupić się na imigrantach od dawna 
przebywających w Polsce, integrujących się z naszym społeczeństwem, niesprawiają-
cych problemów prawnych, posiadających konkretne i przydatne dla nas kompetencje 
zawodowe. Równie powinniśmy być zainteresowani osobami zamieszkującymi u nas 
przez kilka miesięcy, pracujących zarobkowo, płacących podatki i składki ubezpiecze-
niowe. Właśnie takim osobom w pierwszej kolejności powinniśmy ułatwiać funkcjo-
nowanie na naszym rynku pracy oraz tworzyć dogodne warunki do stałego pobytu,  
a w dalszej kolejności obywatelstwa.  

Ze struktury legalnie przebywających imigrantów w Polsce wynikają pewne zależ-
ności. Przede wszystkim przyjeżdżają do nas osoby z biedniejszych krajów zza wschod-
niej granicy. Ukraińcy (przebywało ich tylko w 2020 r. według danych statystycznych 
ponad 228 tys.), stanowią bardzo dużą grupę obcokrajowców, przyjeżdżając głównie 
do pracy w celu polepszenia swojego bytu. Narodowość ta jest bardzo zbliżona do nas 
kulturowo i religijnie, co ma bardzo duży wpływ na bezkonfliktową adaptację. Poje-
dyncze incydenty o charakterze kryminalnym nie stanowią o zagrożeniu z ich strony 
dla bezpieczeństwa Polski.  

Drugą stosunkowo dużą grupę narodowościową w Polsce stanowią Białorusini 
(z szacowaną liczbą w 2020 r. ponad 27 tys.). Geneza ich przyjazdu do Polski jest bardzo 
zbliżona do tej, która sprowadziła Ukraińców, chociaż ostatnio większość przybywa 
z pobudek wynikających z niestabilności politycznej i gospodarczej ich ojczyzny.  
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Niemcy też widzą potrzebę imigrowania do Polski, ale w przeciwieństwie do innych 
narodowości, przede wszystkim w związku z pracą w korporacjach zagranicznych, 
posiadaniem współmałżonka o narodowości polskiej, a osoby młode postrzegają Pol-
skę jako kraj interesujący pod względem kulturowym, społecznym, proponujący mniej 
restrykcyjny styl pracy, stawiający mniej biurokratycznych barier do zakładania biznesu.  

Istotną grupę imigrantów stanowią również Rosjanie, w większości są to osoby 
narodowości czeczeńskiej, uciekający głównie przed represjami politycznymi. Zwiększa 
się również udział imigrantów innych narodowości z Rosji, głównie ze względu na 
pogarszającą się sytuację ekonomiczną tego państwa.  

Obecnie imigranci przybywający do Polski są głównie obywatelami sąsiednich 
państw, w większości o niższym statucie materialnym, nie wliczając w to Niemców. 
Wobec podobieństw kulturowych i religijnych nie stanowią oni istotnego zagrożenia 
dla naszego kraju. Imigranci z innych państw, głównie azjatyckich, innych europejskich, 
w tym Bałkanów i Stanów Zjednoczonych – nie wpływają istotnie na negatywny 
odbiór bezpieczeństwa przez nasze społeczeństwo. 

Pozytywnym aspektem, który wyłonił się w trakcie przeprowadzonych badań, jest 
wysoka ocena poziomu wiedzy polskiego społeczeństwa o bezpieczeństwie. Zdecydo-
wana większość badanych deklarowała interesowanie się bieżącymi problemami bez-
pieczeństwa Polski i uważa Polskę za państwo bezpieczne. Natomiast respondenci tych 
badań mieli problem z wyrażaniem opinii o atrakcyjności naszego krajem dla imi-
grantów. Wskazuje to na potrzebę pogłębionych badań o przyczynach takiego stanu 
wiedzy Polaków. W opinii respondentów, imigranci przybywający do Polski najbardziej 
obawiają się odmienności religijnej i kulturowej Polaków, a w dalszej kolejności małego 
wsparcia socjalnego.  

Na podstawie przeprowadzonych pilotażowych badań można stwierdzić, że polskie 
społeczeństwo obecnie nie widzi istotnych zagrożeń dla naszego państwa ze strony 
imigrantów, ale niezbędne są pogłębione badania dotyczące przyczyn i powodów 
takich postaw, a przede wszystkim poznanie opinii większej grupy, a nie tylko wąskiego 
grona studentów.  

Należałoby w tym celu powołać zespoł badawczy, składający się z ekspertów 
w zakresie nauki o bezpieczeństwie, w szczególności zajmujących się zagadnieniem 
migracji oraz z praktyków w tej dziedzinie, np. pracowników agend rządowych i funkcjo-
nariuszy służb. 

Literatura  

1. Konwencja Narodów Zjednoczonych o prawie morza, Montego Bay, 10 grudnia 1982 r. 
(Dz.U. z 2002 r., nr 59, poz. 543). 

2. Ustawa z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz.U. z 2020 r. poz. 305  
z późn. zm.). 

3. Ustawa z dnia 12 października 1990 r. o ochronie granicy państwowej (Dz.U. z 1990 r., 
nr 78, poz. 461). 

4. Doroszewski W. (red.), Słownik języka polskiego, Wiedza Powszechna, Warszawa 1958-
1969, s. 45. 

5. Paleczny T., Wymiary analizy relacji międzykulturowych, Relacje międzykulturowe, 
kulturoznawcze. Czasopismo Naukowe Instytutu Studiów Międzykulturowych, nr 1, 2017, 
s. 41-42. 

6. https://czasopisma.uni.lodz.pl/studiageogr/article/view/1234 [data dostępu 25.01.2022]. 
7. http://mniejszosci.narodowe.mswia.gov.pl/mne/prawo/ustawa-o-mniejszosciac/raporty-

ustawowe/9711,V-Raport-dotyczacy-sytuacji-mniejszosci-narodowych-i-etnicznych-oraz-
jezyka-regi.html [data dostępu 29.01.2022]. 



 

Współczesne migracje a bezpieczeństwo wewnętrzne Polski 
 

183 

 

8. https://stat.gov.pl/spisy-powszechne/nsp-2011/nsp-2011-wyniki/.htm [data dostępu 
15.05.2020]. 

9. Nowicka E., Rom jako swój i jako obcy. Zbiorowość Romów w świadomości społeczności 
wiejskiej, [w:] Trudne sąsiedztwa. Z socjologii konfliktów narodowościowych, A. Jasińska-
Kania (red.), Scholar, Warszawa 2001, s. 219. 

10. Wiśniewski R., Libańczycy w Polsce. Adaptacja do odmiennych wzorów społeczno- 
-kulturowych, [w:] Obszary i formy wykluczenia etnicznego w Polsce, A. Jasińska-Kania, 
S. Łodziński (red.), Scholar, Warszawa 2009, s. 160–165. 

11. Wiśniewski R., Postawy Polaków wobec obcokrajowców, Studia Migracyjne. Przegląd 
Polonijny, 2, 2011, s. 232. 

12. https://www.isp.org.pl/pl/publikacje/sasiedzi-czy-intruzi-o-dyskryminacji-cudzoziemcow-
w-polsce.html [data dostępu 05.02 2021 r.]. 

13. Thiollet H. (red.), Migranci, migracje. O czym warto wiedzieć, by wyrobić sobie własne 
zdanie, Karakter, Kraków 2017, s. 141, 142, 149 

14. https://interwencjaprawna.pl/wp-content/uploads/2019/06/Polityka-migracyjna-Polski-
wersja-ostateczna.pdf.htm [data dostępu 26.07.2020]. 

15. https://stat.gov.pl/files/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5488/8/5/1/szkolnictw
o_wyzsze_w_roku_akademickim_2017-2018_dane_wstepne.pdf [data dostępu 19.01.2022]. 

16. https://nawa.gov.pl/nawa.html [data dostępu 14.052020]. 
17. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 

(Dz.U. z 2004 r., nr 99, poz. 1001). 
18. Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r., 

poz. 16680. 
19. Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach 9Dz.U. z 2013 r., poz. 1650 z późn. 

zm., Dz. U. z 2020 r. poz. 350. 
20. https://migracje.gov.pl/statystyki/zakres/polska/typ/dokumenty/widok/mapa/rok/2020/?x=

0.5213&y=1.1215&level=1 [data dostępu 19.11.2020]. 
21. https://migracje.gov.pl/statystyki/zakres/polska/ [data dostępu 29.05.2022]. 
22. https://www.rp.pl/Sadownictwo/309039926-Ukraincy-kroluja-w-policyjnych-

statystykach.html [data dostępu 20.11.2020]. 

23. https://migracje.gov.pl/statystyki/zakres/polska/typ/dokumenty/widok/wykresy/rok/2020/.
html [data dostępu 19.11.2020]. 

24. https://sjp.pwn.pl/slowniki/PKB.html [data dostępu 19.11.2020]. 
25. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia 2011 r.  

w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych  
i artystycznych (Dz.U. z 2011 r., nr 179, poz. 1065). 

26. Kukułka J., Bezpieczeństwo a współpraca europejska: współzależności i sprzeczności 
interesów, [w:] Sprawy międzynarodowe, 7, Warszawa 1982, s. 29. 

27. Pawłowski J., Zdrodowski B., Kuliczkowski M. (red.) Słownik terminów z zakresu 
bezpieczeństwa, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2020, s. 28, 20-21, 26, 29 

28. http://encyklopediaap.uw.edu.pl/index.php/Bezpiecze%C5%84stwo_wewn%C4%99trzne.ht
ml [data dostępu 05.02.2020]. 

29. Balicki J., Necel W. (red.), Kryzys migracyjny w Europie, Wydawnictwo Naukowe UKSW, 
Warszawa 2017, s. 54. 

30. https://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane- 
w-statystycepublicznej/3033,pojecie.html [data dostęp: 2 grudnia 2021]. 

31. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32008L0115.html [data 
dostępu 08.12.2020]. 

32. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/pl/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0399.html  
[data dostępu 07.12.2020]. 

33. Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń (Dz.U. z 2019 r., poz. 821, 1238, 
z 2020 r. poz. 568, 956, 1086, 1517, 2112. z późń. zm). 

34. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. z 2020 r., poz. 1444, 1517. 
z późń. zm.). 



 

Jarosław Sikora 
 

184 

 

Współczesne migracje a bezpieczeństwo wewnętrzne Polski 

Streszczenie 
Celem pracy było dokonanie charakterystyki współczesnych masowych migracji w odniesieniu do Polski. 
Wskazano uwarunkowania tego zjawiska na płaszczyźnie położenia regionalnego 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 socjologicznych 
oraz przedstawiciele instytucji odpowiedzialnych za różne aspekty pobytu cudzoziemców w Polsce. W celu 
zbadania tego zjawiska, zastosowano badania sondażowe (techniką ankietowania) do oceny skali i zakresu 

wpływu masowej migracji na kształtowanie polskiej opinii społecznej w zakresie poczucia bezpieczeństwa. 
Pozytywnym aspektem, który wyłonił się w trakcie przeprowadzonych badań, jest wysoka ocena poziomu 
wiedzy polskiego społeczeństwa o bezpieczeństwie. Zdecydowana większość badanych deklarowała inte-
resowanie się bieżącymi problemami bezpieczeństwa Polski i uważa Polskę za państwo bezpieczne. Nato-
miast respondenci tych badań mieli problem z wyrażaniem opinii o atrakcyjności naszego kraju dla imi-
grantów. W opinii respondentów, 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. 
Słowa kluczowe: migracje, kryzys, uchodźcy, sytuacja kryzysowa, bezpieczeństwo wewnętrzne 

Contemporay determinants and trends of migration to Poland 

Abstract 
The aim of this study was to characterise contemporary mass migration with regard to Poland. The 
determinants of this phenomenon at the level of geographical location, geopolitical, cultural and economic 
situation were indicated. The opportunities and threats for Poland resulting from immigration and the sense 
of security of Polish society were identified.  
The research was based on the analysis of available scientific literature concerning public discourse on 
migration and its impact on safety, as well as on the analysis of the content of internet publications on this 
phenomenon. Moreover, opinion surveys were carried out on the image of migration and its impact on the 
safety of Poland. 
Nowadays, migrations occur in every corner of our globe, in every country in the world. People have 
always migrated in various directions, in order to seek better life conditions, satisfy basic existential needs 
or find safety. 
Despite the influx of immigrants to the territory of Poland, which has been observed for years, we are still 
a country with a low stock of immigrants. For this reason, migration issues have not been in the centre on 
the political agenda for a long time, and they have been dealt with mainly by political and sociological 
researchers and representatives of institutions responsible for various aspects of foreigners' stay in Poland.  
A positive aspect that emerged during the conducted research is the high assessment of the level of 
knowledge of the Polish society on security. The great majority of respondents declared interest in current 
problems of Polish security and consider Poland as a safe country. However, the respondents of this study 
had a problem with expressing their opinion on the attractiveness of our country for immigrants. In the 
respondents' opinion, immigrants coming to Poland are afraid of too little social support as well as the 
religious and cultural differences of Poles.  
The conducted research is considered to be a pilot study. More in-depth research on the reasons and causes 
of such attitudes is needed. 
Keywords: migrations, crisis, refugees, crisis situation, internal security 
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Judyta Cabańska1  

Wpływ pandemii COVID-19  

na przepływy migracyjne w Europie  

1. Wprowadzenie  

Skutki pandemii COVID-19 są zauważalne w wielu sektorach gospodarki. Ograni-

czenia związane z zapobieganiem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 spowo-

dowały utrudnienia m.in. w migracjach międzynarodowych. Skutkiem ograniczeń 

w przepływach migracyjnych były problemy kadrowe państw z dużym udziałem imi-

grantów na rynku pracy. Migracje międzynarodowe mają bowiem coraz większe zna-

czenie w gospodarce państw, które zmagają się z niedoborem pracowników. Celem 

rozdziału jest określenie wpływu ograniczeń związanych z pandemią COVID-19 na 

przepływy migracyjne w Europie. Dodatkowo przedstawiono także wpływ zmian 

w przepływach migracyjnych podczas pandemii COVID-19 na rynek pracy w Europie. 

W analizie wykorzystano dane statystyczne pochodzące z Eurostatu oraz Międzynaro-

dowej Organizacji ds. Migracji (IOM, ang. International Organization for Migration).  

2. Migracje międzynarodowe podczas pandemii COVID-19  

Pandemia COVID-19 zatrzymała wzrostowy trend migracji międzynarodowych.  

W 2020 r. liczba migrantów na świecie zatrzymała się na podobnym poziomie jak rok 

wcześniej – 281 mln, co oznaczało jednak spadek o 2 mln wobec szacunków sprzed 

pandemii. Chociaż początkowo spodziewano się, że pandemia ograniczy się do 2020 r, 

stale pojawiające się nowe odmiany koronawirusa sprawiły, że COVID-19 stał się 

długotrwałym problemem globalnym, testując odporność społeczeństw i gospodarek 

[1]. W tej części rozdziału przedstawiono wyniki analizy wpływu ograniczeń zwią-

zanych z zapobieganiem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 na mobilność 

ludzi w pierwszym roku pandemii.  

2.1. Ograniczenia związane z pandemią COVID-19  

Wprowadzone przez władze wielu państw zasady dotyczące podróży podczas 

pandemii COVID-19 ograniczyły międzynarodowy ruch osobowy. Przepływy ludności 

są zakłócane lub uniemożliwiane bezpośrednio lub pośrednio przez środki związane 

z zapobieganiem zarażeniom lub przez konsekwencje, jakie mają one dla wszystkich 

sektorów gospodarki.  

W związku z wysokimi wskaźnikami zaraźliwości i śmiertelności koronawirusa, 

władze państw decydowały się na wprowadzenie szeregu środków zapobiegawczych, 

aby zatrzymać rozwój pandemii. Rządy państw, dostosowując środki zapobiegania roz-

przestrzeniania się wirusa do szybko zmieniającej się sytuacji epidemicznej, zmagały 

się z koniecznością jednoczesnego łagodzenia negatywnych skutków ekonomicznych 

i społecznych pandemii. Wszystkie kraje stanęły przed trudnym zadaniem ochrony 

 
1 Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Instytut Gospodarki Międzynarodowej. 
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zdrowia publicznego poprzez wdrażania środków zapobiegawczych przy jednoczesnym 

przeciwdziałaniu ekonomicznym i społecznym konsekwencjom obostrzeń.  

Zdecydowano się m.in. na ograniczenia dotyczące gromadzenia i przemieszczania 

się (międzynarodowego i wewnętrznego). Wiele przedsiębiorstw, instytucji czy szkół 

działało w trybie zdalnym. Niektóre kraje zakazały wjazdu obywatelom określonych 

krajów (tzw. wysokiego ryzyka), inne natomiast wydały zakaz wjazdu dla wszystkich 

cudzoziemców lub całkowicie zamknięto granice dla wyjazdów i wjazdów wszystkich 

osób, w tym własnych obywateli. Nawet w miejscach, gdzie wprowadzono restrykcyjne 

ograniczenia w przemieszczaniu się, konieczne było zachowanie mobilności w celu 

zapewnienia ciągłości dostaw podstawowych towarów (np. żywnosci, leków) i usług 

(np. służba zdrowia, handel). Według Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji do 

12 lipca 2021 r. wprowadzono w sumie we wszystkich państwach prawie 110 tys. 

różnych restrykcji dotyczących podróży. Jednocześnie w ponad 200 państwach i tery-

toriach zaproponowano 980 wyjątków umożliwiających ograniczone przemieszczanie 

się [1].  

W przeprowadzonej przez IOM analizie ograniczeń mobilności międzynarodowej 

obejmującej pierwszy rok pandemii, wskazano trzy fazy wprowadzania restrykcji: 

lockdowny, ponowne otwarcie, reakcja na nowe mutacje wirusa. Pierwsza faza obej-

mowała ograniczenia w zakresie przemieszczania się pomiędzy państwami w okresie 

od stycznia do maja 2020 r. W pierwszych trzech miesiącach roku wiele państw 

całkowicie uniemożliwiło wjazd na swoje terytorium lub zabroniło podróży z krajów 

o największej liczbie zakażeń. Skala ograniczeń w przemieszczaniu się była bezprece-

densowa – nawet w krajach strefy Schengen, tj. obszaru bez granic wewnętrznych, 

przywrócono tymczasowe granice między państwami. Do końca marca 2020 r. 

wprowadzono 43300 środków ograniczających podróże. Kolejny etap reakcji na pan-

demię obejmował okres od czerwca do września 2020 r. W tym okresie zastępowano 

zakazy podróżowania obowiązkiem przedstawienia zaświadczeń o negatywnym wyniku 

testu na obecność wirusa SARS-CoV-2. Ostatni etap wprowadzania ograniczeń 

w przemieszczaniu się w roku 2020 obejmował działania, będące odpowiedzią na nowe 

mutacje koronawirusa. Z jednej strony państwa starały się zastępować ograniczenia 

w podróżach zaświadczeniami zdrowotnymi, z drugiej strony zmagały się z kolejną 

falą pandemii. W grudniu rządy wielu krajów wprowadziły ograniczenia dotyczące przy-

jazdów z Wielkiej Brytanii w obawie przed nową odmianą koronawirusa zidentyfiko-

wanego w tym kraju [2]. W 2021 r. na skutek wprowadzenia szczepionek przeciw 

COVID-19 ograniczenia dotyczące mobilności były stopniowo znoszone. Podróże 

międzynarodowe stały się dostępne w wielu państwach europejskich po okazaniu 

Unijnego Certyfikatu COVID (UCC).  

Ograniczenia dotyczące przemieszczania się (zwłaszcza te dotyczące podróży 

międzynarodowych) były jednym z najważniejszych i najdłużej utrzymujących się 

środków zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2. Analizując wszystkie 

stosowane środki, można zauważyć, że kontrole podróży międzynarodowych są stoso-

wane konsekwentnie przez cały okres pandemii, podczas gdy inne restrykcje, takie jak 

zamykanie szkół czy wewnętrzne ograniczenia przemieszczania się, były stopniowo 

znoszone. Natomiast ograniczenia związane ze zgromadzeniami czy wymagania doty-

czące pracy zdalnej były częściowo znoszone w połowie 2020 r., ale ponownie 

zastosowano je, gdy pojawiły się nowe warianty koronawirusa [1].  
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2.2. Migracje ludności w Europie podczas pandemii COVID-19  

W konsekwencji wprowadzonych ograniczeń dotyczących podróży międzynarodo-

wych globalna liczba przyjazdów turystycznych spadła w 2020 r. do 396 mln z 1,4 mld 

w 2019 r. Liczba migrantów na świecie w 2020 r. zatrzymała się na podobnym 

poziomie jak rok wcześniej – 281 mln. Przed pandemią prognozowano jednak, że 

liczba migrantów wzrośnie o 2 mln. Migracje na stałe do państw wysoko rozwiniętych, 

skupionych w OECD, zmniejszyły się o ponad 30% – do 3,7 mln w 2020 r. 

Ograniczenia w mniejszym stopniu dotknęły największą grupę migrantów ekonomicz-

nych (169 mln), a w największym – migracje z uwagi na łączenie rodzin czy ochronę 

międzynarodową [3].  

Europa od wielu lat pozostaje popularnym miejscem docelowym dla migrantów. 

W 2020 r. w Europie było 87 mln migrantów, tj. 30,9% światowej populacji mi-

grantów. Azja była natomiast celem migracji dla 86 mln, a Ameryka Północna dla 

59 mln osób. Wśród obywateli państw trzecich, którzy pod koniec 2020 r. zamieszkiwali 

w Unię Europejską i posiadali ważne zezwolenie na pobyt, większość posiadała 

dokumenty pobytowe wydane ze względów rodzinnych lub zawodowych (wyk. 1).  

 
Wykres 1. Ważne dokumenty pobytowe migrantów w UE w 2020 r. według powodu wydania. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie [4] 

Analizując natomiast pierwsze zezwolenia na pobyt wydane w 2020 r., możemy 

zaobserwować spadek ich liczby do 2,25 mln w porównaniu do 3 mln wydanych 

w 2019 r. Spadek ten należy wiązać z ograniczeniami w podróżowaniu wprowa-

dzonymi w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19. Pandemia miała 

szczególnie negatywny wpływ na zezwolenia na pobyt ze względów edukacyjnych – 

ich udział zmniejszył się z 14% w 2019 r. do 11% w 2020 r. Powody wydania 

pierwszych zezwoleń na pobyt w 2020 r. przedstawione zostały na wykresie 2.  
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Wykres 2. Powód wydania pierwszego zezwolenia na pobyt w UE w 2020 r.  

Źródło: opracowanie własne na podstawie [5] 

Najwięcej pierwszych zezwoleń pobytu w roku 2020 wydano obywatelom Ukrainy, 

choć ich liczba spadła w stosunku do roku 2019 – z 756 574 do 601 227. Obywatelom 

Maroka wydano natomiast 123 445 dokumentów pobytowych (spadek z 133 009 

w 2019), a Indii 79 273 (spadek z 130 947 w 2019) .  

Pandemia COVID-19 w szczególnie negatywny sposób dotknęła uchodźców. Liczba 

nowych wniosków azylowych złożonych w 2020 r. w krajach OECD zmniejszyła się 

o 31%. Był to największy spadek od początku lat 90. XX w. W przypadku UE 

oznaczało to ograniczenie nowych aplikacji do 416,6 tys. (o 214,7 tys. mniej niż 

w 2019 r.) i powrót do poziomu sprzed 2015 r. [3]. W 2020 r. osoby ubiegające się 

o azyl pochodziły z prawie 150 państw. Najwięcej osób pochodziło z Syrii, Afganistanu, 

Wenezueli i Kolumbii. Restrykcje pandemiczne skłoniły UNHCR do wstrzymania 

przesiedleń uchodźców z obozów do bezpiecznych państw trzecich. W efekcie w 2020 r. 

przesiedlono najmniej osób w historii – 34,4 tys. (spadek o 64% ze 120 tys. w 2019 r.). 

Jednocześnie pandemia nie spowodowała zmniejszenia liczby osób przymusowo 

przesiedlonych. Według Biura UNHCR liczba osób przymusowo przesiedlonych 

w 2020 r. wzrosła do 82,4 mln, z czego 26,4 mln to uchodźcy. Pod koniec 2020 r. w UE 

mieszkało 10% wszystkich uchodźców na świecie. W związku z mniejszą pomocą ze 

strony państw zaangażowanych w walkę z pandemią uchodźcy w największym stopniu 

odczuli zdrowotne i ekonomiczne skutki pandemii [6].  

W ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy 2021 r. w UE złożono 427 tys. wnio-

sków o udzielenie azylu (z czego 356 tys. to wnioski złożone po raz pierwszy). Jest to 

o 23% więcej niż w tym samym okresie w 2020 r., ale o 16% mniej niż w okresie 

sprzed pandemii (w tym samym okresie w 2019 r.). We wrześniu liczba wniosków 

przekroczyła 70 tys., co stanowi najwyższy poziom na miesiąc od 2016 r. [7].  

Pandemia COVID-19 okazała się czynnikiem ograniczającym nieregularne migracje. 
Według Frontexu liczba wykrytych nielegalnych prób przekroczenia granicy zewnętrz-
nej UE wynosiła w 2020 r. 125,1 tys. Stanowi to spadek o 12% w porównaniu z 2019 r. 
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i najniższy odsetek od 7 lat. 86 300 osób przekroczyło granice drogą morską (spadek 
o 19% w porównaniu z 2019 r.), natomiast 38 800 osób przekroczyło granice lądowe 
(wzrost o 9% w porównaniu z 2019 r.). Największą grupę osób nielegalnie przekra-
czających granice UE w 2020 r. stanowili obywatele Syrii (17,3%), Maroko (13,7%) 
oraz Algierii (10,6%) [8]. W kwietniu 2020 roku, kiedy w państwach UE obowią-
zywały najostrzejsze restrykcje, wykryto poniżej 1,5 tys. przekroczeń granicy,  
a w maju – 4,6 tys. Liczba ta zaczęła rosnąć wraz ze znoszeniem ograniczeń (do ponad 
20 tys. w listopadzie) [3]. W okresie od stycznia do października 2021 r. odnotowano 
161 600 przypadków nielegalnego przekroczenia granicy, tj. o 72% więcej niż w tym 
samym okresie w 2020 roku [8]. Utrudnienia w podróżowaniu uczyniły nieregularne 
migracje jeszcze bardziej niebezpiecznymi. Od marca 2020 roku do lipca 2021 r. ok. 
5,4 tys. osób straciło życie w trakcie próby przedostania się na teren UE, w tym, co 
najmniej 3 165 na morskich szlakach prowadzących do Europy [3].  

3. Wpływ przepływów migracyjnych na rynek pracy w Europie podczas 

pandemii COVID-19 

Pandemia spowodowała problemy społeczno-gospodarcze, które dotknęły społecz-
ności, firmy i organizacje na całym świecie, oddziałując na rynki finansowe i globalną 
gospodarkę [9]. Ograniczenie migracji negatywnie wpłynęło na gospodarkę państw 
przyjmujących, zwłaszcza sektory wykorzystujące mobilność ludzi. Państwa z dużym 
udziałem migrantów mierzyły się z niedoborem pracowników w sektorach, takich jak 
ochrona zdrowia (np. 33% lekarzy w Wielkiej Brytanii to cudzoziemcy), rolnictwo (we 
Włoszech 11% pracowników to migranci) oraz w usługach (18% zatrudnionych 
w Niemczech) [3]. W okresie pandemii migranci nie tylko napotykali na ograniczenia 
związane z przemieszczaniem się, ale także odczuwali większą niepewność, jeśli chodzi 
o warunki pracy czy bezpieczeństwo zdrowotne [6]. Potencjalnym skutkiem ograni-
czonych możliwości podejmowania pracy przez migrantów dla krajów wysyłających 
był spadek wartości przekazów pieniężnych do państw rozwijających się. Globalnie 
nie odnotowano jednak załamania wartości przekazów pieniężnych do państw rozwi-
jających się – spadły one w 2020 r. jedynie o 1,6%, do 540 mld dol. Przykładem jest 
niewielki spadek transferów od pracujących w Polsce migrantów zarobkowych 
z Ukrainy. Wynikało to ze stopniowego otwierania gospodarek i odbicia ekonomicznego 
na świecie w drugiej połowie roku [3].  

W 2020 r. na rynku wewnętrznym UE zatrudnionych było 189,1 mln osób w wieku 
od 20 do 64 lat. 4,6% wszystkich zatrudnionych stanowiły osoby spoza UE  
(8,6 mln). Wskaźnik zatrudnienia w UE wśród ludności w wieku produkcyjnym był 
w 2020 r. wyższy w przypadku obywateli Unii (73,3%) niż w przypadku osób spoza 
Unii (57,6%). Wielu obywateli spoza UE to tzw. pracownicy o krytycznym znaczeniu.  

W 2020 r. obywatele spoza UE byli nadmiernie reprezentowani w niektórych sekto-
rach gospodarki, takich jak: działalność związana z zakwaterowaniem, usługami gastro-
nomicznymi (zatrudnienie obywateli państw spoza UE wynosiło 11,4% w stosunku do 
3,8% zatrudnienia obywateli państw UE), działalność związana z administracyjną 
obsługą biura i działalność wspomagająca (7,1% w stosunku do 3,7%), praca w go-
spodarstwie domowym (6,5% w stosunku do 0,7%) oraz budownictwo (8,6% 
w stosunku do 6,4 %). Biorąc pod uwagę zawody, obywatele spoza UE byli nadmiernie 
reprezentowani w następujących grupach zawodowych: osoby sprzątające i pomagające 
(zatrudnienie obywateli państw spoza UE wynosiło 11% w stosunku do 3,1% zatrud-
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nienia obywateli państw UE), pracownicy usług osobistych (9 % w stosunku do 4,2%), 
pracownicy opieki osobistej (5,1% w stosunku do 2,9%), pracownicy budowlani (5,8% 
w stosunku do 3,6%), robotnicy pomocniczy w górnictwie, budownictwie, przemyśle 
i transporcie (5,6% w stosunku do 2,4%) [7]. Funkcjonowanie tych sektorów było 
szczególnie zagrożone podczas okresu największych ograniczeń mobilności ludzi.  

Ograniczenie przepływów migracyjnych w kilku przypadkach przełożyło się także 
na negatywne trendy demograficzne, np. spadek liczby ludności Niemiec w 2020 r. 
(spadek o 650 tys.; po raz pierwszy od 10 lat).  

4. Podsumowanie  

W zglobalizowanej rzeczywistości oraz w obliczu rosnącej populacji na świecie 
należy się spodziewać intensyfikacji ruchów migracyjnych. Procesy migracyjne nie mogą 
być dłużej traktowane jako stan wyjątkowy, który osiągnie nasycenie, a następnie ab-
sorbcja migracyjna powróci do stanu równowagi [10]. W okresie pandemii można było 
zaobserwować, jak bardzo niektóre sektory gospodarki są uzależnione od 
pracowników pochodzących z innych krajów.  

Należy zauważyć, że możliwości określenia wpływu restrykcji związanych z pan-
demią COVID-19 na przepływy migracyjne są ograniczone, gdyż aktualność i często-
tliwość gromadzenia danych nie są wystarczające do zapewnienia odpowiednich infor-
macji na ten temat. Niewystarczające dane przyczyniają się do niedostatecznego wpły-
wania na o politykę regionalną lub lokalną [11].   

Z przeprowadzonej analizy można wywnioskować, że ograniczenia migracji do 
Europy przyczyniły się do zmniejszenia napływu migrantów do państw UE, co znalazło 
swoje odzwierciedlenie w sytuacji na rynku pracy. Zwiększenie niedoborów pracowni-
ków w krytycznych sektorach prowadzi do spowalniania odbudowy gospodarek po 
pandemii. Znoszenie ograniczeń pandemicznych w 2021 r. umożliwiło częściowe wzno-
wienie podróży, ale jak zauważa Kugiel (2021) powrót do sytuacji sprzed pandemii 
komplikują m.in. nierówności między państwami w dostępie do szczepionek, zróżnico-
wane polityki dotyczące warunków wjazdu do różnych krajów i brak powszechnie 
uznawanych certyfikatów szczepień. Utrudnianie mieszkańcom państw rozwijających 
się legalnej migracji będzie skłaniało więcej osób do podejmowania prób migracji 
nieregularnej. Unia Europejska powinna wspierać udrożnienie kanałów legalnej migracji, 
m.in. przez finansowanie szczepień w państwach najuboższych i poparcie wysiłków 
międzynarodowych w celu wypracowania uniwersalnego certyfikatu szczepień oraz 
ujednolicenia wymagań dla podróżnych [3]. Ponadto należy zwrócić uwagę na kwestię 
współpracy globalnej w sferze zdrowia publicznego. Wiele rządów niechętnie inwestuje 
w swoje systemy opieki zdrowotnej, podczas gdy eksperci ostrzegają, że choroby od-
zwierzęce stanowią zagrożenie dla życia ludzi oraz mogą poważnie zakłócić funkcjo-
nowanie zintegrowanej gospodarki światowej. Współpraca międzynarodowa w sferze 
zdrowia publicznego ma zasadnicze znaczenie. Obszarem szczególnego zainteresowania 
powinny być systemy opieki zdrowotnej w krajach słabiej rozwiniętych, w których 
istnieje prawdopodobieństwo wystąpienia wielu chorób zakaźnych. Konieczne jest 
zatem prowadzenie skutecznej polityki imigracyjnej dostosowanej do potrzeb rynku 
pracy państw członkowskich UE w połączeniu z polityką rozwojową.  
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Wpływ pandemii COVID-19 na przepływy migracyjne w Europie 

Streszczenie 
W opracowaniu podjęto próbę określenia wpływu ograniczeń związanych z pandemią COVID-19 na prze-
pływy migracyjne w Europie. Z przeprowadzonej analizy można wywnioskować, że ograniczenia migracji 
do Europy przyczyniły się do zmniejszenia napływu migrantów do państw UE, co znalazło swoje odzwier-
ciedlenie w sytuacji na rynku pracy. Zwiększenie niedoborów pracowników w krytycznych sektorach 
może doprowadzić do spowolnienia odbudowy gospodarek po pandemii. Znoszenie ograniczeń pande-
micznych w 2021 r. umożliwiło częściowe wznowienie mobilnosci, ale powrót do sytuacji sprzed pandemii 
komplikują m.in. nierówności między państwami w dostępie do szczepionek czy zróżnicowane polityki 
dotyczące warunków wjazdu do różnych krajów.  
Słowa kluczowe: migracje, COVID-19, rynek pracy w UE  

Impact of the COVID-19 pandemic on the migratory flows in Europe  

Abstract 
The study attempts to present the impact of restrictions related to the COVID-19 pandemic on migration 
flows in Europe. The analysis shows that the restrictions on migration to Europe contributed to the reduc-
tion of the inflow of migrants to the EU countries, which influenced on the situation on the labor market. 
Increasing labor shortages in critical sectors could slow down economic recovery from the pandemic. 
Removing the pandemic restrictions in 2021 allowed for a partial resumption of mobility, but the return to 
the pre-pandemic situation is complicated, among others, by inequalities between countries in access to 
vaccines or different policies regarding the conditions of entry to different countries.  
Keywords: migration, COVID-19, labour market in the EU  
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