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Granice jako instrument polityki migracyjnej 

dr hab. Monika Trojanowska-Strzęboszewska, prof. ucz., Katedra Stosunków 

Międzynarodowych i Studiów Europejskich, Instytut Nauk o Polityce i Administracji, 

Wydział Społeczno-Ekonomiczny, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego 

w Warszawie  

Granice są podstawową instytucją życia społecznego i towarzyszą 

ludzkości od jej zarania, niemniej badania nad ich wymiarem terytorialnym, 

organizacyjnymi i konceptualnym nadal nie ustają. Związane jest to przede 

wszystkim z ich niestałością, jak i wieloznacznością, wynikającą z ich silnie 

kontekstualnego charakteru. Badacze nauk społecznych zauważają, że nie ma 

dwóch takich samych granic, a charakter i funkcje pełnione przez daną granicę 

odzwierciedlają układ stosunków politycznych, gospodarczych i społeczno- 

-kulturowych konkretnego czasu i miejsca. Stąd też w studiach nad granicami 

wpływowy jest trend badań lokalnych.  

Równocześnie granice są też miernikiem szerszych zmian społecznych, 

ukazując trendy w zakresie kondycji państw, społeczeństw, a nawet cywili-

zacji. Na gruncie nauk politycznych, czy szerzej – społecznych, już od trzech 

dekad prowadzona jest ożywiona dyskusja nad cechami współczesnych granic 

oraz ich zmieniającymi się znaczeniami w relacji do takich pojęć jak tery-

torium, władza, państwo narodowe, suwerenność, polityka, naród czy obywa -

telstwo. Dyskusja ta ma szczególny wymiar w Europie, ponieważ ogólnoświa-

towym tendencjom oddziałującym współcześnie na granice państwowe, 

takim jak globalizacja, technicyzacja i informatyzacja, wzrost demograficzny 

i rosnąca skala migracji, towarzyszy także bezprecedensowa zmiana ładu 

politycznego i gospodarczo-społecznego w postaci integrującej się Unii 

Europejskiej. Powoduje to to, że Europa stała się szczególnym laboratorium 

współczesnych granic, dostarczając szeregu dowodów ich dwuznaczności, 

w zakresie pełnionych funkcji, jak i ambiwalencji, w odniesieniu do uzyski-

wanych efektów tych działań.   

Jednym z fundamentalnych wymiarów granic w ujęciu procesualnym jest 

to, że są one instrumentami polityki państwowej. Państwa nie tylko realizują 
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swoją politykę poprzez zmiany lokalizacji granic, ale także kształtują 

funkcje, jakie dane granice mają pełnić. W tym sensie granice są się też 

instrumentami polityki migracyjnej. Sprzęgnięcie granic z polityką migracyjną 

odzwierciedla niezaspokojone jak dotąd dążenie państw do kontroli stru-

mieni migracji. Dążenie to wyrasta z podstawowego uprawnienia władzy 

państwowej do decydowania o tym kto może, a kto nie wjechać na terytorium 

państwa i na jakich warunkach. W tym celu państwa wykorzystują granice, 

a kontrole graniczne czynią zasadniczymi instrumentami regulacyjnymi 

w polityce imigracyjnej. Procesy te są intensywnie obecne właśnie Europie, 

której większość państw to kraje docelowe migracji przymusowych i dobro -

wolnych, zarobkowych i uchodźczych, regularnych i nieregularnych. W służbie 

politykom imigracyjnym europejskie granice stały się m.in. mobilne, poli -

semiczne, a nawet inteligentne (smart borders).  
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Kogo chcemy, kogo nie? Kilka uwag o polskiej polityce 

migracyjnej w okresie międzywojennym i po 1945 r. 

prof. dr hab. Konrad Zieliński, Katedra Ruchów Politycznych i Badań Etnicznych, 

Instytut Nauk o Polityce i Administracji, Wydział Politologii i Dziennikarstwa, 

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej; Muzeum Getta Warszawskiego 

Po odzyskaniu niepodległości politykę migracyjną państwa polskiego, 

zwłaszcza jej komponent imigracyjny, cechowała daleko posunięta selek-

tywność. Dotyczyło to także przyznawania bądź uznania obywatelstwa osób, 

które z racji zamieszkiwania na obszarach, które znajdowały lub znalazły się  

w granicach dawnego i nowego państwa polskiego, z uwagi na pochodzenie 

czy z powodu więzów rodzinnych, mogły starać się o polskie obywatelstwo. 

W ostatnich latach Wielkiej Wojny i pierwszych latach niepodległości agendy 

polskiej władzy starały się o powrót do kraju mas uchodźców, emigrantów 

i repatriantów, zwłaszcza z ogarniętej wojną domową Rosji. Włożono w to 

wiele wysiłku i mimo obaw przed indoktrynacją komunistyczną i ruchami 

„wywrotowymi”, chciano zamanifestować wolę odrodzenia w pełni nie-

podległego państwa i związać pozostających za granicą, potencjalnych 

obywateli, ze sprawą polską. W tym „pionierskim” okresie w zasadzie nie 

czyniono różnicy co do narodowości przybyszy, ale dość szybko dało się 

zauważyć forowanie etnicznych Polaków i rzymskich katolików. Z uwagi na 

sytuację gospodarczą i nadmiar siły roboczej na polskim rynku pracy, 

wkrótce zaczęto hamować reemigrację i utrudniać imigrację, wspierając 

emigrację zarobkową i osadniczą. W emigracji widziano również element 

polityki narodowościowej, umożliwiający ograniczenie liczby mniejszości 

narodowych w kraju, zwłaszcza żydowskiej.  

Okres powojenny to wymiana ludności w myśl ustaleń traktatowych oraz 

naturalne procesy repatriacyjne, ale polityka migracyjna została zdominowana 

przez emigrację. Zwłaszcza w latach stalinowskich przyjazdy cudzoziemców 

były nieliczne, a przez cały okres PRL polityka imigracyjna restrykcyjna, 

ściśle reglamentowana i polegająca na pełnej kontroli przyjeżdżających, co 

było wypadkową ideologicznego charakteru państwa. O ile w międzywojniu 
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polityka migracyjna państwa spotykała się z poparciem dużej części spo -

łeczeństwa, zarówno jeśli chodzi o plany osadnicze i miraże kolonialne, jak 

i chęć „wypchnięcia” z kraju Żydów, w PRL opinia społeczna nie miała 

znaczenia dla decydentów. Poza prawem stanowionym i podanym do 

publicznej wiadomości, istotne znaczenie miały niejawne wytyczne organów 

bezpieczeństwa, a na całym systemie niemal do 1989 r. ciążyła uznaniowość 

i niejasność kryteriów regulujących wjazdy i wyjazdy z Polski.  

W referacie nakreślono założenia polskiej polityki migracyjnej w okresie 

międzywojennym i po drugiej wojnie światowej (do 1989 r.) ze szczególnym 

uwzględnieniem przesłanek etnicznych i politycznych.  

 

  



VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Ekonomiczne, kulturowe i społeczne  

wymiary migracji”, 20 stycznia 2023 roku, Wystąpienia Gości Honorowych 
 

15 

Muzyczne historie migracji w czasach kolonialnych  

dr Justyna Laskowska-Otwinowska, Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie 

Mapy z początków XX w. ukazują nam rozległe terytoria Afryki, Azji 

prawie w całości podzielone i podporządkowane kilku, zaledwie, państwom 

europejskim. W tym czasie ogromne imperia kolonialne zajmowały ponad  

73 mln km², to jest około 55% powierzchni globu  i mieszkało w nich około 

35% ogółu ówczesnej ludności świata. Kolonializm był źródłem wielorakich 

przemian kulturowych, pośród których szczególnie zainteresowało mnie 

upowszechnianie muzyki ludowej krajów skolonializowanych. Proces ten 

miał kilka etapów. Pierwszym z nich było organizowanie specjalnych wypraw 

w celu nagrywania lokalnej muzyki przez wielkie metropolitalne firmy 

fonograficzne, takie jak niemiecki Odeon czy francuski Pathe. Następnym – 

budowa sieci dystrybucji nagrań przez te firmy oraz radio,  nie tylko 

w metropoliach, ale też wewnątrz kolonii. Procesom tym towarzyszyło 

powstawanie nowych gatunków muzycznych powstających w konsekwencji 

globalnych spotkań imigrantów z całego świata. Charakterystycznym dla tego 

miejscem były kolonialne porty, które przyjmowały tysiące wędrowców 

z odległych kontynentów poszukujących pracy. Globalna dystrybucja nowych 

gatunków była trzecim elementem interesującego mnie w zjawiska. Czwarty 

etap miał duże znaczenie dla ruchów antykolonialnych. Było nim wyko-

rzystywanie rozpowszechnionej przez imperia muzyki w formie nagrań do 

celów wyzwoleńczych. Produkcja gramofonowa wyprzedzała bowiem dekolo-

nizację w innych dziedzinach kultury, na przykład w obszarze literatury, 

malarstwa. Ruchy migracyjne zaś, dzięki mieszaniu się grup imigranckich, 

dały asumpt do stworzenia nowych gatunków muzyki, która zawładnęła 

wyobraźnią słuchaczy jako nowy gatunek – muzyka popularna, której dziś 

słuchamy najczęściej. Referat pozwoli przyjrzeć się tym mechanizmom 

z większą dokładnością. 
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Współczesne wyzwania migracyjne w Polsce 

dr hab. Paweł Hut, Katedra Ustroju Pracy i Rynku Wydział Nauk Politycznych 

i Studiów Międzynarodowych, Uniwersytet Warszawski  

Procesy wędrówkowe ludności są – oprócz ruchu naturalnego, elementem 

kształtującym strukturę ludności danego obszaru (państwa). Na zaintereso-

wanie przemieszczaniem się osób wpływ ma szereg czynników – zostały one 

podzielone wg kryterium oddziaływania na migranta, na czynniki przycią -

gające i wypychające. 

Współczesne: łatwość i dostępność przemieszczania się powodują 

wyraźne zmiany w strukturze ludności zamożnych państw Północy (Zachodu) 

i ubogich państw Południa. Chęć zmiany warunków życia skłania migrantów 

do najbardziej ryzykownych zachowań. Wynika to z ogromnej przepaści pod 

względem rozwoju obszarów, z których się wywodzą w stosunku do obszarów, 

na które chcą wyjechać. Wskazane ryzykowne zachowania to nie tylko 

zagrożenie stania się ofiarami handlu ludźmi, ale także wykorzystywanie 

w sporach granicznych i wywoływanie presji międzynarodowej. 

Ziemie Polskie od czasów zaborów były obszarem masowej emigracji: 

stałej: zamorskiej (USA, Kanada, Brazylia, Argentyna) i kontynentalnej 

(Francja, Niemcy), a także czasowej – do Francji, Niemiec czy Belgii. Pozo-

stałością tamtych czasów są ogromne skupiska potomków ówczesnych 

emigrantów w obu Amerykach. Także w odrodzonym Państwie Polskim 

emigracja była powszechnym sposobem na poprawienie swego losu. 

Ogromne zmiany w strukturze ludności przyniosła II wojna światowa – w tym 

także wskutek wielomilionowych przemieszczeń ludności polskiej. Okres 

powojenny do 1989/1990 roku był zróżnicowany pod względem podejścia do 

migracji: migracje obejmowały wówczas wybrane grupy ludności, głównie 

z przesłanek etnicznych. 

Po upadku komunizmu wzrosło zainteresowanie emigracją z Polski – przy 

czym swoje apogeum osiągnęło zaraz po wstąpieniu Polski do Unii Euro-

pejskiej. Pierwsze pięciolecie przyniosło masowy wyjazd młodych Polaków: 

przede wszystkim do państw, które nie przyjęły okresów przejściowych 
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ograniczających napływ osób z Europy Środkowej. Żywiołowość i masowość 

tego procesu spowodowały nieodwracalne zmiany w strukturze ludności 

Polski. Wywołując nie tylko deficyt na rynku pracy, ale także depopulację 

niektórych regionów, a także nie dając dostatecznej grupy kobiet, której 

potomstwo zapewniłoby minimalny poziom zastępowalności pokoleń.  

W związku z rosnącymi różnicami gospodarczymi pomiędzy Polską 

i sąsiednimi państwami na Wschodzie, równolegle z masową emigracją 

poakcesyjną z Polski, nastąpiła imigracja z Ukrainy i Białorusi. Szczególnie 

dla obywateli ukraińskich masowe przyjazdy do Polski stały się sposobem na 

uzyskanie zadowalających dochodów.  

W świetle danych statystycznych zwiększa się także liczba imigrantów 

pozaeuropejskich. O znaczącym wzroście imigracji do Polski przesądziły też 

przyjazdy uchodźców po wybuchu wojny rosyjsko-ukraińskiej. 

Wśród kluczowych wyzwań migracyjnych we współczesnej Polsce należy 

wymienić: 

A. przygotowanie prawne i instytucjonalne do zarządzania emigracją 

i imigracją: 

• analizę przepisów regulujących odpływ i napływ osób na terytorium RP, 

• ocenę istniejących obecnie instytucji zajmujących się procesami 

migracyjnymi, z uwzględnieniem efektywności zarządzania i rozwa-

żenie zmian; 

B. decyzje polityczne dotyczące strategicznych obszarów  związanych 

z migracjami: 

• analiza czynników bezpieczeństwa demograficznego RP (depopulacja 

regionów), 

• odejście od dotychczasowego reaktywnego modelu działania (określenie 

celów), 

• określenie celów i kryteriów imigracyjnych,  

• określenie celów polityki polonijnej; 

C. percepcja społeczna procesów migracyjnych.  
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Konflikt jako przyczyna emigracji –  

rola wojen w generowaniu ruchów migracyjnych 

Patrycja Lipold, p.lipold@akademia.mil.pl, Akademia Sztuki Wojennej, Centrum 

Badań nad Bezpieczeństwem, www.wojsko-polskie.pl/aszwoj 

Wśród czynników wypychających, które mają wpływ na przemieszczanie 

się ludności wyróżnia się determinanty historyczne, społeczno-polityczne, 

demograficzne, ekonomiczne oraz prawne. Są to czynniki, które powodują 

przesiedlenia zarówno wewnątrz kraju, jak i poza nim. Dwie pierwsze dekady 

oraz początek trzeciej dekady XXI wieku pokazały, że istotnym czynnikiem, 

który wygenerował masowe ruchy migracyjne była wojna. Od początku XXI w. 

wojny spowodowały przesiedlenia kilkudziesięciu milionów osób. Procesem 

tym dotknięta była również Europa – najpierw poprzez masową migrację 

w 2015 r. osób z krajów Bliskiego Wschodu (głównie Syrii), a późnej – po 

wybuchu wojny na Ukrainie – migrację uchodźców z tego kraju.  

Celem niniejszego referatu jest analiza konsekwencji konfliktów zbroj-

nych, będących katalizatorem masowej migracji oraz przesiedleń wewnątrz 

kraju. Hipoteza ta testowana jest za pomocą analizy wojen m.in. w Syrii, 

Afganistanie, Iraku i na Ukrainie oraz badania ich sprawczości w powodo-

waniu ruchów migracyjnych wewnątrz kraju oraz poza nim. Dociekania 

badawcze w pracy zostały oparte na modelu analityczno-empirycznym. Dane 

liczbowe dotyczące migrantów oraz uchodźców ubiegających się o azyl 

pochodzą ze statystyk UNHCR, Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji 

oraz Biura ONZ ds. Koordynacji Pomocy Humanitarnej (OCHA). Wyniki 

wskazują, że wojna może przyczyniać się do powstania wielomilionowych 

ruchów migracyjnych, a przez to wywoływać nieoczekiwane konsekwencje 

dla państw sąsiednich oraz dalszych, będących docelowymi państwami dla 

uchodźców oraz migrantów. Praca wnosi wkład w badania nad współ-

czesnymi przyczynami migracji oraz konsekwencjami wojny dla państw.    
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Migranci przymusowi  

a sektor finansów publicznych Szwecji 

Magdalena Elmkvist, magdalena.elmkvist@pensionsmyndigheten.se, UniweRsytet 

w Białymstoku, Wydział Ekonomii i Finansów, www.weif.uwb.edu.pl // Pensionsmyn-

digheten (Urząd ds. Emerytalnych i Rentowych), www.pensionsmyndigheten.se 

Istnieje wiele badań ukazujących wpływ migracji na kształt finansów 

publicznych krajów przyjmujących, jednakże badania wykazujące wpływ 

migrantów przymusowych, czyli grupy, której czas integracji jest dłuższy 

w porównaniu z innymi grupami migrantów czy autochtonami, na kształt 

dochodów i redystrybucję wydatków budżetu państwa występują w pojedyn-

czych egzemplarzach. W ostatnich latach znaczną część migracji do Szwecji 

stanowiła migracja przymusowa, zaś ilość wydanych pozwoleń na pobyt 

znacznie wzrosła, zmiany te są widoczne już od pierwszych lat XXI wieku.  

Szwecja ma szeroko rozbudowany system opieki społecznej, do którego 

prawidłowego funkcjonowania wymagane są odpowiednie nakłady finansowe, 

które z racji charakteru państwa opiekuńczego mogą znacznie się różnić od 

nakładów finansowych w innych państwach europejskich. Mając na względzie 

założenia polityki integracyjnej uniezależniające dostęp do instrumentów 

opieki społecznej od pochodzenia jednostki, należy spodziewać się wpływu 

migracji przymusowej na finanse publiczne. 

Wpływ migracji przymusowej został przeanalizowany z naciskiem na funkcje 

fiskalną i redystrybucyjną budżetu państwa. Przeanalizowano przychody 

i wydatki budżetu państwa bezpośrednio związane z migrantami przymusowymi. 

Przeprowadzono również analizę porównawczą trzech grup beneficjentów 

(migrantów przymusowych, pozostałych migrantów oraz autochtonów) 

pobierających świadczenia socjalne związane z niskim poziomem dochodów 

świadczeniobiorców. 

Wskazano także potencjalne działania mogące przyczynić się do poprawy 

finansów publicznych państwa oraz ich długookresowej stabilizacji.  



VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Ekonomiczne, kulturowe i społeczne  

wymiary migracji”, 20 stycznia 2023 roku, Wystąpienia Uczestników  

 

23 

Prawne mechanizmy inkluzji uczniów uchodźczych 

w polskim systemie edukacji 

Joanna Lubimow, jlubimow@ajp.edu.pl, Zakład Bezpieczeństwa, Wydział Admi-

nistracji i Bezpieczeństwa Narodowego, Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie 

Wielkopolskim 

Łukasz Budzyński, lbudzynski@ajp.edu.pl, Zakład Bezpieczeństwa, Wydział 

Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego, Akademii im. Jakuba z Paradyża 

w Gorzowie Wielkopolskim 

Polski system prawa zawiera regulacje mające na celu zaspokojenie 

potrzeb uczniów cudzoziemskich w zakresie prawa do nauki oraz szeroko 

rozumianych warunków kształcenia przyjaznych inkluzji dziecka w środowisko  

szkolne. Napływ po 24 lutego 2022 r. dzieci z doświadczaniem uchodźczym 

z Ukrainy stanowił wyzwanie dla polskiego systemu oświaty oraz sprawdzian 

dla konstrukcji i rozwiązań prawnych dotyczących funkcjonowania uczniów 

cudzoziemskiego w polskiej szkole. W pracy z dziećmi wykorzystano oferowane 

przez ustawodawstwo oświatowe formy wsparcia, tj. pomoc psychologiczno - 

-pedagogiczną, lekcje języka polskiego, zajęcia wyrównawcze z poszcze-

gólnych przedmiotów, czy wsparcie dzieci przez asystenta nauczyciela 

(asystenta kulturowego). Szkoły podjęły się nauki dzieci przypisując jest do 

klas już istniejących lub kwalifikując do oddziałów przygotowawczych. Rodzi 

się też pytanie o zakres rozwiązań, które nie tylko wspierają dzieci z Ukrainy 

w adaptacji do kultury kraju przyjmującego, ale również gwarantują im 

kultywowanie własnej kultury i języka. Jakie są w tej kwestii oczekiwania 

rodziców dzieci z doświadczeniem uchodźczym a jakie możliwości wynikają 

z rozwiązań normatywnych.  

Zasadniczą rolą wskazanych mechanizmów prawnych powinno być 

umożliwienie prawidłowego przebiegu inkluzji dzieci uchodźczych pocho -

dzących z Ukrainy do polskiego systemu edukacyjnego. Niniejszy referat, 

w oparciu o wyniki własnych badań empirycznych, ma na celu omówienie 

sposobów implementacji oraz roli tych regulacji w zakresie włączenia 

uczniów uchodźczych do gorzowskich szkół podstawowych.  
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Sceptycy i entuzjaści. Polacy wobec migrantów 2015-2022 

Andrzej Piasecki, prof.piasecki@gmail.com, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie 

Kryzys migracyjny z 2015 roku wymusił na Polakach określenie swojej 

postawy wobec tego problemu. Zbiegło się to w czasie z kampanią wyborczą 

do parlamentu, w trakcie której pojawił się wątek stosunku do migrantów. 

Sondaże opinii publicznej pokazały, że społeczeństwo polskie w większym 

stopniu niż to było wcześniej wyrażało obawy w związku z falą uchodźców, 

którzy zmierzali do Europy. W stosunku do uchodźców zaczęła dominować 

niechęć. 

Ta sceptyczna postawa dała o sobie znać także jesienią 2021 r. podczas 

kryzysu migracyjnego, który pojawił się na polsko-białoruskim pograniczu. 

Dopiero pełnowymiarowa wojna w Ukrainie rozpoczęta 24 lutego 2022 roku 

spowodowała nagłą zmianę. Wtedy to zachowanie Polaków wobec uchodźców 

wojennych zdominowała empatia, poświęcenie w nies ieniu pomocy oraz 

bezwarunkowe i wymierne wsparcie. Wydarzenia i zjawiska z 2022 roku 

związane z reakcją społeczeństwa polskiego na rosyjską agresję wpłynęły 

znacząco na nasz obraz w oczach świata, naszą opinię o nas samych, naszą 

tożsamość. I obojętnie jak dalej potoczą się sprawy zmiana w postawie 

Polaków na przestrzeni tych lat będzie istotnym punktem odniesienia dla 

badaczy, współczesnych i potomnych. Dlatego warto analizować każdy 

element tego zjawiska dopełniając obraz tytułowego zagadnienia. Kompa-

ratystyczne zestawienia materiałów źródłowych (sondaże opinii publicznej, 

raporty eksperckie, relacje prasowe) umożliwi osadzenie takich badań 

w obszarze nauk społecznych i pomoże w realizacji późniejszych opracowań 

historycznych.  
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Uchodźcy w ośrodku dla cudzoziemców w Białej 

Podlaskiej. Nowe rozwiązania organizacyjno-prawne 

w kontekście działań wojennych w Ukrainie, sytuacji 

na granicy polsko-białoruskiej oraz pandemii COVID-19 

Lila Pietrusiewicz, lila.pietrusiewicz@wp.pl, doktorantka, Uniwersytet Marii Curie- 

-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Politologii i Dziennikarstwa, Instytut Nauk 

o Polityce i Administracji, Katedra Teorii i Metodologii Nauk o Polityce i Administracji 

Kryzys na granicy polsko-białoruskiej, masowy napływ uciekinierów 

z obszaru Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na jej 

terytorium oraz skutki pandemii COVID-19 stały się zasadniczymi 

determinantami podjęcia przez właściwe podmioty decyzyjne skutecznych 

działań w celu zminimalizowania narastających problemów.  

Nowe sytuacje i wydarzenia wpłynęły na wprowadzenie stanu wyjątko-

wego, wydanie stosownych rozporządzeń i zmianę treści ustawy o udzielaniu 

cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zwiększono 

ilość miejsc w już istniejących strzeżonych ośrodkach dla cudzoziemców, 

jednocześnie uruchomiając nowe ośrodki, w tym w Białej Podlaskiej. Przejęty 

w 2021 roku od Urzędu do Spraw Cudzoziemców na czas nieokreślony 

ośrodek w Białej Podlaskiej wcześniej pełniący funkcję ośrodka recepcyjnego – 

na kilka miesięcy zlokalizowano w innym miejscu. Przebywali w nim m.in. 

uchodźcy pochodzący z Iraku, Afganistanu, Syrii, Rosji, Białorusi, Etiopii, 

Tadżykistanu, Somalii, Iranu, Kuby oraz Ukrainy.  

Trwający od pierwszych dni kryzysu dyskurs publiczny stał się główną 

przyczyną podjęcia wielowątkowej analizy zdarzeń, różnie interpretowanych 

zarówno przez społeczność lokalną, media jak i organizacje pozarządowe. 

Trudno było pominąć temat zagrożeń bezpieczeństwa – jako zasadniczego 

skutku tej sytuacji – zarówno w obliczu celów partykularnych, nakazujących 

obronę interesów państwa i jego obywateli , jak i solidarnościowych – 

w obliczu wyzwań związanych z realną pomocą uchodźcom.  

W treści wystąpienia podjęto próbę pokazania, w jakim stopniu sytuacja 

kryzysowa wpłynęła bądź nie wpłynęła na realizację podstawowych zadań 
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wynikających z ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium RP 

w kontekście funkcjonowania ośrodka dla cudzoziemców w Białej Podlaskiej. 

W tym celu wykorzystano częściowe wyniki badań przeprowadzonych na 

terenie ośrodka w 2022 roku a także wnioski z nieformalnych rozmów 

i wywiadów z jego pracownikami, cudzoziemcami zarejestrowanymi w ośrodku 

oraz z mieszkańcami miasta. 
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Wpływ wojny na procesy migracyjne na Ukrainie 

i bezpieczeństwo ekonomiczne kraju 

Mariya Khmelyarchuk, mariya.khmelyarchuk@put.poznan.pl, Zakład Ekonomiki 

Przedsiębiorstw, Inwestycji i Ubezpieczeń, Wydział Inżynierii Zarządzania, Poli-

technika Poznańska, www.put.poznan.pl 

Agresja militarna Rosji na Ukrainę wywołała największy kryzys migracyjny 

na Ukrainie od czasu uzyskania przez Ukrainę niepodległości. Aktywne 

działania wojenne na wschodzie i południu Ukrainy, ataki na infrastrukturę 

cywilną na całym terytorium Ukrainy, masowa utrata miejsc pracy, spadek 

dochodów ludności i inne czynniki spowodowały ogromne napływy migran-

tów z Ukrainy do krajów europejskich, a także wewnętrzne przesiedlenia 

ludności na Ukrainie ze strefy aktywnych działań wojennych do stosunkowo 

spokojnych regionów. Procesy te, biorąc pod uwagę szereg problemów 

rozwoju społeczno-gospodarczego Ukrainy w okresie przedwojennym , mają 

zagrażający wpływ nie tylko na bezpieczeństwo demograficzne, ale także na 

bezpieczeństwo gospodarcze i społeczne Ukrainy w perspektywie krótko- 

i długoterminowej, grożąc znacznymi stratami gospodarczymi i degradacją 

kapitału ludzkiego. 

Zdaniem autora, perspektywy powojennego rozwoju Ukrainy należy 

rozpatrywać przede wszystkim w kontekście kształtowania bezpiecznego 

środowiska gospodarczego i społecznego na szczeblu państwowym, którego 

imperatywem powinno być zachowanie kapitału ludzkiego. W tym celu 

należy opracować państwową strategię odbudowy powojennej gospodarki 

narodowej z wyraźnie wyrażoną orientacją społeczno-humanitarną, która 

zapewni przestrzeganie gwarancji społecznych na poziomie wiodących 

standardów międzynarodowych.  

Równocześnie ważne jest stymulowanie wzrostu gospodarczego w oparciu 

o tworzenie sprzyjającego środowiska inwestycyjnego stymulującego działalność 

gospodarczą, a także koncentrację zasobów intelektualnych i materialnych 

w najważniejszych sektorach ukraińskiej gospodarki i jej rozwój na podstawie 

intelektualizacji, digitalizacji i ekologizacji. W tym celu konieczne jest 
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stworzenie odpowiedniego mechanizmu instytucjonalnego, informacyjno - 

-analitycznego, finansowego, prawnego i materialnego wsparcia powojennego 

ożywienia gospodarki, a także konsolidacji społeczeństwa w oparciu o spo-

łeczną odpowiedzialność państwa, biznesu oraz społeczeństwa obywatelskiego. 
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Wspólnota i walka. O pomocy ukraińskich migrantów 

w Polsce niesionej uchodźcom wojennym z Ukrainy 

Katarzyna Krakowska, katarzyna.krakowska@civitas.edu.pl, Instytut Socjologii  

im. Edmunda Wnuk-Lipińskiego, Collegium Civitas, civitas.edu.pl 

Po 24 lutego 2022 roku i nasileniu się rosyjskiej agresji w Ukrainie Polska 

przyjęła ogromną grupę uchodźców wojennych. Przyjęcie tak duże grupy 

ludzi i zapewnienie im choćby podstawowego wsparcia nie byłoby możliwe 

bez zaangażowania społeczeństwa. Wśród osób niosących, na różne sposoby, 

pomoc znaleźli się również Ukraińcy i Ukrainki mieszkający na stałe 

w Polsce. Celem niniejszego referatu jest omówienie wątków związanych 

z zaangażowaniem w działania pomocowe przedstawicieli tej właśnie grupy: 

motywów stojących za niesieniem pomocy, emocjami związanymi z pomaga-

niem i skutkami niesienia pomocy dla ich życia codziennego.  

Prezentowane dane są pokłosiem projektu „Zaangażowanie – neutralność – 

wrogość: polskie społeczeństwo wobec kryzysu uchodźczego i wojny 

rosyjsko-ukraińskiej” realizowanego w Instytucie Socjologii Collegium 

Civitas, a konkretnie jego komponentu jakościowego w postaci czterdziestu 

jeden wywiadów realizowanych z osobami pomagającymi osobom uchodź-

czym z Ukrainy. Na potrzeby tego omówienia analizie poddano 10 wywiadów 

pogłębionych z osobami z Ukrainy mieszkającymi w Polsce od kilku lat.  

Ramy teoretyczne referatu stanowią koncepcje wspólnoty i więzi spo -

łecznych. Z przeprowadzonych rozmów z ukraińskimi migrantami w Polsce 

wynika, że w obliczu zagrożenia trwania ich wspólnoty narodowej zdecy-

dowali się podjąć działania pomocowe kosztem własnych potrzeb i interesów. 

Pomoc niesioną rodakom traktują w kategoriach wkładu w ukraińską walkę. 

Walczą z wyrzutami sumienia wynikającymi z przebywania w bezpiecznym 

miejscu, obiektywnymi trudnościami związanymi z organizowaniem akcji 

pomocowych, kłopotami wynikającymi z łączenia pomocy ze zwykłymi 

zobowiązaniami zawodowymi, trudnymi emocjami, a także lękiem o przyszłość 

relacji polsko-ukraińskich.  
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Zatrudnianie cudzoziemców wsparciem  

dla krajowego rynku pracy – przykład Polski 

Julita Augustyńczyk, julita.augustynczyk@uwb.edu.pl, Instytut Zarządzania, Uni-

wersytet w Białymstoku, www.iz.uwb.edu.pl 

Polska stopniowo staje się krajem imigracji, skutkiem czego coraz większa 

liczba cudzoziemców podejmuje pracę na krajowym rynku pracy. Zatem 

istotne staje się rozpoznanie procesu migracyjnego z punktu widzenia 

potrzeb polskiego rynku pracy. Badanie stanowiło próbę odpowiedzi na 

pytanie w jakich zawodach, branżach i w których województwach szczególnie 

występują braki krajowych zasobów pracy i owe braki mogą być uzupełniane 

zatrudnianiem cudzoziemców.  

Głównym celem badania było poznanie zapotrzebowania na zagraniczną 

siłę roboczą na polskim rynku pracy. Powyższy cel został zrealizowany dzięki 

analizie dostępnej literatury krajowej i zagranicznej, a także analizie danych 

statystycznych pochodzących z Głównego Urzędu Statystycznego oraz  

Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.  

W badaniu przytoczono najważniejsze dane obrazujące sytuację na 

polskim rynku pracy oraz przytoczono argumenty ekonomiczne, wskazujące 

na potrzebę sięgania po zagraniczne zasoby pracy. Dodatkowo, wskazano 

również problemy z zaspokojeniem popytu na pracę w Polsce ze względu na 

branżę, zawód oraz w podziale na województwa.  

Rozważania podjęte w badaniu, prowadzą do wniosków, iż w Polsce 

występuje zapotrzebowanie na zagraniczną siłę roboczą, bowiem krajowe 

zasoby pracy nie są wystarczające do zaspokojenia potrzeb krajowego rynku 

pracy. Z badań wynika również, że zapotrzebowanie na zagraniczną siłę 

roboczą różni się w zależności od branży, w ramach określonych zawodów 

oraz w poszczególnych województwach.  
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VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa Ekonomiczne, kulturowe i społeczne 
wymiary migracji odbyła się 20 stycznia 2023 roku. Wydarzenie zgromadziło ponad 
20 osób z różnych obszarów nauk społecznych.

Głównym celem Konferencji była wymiana doświadczeń i poglądów między 
uczestnikami, integracja środowiska naukowego, a także dyskusja na temat 
migracji. Podczas Wydarzenia zwróciliśmy szczególną uwagę na takie zagadnienia, 
jak m.in.: polityka zdrowotna i aspekty bezpieczeństwa, ekonomiczne efekty 
migracji czy antropologiczne i socjologiczne przyczyny tego zjawiska. W tematykę 
Konferencji wprowadzili nas Goście Honorowi: dr hab. Monika Trojanowska-Strzę-
boszewska, prof. ucz. (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie), 
prof. dr hab. Konrad Zieliński (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej), dr hab. Paweł 
Hut (Uniwersytet Warszawski) oraz dr Justyna Laskowska-Otwinowska (Państwowe 
Muzeum Etnograficzne w Warszawie). Uczestnicy Wydarzenia mieli możliwość 
przedstawienia swoich prac badawczych i przeglądowych w formie wystąpienia ust-
nego oraz wysłuchania wykładów zaproszonych Gości Honorowych.

Organizatorem VI Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Ekonomiczne, kulturowe 
i społeczne wymiary migracji była Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL.


