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Emigracja polska po akcesji do UE
– wyjazdy i powroty?

Sytuacja demograficzna Europy

Paƒstwa członkowskie Unii Europejskiej wypracowujà wcià˝ nowe
plany gospodarcze, tworzà kolejne wersje Strategii Lizboƒskiej,1 odmie-
niajà potrzeb´ wzrostu gospodarczego, zatrudnienia i rozwoju przez
wszystkie przypadki. Podejmowanie takich działaƒ i informowanie
o nich społeczeƒstwa europejskiego działa na nie uspokajajàco i nastraja
optymistycznie. Działania to skàdinàd słuszne, bo zestresowany czło-
wiek pracuje gorzej. Niemniej jednak sà problemy, z którymi skonfron-
towaç si´ trzeba, i odsuwanie w czasie dyskusji nad nimi działa wyłàcz-
nie na niekorzyÊç struktury społecznej jako całoÊci.

Do wspomnianych problemów nale˝y sytuacja demograficzna Eu-
ropy. Ostatnie lata, a nawet dziesi´ciolecia, obrazujà systematyczne si´
jej pogarszanie. Społeczeƒstwa europejskie si´ starzejà. Walter Laqueur
w swojej niezwykle ciekawej ksià˝ce Ostatnie dni Europy mówi, ˝e za
50–100 lat pewne europejskie paƒstwa mogà zniknàç.2 Do takich prze-
widywaƒ trzeba oczywiÊcie podchodziç ostro˝nie. Zwykle nie uwzgl´d-
niajà bowiem zmian technologicznych, kulturowych czy politycznych,
które mogà nadaç inny kierunek obserwowanym dziÊ procesom. Nie
znaczy to, ˝e nie nale˝y ju˝ teraz bardzo powa˝nie zastanawiaç si´
choçby nad reformami europejskich systemów ubezpieczeƒ społecz-
nych, by w przyszłoÊci udêwign´ły koszty utrzymania coraz wi´kszej
liczby niepracujàcych emerytów.

31

* Dr Małgorzata Pacek – adiunkt w Centrum Europejskim Uniwersytetu Warszaw-
skiego.

1 http://www.europarl.europa.eu/highlights/pl/1001.html
2 W. Lanqueur, Ostatnie dni Europy, Wrocław 2008, s. 25.



Przeci´tna europejska rodzina w poczàtkach XIX w. miała pi´cioro
dzieci. Ârednia ta niestety systematycznie malała, by przed wybuchem
pierwszej wojny Êwiatowej spaÊç poni˝ej współczynnika odnawialnoÊci
pokoleƒ (2,1) w wi´kszych krajach europejskich. Zdarzały si´ krótkie
okresy, gdy tendencja ta si´ odwracała, na przykład podczas wy˝u de-
mograficznego po drugiej wojnie Êwiatowej, kiedy wskaênik urodzeƒ
wzrósł powy˝ej 2,1, a w niektórych paƒstwach, takich jak Holandia, Ir-
landia i Portugalia, nawet powy˝ej 3,0. Trwało to jednak krócej ni˝ dzie-
si´ç lat, a od koƒca roku 1950 utrzymywała si´ ju˝ tendencja spadkowa.
Obecnie ogólny europejski współczynnik dzietnoÊci wynosi 1,37.3

Na starzenie si´ społeczeƒstw składa si´ wiele czynników, m.in.:
dzietnoÊç, spadek umieralnoÊci w starszych grupach, migracje ludzi
młodych, wojny. PoÊredni wpływ majà: poziom zamo˝noÊci społeczeƒ-
stwa, lansowany model rodziny, aktywnoÊç zawodowa kobiet, poziom
ochrony zdrowia, polityka społeczna paƒstwa, wykształcenie.

Zamieszczone dalej wykresy obrazujà, jak na przestrzeni ostatnich
100 lat zmienił si´ współczynnik dzietnoÊci i przeci´tny okres trwania
˝ycia m´˝czyzn i kobiet. 

Wykres 1. Âredni współczynnik dzietnoÊci w paƒstwach
europejskich w latach 1960–2003

èródło: Eurostat, http://www.epp.eurostat.ec.europa.eu
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3 Ibidem.
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Wykres 2. Ârednia długoÊç ˝ycia m´˝czyzn i kobiet
w latach 1960–2002

a. m´˝czyêni

b. kobiety 

èródło: Eurostat, http://www.epp.eurostat.ec.europa.eu
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Wykresy pokazujà, ˝e zmiany demograficzne sà mało widoczne na
przestrzeni kilku lat, za to wyraêne w wymiarze 100 lat. Otó˝ przeci´tna
długoÊç ˝ycia w roku 1900 wynosiła 47 lat, w roku 2000 – 77 lat, a pro-
gnozy na rok 2050 mówià o 81 latach dla m´˝czyzn i 86 dla kobiet.
W 1900 r. Êrednia długoÊç emerytury wynosiła około 1 roku, w 1980 r.
– 13 lat, w 1990 – 19 lat, w przyszłoÊci (czytaj 2030–2050) si´gnie
20–30 lat.4

A tak wyglàda zmiana struktury wiekowej na przestrzeni 100 lat: 

Wykres 3. Struktura wiekowa ludnoÊci krajów UE-25
w latach 1950–2050

èródło: Eurostat 2004 Demographic Projections (Baseline scenario).

Według Wydziału ds. LudnoÊci ONZ w 2050 r. Europejczyków b´dzie
o 100 mln mniej ni˝ dziÊ. W 1950 r. mieszkaƒcy Europy stanowili 21,7%
ludnoÊci Êwiata, w 2005 r. – 11%, w ciàgu najbli˝szych 50 lat nastàpi
spadek do 7,2%, a pod koniec stulecia b´dzie nas mniej ni˝ 4%. Liczba
ludnoÊci Niemiec spadnie pod koniec stulecia z obecnych 82 do 32 mln,
Włoch – z 57 do 12 mln, Hiszpanii z 40 do 11,9 mln. Równie drama-
tyczna sytuacja b´dzie w Europie Wschodniej. Do roku 2050 liczba lud-
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4 Âwiat w 2025 roku. Jakie działania powinna podjàç Unia Europejska, dokument
do dyskusji, listopad 2007 r., http://www.europeanideasnetwork.com
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noÊci Ukrainy zmniejszy si´ o 43%, Bułgarii o 34%, a krajów bałtyckich
o 25%. Nie inaczej b´dzie w Federacji Rosyjskiej.5

Równie niekorzystne sà przewidywania dotyczàce Polski. W roku
2004 urodziło si´ w naszym kraju 356 tys. dzieci, prognoza na rok 2030
mówi o 232 tys. W tym samym czasie 724 tys. dzisiejszych 23-latków
b´dzie si´ zbli˝aç do wieku emerytalnego. A zatem w ciàgu 20 lat liczba
rodzàcych si´ dzieci spadła o połow´ i dalej maleje. Do 2020 r. popula-
cja zmniejszy si´ o 1 mln osób, a w nast´pnej dekadzie (2020–2030)
o kolejne 1,5 mln. W 2030 r. ludnoÊç Polski mo˝e osiàgnàç 35,693 mln.6
Ubytek liczby mieszkaƒców dotknie przede wszystkim miast, głównie
z powodu mniejszej dzietnoÊci w miastach ni˝ na wsi, ale te˝ na skutek
nowego zjawiska, jakim jest przemieszczanie si´ cz´Êci ludnoÊci miej-
skiej na tereny wiejskie na obrze˝ach miast. Przewiduje si´, ˝e do
2030 r. liczba ludnoÊci w miastach zmniejszy si´ w stosunku do stanu
obecnego o 3 mln osób, a na wsi wzroÊnie o około 0,5 mln.

Mo˝e to byç katastrofa demograficzna, której skutki odczujemy za
kilkadziesiàt lat. GUS diagnozuje, ˝e ratunkiem dla gospodarki oraz sys-
temu emerytalnego powinna byç polityka prorodzinna i imigranci po-
dejmujàcy prac´ w Polsce. Ustalenia ekspertów GUS, Rzàdowej Rady
LudnoÊciowej i Komitetu Nauk Demograficznych Polskiej Akademii
Nauk wskazujà, ˝e obserwowany od kilkunastu lat spadek dzietnoÊci
jeszcze nie jest procesem zakoƒczonym i obejmuje kolejne roczniki mło-
dzie˝y. Zjawisko to ma wiele przyczyn, m.in.: zwi´kszone zainteresowa-
nie zdobywaniem wykształcenia, trudnoÊci na rynku pracy, zmniejsze-
nie Êwiadczeƒ socjalnych na rzecz rodziny, brak w polityce społecznej
filozofii umacniania rodziny, generalnie trudne warunki społeczno-eko-
nomiczne, w jakich znalazło si´ pokolenie w wieku prokreacyjnym. 

Zgodnie z opiniami ekspertów w najbli˝szych latach nale˝y si´ liczyç
z dalszym spadkiem współczynnika dzietnoÊci. W 2002 r. przypadało
Êrednio 1,22 dziecka na kobiet´, w roku 2010 ju˝ tylko około 1,1; w okre-
sie 2011–2020 mo˝na oczekiwaç niewielkiego wzrostu, do wartoÊci
około 1,2.7

Proponowane przez GUS rozwiàzanie w postaci otwarcia si´ na imi-
grantów ma jednak wady. DoÊwiadczenia paƒstw zachodniej Europy
z okresu boomu gospodarczego na przełomie lat 50. i 60. pokazujà, ˝e,
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5 World Population Prospects: The 2008 Revision Population Database, http://www.
esa.un.org/UNPP/

6 Prognoza ludnoÊci na lata 2008–2035, Główny Urzàd Statystyczny. Departament
Badaƒ Demograficznych, Warszawa 2009, s. 188.

7 Raport GUS, http://www.stat.gov.pl/



jak trafnie ujàł to Max Frisch: „...potrzebowaliÊmy ràk do pracy, a przy-
jechali ludzie”. Ci ludzie pochodzili z paƒstw innych kulturowo i men-
talnie. W zało˝eniu powinni przyjechaç, zaspokoiç popyt na r´ce do
pracy i wróciç do kraju pochodzenia. Polityka migracyjna „starych” kra-
jów Unii Europejskiej jest okreÊlonà konsekwencjà napływu taniej cu-
dzoziemskiej siły roboczej, która w latach 60. i 70. umo˝liwiła im
znaczny rozwój gospodarczy. Nie była to imigracja jednolita ze wzgl´du
na pochodzenie, kultur´ czy religi´, ale spełniła oczekiwania ekono-
miczne tamtego okresu. W Wielkiej Brytanii byli to przybysze z dawnych
kolonii (Indii, Pakistanu), we Francji – z Afryki Północnej, głównie Al-
gierii, we Włoszech – z Maroka, w Niemczech – gastarbeiterzy z Turcji
czy byłej Jugosławii. Napływ cudzoziemców okazał si´ w tych krajach
znacznie szybszy ni˝ myÊlenie o znalezieniu dla nich miejsca w nowych
społeczeƒstwach. Podejmowano działania doraêne, rozwiàzujàce ad hoc
zaistniałe problemy. A napi´cia i konflikty narastały, kumulowały si´, co
jakiÊ czas wybuchały w niekontrolowany sposób, np. w postaci podpaleƒ
domów robotników tureckich lub marokaƒskich.

Paƒstwa „starej” Pi´tnastki czerpià dziÊ potrzebnà sił´ roboczà ze
êródła bliskich kulturowo paƒstw „nowej” Dziesiàtki. Ale przecie˝ celem
nadrz´dnym Unii Europejskiej jest wyrównywanie potencjałów gospo-
darczych i niwelowanie ró˝nic regionalnych. Temu słu˝y polityka regio-
nalna i Fundusze Strukturalne. A zatem, gdy cel si´ przybli˝y bàdê zo-
stanie osiàgni´ty i potencjały krajów członkowskich si´ wyrównajà,
przyjdzie czas na szukanie siły roboczej poza Unià Europejskà. 

Migracje jako sposób na zniwelowanie skutków
złej sytuacji demograficznej w Polsce i UE

Według oficjalnych statystyk GUS emigrant to osoba, która opuszcza
kraj z zamiarem osiedlenia si´ za granicà i spełnia obowiàzek meldun-
kowy przez wymeldowanie si´ z miejsca stałego pobytu w Polsce.

Dane opracowywane w ten sposób corocznie przez GUS sà mało trafne
i rzetelne, gdy˝ mierzy si´ przepływy zupełnie nieistotne, tzn. migracje na
stałe, zgłaszane organom meldunkowym, nie uwzgl´dnia natomiast dłu-
goterminowych migracji czasowych, wyst´pujàcych obecnie najcz´Êciej.
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej posiada informacje o liczbie wy-
danych pozwoleƒ na prac´, uzyskanych w ramach oficjalnych procedur
rekrutacyjnych mi´dzy Polskà a poszczególnymi krajami, z którymi za-
warliÊmy umowy dwustronne. Jednak w znacznej cz´Êci paƒstw UE,
które otworzyły ju˝ swoje rynki pracy dla Polaków, umowy bilateralne oraz
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pozwolenia na prac´ nie obowiàzujà. Innym problemem metodologicz-
nym jest brak danych o powrotach z emigracji, co utrudnia równie˝ bi-
lansowanie zwiàzanych z nià korzyÊci i strat. Kolejnà trudnà kwesti´ sta-
nowi okreÊlenie skali nielegalnego zatrudnienia w krajach przyjmujàcych.

Zanim przejdziemy do oceny korzyÊci z migracji Polaków do otwiera-
jàcych swoje rynki paƒstw europejskich i jej kosztów, warto popatrzeç na
rynek pracy w Polsce. W 2002 r. stopa bezrobocia wynosiła 20%, w 2007
– poni˝ej 10%. Liczba bezrobotnych w 2004 r. (II kwartał) – 3,1 mln,
w 2007 r. (II kwartał) – 1,5 mln. Nie mo˝na jednoznacznie mówiç o eks-
porcie polskiego bezrobocia, poniewa˝ dane potwierdzajà, ˝e około 50%
polskich emigrantów miało prac´ w chwili podj´cia decyzji o wyjeêdzie.8

Po naszym wejÊciu do Unii Europejskiej emigracja zarobkowa Pola-
ków przybrała rozmiary znaczniejsze ni˝ oczekiwano. Ale wywołuje to
wi´kszy niepokój u polskich władz ni˝ w paƒstwach przyjmujàcych emi-
grantów. Na krócej czy dłu˝ej wyjechało nawet od 1,5 do 2 mln Polaków,
szukajàcych pracy na Wyspach Brytyjskich, w Hiszpanii, Niemczech,
we Włoszech, w Holandii czy we Francji.9 Wi´kszoÊç to robotnicy sezo-
nowi, ale kilkaset tysi´cy podj´ło decyzj´ o pozostaniu na stałe. Pracujà
tam w rolnictwie, przemyÊle, budownictwie, w restauracjach, barach,
hotelach, kawiarniach i pubach. Wiele kobiet zatrudnia si´ te˝ w cha-
rakterze opiekunek do dzieci lub osób starszych i jako pomoc domowa.

Prawie 60% emigrantów nie przekroczyło 35. roku ˝ycia. Za granic´
wyje˝d˝ajà coraz młodsi, ale tak˝e lepiej wykształceni Polacy – osoby
z wykształceniem co najmniej Êrednim stanowià 60% dzisiejszej emi-
gracji.10 Pod koniec 2006 r. w Wielkiej Brytanii pracowało legalnie
205 tys. Polaków, w Irlandii – 80 tys., we Francji około 250 tys. – głów-
nie w budownictwie, gastronomii i hotelarstwie, we Włoszech ponad
170 tys. Okr´gowa Izba Lekarska w Warszawie podała, ˝e trzy czwarte
wyje˝d˝ajàcych lekarzy to osoby mi´dzy 36. a 49. rokiem ˝ycia, a zatem
u szczytu kariery.11 Unijna dyrektywa, ograniczajàca czas pracy perso-
nelu medycznego do 48 godzin w tygodniu, w połàczeniu z faktem, ˝e
społeczeƒstwo europejskie starzeje si´ i u osób po 60. roku ˝ycia zapo-
trzebowanie na usługi medyczne wzrasta czterokrotnie, powodujà, ˝e
w Europie Zachodniej w nadchodzàcych latach liczba wolnych miejsc
pracy dla lekarzy wyniesie 60–100 tys. 
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8 P.Kaczmarczyk, Najnowsze migracje Polaków a rozwój polskich przedsi´biorstw,
Ministerstwo Gospodarki, 27 paêdziernika 2008.

9 http://www.informacje.int.pl/Fachowcy-odplywaja-art1023.html
10 Ł.Kudlicki, Nowa wielka emigracja, s. 94, http://www.bbn.gov.pl/dok/kwartalnik01/

nowa_wielka_emigracja.pdf
11 Ibidem, s. 103.



Âredni produkt krajowy brutto per capita jest w zachodniej cz´Êci
kontynentu o niemal połow´ wy˝szy ni˝ we wschodniej. Nawet zatem
przy szybkim rozwoju gospodarczym w nowych paƒstwach członkow-
skich diametralna zmiana w zakresie przepływów migracyjnych nie na-
stàpi w ciàgu najbli˝szych kilkunastu lat.

Jak ju˝ wspomniano, niezwykle trudno oceniç skal´ polskich migra-
cji poakcesyjnych, podawane informacje majà raczej charakter szacun-
kowy. Narodowy Spis Powszechny z 2002 r. mówi o 786 tys. osób cza-
sowo przebywajàcych za granicà. Szacunkowe dane GUS wskazujà na
2,270 mln przebywajàcych poza granicami kraju w grudniu 2007 r. A za-
tem mo˝emy mówiç o odpływie netto w okresie 1 maja 2004 –31 grud-
nia 2007 na poziomie 1,270 mln osób.12

A tak wyglàdajà migracje poakcesyjne Polaków, z podziałem na po-
szczególne kraje docelowe.

Tabela 1. Poakcesyjne migracje Polaków (w tys.) 

Kraj 2002 2004 2005 2006 2007 2008
maj

Ogółem 786 1000 1450 1950 2270 2210

UE-27 451 750 1170 1550 1860 1820

Austria 11 15 25 34 39 40

Belgia 14 13 21 28 31 33

Francja 21 30 30 49 55 56

Niemcy 294 385 430 450 490 490

Irlandia 2 15 76 120 200 180

Włochy 39 59 70 85 87 88

Holandia 10 23 43 55 98 108

Hiszpania 14 26 37 44 80 83

Szwecja 6 11 17 25 27 29

Wielka Brytania 24 150 340 580 690 650

èródło: Sytuacja demograficzna Polski, Rzàdowa Rada LudnoÊciowa, Warszawa 2009,
s. 131.
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13 Informacja o rozmiarach i kierunkach emigracji z Polski w latach 2004–2008, ma-
teriał na konferencj´ prasowà 28.08.2009 r., Główny Urzàd Statystyczny. Departament
Badaƒ Demograficznych, Warszawa 2009, s. 2.



W raporcie z badaƒ z marca 2007 r. CBOS podaje, ˝e od momentu
przystàpienia Polski do Unii Europejskiej liczba Polaków pracujàcych za
granicà si´gn´ła niemal 2 mln.13

Kolejnym êródłem informacji o skali emigracji Polaków jest raport or-
ganizacji European Citizen Action Service, która jako pierwsza podj´ła
prób´ oceny wielkoÊci migracji po rozszerzeniu UE. Opublikowano go
w sierpniu 2006 r., a dotyczy badania ECAS w ramach mi´dzynarodo-
wego projektu Workers Mobility in EU-25. Zostały w nim przedstawione
dane dotyczàce Polaków, pochodzàce z oficjalnych statystyk krajów
przyjmujàcych migrantów. Zgodnie z nimi po 1 maja 2004 r. w celach
zarobkowych wyjechało z Polski około 1,120 mln obywateli. 535 tys. Po-
laków pracowało w Niemczech, 264 tys. w Wielkiej Brytanii, 100 tys.
w Irlandii, 90 tys. we Francji i 72 tys. we Włoszech.14

Jak widaç, informacje pochodzàce z ró˝nych êródeł nie pokrywajà
si´, co potwierdza ich szacunkowy charakter.

Przed- i poakcesyjny wzorzec migracyjny

Tak liczne wyjazdy wzbudziły niepokój władz polskich i skłoniły je do
analizy przyczyn i konsekwencji zjawiska. WÊród przyczyn dominuje
motyw ekonomiczny. On te˝ jest pewnà stałà, jeÊli porównamy przed-
i poakcesyjne wyjazdy.

Analizujàc tradycyjny wzorzec migracyjny, widzimy przede wszystkim
na przestrzeni całego XIX w. stałe migracje do USA i Niemiec. Wyró˝-
niç te˝ mo˝emy polityczne podło˝e migracji roku 1968 i 1980, podob-
nie jak podło˝e ekonomiczne migracji do Niemiec, po podpisaniu
umowy polsko-niemieckiej w 1970 r., i charakterystyczne dla tego
okresu ekonomiczne migracje czasowe do tego kraju w celu uzupełnia-
nia dochodów rodziny, na które wyje˝d˝ali tzw. chłoporobotnicy. W tym
tradycyjnym modelu migracja z Polski była domenà stosunkowo dobrze
wykształconych osób, umiejàcych znaleêç miejsce dla siebie w innym
społeczeƒstwie. 

W okresie transformacji ustrojowej mobilnoÊç charakteryzowała
przede wszystkim osoby gorzej wykształcone. Ten wzorzec doÊç rady-
kalnie si´ zmienił. Przede wszystkim nastàpiło zdecydowane odejÊcie od
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emigracji na stałe na rzecz migracji czasowej. Kierunek amerykaƒski
nie został porzucony zupełnie, ale otwieranie si´ dla Polaków europej-
skich rynków pracy, bli˝szych i pozwalajàcych na powrót do domu nie-
mal w ka˝dej chwili, spowodowało, naturalnà skàdinàd, zmian´ kie-
runku migracji rodaków. Równie˝ jej ekonomiczny motyw wzbogacił si´
o element ch´ci budowania kariery zawodowej na europejskà miar´. 

Profil polskiego imigranta

Dost´pne êródła danych statystycznych wskazujà, ˝e współczesnych
migrantów z Polski nie nale˝y traktowaç jak jednolitego w sensie struk-
turalnym strumienia. Mo˝na zaobserwowaç przynajmniej dwie ich grupy.
Pierwszà tworzà osoby pochodzàce z regionów peryferyjnych, wsi i ma-
łych miast, niezbyt dobrze wykształcone, cz´sto bezrobotne. To kobiety
i m´˝czyêni w wieku od 20 do 44 lat, pochodzàcy ze wsi i małych miast
(poni˝ej 100 tys. mieszkaƒców), z wykształceniem zasadniczym zawodo-
wym lub Êrednim zawodowym. Niejednokrotnie majà ju˝ doÊwiadczenia
migracyjne i wybierajà tradycyjne kraje docelowe, korzystajàc ze znanych
sobie sieci migracyjnych. Sà to tzw. target earners’ – osoby wyje˝d˝ajàce
głównie w celach zarobkowych, z zamiarem powrotu do kraju.15

Druga grupa obejmuje przede wszystkim młode osoby pochodzàce ze
Êrednich i du˝ych miast, zwykle bez doÊwiadczeƒ na polskim rynku
pracy, ale zdecydowanie lepiej wykształcone, kobiety i m´˝czyzn
w wieku od 25 do 44 lat, z du˝ych miast (powy˝ej 100 tys. mieszkaƒ-
ców), z wykształceniem magisterskim lub równorz´dnym albo wy˝szym.
Szukajà szans w nowych krajach docelowych, zwłaszcza w Wielkiej Bry-
tanii i Irlandii (w pewnej mierze ma to zwiàzek ze znajomoÊcià j´zyka).
Sà to tzw. global cosmopolitans – młodzi wykształceni ludzie, pragnàcy
podnieÊç poziom swego ˝ycia, otwarci na mo˝liwoÊci, jakie oferuje im
zjednoczona Europa.16

Przy tworzeniu portretu polskiego emigranta doby poakcesyjnej
wa˝ne jest zobaczenie go w kontekÊcie regionalnym. Regiony Polski po-
dzieliç mo˝na w celu tej analizy na dwie kategorie: 

– regiony o silnych tradycjach migracyjnych (np. Małopolskie, Opol-
skie, Podlaskie), w przypadku których migracja dotyczy głównie
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osób z wykształceniem zawodowym, a nie obserwuje si´ licznych
wyjazdów mieszkaƒców z wy˝szym wykształceniem,

– regiony nowej emigracji (np. Âwi´tokrzyskie, Zachodniopomor-
skie, Wielkopolskie), gdzie wi´kszà skłonnoÊcià do migracji ce-
chujà si´ osoby z wykształceniem wy˝szym. 

Jak ju˝ wspomniano, współczesne migracje Polaków sà ÊciÊle powià-
zane z czynnikami ekonomicznymi. Jednak ró˝nice płac to czynnik naj-
cz´Êciej konieczny, ale niewystarczajàcy, poniewa˝ procesy migracyjne
nie sà w prosty sposób powiàzane z pracà przynoszàcà dochód. Odgrywa
tu rol´ poczucie stabilnoÊci i bezpieczeƒstwa pracy, a tak˝e standard ˝y-
cia po pracy – infrastruktura drogowa, społeczna, kulturalna. 

Według badaƒ przeprowadzonych przez CBOS w 2007 r. około 18%
Polaków deklarowało ch´ç podj´cia pracy za granicà (z przyczyn eko-
nomicznych), z czego jedynie 2,4% aktywnie takiej pracy poszukuje.
Wi´kszoÊç deklarowała ch´ç wyjazdu tylko na okreÊlony czas, od pół
roku do dwóch lat. Przed wejÊciem Polski do UE zainteresowanie pracà
w Unii było zdecydowanie wi´ksze – wyra˝ało je ogółem 32% Polaków.17

Widoczny tu spadek wià˝e si´ w oczywisty sposób z faktem, ˝e wiele
osób deklarujàcych ch´ç wyjazdu przed akcesjà faktycznie wyjechało
w wyniku otwarcia si´ rynków pracy dla krajów „nowej” Dziesiàtki, ale
te˝ zmieniły si´ indywidualne poglàdy na emigracj´.

Analizujàc profil współczesnego polskiego emigranta, warto wiedzieç,
˝e rodacy, podobnie jak Czesi, W´grzy czy Łotysze, znajdujà zatrudnie-
nie najcz´Êciej w drugim segmencie rynku pracy, niewymagajàcym bar-
dzo dobrej znajomoÊci j´zyka kraju przyjmujàcego oraz wysokich kwali-
fikacji zawodowych. W zwiàzku z tym nie wypierajà z rynku
pracowników miejscowych, a ich zatrudnienie ma charakter komple-
mentarny, nie substytucyjny. Bran˝ami, w których najcz´Êciej znajdujà
zatrudnienie, sà: hotelarstwo, budownictwo, usługi socjalne, gastrono-
mia, proste prace biurowe.

Z ekspertyz dotyczàcych migrantów z nowych paƒstw członkowskich,
wykonanych na zlecenie Komisji Europejskiej, Ministerstwa Gospo-
darki, które pokusiło si´ o takà analiz´ na swój u˝ytek, i badaƒ prowa-
dzonych na mniejszych i wi´kszych grupach respondentów przez nie-
zale˝nych badaczy, wyłania si´ pewien typ charakterologiczno-społeczny
polskiego migranta. Otó˝ jest to osoba młoda, cz´Êciej m´˝czyzna ni˝
kobieta, w wieku 18–37 lat, pochodzàca z regionów mniej zurbanizo-
wanych (charakteryzujàcych si´ wi´kszymi ró˝nicami w dochodach
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z uwagi na poziom bezrobocia i zatrudnienia), przemieszczajàca si´ za-
równo do du˝ych miast, jak i małych miasteczek czy wsi w krajach przyj-
mujàcych, podatna na wpływ sieci migracyjnych, zwiàzki historyczne
i kulturowe (wysoki stopieƒ zale˝noÊci decyzji o wyjeêdzie do danego
kraju od wczeÊniej uzyskanych informacji czy nawiàzanych kontaktów
pokazuje brak pewnoÊci siebie, w pewnej mierze wywołany nieznajo-
moÊcià j´zyka, w załatwianiu formalnoÊci zwiàzanych z podejmowa-
niem pracy za granicà). Jest to osoba stosunkowo dobrze wykształcona,
poddana ryzyku brain drain i brain waste (drena˝u mózgów i marno-
trawstwa mózgów), wykonujàca prace niewymagajàce zbyt wysokich
kwalifikacji (np. robotnik rolny, pomoc domowa, kelner, robotnik bu-
dowlany, kucharz, opiekunka do dzieci lub osób starszych) lub wyma-
gajàce wàskiej specjalizacji (np. dentysta, chirurg klatki piersiowej,
anestezjolog, glazurnik, masa˝ysta, informatyk).18

Współczesne migracje charakteryzujà si´ kilkoma wa˝nymi cechami.
Po pierwsze widaç wyraênie ich globalizowanie si´ – wyst´pujà (w po-
staci wyjazdów bàdê przyjazdów) w coraz wi´kszej liczbie krajów. Po dru-
gie na przestrzeni ostatnich lat wzrósł udział kobiet w przepływach mi-
gracyjnych, i to nie – jak wczeÊniej – jako towarzyszek ˝ycia migrujàcych
m´˝czyzn, ale samodzielnie podejmujàcych decyzj´ o wyjeêdzie. Wià˝e
si´ to ze zmianà struktury zapotrzebowania na zewn´trznà sił´ roboczà,
otworzyły si´ bowiem rynki pracy dla opiekunek do dzieci i ludzi star-
szych, gospodyƒ domowych, piel´gniarek.19 Współczesne migracje majà
ponadto charakter raczej czasowy – sezonowy, wahadłowy, kilkuletni,
z jasno okreÊlonà perspektywà powrotu. I wreszcie przeistaczajà si´
z wyjazdów „za chlebem” w poszukiwanie „lepszego chleba”, sà migra-
cjami Êrednio i wysoko wykwalifikowanych kadr.

KorzyÊci i koszty migracji

Spróbujmy zestawiç teraz korzyÊci i koszty migracji poakcesyjnych
dla paƒstw wysyłajàcych i przyjmujàcych. Pozwoli to oceniç skal´ zja-
wiska i szukaç metod zmiany sytuacji.

Zatem główne korzyÊci w wypadku Polski to spadek bezrobocia w wy-
niku zwi´kszenia mobilnoÊci młodych Polaków, zwłaszcza absolwentów.
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Dzi´ki temu zmniejsza si´ presja na rynek pracy, co ułatwia znalezienie
zatrudnienia osobom pozostajàcym w kraju. W zawodach dotkni´tych
ubytkami kadrowymi odnotowuje si´ wzrost wynagrodzeƒ. Trzeba rów-
nie˝ wspomnieç, ˝e pracujàcy za granicà dokonujà transferów finanso-
wych swoich dochodów do kraju macierzystego. Według Banku Âwiato-
wego Polska znalazła si´ w pierwszej dziesiàtce paƒstw (spoÊród
99 analizowanych) o najwi´kszych transferach od emigrantów.20

A tak to wyglàda na tle innych krajów europejskich, z uwzgl´dnie-
niem zmian w latach 2004 i 2007: 

Wykres 4. Przekazy pieni´˝ne od obywateli pracujàcych
za granicà (udział procentowy w PKB)

èródło: opracowane na podstawie danych Banku Âwiatowego.

W ciàgu pierwszych pi´ciu lat od przystàpienia do UE Polacy ˝yjàcy
za granicà przekazali do kraju a˝ 70 mld zł. O ile „stara emigracja”
w USA coraz mniej pomaga krewnym w ojczyênie, to bardzo du˝à cz´Êç
dochodów odsyłajà do kraju Polacy pracujàcy w Niemczech, Wielkiej
Brytanii, Holandii i Norwegii. Kryzys 2008 r. spowodował spadek wyso-
koÊci przelewów. W 2007 r. przekazy od naszych rodaków mieszkajàcych
dłu˝ej ni˝ rok poza krajem si´gn´ły 4,5 mld euro, rok póêniej wyniosły
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ju˝ tylko 3,9 mld euro, a w kolejnym roku załamanie było jeszcze gł´b-
sze – do rodzin imigrantów w Polsce trafiło około 3 mld euro.21

Najwa˝niejsze wydajà si´ jednak korzyÊci, które ujawniajà si´ dopiero
po powrocie emigrantów. Ich przyjazd na stałe wià˝e si´ bowiem z jed-
norazowym transferem zgromadzonego kapitału oraz wykorzystaniem
w kraju nowych umiej´tnoÊci, wartoÊci, kontaktów biznesowych i stan-
dardów pracy. Otwieranie przez nich własnych przedsi´biorstw pociàga
za sobà tworzenie miejsc zatrudnienia, a zatem popraw´ sytuacji na
rynku pracy. Zamieszkiwanie Polaków w innych krajach przyczynia si´
te˝ do zaistnienia polskich firm produkujàcych ˝ywnoÊç czy inne arty-
kuły na zagranicznych rynkach. Wià˝e si´ to z ch´cià otaczania si´ na
obczyênie produktami znanymi z kraju, lubianymi i przybli˝ajàcymi
Êwiat pozostawiony w ojczyênie.

Mo˝na te˝ mówiç o korzyÊciach z wyjazdów odnoszonych przez emi-
grantów. Najcz´Êciej poprawia si´ sytuacja materialna ich samych oraz
bliskich, szczególnie dzieci, które doznajà swego rodzaju awansu spo-
łecznego w wyniku zwi´kszenia dochodów rodziny. Ale nie sà te˝ wolne
od kosztów – ˝ycia z dala od rodziców, braku kontaktu z nimi, koniecz-
noÊci rozwiàzywania samemu problemów szkolnych i rówieÊniczych.
Wyjazd emigracyjny owocuje cz´sto otwieraniem własnych firm i za-
szczepianiem wy˝szej kultury biznesu na rodzimym gruncie, a tak˝e
przenoszeniem cennych pomysłów i kontaktów biznesowych do kraju.
Sukces odniesiony na emigracji przyczynia si´ do poprawy samooceny
i zyskania pewnoÊci siebie, nie wspominajàc ju˝ o korzyÊciach w postaci
poznania obcego j´zyka i podniesienia kwalifikacji. Łàczà si´ z nim tak˝e
mo˝liwoÊci podró˝owania i zwiedzania innych krajów, na co nie zawsze
staç osoby ˝yjàce w Polsce. Na zakoƒczenie warto zwróciç uwag´ na ta-
kie pozytywne efekty wyjazdów jak wzrost tolerancji dla „obcych” i przej-
mowanie nowych wzorców kulturowych, które sà nie bez znaczenia dla
tworzenia otwartego, przyjaznego społeczeƒstwa europejskiego.

KorzyÊci rzadko wyst´pujà bez kosztów i tak rzecz ma si´ równie˝
w tym przypadku. Na uwag´ zasługuje zaburzenie struktury demogra-
ficznej i tak ju˝ niekorzystnej w wyniku trendów Êwiatowych. Wyjazd lu-
dzi młodych, płatników podatku netto do bud˝etu, szkodzi demogra-
ficzno-społecznej strukturze Polski. Stanowi realne zagro˝enie dla
wypłacalnoÊci i tak ju˝ niewydolnego systemu emerytalnego. JeÊli cho-
dzi o koszty, jakie ponosi kraj pochodzenia emigrantów, warto przytoczyç
wyniki badania pracodawców przeprowadzone przez KPMG, Dział Do-
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radztwa Gospodarczego. Według pracodawców najwi´ksze koszty w skali
kraju powoduje brak pracowników niektórych specjalizacji. Obecnie a˝
52% badanych przedsi´biorców deklaruje kłopoty zwiàzane z pozyska-
niem pracowników, a 8% dotyka ten problemem poÊrednio, poniewa˝
współpracujàce z nimi firmy majà trudnoÊci z zatrudnieniem. W bada-
niu wskazano równie˝, ˝e najbardziej zagro˝one odpływem za granic´
sà nast´pujàce grupy: lekarze, pracownicy bran˝y budowlanej, kierowcy,
informatycy oraz ogółem kategoria absolwentów szkół wy˝szych. Jedno-
czeÊnie wa˝nym problemem jest wzrost nale˝noÊci, jakie Narodowy
Fundusz Zdrowia zobowiàzany jest uiszczaç za usługi medyczne Êwiad-
czone obywatelom polskim w placówkach ochrony zdrowia w innych
krajach członkowskich. Wskazuje si´ równie˝ na koszty zwiàzane z ne-
gatywnymi zjawiskami społecznymi, spowodowanymi rozdzieleniem ro-
dzin, które przyczyniajà si´ do kryzysu instytucji rodziny. Do tego do-
chodzà koszty utraty dobrze wykształconej, mobilnej siły roboczej,
wydatki poniesione na edukacj´ emigrantów, trudnoÊci ze znalezieniem
fachowców i negatywny skutek transferów pieni´˝nych w postaci za-
gro˝enia okreÊlonych grup biernoÊcià na rynku pracy.22

WÊród ró˝nych konsekwencji migracji warte uwagi sà jej efekty spo-
łeczne. Jak˝e przydatny staje si´ przy takich dyskusjach termin oswo-
jony przez Zygmunta Baumana: „glokalizacja” – upowszechnianie si´
elementów ró˝nych kultur lokalnych w odległych czasem zakàtkach
Êwiata. A zatem globalizacja, wszechogarniajàca dziÊ Êwiat i zmniejsza-
jàca go do owej symbolicznej ju˝ globalnej wioski, nie oznacza po pro-
stu homogenizacji, ale właÊnie „wprowadzanie si´” ró˝nic w zastałe ho-
mogeniczne struktury odległych niegdyÊ od siebie wspólnot. Kto do kogo
ma si´ przystosowaç? A mo˝e zharmonizowaç? A mo˝e podporzàdko-
waç i zasymilowaç?

Co si´ dzieje z to˝samoÊcià współczesnych nomadów po zmianie
miejsca zamieszkania? Czy ich korzenie tkwià w rodzimej kulturze, czy
zapuszczajà szybko nowe, odcinajàc si´ od wczeÊniejszych? Czy idea na-
rodowa stanowi zawsze cz´Êç ich ÊwiadomoÊci, czy tracà jà z oczu ra-
zem z domem, sàsiadami, sklepem za rogiem? A mo˝e jest tak, jak wi-
dzi to Arjun Appadurai, mówiàc o procesie deterytorializacji, który
oznacza oderwanie si´ od terytorium. Wiele miejsc na Êwiecie wyglàda
bowiem tak samo, niezale˝nie od tego, gdzie si´ znajdujà – choçby lot-
niska, dworce kolejowe, centra handlowe.23
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Powroty Polaków – prawda czy mit?

Wa˝kie pytanie, na które warto poszukaç odpowiedzi, brzmi: czy Po-
lacy b´dà wracaç i co mo˝e ich do tego przekonaç. Ich powroty b´dà
w du˝ej mierze zale˝ały nie tylko od miejsca na rynku pracy i wysoko-
Êci płac, lecz przede wszystkim od polityki adaptacyjnej paƒstwa przyj-
mujàcego. Wpływa ona na szanse odnalezienia si´ i funkcjonowania
imigranta w społeczeƒstwie przyjmujàcym. Mo˝e na przykład przyjàç
postaç asymilacji, czyli „czynienia podobnym”. W przypadku imigran-
tów oznacza to rezygnacj´ z własnej to˝samoÊci kulturowej, systemu wy-
znawanych wartoÊci, j´zyka, na rzecz kultury, tradycji, j´zyka kraju
przyjmujàcego. Przykładem kraju stosujàcego takà polityk´ jest Francja,
ale skutecznoÊç jej działaƒ pozostawia wiele do ˝yczenia, szczególnie
w kontekÊcie informacji o płonàcych przedmieÊciach i trudnych do opa-
nowania zamieszkach ulicznych w roku 2005.

Inny model adaptacyjny to marginalizacja, oznaczajàca wykluczenie
z udziału w ˝yciu społecznym jednostek, grup etnicznych, religijnych
lub – w uj´ciu globalnym – społeczeƒstw. Takie zjawisko najwyraêniej
wystàpiło w Niemczech w okresie boomu gospodarczego. Gastarbeite-
rzy, którzy przyjechali, zapełnili miejsca pracy. Ale powinni byli wyczuç,
kiedy nadszedł czas wyjazdu. Nie dostrzegli go i znaleêli si´ na margi-
nesie ˝ycia społecznego pot´˝nego paƒstwa, ze wszystkimi tego konsek-
wencjami: poczuciem alienacji, niedowartoÊciowania, bycia obywatelem
drugiej kategorii.

Najkorzystniejsza ze społecznego punktu widzenia jest integracja
emigrantów. Według definicji Mi´dzynarodowej Organizacji ds. Migracji
oznacza proces wzajemnego przystosowywania si´ imigrantów i społe-
czeƒstwa przyjmujàcego w wymiarze ekonomicznym, społecznym, kul-
turowym i politycznym. Włàczenie si´ imigrantów w szeroko rozumiane
˝ycie społeczeƒstwa przyjmujàcego oznacza ich wzgl´dnie trwałe zaan-
ga˝owanie si´ w proces społeczny, ale równoczeÊnie działania „zwrotne”
społeczeƒstwa przyjmujàcego. Zrozumienie tego procesu otwiera szero-
kie mo˝liwoÊci koegzystencji społeczeƒstwa przyjmujàcego i imigrantów.
Choç wydaje si´, ˝e wystarczy w duchu tolerancji edukowaç społeczeƒ-
stwo przyjmujàce, to przyczynà konfliktu mo˝e si´ staç, z pozoru uległy,
imigrant. Tak rzecz si´ miała w przypadku Theo van Gogha, holender-
skiego re˝ysera, który został zamordowany na ulicy w Amsterdamie
przez 26-letniego Holendra marokaƒskiego pochodzenia.24 W czasie do-
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chodzenia wszystko wskazywało, ̋ e była to zemsta za oskar˝ycielski i ob-
razoburczy dla muzułmanów film van Gogha pt. Submission (Podpo-
rzàdkowanie), przedstawiajàcy straszny los muzułmaƒskich kobiet. Ho-
lenderski politolog Jean Tillie mówił wtedy: „Podstawà spójnoÊci
holenderskiego społeczeƒstwa i jego filarów: protestanckiego, katolic-
kiego, ateistycznego i Êrodowisk muzułmaƒskich, była tolerancja, dzi´ki
niej dogadywały si´ one mi´dzy sobà. Teraz zamiast tolerancji mamy
dezintegracj´ i rozpad”.25 Znamienne, ̋ e wydarzyło si´ to w otwartej i to-
lerancyjnej Holandii. Mo˝e zbyt tolerancyjnej? Ciekawe spostrze˝enia
przynoszà te˝ badania prowadzone przez prof. Janusza Balickiego wÊród
młodych muzułmaƒskich imigrantów w społeczeƒstwie brytyjskim, któ-
rzy wskazujà, ˝e najbardziej nie mogà si´ pogodziç z brakiem u swoich
brytyjskich rówieÊników klarownej, stabilnej skali wartoÊci moralnych,
dajàcych ostoj´ i poczucie bezpieczeƒstwa w ˝yciu.26

Istnieje jeszcze inny model adaptacyjny, zwany multi-kulti, którego
stosowanie przypisuje si´ Niemcom, ale chyba bardziej odnosi si´ do
Wielkiej Brytanii. O multikulturalizmie mówimy w sytuacji, kiedy jeden
kraj stale zamieszkiwany jest przez ró˝ne etnicznie, kulturowo i religij-
nie grupy ludzi. Imigranci zachowujà swojà odr´bnoÊç pod wzgl´dem
zachowaƒ społeczno-kulturowo-religijnych, co nie stanowi przeszkody
w ich funkcjonowaniu w społeczeƒstwie przyjmujàcym. Paƒstwo przy-
znaje im równe prawa, nie wymagajàc wyrzeczenia si´ własnych korzeni
kulturowych. To rodzaj koegzystencji w Êwiatach równoległych, niby ra-
zem, a obok siebie.

Imigrant czuje si´ w paƒstwie przyjmujàcym êle bàdê dobrze.
W pierwszym przypadku, choç ma dobrà prac´, b´dzie rozwa˝ał mo˝li-
woÊç powrotu do kraju, w drugim – raczej skłoni si´ ku pozostaniu.

Zjawisko emigracji zarobkowej spotyka si´ z ró˝nymi ocenami. Jedni
widzà w nim napływajàce do rodzin pozostawionych w kraju pieniàdze,
potem ewentualny powrót emigrantów z kapitałem, doÊwiadczeniami,
inicjatywà gospodarczà. Inni postrzegajà ten proces jako odpływ najlep-
szych ludzi, pełnych inicjatywy, odwagi, przedsi´biorczoÊci. Filozofowie
społeczni stawiajà tu pytanie: czy emigracja jest sposobem przej´cia
kontroli nad swoim ˝yciem, czy wr´cz przeciwnie – kompletnà jej utratà
i płyni´ciem z pràdem. Próba odpowiedzi wymagałaby wnikliwych ba-
daƒ ró˝nych grup migrantów, w ró˝nych okresach ich ˝ycia. Na pierw-
szy rzut oka wydaje si´, ˝e prawdziwa jest pierwsza ocena i dlatego od-
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pływ ludnoÊci z danego kraju, czy b´dzie nim Polska, czy Somalia, ozna-
cza odpływ najlepszych, gdy˝ mierni nie poradzà sobie za granicà, tak
jak nie radzili sobie w kraju rodzinnym. 

Jedna rzecz jest w tej dyskusji bezsporna: w Polsce zaczyna brako-
waç pracowników. Dlatego ogromne zadanie stoi przed rzàdem, urz´-
dami pracy – skierowanie na rynek jak najwi´kszej liczby bezrobotnych.
Trzeba ich jednak przygotowaç. Programy szkoleniowe, realizowane
przecie˝ z publicznych pieni´dzy, muszà byç jak najbardziej skuteczne,
to znaczy zapewniaç ludziom zdobycie rzeczywistych umiej´tnoÊci,
a nie tylko enigmatycznej obsługi komputera. Pieniàdze, i to niemałe,
na szkolenia i tak sà wydawane, trzeba wi´c robiç to skuteczniej. Na
pewno w tym celu potrzebna jest bliska współpraca urz´dów pracy
z pracodawcami, aby przygotowywaç ludzi do wykonywania najbardziej
potrzebnych zawodów. Z tym bardzo mocno wià˝e si´ zmiana systemu
kształcenia. Teraz dopiero widaç, jak krótkowzroczna okazała si´ ma-
sowa likwidacja szkół technicznych i zawodowych w latach 90. To samo
mo˝na zresztà powiedzieç o liceach i policealnych szkołach medycz-
nych. 

Obok reaktywowania szkół dla młodzie˝y powinno si´ rozwijaç sys-
tem kształcenia ustawicznego dla dorosłych. W Polsce tak˝e dostrze-
gane jest coraz powszechniejsze zjawisko zmiany zawodów, mało kto li-
czy, ˝e do emerytury przepracuje w jednej firmie, a nawet w jednym
zawodzie. Dobre efekty mo˝e przynieÊç unijny program Life Long Lear-
ning (Uczenie si´ przez całe ̋ ycie). Podstawowym jego celem jest wspie-
ranie realizacji Strategii Lizboƒskiej, a wi´c stymulowanie rozwoju gos-
podarczego w paƒstwach członkowskich przez edukacj´. Powinien
równie˝, według zało˝eƒ, przyczyniç si´ do budowania społeczeƒstwa
wiedzy, podnoszenia poziomu zatrudnienia w paƒstwach członkow-
skich, a tak˝e budowania spójnoÊci społecznej w całej Europie.27

Kształcenie w zawodach deficytowych to jedno z rozwiàzaƒ dla za-
pobie˝enia brakowi pracowników. Innym jest tworzenie motywacji do
pozostania w kraju przedstawicieli tych grup zawodowych, dla których
pracodawcà jest paƒstwo – podniesienie zarobków, zwi´kszanie per-
spektyw kariery zawodowej, rozbudowanie Êwiadczeƒ socjalnych. Ko-
lejny sposób stanowi przemyÊlane, ukierunkowane otwieranie si´ na
imigrantów. W tym zakresie istotne jest publikowanie list specjalistów,
których wnioski o prawo pobytu i pracy b´dà rozpatrywane w pierwszej
kolejnoÊci, przyjmowanie studentów na okreÊlone kierunki studiów
i motywowanie absolwentów do pozostania w Polsce. 
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Powroty polskich emigrantów mogà wynikaç z:
• pora˝ki zawodowej bàdê nieprzystosowania do nowych warunków

˝ycia,
• osiàgni´cia sukcesu i ch´ci przeniesienia go na ojczysty grunt,
• pogarszania si´ sytuacji ekonomicznej w krajach, do których do-

cierali Polacy – wzrostu konkurencji na rynku pracy, zagro˝enia
wielu sektorów (np. budownictwa) recesjà, zwi´kszenia si´ ryzyka
utraty pracy,

• sytuacji ekonomicznej w Polsce, która pozostaje wzgl´dnie sta-
bilna i ma lepsze perspektywy ni˝ wi´kszoÊç innych gospodarek
UE,

• faktu, ˝e polski rynek oferuje dobre mo˝liwoÊci zarówno dla in-
westorów, jak i w zakresie realizacji kariery zawodowej,

• stwarzania w Polsce warunków, ˝eby ˝yło si´ wygodniej (budowa-
nia obiektów sportowych, rekreacyjnych, kulturalnych, infras-
truktury socjalnej – przedszkoli, szkół, oÊrodków zdrowia).

Przyczynà powrotów mo˝e te˝ byç wypieranie polskich pracowników
przez bardziej zdeterminowanych obywateli Bułgarii i Rumunii. Bioràc
jednak pod uwag´ wi´kszà skal´ restrykcji w zakresie swobodnego prze-
pływu pracowników, jakimi zostały obj´te paƒstwa UE-2 (Bułgaria i Ru-
munia), prawdopodobieƒstwo ostrej rywalizacji mi´dzy obywatelami
krajów UE-2 i UE-10 jest niewielkie. JednoczeÊnie doÊç wyraênie kształ-
tuje si´ geograficzny rozkład preferencji obywateli polskich (Wielka Bry-
tania, Niemcy, Irlandia, Norwegia, słowem kraje Europy Ârodkowej
i Północnej) i obywateli paƒstw UE-2 (Grecja, Hiszpania, Włochy, czyli
kraje Europy Południowej) w wyborze paƒstwa docelowego. 

Firma Polskie Badania Internetowe przeprowadziła badanie i przy-
gotowała raport „Emigranci 2008”.28 Badanie zrealizowano w grudniu
2008 r., czyli ju˝ podczas kryzysu. Pokazało, ˝e dotknàł on 17% polskich
imigrantów, głównie w Hiszpanii i Włoszech. Tylko 6% z nich wyraziło
opini´, ˝e rozwa˝a decyzj´ o powrocie. Znacznie cz´stszà reakcjà na
kryzys okazała si´ deklaracja oszcz´dniejszego trybu ˝ycia. Według wy-
ników badania 30% emigrantów deklaruje ch´ç zostania na stałe, 15%
myÊli o powrocie w dalekiej perspektywie. Najwi´kszà grupà wyra˝ajàcà
zamiar powrotu byli emigranci w Irlandii, przebywajàcy tam stosunkowo
krótko i słabo znajàcy j´zyk. A˝ 74% przyznało, ˝e oszcz´dza pieniàdze
(w Polsce 23%), 35% – ˝e odkłada 1/3 pensji. Ciekawe, ˝e emigranci
w Irlandii i Wielkiej Brytanii oszcz´dzajà na zakup domu w Polsce,
a w Niemczech i Austrii – na dodatkowà ochron´ emerytalnà, co wydaje
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si´ byç skutkiem przejmowania wzorców mentalnych społeczeƒstwa
przyjmujàcego.

Konsultant ds. badaƒ w firmie PBI zwraca uwag´ na pojawiajàce si´
dziÊ w Polsce zjawisko powrotu emerytów z USA, majàcych tam około
1000 dol. emerytury, co pozwala na prowadzenie całkiem znoÊnego ˝y-
cia w ojczyênie. Mo˝e zatem nale˝y przygotowywaç si´ na inwazj´ emi-
grantów-emerytów za 30 lat?

Sugestie na przyszłoÊç

Najskuteczniejszà metodà zatrzymania emigracji czy zainicjowania
reemigracji jest stworzenie obywatelom porównywalnych warunków
pracy i ˝ycia. Nie wyeliminuje to zjawiska emigracji w ogóle, ale ogra-
niczy je do wymiaru wynikajàcego ze skłonnoÊci człowieka do mobilno-
Êci, zmiany i poszukiwania nowych doÊwiadczeƒ. 

Mo˝e warto w tym miejscu zastanowiç si´ nad rozwiàzaniami zasto-
sowanymi przez inne paƒstwa dla poprawienia swej sytuacji gospodar-
czej. Polscy politycy ch´tnie i cz´sto odwołujà si´ do irlandzkiego cudu
gospodarczego, wi´c mo˝e warto zobaczyç, po jakie metody si´gn´ła Ir-
landia, aby wyjÊç z gł´bokiego kryzysu gospodarczego i społecznego.
Partnerzy socjalni i rzàd przystàpili do negocjacji majàcych na celu wy-
pracowanie najlepszych rozwiàzaƒ. Efektem tych negocjacji było za-
warcie w paêdzierniku 1987 r. paktu społecznego Programme for Na-
tional Recover (PNR).29 Jego stronami były: Irlandzki Kongres
Zwiàzków Zawodowych, Zjednoczony Zwiàzek Pracodawców i rzàd.
Program przyczynił si´ do przeprowadzenia reform finansowo-mone-
tarnych, pociàgajàcych za sobà rozwój gospodarczy, do wprowadzenia
bardziej sprawiedliwego systemu podatkowego, redukcji niesprawiedli-
woÊci społecznej i zwi´kszenia liczby miejsc pracy. Przyj´to 2,5-procen-
towy poziom wzrostu płac, rozpocz´to rozmowy o czasie pracy; podj´to
kroki w celu dochodzenia do standardów europejskich. Pytaniem otwar-
tym pozostaje, jaki kryzys musi dotknàç nasz kraj, ˝eby poniechaç
kłótni, sporów i pójÊç drogà, o której si´ wspólnie zdecydowało? 

Poniewa˝ liczba osób wyje˝d˝ajàcych zarobkowo za granic´ zale˝y
w zasadniczej mierze od sytuacji na rynku pracy, działania władz pub-
licznych zmierzajàce do zatrzymania Polaków w kraju powinny dotyczyç
głównie polityki zatrudnienia i nie ró˝nià si´ od ogólnych wytycznych
w kwestii przyspieszenia wzrostu gospodarczego oraz tworzenia miejsc
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pracy. Trudno sobie wyobraziç jakiÊ specjalny pakiet działaƒ obejmujà-
cych jedynie emigrantów. Poprawa sytuacji na rynku pracy jest zatem
tym czynnikiem, który zadziała najskuteczniej na potencjalnych i fak-
tycznych emigrantów.

Gros polskich migracji wynika z niedoskonałoÊci rodzimego rynku
pracy, a równolegle rynków kredytowych, mieszkaniowych, edukacyj-
nych czy wreszcie nieefektywnego systemu zabezpieczenia społecznego.
Jednà z charakterystycznych cech naszego rynku jest niska mobilnoÊç
zawodowa i terytorialna siły roboczej. (Współczynnik mobilnoÊci teryto-
rialnej wynosi dla Polski 0,08% i jest dramatycznie niski w porównaniu
ze Êrednià dla krajów OECD wynoszàcà 0,16%.)30 Po cz´Êci wià˝e si´ to
z nieefektywnoÊcià polskiego systemu edukacji i kształcenia zawodo-
wego, słabo rozwini´tà infrastrukturà drogowà i systemem transportu
publicznego, a tak˝e cenami wynajmu oraz zakupu mieszkaƒ. Na emi-
gracj´ decydujà si´ zazwyczaj najbardziej przedsi´biorcze jednostki.
Wa˝kim czynnikiem w decyzjach migracyjnych jest te˝ szybszy rozwój
mi´dzynarodowych szlaków komunikacyjnych, np. połàczeƒ lotniczych
mi´dzy polskimi i brytyjskimi czy irlandzkimi miastami, ni˝ struktury
dróg krajowych.

EkonomiÊci wskazujà, ˝e w celu poprawy sytuacji na polskim rynku
pracy, a wi´c i zatrzymania fali migracyjnej, konieczne sà: obni˝enie po-
zapłacowych kosztów pracy (ograniczenie składek na ubezpieczenia
społeczne, podwy˝szenie kosztów osiàgania przychodów w rozliczeniach
podatkowych itd.), tworzenie bardziej przejrzystych przepisów zwiàza-
nych z zakładaniem i prowadzeniem firm, poprawa regulacji dotyczà-
cych wynagrodzeƒ i warunków pracy (według danych KPMG przedsi´-
biorcy uwa˝ajà, ̋ e gdyby pracownicy otrzymali obecnie podwy˝ki o około
10–30%, ogromna wi´kszoÊç zdecydowałaby si´ pozostaç w kraju),31 ak-
tywniejsze działania zmierzajàce do przyciàgni´cia inwestycji zagra-
nicznych do kraju, wsparcie absolwentów wchodzàcych na rynek pracy,
reformy systemów edukacji i szkoleƒ zawodowych. 

Mimo ˝e na decyzje o wyjazdach i powrotach decydujàcy wpływ ma
czynnik rynkowy, mo˝liwe jest podj´cie pewnych działaƒ wspomagajà-
cych zatrzymanie emigracji i reemigracj´, zmierzajàcych do wyznaczo-
nego celu okr´˝nà drogà. Nale˝à do nich na przykład: skupienie decyzji
dotyczàcych migracji w jednym urz´dzie, który b´dzie miał oglàd sprawy
w zakresie emigracji i imigracji, tworzenie wiarygodnych baz danych do-
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tyczàcych przepływów ludnoÊci, działania na rzecz powstrzymania wy-
jazdów i powrotów o charakterze pozarynkowym.

Utworzenie Urz´du Migracyjnego w postaci zbli˝onej do tego
z okresu mi´dzywojennego, w którym „zeÊrodkowujà si´ wszystkie
sprawy dotyczàce emigracji, reemigracji, imigracji i opieki nad wy-
chodêcami”,32 wydaje si´ wa˝nym krokiem w budowaniu polskiej poli-
tyki migracyjnej. Do kompetencji wspomnianego urz´du miało nale˝eç
w szczególnoÊci przygotowywanie ustaw, rozporzàdzeƒ i umów mi´dzy-
narodowych dotyczàcych kwestii emigracji, reemigracji i imigracji,
opieka i ochrona praw emigrantów za granicami i po powrocie, nadzór
nad emigracjà, monitorowanie mo˝liwoÊci emigracyjnych, prowadzenie
w porozumieniu z GUS statystyk migracyjnych i pomoc we współpracy
z Ministerstwem Skarbu w przesyłaniu oszcz´dnoÊci przez emigrantów
do Polski. Była to wi´c w zało˝eniu instytucja władzy centralnej obej-
mujàca zasi´giem działania całokształt spraw dotyczàcych emigracji
i reemigracji. Urzàd miał organy funkcjonujàce w kraju i za granicà.
W paƒstwach uznanych za szczególnie wa˝ne dla emigracji mógł mia-
nowaç przy polskich placówkach dyplomatycznych i konsularnych atta-
ché ds. wychodêczych. Wydaje si´, ˝e ten 100-letni ju˝ niemal wzorzec
nic nie stracił na aktualnoÊci. Tym bardziej, ˝e właÊnie w tym urz´dzie
mogłyby byç konstruowane modele prognostyczne sytuacji popytowo-po-
da˝owej na rodzimym rynku pracy w okresie najbli˝szych 5, 10 i 15 lat,
z uwzgl´dnieniem jak najwi´kszej iloÊci zmiennych demograficznych
i makroekonomicznych. Tam równie˝ mogłaby powstawaç polska poli-
tyka migracyjna, która obecnie nie istnieje. Nie istnieje równie˝ w Êwia-
domoÊci politycznej doktryna polityczna, na której zr´bach mo˝na by
stworzyç spójne zasady polityki migracyjnej. Obecnie istnieje wiele in-
stytucji próbujàcych wypracowaç cz´Êciowe zało˝enia polityki migracyj-
nej w ramach swoich kompetencji, ale ich działania sà nieskoordyno-
wane, a przepływ informacji mi´dzy tymi instytucjami ograniczony. Za
tym idzie ró˝norodnoÊç interpretacji dokumentów, brak koordynacji de-
cyzji i ciała rozstrzygajàcego spory w tym zakresie. Ka˝da instytucja ma
swoje priorytety i argumenty przy tworzeniu koncepcji polityki migra-
cyjnej: MSWiA – w zakresie opracowywania strategii polityki migracyj-
nej, MPiPS – w zakresie rynku pracy dla cudzoziemców i integracji imi-
grantów, MSZ – w zakresie zbierania informacji o polskich emigrantach.
Ka˝dy robi tyle, ile musi. A wypadkowa ciàgle jest zbyt skromna w kon-
tekÊcie współczesnych wyzwaƒ migracyjnych.
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Wa˝nà kwestià przy podejmowaniu działaƒ w celu powstrzymania
odpływu siły roboczej z polskiego rynku pracy i odzyskiwania dla niego
tych, którzy wyjechali, jest jak najlepsze zdiagnozowanie sytuacji, a tego
mo˝na dokonaç, stosujàc szeroko zakrojone badania społeczne. Stru-
mienie migracyjne sà silnie uwarunkowane lokalnym i regionalnym
kontekstem społeczno-ekonomicznym. A zatem właÊciwe wydaje si´
prowadzenie właÊnie lokalnych i regionalnych studiów nad procesami
migracyjnymi, które mogà wskazaç specyficzne problemy i zasugerowaç
okreÊlone rozwiàzania, odpowiednie dla danego procesu migracyjnego.33

Nasze przedstawicielstwa w krajach przyjmujàcych migrantów z Pol-
ski powinny z pomocà krajowych oÊrodków badawczych monitorowaç
najnowszà emigracj´, aby na bie˝àco wiedzieç, czy nasilajà si´ trendy
osiedleƒcze, czy raczej powroty. Niezb´dna te˝ staje si´ zmiana funkcji
i zakresu kompetencji konsulów. Powinni udzielaç informacji i pomocy
w zdecydowanie szerszym zakresie ni˝ dotychczas, obejmujàc problemy,
z którymi najcz´Êciej spotykajà si´ emigranci. W paƒstwach, gdzie wy-
st´puje du˝a koncentracja polskich emigrantów, nale˝ałoby otworzyç
nowe placówki konsularne, a tak˝e zwi´kszyç liczb´ konsulów honoro-
wych, współpracujàcych z placówkami dyplomatycznymi i konsulatami
RP. Wa˝na jest wiedza na temat bodêców, jakie instytucje w Wielkiej Bry-
tanii i Irlandii stosujà, aby wesprzeç migrantów, np. czy wypłacajà za-
siłki na dzieci i w jakiej wysokoÊci, czy organizujà specjalne lekcje j´zyka
zarówno lokalnego, jak i rodzimego w szkołach, czy ułatwiajà uzyskanie
kredytu itp. Takie „pakiety startowe” powinno si´ porównaç z tym, co
mo˝na zaproponowaç w Polsce, aby oceniç, czy rzeczywiÊcie realne jest
odzyskanie cz´Êci migrantów zarobkowych.34

Bez wàtpienia opracowania wymaga kompletna baza danych staty-
stycznych, dotyczàcych mobilnoÊci przestrzennej na terenie Polski,
która powinna byç sprawnie zarzàdzana i uaktualniana. DziÊ zbieranie
danych statystycznych dotyczàcych migracji le˝y w gestii wielu oÊrod-
ków, ró˝ne instytucje w odmienny sposób definiujà kategorie emigranta
i imigranta, w ró˝nych zbiorach istniejàce kategorie imigrantów nie sà
pogrupowane, nawet według podstawowych cech demograficzno-spo-
łecznych, cz´Êç informacji spływa z ogromnym opóênieniem, cz´Êç da-
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33 Przykładem mogà byç badania przeprowadzone w ramach projektu „Polityka mi-
gracyjna jako instrument promocji zatrudnienia i ograniczenia bezrobocia” omówione
w: Współczesne migracje zagraniczne Polaków. Aspekty lokalne i regionalne, red.
P.Kaczmarczyk, Warszawa 2008.

34 Patrz szerzej: K. Iglicka, Kierunki rozwoju polskiej polityki migracyjnej w ramach
obszaru legalnej migracji pracowniczej na lata 2007–2012, „Raporty i Analizy” 1/07,
Centrum Stosunków Mi´dzynarodowych.



nych jest niedost´pnych. To wszystko uniemo˝liwia kompleksowe spoj-
rzenie na zjawisko migracji. Poniewa˝ wspólna unijna polityka migra-
cyjna opieraç si´ ma mi´dzy innymi na solidarnoÊci paƒstw członkow-
skich, wa˝ny jest nacisk strony polskiej na lepszà rejestracj´ obecnych
strumieni migracji zarobkowych w krajach przyjmujàcych, a zwłaszcza
w Wielkiej Brytanii i Irlandii, co pozwoliłoby na precyzyjniejsze szaco-
wanie najnowszej fali emigracji.

JeÊli paƒstwo powa˝nie myÊli o odzyskaniu przynajmniej cz´Êci pol-
skich emigrantów, wa˝na jest praca nad utrzymywaniem przez nich
wi´zi z krajem, tzn. stworzeniem szans uczestnictwa w jego ˝yciu poli-
tycznym, społecznym, kulturalnym. Mo˝na to osiàgnàç dzi´ki działa-
niom instytucji polskich za granicà oraz wzmocnieniu sieci powiàzaƒ
z instytucjami w Polsce. Konieczne jest poszerzenie sfery działania in-
stytutów kultury polskiej, aby wychodziły naprzeciw potrzebom i zain-
teresowaniom przedstawicieli nowej fali emigracji i były centrami kul-
tury polskiej w danym kraju, z uwzgl´dnieniem wieku dominujàcej
grupy emigrantów i ich gustów kulturalnych. Wskazane wydaje si´ pro-
wadzenie kursów j´zykowych przez Internet, w telewizji, adresowanych
do Polaków oraz obcokrajowców, oraz w szkołach publicznych tych kra-
jów, w których przebywajà du˝e grupy naszych emigrantów. Wa˝nà rol´
w upowszechnianiu polskiej kultury, w tym j´zyka, mogà pełniç organi-
zacje pozarzàdowe. Wsparcia wymagajà tworzone cz´sto „chałupniczo”
polskie biblioteki w małych i du˝ych aglomeracjach Europy Zachodniej.

Wyniki ró˝nych sonda˝y wskazujà, ˝e du˝a cz´Êç populacji naszego
kraju funkcjonuje w ruchu, ˝yje w dwóch Êwiatach jednoczeÊnie. JeÊli
nigdy tak naprawd´ nie wyjechała z Polski, choçby mentalnie, to jak od-
nieÊç do niej poj´cie „powrót”? W tej sytuacji najbardziej racjonalnà
i efektywnà strategià byłoby wspieranie instytucji, które umo˝liwiajà mi-
grantom przebywajàcym za granicà fizyczny bàdê wirtualny kontakt
z krajem, i zach´cajà ich do przeniesienia aktywnoÊci do kraju nie
w sposób bezpoÊredni, lecz poÊredni.

W celu umo˝liwienia imigrantom wi´kszego udziału w polskim ˝yciu
publicznym słuszne wydaje si´ wprowadzenie głosowania koresponden-
cyjnego bàdê przez Internet dla obywateli polskich przebywajàcych za
granicà. Obecnie obowiàzuje procedura głosowania osobistego w nie-
licznych i cz´sto odległych palcówkach dyplomatycznych, co zniech´ca
do udziału w wyborach krajowych. Polscy obywatele, którzy pozostali
w kraju, wyra˝ajà czasem opini´, ˝e ktoÊ, kto podjàł decyzj´ o wyjeêdzie
i organizuje swoje ˝ycie w innym społeczeƒstwie, nie powinien mieç
prawa głosu w sprawie polskiego ̋ ycia politycznego, jeÊli jednak paƒstwo
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polskie myÊli o odzyskaniu swoich obywateli, powinno uwzgl´dniaç ich
opini´.

W tak wa˝nym dla polskiej gospodarki i społeczeƒstwa momencie po-
trzebna jest rzetelna i obiektywna polityka informacyjna rzàdu, samo-
rzàdów i partnerów społecznych, w porozumieniu i współpracy z me-
diami i organizacjami pozarzàdowymi, skierowana zarówno do osób
przebywajàcych za granicà, jak i do ich rodzin mieszkajàcych na stałe
w Polsce. TreÊç przekazu powinna skupiaç si´ na poprawiajàcej si´ sy-
tuacji na polskim rynku pracy, warunkach pracy i ˝ycia w poszczegól-
nych miastach i regionach oraz ró˝nego rodzaju inicjatywach społeczno-
gospodarczych podejmowanych przez lokalne władze.

Włàczenie potencjalnych reemigrantów w lokalne i regionalne rynki
pracy byłoby bardziej realne przy sprawnym funkcjonowaniu publicz-
nego i niepublicznego systemu poÊrednictwa pracy i doradztwa zawo-
dowego. Reemigrantów mo˝na podzieliç na dwie zasadnicze grupy:
osoby, które odniosły sukces za granicà i planujà przekuç swoje osiàg-
ni´cia na ˝ycie w Polsce, oraz osoby, które wracajà po nieudanej próbie
znalezienia stałego zatrudnienia i adaptacji społecznej i ekonomicznej
za granicà. Do ka˝dej grupy nale˝y zastosowaç inne metody adapta-
cyjne. Pierwsza grupa jest istotna ze wzgl´du na szanse, jakie niesie ze
sobà kapitał fizyczny, ludzki i społeczny reemigrantów dla społecznoÊci
lokalnych i całej gospodarki w Polsce. Osoby te cz´sto chcà zainwesto-
waç powa˝ne Êrodki w kraju, rozpoczynajàc działalnoÊç gospodarczà,
i oczekujà pomocy w tym zakresie ze strony władz publicznych na ró˝-
nych szczeblach. Ci, którym si´ nie powiodło za granicà, tak˝e wyma-
gajà wzmo˝onej opieki ze strony władz. Wracajà do kraju w stanie zała-
mania psychicznego, pozbawieni dóbr materialnych (mieszkania,
samochodu) i, co gorsza, dawnych wi´zi społecznych (przyjaciół, znajo-
mych). To sprawia, ˝e sà nara˝eni na marginalizacj´ społecznà. Ponie-
wa˝ zjawisko to b´dzie si´ nasilaç, instytucje opiekuƒcze polskiego paƒ-
stwa powinny zostaç wyposa˝one w instrumenty i finanse pozwalajàce
na sprostanie wyzwaniom, jakie niesie ze sobà pomoc takim osobom.

Stosunkowo cz´sto zdarza si´, ̋ e wyje˝d˝ajàcy Polacy podejmujà nie-
racjonalne decyzje, b´dàce rezultatem niepełnej informacji o rynkach
pracy i warunkach socjalnych w krajach przyjmujàcych albo zaufania
sieciom migracyjnym. Rozwiàzaniem byłoby opracowywanie zestawieƒ
porównawczych danych ekonomicznych oraz socjalnych i udost´pnia-
nie ich stosunkowo du˝ej liczbie zainteresowanych. Równie˝ tworzenie
podstaw efektywnego systemu poradnictwa zawodowego, który
uwzgl´dniałby tak˝e opcj´ migracyjnà, mogłoby znaczàco ograniczyç
liczb´ bł´dnie podejmowanych decyzji. Ponadto polscy uczniowie po-
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winni otrzymywaç w ramach programów szkolnych, dziÊ cz´sto bardzo
teoretycznych, a mało pragmatycznych, informacje zapewniajàce odna-
lezienie si´ nie tylko na krajowym, ale i unijnym rynku pracy. 

WÊród wielu okolicznoÊci towarzyszàcych podejmowaniu decyzji o wy-
jeêdzie z kraju bàdê powrocie jest niekiedy zniech´cenie sytuacjà spo-
łeczno-politycznà w Polsce, awanturnictwo polityczne i tworzenie tema-
tów zast´pczych. Rozgoryczenie osób wyje˝d˝ajàcych wywołuje klimat
dyskusji publicznej o migracjach w Polsce, gdzie ich decyzja przedsta-
wiana jest jako czyn niepatriotyczny, przejaw egoizmu i „niskiej” pogoni
za dobrami materialnymi. Niektóre działania naszych władz wobec Pola-
ków na emigracji prowadziły do pogł´bienia nieufnoÊci i niech´ci wÊród
osób, które wyjechały. Na przykład w kwietniu 2006 r. w społecznoÊci pol-
skiej w Wielkiej Brytanii wezbrała fala społecznego oburzenia w zwiàzku
z niesprawiedliwymi postanowieniami umowy polsko-brytyjskiej, która
miała uregulowaç obowiàzki podatkowe obywateli polskich zatrudnionych
na terytorium Zjednoczonego Królestwa. Przewidywała bowiem, ˝e za-
robki Polaków w Wielkiej Brytanii wejdà do wspólnej podstawy opodatko-
wania z dochodami w Polsce i b´dà rozliczane według polskich progów
podatkowych. Nie wzi´to pod uwag´ faktu, ̋ e koszty uzyskania przychodu
w Wielkiej Brytanii sà znacznie wy˝sze. Do renegocjowania umowy do-
szło dopiero na wniosek rzecznika praw obywatelskich oraz pod wpływem
ogromnej presji społecznej. Poczucie skrzywdzenia przez polskiego fis-
kusa miało dalsze konsekwencje w postaci szturmu Polaków na urz´dy
imigracyjne Wielkiej Brytanii w celu uzyskania statusu rezydenta, b´dà-
cego pierwszym etapem do uzyskania brytyjskiego obywatelstwa. Niektó-
rzy decydowali si´ tak˝e na sprzeda˝ majàtku w Polsce, przeniesienie go
na Wyspy i tym samym rozluênienie formalnych wi´zów z krajem. 

Celowe jest zbadanie skutków migracji dla rodzin i społecznoÊci lo-
kalnych. Niewykluczone, ˝e wypełnienie pró˝ni, którà zostawiajà po
 sobie wyje˝d˝ajàcy rodzice i opiekunowie, stanie si´ obowiàzkiem paƒ-
stwa, które b´dzie musiało rozwinàç sieç placówek opiekuƒczo-oÊwia-
towych, zwłaszcza na terenach niezurbanizowanych. A to zubo˝y i tak
ju˝ ograniczony jego bud˝et socjalny i w sposób oczywisty zapisze si´ po
stronie negatywnych skutków migracji.

Podsumowanie

MobilnoÊç przestrzenna Polaków wpisuje si´ w ogólne trendy Êwia-
towe. Jest uzasadniona wzgl´dami ekonomicznymi i odwiecznà skłon-
noÊcià człowieka do poszukiwania lepszego, ciekawszego, bezpieczniej-

56

Studia Europejskie, 3/2010



szego ˝ycia. Nie ma i nie mo˝e byç w demokratycznych społeczeƒ-
stwach administracyjnych czy prawnych ograniczeƒ dla swobodnego
przepływu ludnoÊci, nawet jeÊli ma dla paƒstwa wysyłajàcego negatywne
skutki. Ale doÊwiadczenia takich krajów jak Irlandia pokazujà, ˝e po-
prawa sytuacji na rodzimym rynku pracy, rozwój gospodarczy i podnie-
sienie standardów ˝ycia sà bardzo dobrym hamulcem dla odpływu pra-
cowników. Obok czynnika ekonomicznego wa˝nà rol´ odgrywajà te˝
element jakoÊci ˝ycia, infrastruktura społeczna, oferta w zakresie pod-
noszenia kwalifikacji i sp´dzania wolnego czasu. To wszystko składa si´
na ch´ç pozostania w kraju lub powrotu do niego. Programy oraz pro-
jekty rzàdowe i pozarzàdowe na rzecz powstrzymania Polaków przed wy-
jazdami czy zach´cania ich do powrotów mogà odegraç tylko rol´ wspo-
magajàcà. Istnienie w Polsce pełnej i przemyÊlanej polityki migracyjnej,
budowanej w wyniku szerokiego dialogu społecznego, stanie si´ wa˝nym
elementem strategii kraju w tym zakresie i przyczynkiem do poprawy
sytuacji demograficznej i społecznej. Pod tym wzgl´dem nasz kraj wpi-
suje si´ w trendy europejskie i Êwiatowe.

Abs tract

Polish emigration after the accession to the EU
– going there and back?

The area of collaboration in migration policy begins to play more and
more important role among many facets of European integration. It
emerges of a conflict of two types of pressures existing and working in
opposite directions within European societies and economies. On the
one hand, EU member states suffer from an unsound demographic
condition, low natural population growth rate and decreasing supply of
labour force. On the other hand, we have to deal with resentment of
majority of the EU citizens to “aliens” which has been strictly related
with terrorist attacks raids against New York, Madrid and London.
Where should we reach, then, to make up the labour force deficit? Tem-
porarily, old EU states have found a source of immigrants from the new
members. This allows them to postpone the problem of supporting the
way their economies and social systems work. 

The Author analyses situation in an emigration country (Poland), be-
nefits and costs of migration, the problem of emigrants’ identity, their
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integration or alienation in host societies as well as attempts to answer
the question about mechanisms of emigrants’ returns to their count-
ries of origin. It is the market that acts as the simplest and most effec-
tive regulator. This, however, must not be regarded as delivering the sta-
tes from an obligation to apply for indirect measures. Democratic
societies are and indeed have to be free from restrictions, either admi-
nistrative or legal, to free movement of people, even where this invol-
ves negative consequences for an emigration country. However, as we
learn from experiences of such countries as Ireland, improving condi-
tion, economic growth and raised living standards in migrant workers’
home countries act as very efficient brake to an outflow of labour force.
Other factors playing important roles in this context, beside economic
one, include the element of life quality, social infrastructure as well as
an offer in the areas of skills improvement and leisure. In fact, all these
factors jointly contribute to either remain in one’ country or to come
back in the case of those who left it in the first place. 
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