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Krystyna Iglicka 
 
 
 

MIGRACJE DO POLSKI W LATACH 1990. 
     OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ZJAWISKA 

 
 
 
1. Wstęp 

  
Upadek systemu komunistycznego i powolne, momentami bolesne, narodziny nowego przyniosły 

zjawiska, które były kompletnie nieoczekiwane zarówno w krajach Europy Zachodniej, jak i krajach Europy 
Środkowej i Wschodniej, a mianowicie nową przestrzenną mobilność ludności krajów postkomunistycznych. 
Rozmiar i charakter tych przemieszczeń zadziwił każdego. 
 Mobilność ludności tej części Europy po roku 1989 (mobilność, która była w okresie 
komunistycznym bądź zabroniona w ogóle, bądź też efektywnie ograniczana przez władze) osiągnęła 
rozmiary masowego exodusu i okazała się największą falą ruchów migracyjnych odnotowaną w całej Europie 
na przestrzeni ostatnich 40 lat. Polityczne i ekonomiczne przemiany, które nastały po roku 1989 we 
wszystkich krajach Europy Środkowej i Wschodniej przyniosły zjawiska, które nie były obecne w Polsce w 
całym okresie po drugiej wojnie światowej. A mianowicie: 1) napływ przybyszów w ramach tzw. �ruchów 
wahadłowych� (napływ �petty traders�) z krajów sąsiednich, a zwłaszcza byłego ZSRR; 2) przepływ 
migrantów tranzytowych; 3) napływ uchodźców (głównie z krajów azjatyckich: Sri Lanki, Bangladeszu, 
Afganistanu, Pakistanu; 4) imigracje �na stałe� (zarówno ze �Wschodu� jak i �Zachodu�); 5) napływ 
cudzoziemców w ramach ruchu wizowego; 6) napływ wysoko wyspecjalizowanej kadry z �Zachodu� (Iglicka, 
Sword; w druku). 
 Charakter i skala ruchów migracyjnych do Polski, a zwłaszcza charakter ruchów ze 
�Wschodu� mają wyjątkowe znaczenie nie tylko dla polityków w krajach Europy 
Środkowej i Wschodniej, ale również tworzą poważny problem w kontekście rozważań nad 
integracją europejską1. Wraz z mającym nastąpić wkrótce rozszerzeniem Unii Europejskiej i 
NATO, wschodnia granica zjednoczonej Europy przesunięta zostanie kilkaset kilometrów 
na wschód i w przyszłości leżeć będzie nie na Odrze i Nysie, ale wzdłuż Bugu. Wraz z 
członkostwem Polski w Unii Europejskiej, a w szczególności z chwilą podpisania przez 
Polskę - członka Unii umowy z krajami sygnatariuszami układu z Schengen, kontrola 
przemieszczeń ludności poprzez zachodnią granicę Polski praktycznie zaniknie. W tym 
wypadku wschodnia granica (rozciągająca się na długości 1200 kilometrów od Bałtyku po 
Karpaty) zostanie jednym z niewielu miejsc na mapie Europy, gdzie możliwa będzie 
jeszcze kontrola przestrzennej mobilności ludności na osi Wschód-Zachód. W tej sytuacji 
porównania granicy leżącej wzdłuż Bugu z Rio Grande i amerykańskimi problemami 
dotyczącymi kontroli nielegalnej emigracji z Meksyku mogą okazać się za kilka lat nie tak 
całkiem bezpodstawne (Iglicka, Sword; w druku). 
 
 
 

2. Dynamika mobilności przestrzennej 
 

                                                           
1 Przypomnijmy, iż wszystkie kraje byłego ZSRR na mocy porozumienia zawartego przez kraje Unii 
Europejskiej we wrześniu 1995 roku znalazły się na tzw. �visa-rule list�. Tymczasem w przypadku wjazdu 
obywateli byłego ZSRR (na pobyt turystyczny krótszy niż trzy miesiące) do Polski wiza nie jest wymagana. 
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 Upadek komunizmu przyczynił się przede wszystkim do niespodziewanej 
przestrzennej mobilności ludności, która odnotowywana jest w statystykach ruchu 
granicznego. W 1989 roku polska straż graniczna zarejestrowała 19 milionów przekroczeń 
granicy (liczba ta zawierała zarówno wyjazdy jak i wjazdy, zarówno cudzoziemców jak i 
Polaków). W 1990 roku odnotowano już 84 miliony przekroczeń granicy, a w 1996 roku 
262 miliony, z czego 87 milionów dotyczyło wjazdów i wyjazdów Polaków, a 175 
milionów (czyli dwa razy tyle) dotyczyło wjazdów i wyjazdów cudzoziemców. Wzrost 
przestrzennej mobilności ludności w ruchu granicznym na terenie Polski był bardziej 
dramatyczny w przypadku cudzoziemców niż Polaków (tab. 1) [Kozłowski, w druku].  
 Obserwowana od 1989 roku tendencja wjazdów cudzoziemców do Polski jest 
spowodowana głównie przez dwa czynniki: napływ cudzoziemców z Niemiec i napływ 
obywateli byłego ZSRR. Turyści z Niemiec tradycyjnie byli zawsze najliczniejszą grupą 
narodowościową, która przyjeżdżała do Polski w okresie powojennym. Masowy napływ 
obywateli byłego ZSRR jest kompletnie nowym, nieoczekiwanym zjawiskiem2. Obywatele 
byłego ZSRR nie przyjeżdżają bynajmniej do Polski w celach turystycznych. 
 
 
 

Tabela 1. Wyjazdy Polaków z Polski i wjazdy cudzoziemców do Polski w latach 
1985 � 1996 

 

Rok 

Wyjazdy Polaków Wjazdy cudzoziemców 
Współczynnik 
wyjazdów do 

wjazdów 
 Liczby 

rzeczywiste 
(w mln) 

1985 
= 100 

Rok 
poprzedni 

= 100 

Liczby 
rzeczywiste 

(w mln) 

1985 
= 100 

Rok 
poprzedni 

= 100 

 

1985           6.3              100             −                    3.4              100             −                          188 
1986           7.3              114           114                  3.8              113            113                       191 
1987           8.5              133           116                  4.7              139            123                       179 
1988           9.9              155           116                  6.2              182            131                       159 
1989         19.3              302           195                  8.2              241            133                       235 
1990         22.1              346           114                18.2              534            231                       121 
1991         20.8              325             94                36.8            1080            202                        56 
1992         29.3              458           141                49.0            1437            133                        60 
1993         31.4              491           107                60.9            1787            124                        52 
1994         34.3              535           109                74.4            2178            122                        46 
1995         36.1              573           105                82.2            2414            110                        44 
1996         43.5              690           124                87.5            2573            108                        49 
 

Źródło: Rocznik Statystyczny 1996 GUS, Warszawa 1996 (i wcześniejsze lata). 
 
 Ogromna większość przyjeżdża tu w ramach tzw. �ruchów wahadłowych�, 
trwających 3-7 dni �wypadów� handlowych, w trakcie których kupowane są masowo 

                                                           
2 W 1989 roku mniej niz 3 miliony obywateli bylego ZSRR przyjechalo do Polski. W okresie 1990-1995 
roczne liczby oscylowaly wokól 7-9 milionów, podczas gdy w 1996 roku, liczba obywateli bylego ZSRR, 
którzy przyjechali do Polski przekroczyla 13.5 miliona. 
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towary (głównie odzież, buty i sprzęt elektroniczny), które potem z zyskiem odsprzedawane 
są w krajach pochodzenia �turystów ze Wschodu�. Pozostali przyjeżdżają do pracy �na 
czarno�. Obywatele byłego ZSRR, przyjeżdżający do Polski w ramach �ruchów 
wahadłowych� na zakupy, przyczyniają się do rozkwitu polskiej gospodarki. 
Zapotrzebowanie cudzoziemców na wyroby przemysłu tekstylnego było jednym z 
głównych czynników gwałtownego rozwoju małych, prywatnych firm tekstylnych i 
obuwniczych [Okólski, 1996]. Z drugiej strony należy pamiętać o nowym, groźnym 
zjawisku związanym z masową obecnością przybyszów z byłego ZSRR w Polsce - zjawisku 
przestępczości cudzoziemców. Przybysze z byłego ZSRR przyjeżdżają do Polski nie z 
kartami kredytowymi bądź czekami bankowymi lecz z gotówką. Tworzą oni bardzo łatwy 
cel dla przestępców, którzy w zdecydowanej większości są również obywatelami byłego 
ZSRR. Dane statystyczne obrazujące zjawisko przestępczości cudzoziemców nie wskazują 
na masowość tego procesu3, wykazują jednakże zdecydowanie rosnący trend najcięższych 
przestępstw (rozbojów z bronią w ręku) popełnianych właśnie przez obywateli byłego 
ZSRR (głównie Ukraińców). W 1992 roku obywatele byłego ZSRR stanowili 17.5% 
ogólnej liczby cudzoziemców oskarżonych o popełnienie przestępstwa i przeciwko którym 
przeprowadzone zostało postępowanie sądowe. W 1993 roku obywatele byłego ZSRR 
stanowili już 65.5% tej liczby. Kilkanaście procent z tej liczby stanowią najcięższe 
przestępstwa4.  
 
 
 

3. Imigracja do Polski 
 

 W tym miejscu chciałabym skoncentrować się na kolejnym aspekcie ruchów 
migracyjnych do Polski - aspekcie imigracji. Od początku lat 1990 daje się zauważyć 
rosnącą tendencję aplikacji o kartę stałego pobytu (KSP). W 1993 roku 2,654 
cudzoziemców aplikowało o taką kartę. W tymże samym roku 1,975 osobom KSP 
przyznano. W 1994 roku liczba aplikacji wzrosła o 21% (do 3,198) a w roku 1995 (w 
porównaniu z rokiem poprzednim) o 10% (do 3,793). W 1995 roku KSP zostały przyznane 
przeszło 3,000 osobom a odmówione przeszło 700 aplikantom. Jeżeli rozważymy 
obywatelstwo osób ubiegających się o stały pobyt w Polsce to w 1993 i 1994 roku 
najliczniejsze grupy cudzoziemców, którzy starali się (bądź, którym przyznano) o KSP 
stanowili Ukraińcy, Rosjanie i Białorusini (tab. 2). Ta sytuacja zmieniła się w 1995 roku. W 
roku tym gwałtownie wzrosła liczba obywateli Kazachstanu aplikujących o KSP. W roku 
tym wśród tych, którzy starali się o stały pobyt w Polsce, obywatele Kazachstanu znaleźli 
się na trzecim miejscu, po Ukraińcach i Rosjanach [Kozłowski, w druku]. 
 
 
 
 

                                                           
3 Oficjalne roczne rejestry policyjne wykazują, iż liczba przestępstw popełnianych przez cudzoziemców jest w 
relacji do ogólnej liczby cudzoziemców wjeżdżających do Polski niska. Rejestry policyjne notują rocznie 
około 20,000 przeprowadzonych postępowań sadowych przeciwko przestępstwom popełnionym przez 
cudzoziemców. Powód jest prosty: ktoś kto pracuje w Polsce nielegalnie, ktoś kto przebywa w Polsce 
nielegalnie, bądź też handluje nielegalnie nie będzie składał raportu na policji o tym, że został napadnięty i 
obrabowany z dużej kwoty pieniędzy. 
4 Zgodnie z informacjami i danymi otrzymanymi w Komendzie Głównej Policji w Warszawie. 
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Tabela 2. Cudzoziemcy, którzy otrzymali kartę stałego pobytu (KSP) w Polsce, w 
latach 1993-1995; według najliczniejszych grup narodowościowych 

 

Narodowość 1993 1994 1995 

Ukraińcy 15 21 19 
Rosjanie 11 12 11 
Białorusini 7 6 7 
Niemcy 5 5 6 
Wietnamczycy 4 4 7 
Kazachowie 1 2 8 
Liczebności 1964 2457 3051 

Źródło: Obliczenia własne na podstawie: Poland - statistical data on migration 1990-1996, 
Office for Migration and Refugee Affairs, Ministry of the Interior, Warsaw, 1996, str. 42-46. 
 
 
 Zwiększony napływ obywateli Kazachstanu do Polski związany jest z procesem 
repatriacji. Szacuje się, że obecnie przynajmniej kilka setek tysięcy etnicznych Polaków 
znajduje się poza granicami Polski z przyczyn od nich niezależnych; albo byli oni 
deportowani przez władze sowieckie, albo znaleźli się na terenie obcych państw w wyniku 
zmian granic w 1945 roku i już nie mogli (albo nie chcieli) do Polski powrócić lub 
przenieść (w przypadku tych, którzy wcześniej nie migrowali). Większość z nich jest 
obywatelami krajów byłego ZSRR głównie: Białorusi, Litwy, Kazachstanu, Rosji i Ukrainy. 
Latem 1996 roku polski rząd wydał uchwałę w sprawie repatriacji. Zgodnie z nią, osoby 
które udowodnią polskie pochodzenie i dostaną zaproszenie od lokalnych władz terenowych 
otrzymają KSP i wizy repatriacyjne. Po przyjeździe do Polski przyznane im będzie 
automatycznie polskie obywatelstwo5. W szczególnym przypadku repatriacji z 
Kazachstanu, proces powrotu do Polski co najmniej kilkudziesięciu tysięcy osób, 
wychowanych w systemie komunistycznym mieszkańców Azji, nie znających języka 
polskiego, nie znających w zdecydowanej większości historii, kultury i religii ojczyzny 
przodków jest procesem niezwykle skomplikowanym. Pociągnie on za sobą niewątpliwie 
problemy związane z jednej strony z procesem adaptacji i integracji tych ludzi w 
społeczeństwie polskim z drugiej zaś, problemy związane z akceptacją ich �inności� przez 
społeczeństwo [Iglicka, w druku]. 
 Rozważając imigracje �na stałe� bądź na �dłużej� nie należy zapominać o jeszcze 
jednym ważnym elemencie tego zjawiska. Wielu cudzoziemców, którzy znaleźli się w 
Polsce, nie traktuje Polski jako kraju docelowego. Sądzą oni, iż uda im się wyemigrować 
dalej na �Zachód�, bądź powrócić na �Wschód�. Cudzoziemcy ci nie starają się więc o KSP 
w Polsce, lecz optują raczej za pobytem na �przedłużonej wizie�. Jak w większości krajów 
osoby te pozbawione są wielu praw jak np. prawa do bezpłatnego kształcenia dzieci. Innym 
problemem jest kwestia stosunków pomiędzy miejscową ludnością a tymi cudzoziemcami, 
którzy choć wiele lat mieszkają w Polsce, to jednak cały czas traktują swój pobyt jako 
czasowy i dlatego też nie chcą integrować się z lokalną społecznością [Kozłowski, w 
druku].  
 

 

                                                           
5 Od jesieni 1996 obywatele Kazachstanu polskiego pochodzenia nie musza ubiegac sie o KSP, a tylko o wize 
repatriacyjna. 
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Tabela 3. Wizy* wydane przez 49 wojewodów w okresie 1994-1995 według 
obywatelstwa (w odsetkach) 

 

Obywatelstwo Typ wizy 1994 1995 

Ukraina - wiza z prawem do pracy 
- wiza pobytowa 

13.0 
10.0 

14.0 
12.0 

Wietnam - wiza z prawem do pracy 
- wiza pobytowa 

11.0 
7.0 

13.0 
7.5 

Rosja - wiza z prawem do pracy 
- wiza pobytowa 

8.5 
8.5 

7.5 
8.0 

USA - wiza z prawem do pracy 
- wiza pobytowa 

7.0 
5.0 

7.0 
5.0 

Chiny - wiza z prawem do pracy 
- wiza pobytowa 

7.8 
1.3 

7.0 
1.2 

Wielka Brytania - wiza z prawem do pracy 
- wiza pobytowa 

7.0 
1.0 

7.0 
1.0 

Białoruś - wiza z prawem do pracy 
- wiza pobytowa 

5.0 
3.0 

3.5 
4.0 

Niemcy - wiza z prawem do pracy 
- wiza pobytowa 

4.6 
2.0 

5.0 
2.0 

Ogółem 
(liczebności) 

- wiza z prawem do pracy 
- wiza pobytowa 

8690 
29932 

9057 
33752 

*Obywatele wszystkich wymienionych w tabeli krajów (z wyjątkiem Chin) nie potrzebują 
wiz wjazdowych do Polski, z chwilą gdy zamierzają przebywać w Polsce w celach innych niż praca 
do 90 dni (do 180 dni w przypadku obywateli Wielkiej Brytanii)  
 

Źródło: Obliczenia własne na podstawie: Poland - statistical data on migration 1990-1996, 
Office for Migration and Refugee Affairs, Ministry of the Interior, Warsaw, 1996, str.18-36 
 
 
 
 
 Poruszone tu zostały siłą rzeczy tylko niektóre kwestie związane z masowym 
napływem cudzoziemców do Polski; napływ ludności z byłego ZSRR w ramach �ruchów 
wahadłowych�, imigracja do Polski w ramach pobytów stałych (KSP) i napływ 
cudzoziemców w ramach ruchu wizowego. Z punktu widzenia ilościowego charakteru 
zjawiska ruchów ludnościowych na terenie Polski są one jednak najistotniejsze. 



© Copyright by Instytut Studiów Społecznych UW 10  

4. Wybrane dane statystyczne a imigracja do Polski 
 

W oficjalnych rejestrach statystycznych wyróżnić można następujące kategorie 
imigrantów, którzy przebywają w Polsce legalnie: 1) osoby posiadające kartę stałego 
pobytu (KSP) - ci, którzy uzyskali zezwolenie na stałe zamieszkanie na terytorium RP, 
zwane osiedleniem się; 2) osoby podejmujące legalnie zatrudnienie u pracodawcy polskiego 
- osoby posiadające przy przekraczaniu granicy państwa związane z tym zezwolenie na 
pobyt tj. wizę pobytową o symbolu �06�, wydana przez polskie przedstawicielstwo za 
granicą na podstawie okazanego zezwolenia na zatrudnienie wydawanego dla pracodawcy 
polskiego przez terytorialnie właściwego dyrektora wojewódzkiego urzędu pracy; 3) osoby 
posiadające zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony - osoby, które wykażą, że 
zachodzą okoliczności uzasadniające ich zamieszkanie na terytorium RP. Okolicznościami 
takimi mogą być w szczególności: a) zatrudnienie na podstawie uzyskanego zezwolenia i 
zgody; b) prowadzenie działalności gospodarczej; c) podjęcie nauki (studenci 
cudzoziemscy); d) zawarcie związku małżeńskiego z obywatelem polskim lub 
cudzoziemcem posiadającym zezwolenie na osiedlenie się; 4) osoby przybywające z 
zagranicy na pobyt stały - osoby, które po przyjeździe do Polski dokonały czynności 
zameldowania się na pobyt stały (według niepublikowanych szacunków GUS około połowa 
osób, meldujących się na pobyt stały w Polsce, ma obywatelstwo polskie) [Głąbicka, 
Sakson, 1996]. 
  W okresie lat 1992-1995 cudzoziemcom ubiegającym się o wydanie zezwolenia na 
zamieszkanie na terenie RP wydano ogółem 10,109 KSP6. Rozkład terytorialny wskazuje na 
silne zróżnicowanie pomiędzy województwami. Największa liczba wydanych KSP 
przypadała na województwo warszawskie a następnie katowickie. Odpowiednio w 
pierwszym województwie wydano 1455 kart, co stanowi 16,0% ogółu, w drugim natomiast 
wielkość wydanych kart kształtowała się na poziomie 697 (6,9%). Dane statystyczne o 
wydanych KSP według województw potwierdzają fakt większej kumulacji osób pragnących 
zalegalizować swój pobyt na terenie RP, w województwach o wysokim stopniu 
uprzemysłowienia i urbanizacji. 
 Struktura płci we wszystkich latach odznaczała się przewagą mężczyzn, którzy 
ubiegali się a następnie otrzymali KSP nad kobietami. Nadwyżka mężczyzn nad kobietami 
była największa w 1992 roku (29%), natomiast w pozostałych latach ustabilizowała się na 
poziomie 12%-13% (Głąbicka, Sakson, 1996).  
 Cudzoziemcy, którzy występowali o udzielenie zgody na zasiedlenie się przybywali 
z wielu krajów, przy czym relatywnie większa cześć osób przybywała z terenów krajów 
europejskich, w tym głównie z krajów byłego ZSRR (por. tab. 2). 
 Interesującym wydaje się fakt posiadania przez cudzoziemców ubiegających się u 
wojewodów o zezwolenie na pobyt stały wysokiego poziomu wykształcenie. W każdym 
roku największa część populacji cudzoziemców charakteryzowała się wykształceniem 
średnim (41%) oraz wyższym (31.7%). Odsetek osób z wykształceniem podstawowym oraz 
zawodowym oscylował na poziomie zaledwie 11.4% (Głąbicka, Sakson, 1996). 
 Od roku 1990 obserwuje się tendencję rosnącego napływu do Polski pracowników 
cudzoziemskich legalnie podejmujących zatrudnienie u pracodawców zgodnie z przepisami 
Ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu z dnia 14 grudnia 1994 roku. 
Wojewódzkie urzędy pracy wydają od 1990 roku rocznie od 10,000 do 15,000 zezwoleń na 
zatrudnienie cudzoziemców u pracodawców polskich. W całym okresie 1990-1995 wydano 
ogółem 53,555 zezwoleń na pracę, z tego ponad 63% stanowiły zezwolenia indywidualne a 

                                                           
6 Na karte stalego pobytu moze byc wpisana wiecej niz jedna osoba, takze liczba KSP nie pokrywa sie z liczba 
osób posiadajacych takie karty. 
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prawie 27% zezwolenia wydane w ramach tzw. usług eksportowych i dopuszczonych 
kontraktów [Głąbicka, Sakson, 1997]. 
 Dane statystyczne o wydanych zezwoleniach na prace według województw 
wskazują na kumulację obcej siły roboczej w dużych aglomeracjach miejskich, w 
województwach takich jak: warszawskie, gdańskie, katowickie, szczecińskie i krakowskie. 
 Zatrudnieni na terytorium Polski cudzoziemcy pochodzili z 93 krajów ze wszystkich 
kontynentów. Znaczną liczebną przewagę wśród nich mieli obywatele nowopowstałych 
państw na terenie byłego ZSRR. W ciągu całego okresu 1990-1995 obywatele byłego 
ZSRR stanowili bowiem najliczniejszą grupę osób, które uzyskały zezwolenia na prace w 
Polsce (44,7% ogółu zatrudnionych cudzoziemców). W badanym okresie obywatelom 
państw europejskich wydano łącznie 38,142 zezwoleń na prace, co stanowi 71,2% ogółu 
zezwoleń. W drugiej kolejności znaleźli się mieszkańcy państw azjatyckich, którym 
udzielono ogółem 12,320 zezwoleń. Interesujący jest fakt, iż z ogółu zezwoleń na pracę 
wydanych obywatelom krajów azjatyckich obywatele Wietnamu i Chin otrzymali łącznie 
65,7%. Trzecia grupę stanowią obywatele państw amerykańskich, którym w latach 1990-
1995 wydano łącznie 2,559 zezwoleń, co stanowiło 4,8% ogółu zezwoleń [Głąbicka, 
Sakson; 1996]. 
 Większość wydawanych cudzoziemcom zezwoleń na pracę dotyczyła grupy 
pracowników tzw. �kierownictwa przedsiębiorstw�, drugą grupę stanowili pracownicy 
fizyczni (wykwalifikowani i niewykwalifikowani), a trzecią - specjaliści, eksperci i 
doradcy. 
 Podsumowując, można stwierdzić, iż przybywający do Polski pracownicy 
cudzoziemscy i osoby posiadające KSP pochodzą najczęściej z krajów powstałych na 
terytorium byłego ZSRR. Głównym miejscem ich napływu jest województwo warszawskie. 
Częściej imigranci osiedlają się w dużych aglomeracjach miejskich, aniżeli na wsi i w 
małych miejscowościach. Jest to związane z rynkiem pracy i lokalną sytuacją 
mieszkaniową. Imigranci odznaczają się wysokim poziomem wykształcenia, stanowią 
świetny potencjał zdolności, umiejętności i doświadczeń zawodowych, które powinny 
zostać wykorzystane na lokalnych rynkach pracy.  
 
 

*** 
 
 
 Problem imigrantów w Polsce, a ogólniej problem cudzoziemców w Polsce jest 
problemem nowym i złożonym. Od początku lat 1990 Polska - tradycyjny kraj wysyłający 
migrantów staje się krajem przeznaczenia i tranzytu. Masowa obecność cudzoziemców w 
Polsce, cudzoziemców wywodzących się głównie z krajów byłego ZSRR stanowi w 
kontekście rozszerzenia NATO i Unii Europejskiej dylemat i wyzwanie dla europejskiej i 
polskiej polityki migracyjnej. Stanowi w związku z tym również dylemat dla polskiej 
gospodarki i całego społeczeństwa. 
 W tej sytuacji, podjęcie badań nad imigracją do Polski staje się oczywiste. Dalsze 
opracowania prezentowane w tym zeszycie przedstawiają wyniki sondażu 
przeprowadzonego na próbie imigrantów mieszkających, pracujących, bądź handlujących 
na terenie Warszawy i najbliższych okolic. Mimo wstępnego charakteru analiz, waga 
problemu skłania nas do udostępnienia tych wyników.  
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Ewa Jaźwińska 
 
 

PODSTAWOWE INFORMACJE O REALIZACJI BADANIA SONDAŻOWEGO 
IMIGRANTÓW W WARSZAWIE 

 
 

1. Cele badania sondażowego i kategorie imigrantów objętych badaniem 
 
 Przystępując do kompleksowych badań nad imigrantami przybywającymi w 
ostatnich latach do Polski zdecydowaliśmy się podjąć próbę realizacji ilościowego badania 
sondażowego wśród wybranych kategorii imigrantów.  
 W całym badaniu przyjęliśmy szeroką definicję migracji obejmującą te wszystkie 
przyjazdy do Polski, których podstawowym celem nie jest turystyka lub odwiedziny 
znajomych. Interesowali więc nas cudzoziemcy, którzy przybyli do Polski i: 

• osiedlili się tutaj lub do momentu badania przebywali w Polsce powyżej trzech miesięcy, 
• przebywali w Polsce krócej lecz ich pobyt miał cele zarobkowe, tj. podejmowali tu 

pracę lub czerpali dochód z prowadzonego w Polsce handlu lub usług. 
 W przypadku tej drugiej kategorii dodatkowymi ograniczeniami było, by był to co 
najmniej drugi pobyt w naszym kraju i by do momentu badania cudzoziemcy spędzili tutaj 
nie mniej niż jedną noc. 
 Zdawaliśmy sobie sprawę, że objęcie badaniami takiej kategorii osób jest zadaniem 
trudnym, jeśli nie wręcz karkołomnym. 
 Pierwszą trudnością, napotykaną przy wszystkich badaniach procesów migracyjnych 
opartych na reprezentatywnej próbie pobranej z objętej badaniami zbiorowości jest 
znalezienie odpowiedniego operatu lub operatów umożliwiających wylosowanie takiej 
próby. Wiadomo, że znaczna część przybywających do Polski imigrantów nie jest nigdzie 
rejestrowana i dla tej kategorii uzyskanie próby losowej jest w ogóle niemożliwe. Jednak 
dla części imigrantów przebywających i pracujących w Polsce legalnie można było, jak 
nam się wydawało, uzyskać taką próbę.  
 Druga trudność wiązała się z samą realizacją wywiadów. Z jednej strony należało 
się spodziewać problemów związanych z brakiem znajomości języka polskiego, a często 
również z nieznajomością żadnego języka europejskiego wśród migrantów. Jednocześnie 
trzeba było się liczyć, że osoby, których status w Polsce nie jest prawnie uregulowany nie 
będą skłonne udzielać odpowiedzi na pytania kwestionariusza. Z tych względów należało w 
sposób szczególny dobrać kadrę ankieterską.  
 W tej sytuacji zdecydowaliśmy się wyodrębnić trzy kategorie migrantów różniące się przede 
wszystkim swoją sytuacją prawną w Polsce, ale w konsekwencji tych różnic, prawdopodobnie też cechujące 
się odmiennością pod wieloma innymi, istotnymi sprawami. Dla każdej z tych kategorii postanowiliśmy 
uzyskać odrębną próbę, która miała zostać objęta badaniem sondażowym. 
 Pierwszą grupę stanowili cudzoziemcy przebywający w Polsce na podstawie kart 
stałego pobytu (KSP). Karty te wydawane są przez Urzędy Wojewódzkie i w urzędach tych 
znajdują się spisy osób, które uzyskały KSP. Mimo niedoskonałości tego operatu (por. 
opracowanie E. Kępińskiej) spisy te zawierają podstawowe informacje o posiadaczach kart 
(imię i nazwisko, datę urodzenia, narodowość i adres) i umożliwiają wylosowanie próby. 
 Druga kategoria to cudzoziemcy przebywający w Polsce na podstawie przyznanej 
im wizy pobytowej (por. opracowanie P. Korysia). Również w przypadku tej grupy 
możliwe było wylosowanie reprezentatywnej próby lub kilku reprezentatywnych prób dla 
każdego z rodzajów wizy. 
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 Trzecią wyodrębnioną grupę stanowili cudzoziemcy, którzy podejmują w Polsce 
pracę lub czerpią zyski z handlu nie posiadając żadnego upoważniającego ich do tego 
dokumentu. W tym wypadku możliwe było jedynie przebadanie próby kwotowo-celowej, 
przy czym kwota nie miała odzwierciedlać rzeczywistej - nieznanej w pełni - struktury tej 
populacji, a jedynie była ogólnymi dyspozycjami mającymi na celu objęcie badaniami 
różnych kategorii imigrantów tego typu. Konstruując próbę uwzględniono takie cechy 
imigrantów jak płeć, narodowość i rodzaj zajęcia w Polsce (praca i handel). 
 Ze względów organizacyjnych, jak również z uwagi na to, że zdecydowana 
większość imigrantów osiedla się i próbuje podjąć pracę w rejonie stolicy we wszystkich 
trzech kategoriach uwzględnione zostały tylko osoby zarejestrowane lub przebywające bez 
rejestracji na terenie województwa warszawskiego. 
 Z respondentami z wszystkich grup prowadzono wywiady w oparciu o jeden 
wspólny, obszerny kwestionariusz zawierający pytania mające na celu uzyskanie informacji 
w kilku podstawowych dziedzinach: 

• informacji o kierunkach, z których napływają imigranci, 
• charakterystyki społeczno-demograficznej imigrantów oraz ich sytuacji w krajach pochodzenia, 
• historii ich wyjazdów zagranicznych ze szczególnym uwzględnieniem wyjazdów 

o charakterze migracyjnym i wyjazdów do Polski, 
• przyczyn wyboru Polski jako kraju imigracji i okoliczności przyjazdu, 
• informacji o ich sytuacji w Polsce w czasie pierwszego i obecnego pobytu, 
• danych o ich ocenach Polaków i pobytu w Polsce, 
• informacji o ich dalszych planach migracyjnych. 

 Całość badania sondażowego była koordynowana przez Ośrodek Badań nad 
Migracjami Instytutu Studiów Społecznych UW. Realizację badań terenowych powierzono 
wyspecjalizowanej w prowadzeniu badań społecznych i rynkowych firmie ARC. Badania 
terenowe rozpoczęły się w sierpniu i zakończyły w październiku1996 roku.  
 
 

2. Realizacja próby imigrantów przebywających w województwie warszawskim w oparciu o 
karty stałego pobytu 
 
 Operatem losowania próby imigrantów przebywających w Polsce w oparciu o KSP 
był rejestr kart wydanych w latach 1992-1995 w województwie warszawskim. Ogółem w 
tym okresie wydano 2460 kart stałego pobytu. Pod uwagę byli brani tylko obywatele tych 
państw, którym w latach 1992-1995 wydano powyżej 30 KSP. W rezultacie wylosowano 
218 osób zakładając, że wskaźnik realizacji będzie się kształtował nieco poniżej 50%, a w 
rezultacie umożliwi to zrealizowanie około 100 wywiadów. W rzeczywistości udało się 
przeprowadzić rozmowy jedynie z 68 wylosowanymi osobami, a więc próba została 
zrealizowana zaledwie w 31%. Niestety brak jest pełnej dokumentacji przyczyn 
niezrealizowania wywiadów. Jedynie w przypadku 82 potencjalnych respondentów udało 
się ustalić powody nieprzeprowadzenia rozmów (por. tab. 1). W tej sytuacji, dane 
zamieszczone w tabeli 1 należy traktować jedynie jako orientacyjne informacje, zwłaszcza 
że z nieudokumentowanych sygnałów przekazywanych przez ankieterów wynika, że 
znacznie częstszym powodem niezrealizowania wywiadu niż wynika to z przedstawionego 
niżej zestawienia był fakt, że pod wskazanym na liście adresem respondent nie mieszka.  
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Tabela 1. Realizacja podstawowej próby imigrantów przebywających w 
województwie warszawskim w oparciu o karty stałego pobytu (liczebności) 
 

Liczebność próby 218 

Wywiady zrealizowane 68 
Wywiady niezrealizowane 150 

Przyczyny niezrealizowania:  

Nieobecność respondenta 48 
Odmowa udzielenia wywiadu 12 
Respondent nie mieszka pod wskazanym adresem 10 
Błędny adres 5 
Choroba respondenta 2 
Respondent przebywa za granicą 4 
Respondent nie żyje 1 
Brak informacji o przyczynie niezrealizowania wywiadu 68 
Źródło: Badanie sondażowe imigrantów w Warszawie. 

 
 
 W celu uzupełnienia liczby zrealizowanych wywiadów wylosowano kolejnych 
224 imigrantów - z tej próby zrealizowano 32 wywiady, niestety nie można ustalić ile 
pozycji zostało uruchomionych, a więc nie można nic powiedzieć o stopniu realizacji 
próby. 
 Łącznie badaniami objęto 100 imigrantów przebywających w województwie 
warszawskim na podstawie uzyskania karty stałego pobytu. 

Przy tak niskim poziomie realizacji, a przede wszystkim z uwagi na znaczne 
braki w dokumentacji realizacji próby nie można traktować jej jako próby 
reprezentatywnej, warto jednak porównać rozkład podstawowych cech społeczno-
demograficznych imigrantów tej kategorii uzyskany na podstawie rejestrów 
imigrantów KSP z uzyskanym w próbie (por. tab. 2). 
 W zrealizowanej próbie wyraźnie nadreprezentowane są kobiety - ich udział 
jest o 24 punkty procentowe wyższy niż w całej populacji. Wskazuje to na znacznie 
większą mobilność imigrantów - mężczyzn, których miejsce aktualnego pobytu 
trudniej jest ustalić. 

Znacznie lepiej próba odzwierciedla faktyczną strukturę imigrantów KSP 
według wieku. Wprawdzie w próbie jest relatywnie więcej imigrantów młodych (do 34 
lat), ale w żadnej z wyodrębnionych w tabeli kategorii różnica między próbą a 
populacją nie przekracza 6 punktów procentowych.  
 Wyraźniejsze różnice między rozkładem w próbie i w populacji występują w 
pochodzeniu imigrantów mierzonym posiadanym przez nich obywatelstwem. W próbie 
wyraźnie nadreprezentowane są osoby legitymujące się obywatelstwem krajów byłego 
Związku Radzieckiego oraz osoby z europejskich krajów byłego bloku 
socjalistycznego. Niedoreprezentowani są natomiast obywatele krajów Europy 
Zachodniej oraz Azji i Afryki. W próbie dwukrotnie rzadziej niż w całej populacji 
imigrantów występują osoby nieposiadające żadnego obywatelstwa. Wydaje się, że ta 
ostatnia różnica może wynikać nie tylko ze zniekształcenia próby, ale również z 
różnicy sytuacji między składaniem wniosku o kartę stałego pobytu w urzędzie 
imigracyjnym a odpowiedzią na pytanie ankietera, której wiarygodność nie będzie 
poddana weryfikacji. 
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Respondenci objęci badaniem są też średnio gorzej wykształceni niż ogół 
imigrantów KSP. Prawdopodobnie wiąże się to zarówno z relatywnie większym 
udziałem kobiet w próbie jak i z niedoreprezentowaniem w niej obywateli niektórych 
państw. 
 Wydaje się, że zarówno przedstawiony wyżej sposób realizacji próby jak i różnice 
obserwowane w rozkładzie wybranych cech imigrantów między próbą a populacją nie pozwalają na 
uznanie badania za reprezentacyjne. Nie zmienia to jednak faktu, że zebrany materiał stanowi zapewne 
najbogatsze źródło informacji o tej coraz liczniejszej i z wielu względów bardzo ważnej kategorii 
imigrantów. 
 
 
 
 

Tabela 2. Struktura imigrantów przebywających w województwie stołecznym na 
podstawie KSP, według rejestrów KSP i w próbie (w odsetkach) 
 

 Rejestry KSP Próba 

Płeć   

Mężczyźni 52,7 38,0 
Kobiety 47,2 62,0 

Wiek   

17-24 7,3 11,0 
25-34 33,4 35,0 
35-44 29,6 30,0 
45 i więcej 29,6 30,0 

Obywatelstwo   

Kraje byłego ZSRR 31,3 47,0 
Europa Środkowo-               

Wschodnia 
15,0 24,0 

Europa Zachodnia 18,0 10,0 
USA i Kanada 5,5 6,0 
Wietnam 5,0 3,0 
Inne 15,9 4,0 
Osoba bez obywatelstwa 8,1 4,0 
Nieustalone 1,2 2,0 

Wykształcenie   

Wyższe 48,8 40,0 
Średnie 38,8 40,2 
Poniżej średniego 7,6 14,0 
Brak danych 4,8 4,0 

Źródło: Badanie sondażowe imigrantów w Warszawie oraz system obsługi 
cudzoziemców �Obcy� Departamentu ds. Migracji i Uchodźstwa MSWiA. 
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3. Realizacja próby imigrantów przebywających w województwie warszawskim w oparciu o 
posiadaną wizę pobytową 
 
 W założeniu próba imigrantów "wizowych" miała obejmować różne kategorie 
cudzoziemców przebywających w Polsce na podstawie różnego typu wiz pobytowych. Z próby 
wyłączono pewne kategorie wiz pobytowych, na przykład związane z podróżą turystyczną, 
odwiedzinami krewnych, krótkotrwałą podróżą służbową. W oparciu o analizę struktury tych wiz, 
wydawanych w ostatnim okresie przez odpowiednie urzędy, ustaliliśmy, że wśród objętych 
badaniami imigrantów tej kategorii: 

• 50% powinny stanowić osoby przebywające w Polsce na podstawie wydanej przez 
Urząd Wojewódzki lub Urząd Pracy wizy zezwalającej na podjęcie pracy zarobkowej (wiza 
06); 

• 15% - osoby, którym wydano wizy w związku z podjęciem przez nie studiów na 
polskich wyższych uczelniach (wizy studenckie); 

• 35% - cudzoziemcy posiadający innego typu (spośród zakwalifikowanych do badania) 
wizy pobytowe. 

 W oparciu o te założenia dokonano losowania respondentów z odpowiednich rejestrów. 
 Jak wykazała praktyka realizacja tej próby okazała się wyjątkowo trudna. Z pierwszej 
transzy zawierającej nazwiska i adresy 100 osób, którym wydano wizy pobytowe (poza 
studenckimi) udało się zrealizować jedynie 16 wywiadów, z następnej, składającej się z 51 
adresów, jedynie 4. Niestety w zdecydowanej większości przypadków nie udało się uzyskać 
dokładnych informacji o przyczynach niedostępności respondentów. Zestawienie informacji o 
realizacji tych dwóch transz zawiera tabela 3. 
 

Tabela 3. Realizacja pierwszej i drugiej serii badania imigrantów przebywających w 
województwie warszawskim w oparciu o wizy pobytowe (liczebności) 

Liczebność próby 151 

Wywiady zrealizowane 20 
Wywiady niezrealizowane 131 

Przyczyny niezrealizowania:  

Nieobecność respondenta 14 
Wyjazd respondenta z Polski 8 
Odmowa  5 
Respondent nie mieszka pod wskazanym adresem 18 
Inne 1 
Brak informacji 85 

Źródło: Badanie sondażowe imigrantów w Warszawie. 
 

Kolejna seria próby wizowej, uzyskana z Krajowego Urzędu Pracy, zawierała 100 
nazwisk potencjalnych respondentów oraz nazwy i adresy firm zatrudniających ich w Polsce. 
Również ta próba została zrealizowana zaledwie w 15% (tab. 4). 
 Przy tak słabym poziomie realizacji próby zdecydowaliśmy się przeprowadzić kolejne 
wywiady kierując się jedynie nazwami i adresami firm oficjalnie zatrudniającymi 
obcokrajowców. Ta część próby nie miała już losowego charakteru - ankieterzy mogli dobierać 
respondentów kierując się jedynie podstawowymi kryteriami doboru, tj. posiadaniem innego niż 
polskie obywatelstwa i wizy pobytowej. 
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Tabela 4. Realizacja próby imigrantów wizowych sporządzonej w oparciu o wykaz 
firm zatrudniających cudzoziemców (liczebności) 
 

Liczebność próby 100 

Wywiady zrealizowane 15 
Wywiady niezrealizowane 85 

Przyczyny niezrealizowania:  

Nieobecność respondenta 15 
Respondent wyjechał z Polski 8 
Odmowa 5 
Zły adres firmy 5 
Inna 5 
Brak informacji 47 
  Źródło: Badanie sondażowe imigrantów w Warszawie. 
 
 
 Również próba zrealizowania losowej reprezentacji osób posiadających wizy 
studenckie skończyła się niepowodzeniem. Znaczący wpływ miał na to okres realizacji 
badania - były to przede wszystkim miesiące wakacyjne, a kontynuacja badań w 
październiku wykazała całkowitą nieaktualność sporządzonych wcześniej list. 
 Uzyskane w trakcie wywiadów informacje dotyczące dokumentów posiadanych 
przez imigrantów należących do tej grupy są na tyle nieprecyzyjne, że nie pozwalają na 
porównanie struktury wiz w próbie ze strukturą założoną na początku badania. Nie jesteśmy 
też w stanie porównać podstawowych społeczno-demograficznych cech respondentów z 
odpowiednim rozkładem w całej populacji, którą próba miała reprezentować. Z tego też 
względu możemy ją uznać i w dalszych analizach traktować jedynie jako celową próbę 
imigrantów "wizowych".  
 
 
 

4. Realizacja próby imigrantów przebywających w województwie warszawskim bez 
dokumentów upoważniających do podjęcia pracy 
 
 Ze względu na brak nie tylko operatu umożliwiającego losowy dobór próby, jak 
również wiarygodnych danych pozwalających odtworzyć strukturę tej kategorii imigrantów 
jedyną możliwością doboru respondentów było skonstruowanie próby celowej, której 
parametry zostały ustalone przede wszystkim w oparciu o założone cele badania - objęcie 
nim wszystkich najbardziej widocznych kategorii imigrantów. 
 Narzucone ankieterom realizującym badanie kryteria doboru respondentów 
dotyczyły: 

• pochodzenia (obywatelstwa) - przyjęliśmy, że około 80% respondentów powinni 
stanowić obywatele byłego ZSRR, pozostałe 20% - przedstawiciele innych 
narodowości, przede wszystkim Wietnamczycy, 

• płci - kobiety miały stanowić około 40% badanych, 
• zajęcia wykonywanego w Polsce - nie mniej niż połowa respondentów miała być 

osobami podejmującymi tutaj pracę, pozostali powinni zajmować się handlem. 
 Zdając sobie sprawę z możliwych trudności realizacyjnych związanych z 
nawiązaniem kontaktu i uzyskaniem wypowiedzi od osób przebywających w Polsce w 
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pewnej mierze nielegalnie, powyższe dyspozycje traktowaliśmy jako pożądane do 
uzyskania rozkłady brzegowe nie specyfikując w sposób bardziej szczegółowy rozkładu 
respondentów w poszczególnych kategoriach ze względu na pozostałe parametry. Łącznie 
w tej kategorii imigrantów przebadano 152 osoby. Struktura tej próby ze względu na 
wymienione wyżej kryteria została przedstawiona w tabeli 5. 
 
 

Tabela 5. Kategorie imigrantów nierejestrowanych przebywających w 
województwie warszawskim, objętych badaniem sondażowym 
 
 Odsetki Liczba osób 

Płeć   

Mężczyźni 57,9 88 
Kobiety 40,8 62 
Brak danych 1,3 2 

Obywatelstwo   

Kraje byłego ZSRR 84,9 129 
Wietnam 6,6 10 
Inne 8,6 13 

Zajęcie w Polsce   

Praca zarobkowa 43,4 66 
Handel 52,0 79 
Inne i nieustalone 4,6 7 

Źródło: Badanie sondażowe imigrantów w Warszawie. 
 
 
 Powyższe zestawienie wskazuje, że nałożone warunki zostały w znacznej mierze 
spełnione, poza nieco mniejszym niż pierwotnie zakładaliśmy udziałem respondentów 
podejmujących pracę zarobkową.  
 Warto na zakończenie zaznaczyć, że poszukiwanie respondentów spełniających 
kryteria doboru zależało w znacznej mierze od indywidualnej inicjatywy ankieterów, a 
wymagało od nich poza standardowymi kwalifikacjami ankieterskimi również 
pomysłowości i odwagi, zwłaszcza przy penetrowaniu bazarów, dworców, itp. 
 
 

*** 
 

 
 Oceniając ogólnie sposób realizacji wszystkich trzech modułów badania 
sondażowego należy stwierdzić, że próby uzyskania prób reprezentacyjnych, 
umożliwiających ekstrapolację wyników i szacowania rozmiarów różnych procesów 
migracyjnych nie zostały uwieńczone sukcesem. Jednocześnie jednak należy podkreślić, że 
badanie sondażowe przyniosło bardzo bogatą wiedzę o narastającym w ostatnim okresie 
zjawisku społecznym jakim jest imigracja do Polski, zjawisku praktycznie do tej pory 
niezbadanym. 
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Ewa Kępińska 
 
 
 

IMIGRANCI POSIADAJĄCY KARTĘ STAŁEGO POBYTU W WOJEWÓDZTWIE 
WARSZAWSKIM W ŚWIETLE BADANIA SONDAŻOWEGO 

 
 
 

1. Wprowadzenie 
 

 W 100-osobowej próbie respondentów, którzy posiadają kartę stałego 
pobytu7 znaleźli się migranci pochodzący z 26 krajów, a ściślej biorąc posiadający 
obywatelstwa 26 państw. Prawie połowę z nich stanowili obywatele krajów byłego 
Związku Radzieckiego, wśród których najliczniejszymi grupami byli obywatele 
Rosji - 19 osób i Ukrainy - 12 osób (por. tab. 1). Następna liczna kategoria to 
obywatele krajów Europy Środkowo-Wschodniej - głównie Bułgarii, byłej 
Jugosławii i Węgier. W porównaniu z danymi Departamentu ds. Migracji i 
Uchodźstwa, dotyczącymi osób, które otrzymały karty stałego pobytu w 
województwie stołecznym w latach 1992-1995, migranci z obu tych regionów są 
wyraźnie w badaniu nadreprezentowani8. Wynika to przede wszystkim z 
konstrukcji próby. Z list będących podstawą losowania eliminowani byli bowiem 
obywatele państw nielicznie reprezentowanych wśród ogółu imigrantów (poniżej 
30 wydanych kart dla obywateli danego kraju w latach 1992-1995). 10-procentowy 
udział w próbie osób z Europy Zachodniej to zbyt mało w porównaniu z odsetkiem 
imigrantów z tej grupy krajów odnotowanym w danych urzędowych. W próbie 
znalazły się też 3 osoby z Wietnamu i 2 z Syrii. Imigranci z obu tych krajów w 
danych urzędowych zajmują dosyć wysoką pozycję pod względem liczby wydanych 
kart stałego pobytu i ich udział w próbie tylko to potwierdza. Jednak trudno coś 
wnioskować na podstawie 5 osób, dlatego w analizie uwaga zostanie skupiona 
przede wszystkim na imigrantach z byłego ZSRR, krajów europejskich i Stanów 
Zjednoczonych. 
 Ze względu na dość liczny udział osób bez obywatelstwa wśród migrantów 
posiadających kartę stałego pobytu w Polsce (na podstawie danych Departamentu 
ds. Migracji i Uchodźstwa) sprawdziliśmy narodowość wszystkich bezpaństwowców 
objętych badaniem. Okazało się, że 4 bezpaństwowców jest narodowości któregoś z 
krajów byłego Związku Radzieckiego. W dalszej części analizy będą oni 
traktowani jako obywatele byłego ZSRR. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
7W dalszej części opracowania imigranci posiadający kartę stałego pobytu będą w skrócie określani również 
jako imigranci KSP. 
8Szerzej problem ten został omówiony w opracowaniu E. Jaźwińskiej "Podstawowe informacje o realizacji 
badania sondażowego imigrantów w Warszawie" zamieszczonym w niniejszym zeszycie. 
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Tabela 1. Imigranci KSP według posiadanego obywatelstwa 

.   
Obywatelstwo Liczba osób 
Kraje byłego ZSRR 47 
Rosja  19 
Ukraina 12 
Inne 16 
w tym:  
Litwa 5 
Białoruś 3 
Gruzja 2 
ZSRR 1 
Mołdawia 1 
Kazachstan 1 
Kirgistan 1 
Azerbejdżan 1 
Uzbekistan 1 

Europa Środkowo-Wschodnia 24 

Bułgaria  7 
Jugosławia 7 
Węgry 6 
Czechy 4 

Europa Zachodnia 10 

Niemcy 4 
Szwecja 3 
Wielka Brytania 2 
Francja 1 
USA 5 
Kanada 1 

Inne 7 

Wietnam 3 
Syria 2 
Polska 2 
Brak danych  2 
Osoba bez obywatelstwa 4 
Ogółem 100 

 
 Źródło: Badanie sondażowe imigrantów w Warszawie. 
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2. Demograficzno-społeczne charakterystyki imigrantów KSP 
 
 W grupie objętych badaniami migrantów KSP przeważały kobiety - było ich 57, przy 37 
mężczyznach. Brak danych w sześciu przypadkach wynika z nieprecyzyjnego wypełnienia kwestionariusza 
przez ankieterów. Wysoki odsetek kobiet wynika przede wszystkim ze znacznej przewagi liczby kobiet nad 
mężczyznami wśród migrantów z krajów byłego ZSRR (33 kobiety i 11 mężczyzn) i USA (4 kobiety, 1 
mężczyzna). Największa przewaga kobiet występuje wśród imigrantów z Ukrainy (11 kobiet i tylko 1 
mężczyzna). Tylko w przypadku osób z krajów Europy Środkowo-Wschodniej mężczyzn jest więcej niż 
kobiet (9 kobiet i 14 mężczyzn). W pozostałych kategoriach krajów udział obu płci jest podobny. 
 
 

Tabela 2. Imigranci KSP według posiadanego obywatelstwa i płci (w odsetkach) 
 

Obywatelstwo Mężczyźni Kobiety Brak 
danych 

Liczba 
przypadków 

Rosja 31,6 57,9 10,5 19 
Ukraina 8,3 91,7 - 12 
inne kraje b. ZSRR 25,0 70,0 5,0 20 
Europa Środkowo-
Wschodnia 

53,8 37,5 7,7 24 

Europa Zachodnia 50,0 50,0 - 10 
USA 16,7 66,7 16,7 6 
Inne 55,6 33,3 11,1 9 
Ogółem 37,0 57,0 6,0 100 

Źródło: Badanie sondażowe imigrantów w Warszawie. 
 
 
 Średnia wieku imigrantów KSP wynosi 40 lat, ale zróżnicowanie tej zmiennej w próbie jest znaczne. 
Prawie połowę badanych stanowiły osoby do 34 roku życia, a 70% ogółu migrantów nie przekroczyło 45 lat. 
Ale jednocześnie co piąty respondent miał powyżej 55 lat. Mężczyźni, średnio biorąc, są młodsi od kobiet. 
Jest ich ponad dwa razy więcej w kategorii wiekowej 18-24 lata. Różnice pomiędzy dwoma następnymi 
kategoriami (więcej kobiet w grupie wieku 24-35 i więcej mężczyzn w kategorii 35-44 lat) znoszą się, a w 
kolejnych kategoriach przeważają kobiety. Czyli zauważona powyżej zależność wynika z przewagi mężczyzn 
do 24 roku życia oraz przewagi kobiet powyżej 44 lat. 
 Relatywnie najmłodsi są obywatele Ukrainy, pozostałych krajów byłego ZSRR oraz Syrii i 
Wietnamu (średnio 35 lat). Najstarsi są imigranci z USA - średnia wieku w tej kategorii wynosi 62,3 
lat. 
 Przeciętnie migranci KSP charakteryzują się wysokim poziomem wykształcenia (por. tab. 
4). Wykształcenie średnie i wyższe posiada ponad 80% osób. Mężczyźni są lepiej wykształceni niż 
kobiety. Wykształcenie wyższe posiada 46% mężczyzn i 35% kobiet, natomiast wykształcenie 
poniżej średniego 17% kobiet i 10% mężczyzn. 
 Największe różnice w poziomie wykształcenia występują wśród obywateli krajów byłego 
ZSRR. W tej sytuacji mamy do czynienia z najwyższym odsetkiem osób z wykształceniem 
wyższym (42%), ale i z najwyższym (19%) - osób z wykształceniem poniżej średniego. Najlepiej 
wykształceni są obywatele krajów Europy Zachodniej oraz Syrii i Wietnamu. Wszystkie osoby z 
Europy Zachodniej posiadają wykształcenie średnie lub wyższe (odpowiednio 70% i 30%). 
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Tabela 3. Imigranci KSP według posiadanego obywatelstwa i wieku (w odsetkach) 
 

Obywatelstwo 18-24 
lata 

25-34 
lata 

35-44 
lata 

45-54 
lata 

55-64 
lata 

65 i 
więcej 

lat 

Brak 
danych 

Liczba 
przypadków 

Rosja 10,5 26,3 21,1 15,8 10,5 10,5 5,3 19 
Ukraina 8,3 41,7 41,7 - - 8,3 - 12 
inne kraje b. ZSRR 10,0 55,0 15,0 10,0 10,0 - - 20 
Europa Środkowo-
Wschodnia 

20,8 16,7 29,2 16,7 8,3 8,3 - 24 

Europa Zachodnia - 50,0 10,0 10,0 10,0 20,0 - 10 
USA - - 33,3 - 16,7 50,0 - 6 
Inne - 55,6 22,2 - 22,2 - - 9 
Ogółem 10,0 35,0 24,0 10,0 10,0 10,0 1,0 100 

Źródło: Badanie sondażowe imigrantów w Warszawie. 
 
 
 

Tabela 4. Imigranci KSP według posiadanego obywatelstwa i wykształcenia (w 
odsetkach) 

 

Obywatelstwo Poniżej 
średniego Średnie Wyższe Brak danych Liczba 

przypadków 
Rosja 15,8 31,6 42,1 10,5 19 
Ukraina 25,0 25,0 41,7 8,3 12 
inne kraje b. ZSRR 18,8 37,5 43,8 - 16 
Europa Środkowo-
Wschodnia 

11,5 53,8 30,8 3,8 26 

Europa Zachodnia - 70,0 30,0 - 10 
USA 16,7 50,0 33,0 - 6 
Inne 20,0 20,0 60,0 - 11 
Osoba bez obywatelstwa - 25,0 75,0 - 4 
Ogółem     100 

 Źródło: Badanie sondażowe imigrantów w Warszawie. 
 
 
 
 70% migrantów w momencie badania żyło w związkach małżeńskich, a 15% jeszcze 
nie założyło rodziny. Co piąty migrujący do Polski mężczyzna był jeszcze kawalerem, a 
tylko co siódma migrantka panną. Wynika to prawdopodobnie z tego, że w próbie kobiety, 
jak wspominaliśmy wcześniej, są starsze od mężczyzn. W najmłodszej kategorii wiekowej, 
18-24 lata, czyli w okresie życia, w którym dopiero podejmuje się decyzje o zamążpójściu, 
jest ponad dwukrotnie więcej mężczyzn niż kobiet. Zapewne również z powodu wysokiej 
średniej wieku brakuje panien i kawalerów wśród obywateli Europy Zachodniej i USA.  
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3. Sytuacja imigrantów w kraju pochodzenia. 
 
 Celem zamieszczonych w kwestionariuszu badań sondażowych pytań o sytuację 
migrantów w kraju pochodzenia przede wszystkim było ustalenie, czy pewne elementy tej 
sytuacji mają wpływ na decyzje migracyjne. Mimo że dane uzyskane w badaniu 
imigrantów, a więc wyselekcjonowanej grupy obywateli danego kraju nie mogą dać na to 
pytanie pełnej odpowiedzi warto omówić krótko uzyskane wyniki. 
 Czynnikiem wyraźnie sprzyjającym migracjom jest zamieszkiwanie w mieście. 
Zdecydowana większość objętych badaniami migrantów w krajach swojego pochodzenia 
mieszkała właśnie w miastach (87 osób). Tylko 8 respondentów zadeklarowało się jako 
osoby pochodzące ze wsi i byli to prawie wyłącznie obywatele krajów byłego ZSRR. 
Można sądzić, że miejski styl życia, relatywnie większy dostęp do informacji, szersze 
kontakty z ludźmi sprzyjają decyzjom migracyjnym. 
 W większości wypadków jednak u podstaw tego typu decyzji leży sytuacja 
materialna potencjalnych migrantów. W badaniu sondażowym wszystkim respondentom 
zadano pytanie: �Jak ocenił(a)by Pan(i) sytuację materialną w Pana(i) gospodarstwie 
domowym w porównaniu z sytuacją innych rodzin żyjących w tej samej okolicy?� (tab. 5). 
Żaden z imigrantów KSP nie określił jej jako znacznie gorszą niż przeciętna. 73 
respondentów określiło swoją sytuację materialną jako zbliżoną lub nieco wyższą niż 
średnia (odpowiednio 50 i 23 osób), 10 badanych określiło ją jako znacznie lepszą i tyle 
samo jako znacznie gorszą. 
 
 

Tabela 5. Imigranci KSP według posiadanego obywatelstwa i oceny swojej sytuacji 
materialnej w kraju pochodzenia na tle sytuacji innych rodzin żyjących w tej samej okolicy 
(w odsetkach) 

 

Obywatelstwo Trochę 
gorsza 

Taka 
sama 

Nieco 
lepsza 

Znacznie 
lepsza 

Trudno 
powiedzieć 

Brak 
danych 

Liczba 
przypadków 

Rosja 10,5 57,9 26,3 - - 5,3 19 
Ukraina 8,3 66,7 16,7 8,3 - - 12 
inne kraje b. ZSRR 15,0 60,0 20,0 5,0 - - 20 
Europa Środkowo-
Wschodnia 

8,3 20,8 45,8 12,5 4,2 8,4 24 

Europa Zachodnia 10,0 40,0 10,0 30,0 - 10,0 10 
USA - 83,3 - 16,7 - - 6 
Inne 22,2 55,6 - 11,1 - 11,1 9 
Ogółem 11,0 50,0 23,0 10,0 1,0 5,0 100 

Źródło: Badanie sondażowe imigrantów w Warszawie. 
 
 
 
 Najgorzej oceniają swoją sytuację w kraju pochodzenia obywatele innych krajów 
byłego ZSRR, Syrii i Wietnamu - co czwarty z nich uważa ją za gorszą niż średnia. 
Najlepiej - obywatele krajów Europy Środkowo-Wschodniej i Europy Zachodniej. Średnio 
czwarta część mieszkańców krajów byłego ZSRR uważa swoją sytuację za lepszą niż 
średnia. Jednak nie można automatycznie traktować tego rozkładu opinii jako wskaźnika 
zadowolenia ze swojej sytuacji ekonomicznej, gdyż pytanie wyraźnie sugerowało 
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odniesienie się tylko do sytuacji bliskiego otoczenia. Nie można wykluczyć, że respondenci 
poprzez emigrację chcieli podnieść standard swojego życia. 
 89 osób podało, że ich gospodarstwo domowe w kraju pochodzenia składało się z co 
najwyżej 4 osób. Czyli nie mamy do czynienia z rodzinami wielopokoleniowymi lub 
wielodzietnymi, które to czynniki mogłyby prowadzić do podjęcia decyzji o emigracji. 
 W kraju pochodzenia respondenci zamieszkiwali w 24 przypadkach w domach 
jednorodzinnych, w 53 - w samodzielnych mieszkaniach w blokach. Tylko 13 migrantów 
nie posiadało samodzielnego mieszkania. 63% migrantów w kraju pochodzenia żyło w 
mieszkaniach wyposażonych w bieżącą wodę, kanalizację, centralne ogrzewanie, łazienkę i 
gaz. Najbardziej od średniej odbiegają obywatele krajów Europy Środkowo-Wschodniej 
(tylko 34,6% z nich posiadało pełne wyposażenie mieszkań), Syrii i Wietnamu (40%) oraz 
krajów byłego ZSRR bez Rosji i Ukrainy (56,3%).  
 
 
 

Tabela 6. Imigranci KSP według posiadanego obywatelstwa oraz standardu 
mieszkania w kraju pochodzenia (odsetek osób posiadających: ) 

 

Obywatelstwo Wodę 
bieżącą 

Kanaliza-
cję 

Centralne 
ogrzewa-

nie 
Łazienkę Gaz Liczba 

przypadków 

Rosja 100,0 89,5 73,7 73,7 84,2 19 
Ukraina 91,7 91,7 91,7 83,3 91,7 12 
inne kraje b. ZSRR 100,0 80,0 65,0 85,0 85,0 20 
Europa Środkowo-
Wschodnia 

87,5 87,5 54,2 87,5 33,3 24 

Europa Zachodnia 90,0 90,0 90,0 90,0 80,0 10 
USA 83,3 83,3 83,3 83,3 83,3 6 
Inne 88,9 77,7 55,6 88,9 66,7 9 
Ogółem 93,0 86,0 70,0 84,0 71,0 100 

Źródło: Badanie sondażowe imigrantów w Warszawie. 
 
 
 
 Za kolejny wskaźnik określający sytuację respondenta w kraju pochodzenia przyjęliśmy wyposażenie 
gospodarstwa domowego w przedmioty trwałego użytku takie jak samochód, telewizor kolorowy, 
magnetowid, wieżę stereo i pralkę automatyczną (tab. 7). 23 respondentów posiadało wszystkie z 
wymienionych przedmiotów, ale już 26 nie posiadało żadnego. Wśród nich najwięcej było obywateli Rosji - 
34% wskazań i Europy Środkowo-Wschodniej - 23%.  
 Prawie 1/3 migrantów KSP (32 osoby) do momentu przyjazdu do Polski nie 
podejmowała nigdy pracy zawodowej. W tej kategorii było dwukrotnie więcej kobiet niż 
mężczyzn. Najczęściej nie pracowali imigranci z Europy Zachodniej, aż 5 osób z 10, w tym 
4 stosunkowo młode (2 studiują) i 1 powyżej 65 lat oraz imigranci z Rosji - 42% (w tym 
25% mężczyzn i 62,5% kobiet). Prawie połowa imigrantów pracujących przed przyjazdem 
do Polski wykonywała zawody inteligenckie lub umysłowe. Tylko 9 osób pracowało w 
zawodach robotniczych, a 5 jako pracownicy usług - byli to przede wszystkim obywatele 
krajów byłego ZSRR i Europy Środkowo-Wschodniej. 
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Tabela 7. Imigranci KSP według posiadanego obywatelstwa oraz posiadania 
niektórych przedmiotów trwałego użytku (odsetek osób posiadających: ) 

 

Obywatelstwo Samochód Telewizor 
kolorowy 

Magneto-wid Wieżę stereo Pralkę 
automa-
tyczną 

Liczba 
przypadków 

Rosja 21,1 52,6 26,3 31,6 31,6 19 
Ukraina 33,3 75,0 33,3 25,0 41,7 12 
inne kraje b. ZSRR 30,0 80,0 35,0 30,0 55,0 20 
Europa Środkowo-
Wschodnia 

54,2 75,0 37,5 37,5 58,3 24 

Europa Zachodnia 60,0 70,0 70,0 70,0 60,0 10 
USA 50,0 83,3 50,0 66,7 66,7 6 
Inne 33,3 55,6 33,3 33,3 22,2 9 
Ogółem 39,0 70,0 38,0 38,0 48,0 100 

Źródło: Badanie sondażowe imigrantów w Warszawie. 
 
 
 

4. Historia migracji i przyczyny wyboru Polski jako kraju obecnej migracji 
 
 Śledząc, w miarę możliwości, historię wyjazdów zagranicznych badanych chcemy 
zastanowić się nad tym, czy posiadacze karty stałego pobytu przed przyjazdem do Polski 
mieli już jakieś doświadczenia migracyjne czy też Polska jest wybranym i jedynym krajem 
migracji. 
 Dla ponad połowy Rosjan przyjazd do Polski był pierwszym pobytem za granicą 
(tab. 8). Pozostali wyjeżdżali ze swojego kraju pochodzenia, w tym także do Polski. Tylko 2 
osoby poza Polską migrowały do innych krajów. W obu przypadkach krajem migracji były 
Niemcy. 
 

Tabela 8. Imigranci KSP według posiadanego obywatelstwa i ogólnej liczby 
wyjazdów zagranicznych (w odsetkach) 
 

Obywatelstwo Pierwszy Kolejny 
Liczba 

przypadków 

Rosja 58,3 47,4 19 
Ukraina 33,3 41,7 12 
inne kraje b. ZSRR 40,0 60,0 20 
Europa Środkowo-
Wschodnia 

33,3 66,7 24 

Europa Zachodnia 20,0 80,0 10 
USA 16,7 83,3 6 
Inne 33,3 66,7 9 
Ogółem 39,0 61,0 100 
Źródło: Badanie sondażowe imigrantów w Warszawie. 
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Dla prawie 3/4 migrantów z Ukrainy przyjazd do Polski był pierwszą migracją (tab. 9), 
ale tylko dla 1/3 był to pierwszy wyjazd za granicę. Jedna z migrantek, Ukrainka narodowości 
polskiej, stwierdziła, że przyjeżdżała do Polski kilkakrotnie w celach turystycznych, ale 
ostatecznie decyzję o osiedleniu się na stałe podjęła w 1991 roku motywując ją ciężką sytuacją 
finansową na Ukrainie. 
 
 

Tabela 9. Imigranci KSP według posiadanego obywatelstwa i liczby migracji 
zagranicznych (w odsetkach) 
 

Obywatelstwo Jedna Dwie- 
trzy 

Cztery 
i więcej 

Brak 
danych 

Liczba 
przypadków 

Rosja 68,4 - 5,3 26,3 19 
Ukraina 83,3 - 8,3 8,3 12 
inne kraje b. ZSRR 80,0 10,0 - 10,0 20 
Europa Środkowo-
Wschodnia 

66,6 20,8 - 12,5 24 

Europa Zachodnia 50,0 - - 50,0 10 
USA 50,0 - 16,6 33,3 6 
Inne 66,6 22,2 - 11,1 9 
Ogółem 69,0 9,0 3,0 19,0 100 

Źródło: Badanie sondażowe imigrantów w Warszawie. 
 
 
 Jeżeli chodzi o obywateli innych krajów byłego ZSRR to dla połowy z nich pobyt w 
Polsce w okresie badania był pierwszym wyjazdem zagranicznym. Pozostali wyjeżdżali 
wcześniej za granicę, przede wszystkim do Polski. Trudno powiedzieć podczas którego pobytu 
wyrobili sobie kartę stałego pobytu. Do poprzednich migracji przyznaje się 2 respondentów: 
handlarz, który rozpoczął przyjazdy do Polski w 1988 roku i migrant do pracy zarobkowej - po 
raz pierwszy w Polsce w 1991 roku.  
 Migranci z krajów Europy Środkowo-Wschodniej w większości (65,4%) przed 
przyjazdem do Polski wyjeżdżali już za granicę (por. tab. 8). Wśród nich tyle samo odwiedzało 
wcześniej Polskę. 5 z 26 imigrantów pochodzących z tego regionu miało za sobą wcześniejsze 
doświadczenia migracyjne. 
 Dla 2 osób z krajów Europy Zachodniej obecny pobyt w Polsce jest pierwszym 
pobytem za granicą. Połowa z nich wielokrotnie wyjeżdżała za granicę, a większość była już 
wcześniej w Polsce (po raz pierwszy w latach 70-tych). Dla 4 osób obecny pobyt w Polsce jest 
pierwszym wyjazdem migracyjnym. 
 Tylko dla 1 z 6 obywateli USA obecny pobyt w Polsce jest pierwszym za granicą, 3 
kolejne osoby były już wcześniej w Polsce. 
 Obywatele Syrii i Wietnamu po raz pierwszy przyjechali do Polski z zamiarem 
osiedlenia się. Dla 2 z 5 osób był to zarazem pierwszy wyjazd za granicę. 2 badanych było też 
wcześniej w Polsce, ale na krótko. Tylko 2 Syryjczyków miało za sobą wcześniejsze 
doświadczenia migracyjne. 
 Ogólnie biorąc imigranci posiadający kartę stałego pobytu nie mają za sobą bogatych 
doświadczeń migracyjnych. Dla prawie 40% badanych obecny pobyt w Polsce jest pierwszym 
wyjazdem za granicę jako osoby dorosłej czyli zarazem jest to pierwsza migracja. Najczęściej 
w takiej sytuacji byli obywatele krajów byłego ZSRR, a najrzadziej Europy Zachodniej i USA. 
Dla 69 respondentów emigracja do Polski jest pierwszą migracją w celach zarobkowych lub 
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zamiarem osiedlenia się. Tylko 11 osób to migranci wielokrotni. Większość badanych 
przyjeżdżała do Polski wiele razy w celach turystycznych, by odwiedzić rodzinę i znajomych 
oraz z innych powodów, lecz dopiero po pewnym czasie decydowali się na osiedlenie. Tylko 
dwie osoby z krajów byłego ZSRR przyjeżdżały wcześniej do Polski w celach handlowych. 
 O skromnych doświadczeniach migracyjnych może także świadczyć to, że tylko co 
dziesiąty respondent przed przyjazdem do Polski nie mieszkał w kraju, którego obywatelstwo 
posiada. W krajach Europy Środkowo-Wschodniej żyło 4 badanych z krajów byłego ZSRR 
oraz jeden z Europy Zachodniej. Na terenie byłego ZSRR mieszkali : 1 obywatel USA, 1 - 
Europy Zachodniej i 1 - Europy Środkowo-Wschodniej. 
 Z jednej strony dla większości (69%) respondentów obecny pobyt w Polsce jest 
pierwszą migracją, z drugiej strony dla 60% jest to kolejny pobyt w Polsce. Można znaleźć dwa 
wytłumaczenia. Po pierwsze, przed podjęciem decyzji o osiedleniu badani robili rekonesans w 
Polsce, odwiedzając rodzinę, znajomych czy po prostu przyjeżdżając na wczasy, starali się 
poznać kraj ewentualnego zamieszkania. Po drugie, kwestionariusz badań, nie daje możliwości 
sprawdzenia, w którym roku respondent otrzymał kartę stałego pobytu. Być może migranci 
dostali ją podczas któregoś z poprzednich pobytów. Znaczące jest także, że osoby które 
określają swój pobyt w Polsce jako kolejny, niejednokrotnie po raz pierwszy przyjechały do 
Polski 20, 30 lat temu. 
 Ubieganie się o kartę stałego pobytu poprzedzone jest zazwyczaj decyzją o 
zamieszkaniu w Polsce na stałe, lub przynajmniej na okres kilku lat. W badaniu próbowaliśmy 
ustalić przyczyny takich decyzji. Dlaczego migranci na kraj osiedlenia wybrali właśnie Polskę? 
 Na to pytanie postaramy się odpowiedzieć analizując odpowiedzi na zadane wprost 
respondentom pytanie o przyczyny wyboru Polski jako kraju osiedlenia, jak i szereg innych 
wypowiedzi migrantów, które w sposób pośredni mogą wyjaśnić ten wybór.  
 Prawie połowa respondentów określiła powód przyjazdu do Polski jako rodzinny (tab. 
10), np. żona, mąż jest Polakiem, połączenie z rodziną. Co czwarty respondent jako powód 
podał przykład rodziny lub znajomych, a co dwudziesty - powrót do kraju przodków. Ważnym 
motywem dla migrantów jest także znajomość Polski z poprzednich przyjazdów, wskazał na 
niego co piąty respondent. Wśród powodów, które możemy określić jako materialne, występują 
takie jak: łatwość znalezienia pracy (8 osób), możliwość dobrego zarobku (9 osób), w Polsce 
żyje się lepiej (18 osób) i zła sytuacja materialna w kraju pochodzenia (3 osoby). Znaczenie dla 
respondenta mają też względy, które można nazwać techniczno-organizacyjnymi. Są to: 
łatwość uzyskania dokumentów (5 osób), tani dojazd (11 osób) i bliska odległość Polski od 
kraju pochodzenia (18 osób - ze zrozumiałych względów byli to obywatele krajów byłego 
ZSRR i Europy Środkowo-Wschodniej).  
 42% Rosjan wskazało na bliską odległość, a co czwarty na tani dojazd, 36,8% 
imigrantów z Rosji było zachęconych przykładem kogoś z rodziny, znajomych, przy czym 
średnio co trzeci podał, że ktoś z jego dalszej rodziny oraz znajomych lub sąsiadów migrował 
wcześniej do Polski w celach zarobkowych, a 2 osoby, że był to ktoś z najbliższej rodziny. 
Łatwością znalezienia pracy i możliwością dobrego zarobku nie byli zainteresowani obywatele 
USA oraz Syrii i Wietnamu, tylko 1 imigranta z Europy Zachodniej interesowała praca. 
Relatywnie najczęściej na łatwość znalezienia pracy i możliwość dobrego zarobku jako 
przyczynę przyjazdu do Polski wskazywali Rosjanie i obywatele innych krajów byłego ZSRR. 
Dla żadnego Ukraińca nie było to ważne. Dla około 40% mieszkańców innych krajów byłego 
ZSRR oraz Syrii i Wietnamu ważnym powodem było, że w Polsce żyje się lepiej. Na 
znajomość Polski z poprzednich wyjazdów wskazała połowa mieszkańców Europy 
Zachodniej, 3 z 10 obywateli USA. Najmniej ważne było to dla Ukraińców (8,3%) i Rosjan 
(15,8%). 
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Tabela 10. Imigranci KSP według posiadanego obywatelstwa i przyczyny wyboru Polski jako kraju migracji (w odsetkach) 
 

Obywatelstw
o 

Znajomość 
Polski z 

poprzednich 
pobytów 

Bliska 
odległość 

Tani 
dojazd 

Łatwość 
uzyskania 

dokumentów 

Przykład 
rodziny, 

znajomych 

Łatwość 
znalezienia 

pracy 

Możliwość 
dobrego 
zarobku 

W Polsce 
żyje się 
lepiej 

Zła sytuacja 
w kraju 

rodzinnym 

Liczba 
przypadków 

Rosja 15,8 42,1 21,1 - 36,8 5,3 15,8 21,1 10,5 19 

Ukraina 8,3 16,7 8,3 - 33,3 - - - - 12 

inne kraje b. ZSRR 20,0 20,0 10,0 10,0 20,0 15,0 15,0 40,0 5,0 20 
Europa Środkowo-
Wschodnia 

20,8 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 4,2 - 24 

Europa Zachodnia 50,0 10,0 10,0 - 20,0 10,0 - 10,0 - 10 

USA 33,3 - - - 16,7 - - - - 6 

Inne 22,2 - - - 33,3 - - 44,4 - 9 

Ogółem 22,2 18,0 11,0 5,0 24,0 8,0 9,0 18,0 3,0 100 

 
Źródło: Badanie sondażowe imigrantów w Warszawie. 
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 Już z tych wypowiedzi wynika, że jedną z istotnych przyczyn mogły być 
wcześniejsze związki z Polską. 11 respondentów przyznało się do narodowości polskiej, w 
tym 5 z krajów byłego Związku Radzieckiego, 3 z Europy Zachodniej i 3 z USA. Wśród 
reemigrantek ze Stanów Zjednoczonych są dwie kobiety powyżej 55 lat, które 
wyemigrowały do USA z powodu zamążpójścia, jedna w 1928 roku, a druga w 1969. 
Pierwsza z nich już w 1937 roku przyjechała do Polski w celu odwiedzenia rodziny. Trzy 
osoby narodowości polskiej przed podjęciem ostatecznej decyzji odwiedzały Polskę w 
celach turystycznych.  
 30 imigrantów przyznało się do posiadania polskich przodków (por. tab. 11), 
spośród nich jest 10 osób polskiej narodowości. Nikt nie miał wątpliwości czy ktoś z 
rodziny pochodził z Polski lub był narodowości polskiej. 
 
 
 

Tabela 11. Imigranci KSP według posiadanego obywatelstwa oraz posiadania 
polskich przodków (w odsetkach) 
 

Obywatelstwo Posiada Nie posiada Brak danych Liczba 
przypadków 

Rosja 21,1 73,7 5,3 19 
Ukraina 50,0 50,0 - 12 
inne kraje b. ZSRR 35,0 65,0 - 20 
Europa Środkowo-
Wschodnia 

16,7 75,0 8,4 24 

Europa Zachodnia 40,0 50,0 10,0 10 
USA 50,0 33,3 16,7 6 
Inne 22,2 66,7 11,1 9 
Ogółem 30,0 64,0 5,0 100 

Źródło: Badanie sondażowe imigrantów w Warszawie. 
 
 
 
 Ponieważ odpowiedzi migrantów na temat przyczyny wyboru Polski jako kraju 
migracji były w wielu wypadkach zdawkowe, postanowiliśmy na podstawie pełnej 
"jakościowej" analizy kwestionariuszy określić przyczynę tej decyzji poprzez charakter 
migracji. Udało się nam wyodrębnić trzy podstawowe kategorie przyjazdów (tab. 12): 

• migracja rodzinna, 
• migracja do pracy, 
• migracja powrotna. 

 W całej próbie migrantów KSP zdecydowanie przeważają migracje o charakterze 
rodzinnym, związane przede wszystkim z zawarciem związku małżeńskiego z obywatelem 
polskim, rzadziej z towarzyszeniem rodzicom przyjeżdżającym do Polski służbowo. 
Najczęściej taki charakter miały migracje Ukraińców i migrantów z krajów Europy 
Środkowo-Wschodniej. W tej grupie migrantów zdecydowanie dominują kobiety (blisko 
2/3), co można wiązać z tradycyjnym wzorem migracji "za mężem" i osiedlaniu się w jego 
miejscu zamieszkania. 
 Dla ponad 20% respondentów przyjazd do Polski wiązał się z podjęciem tu pracy. 
Wśród tej grupy zdecydowanie przeważają migranci, którzy pracę załatwiali sobie 
indywidualnie. Ogólnie są to ludzie młodzi, Prawie 70% nie osiągnęło 34 lat. 30% ma 



© Copyright by Instytut Studiów Społecznych UW 31  

wykształcenie poniżej średniego i są to głównie obywatele byłego ZSRR. Poza jednym 
obywatelem Ukrainy, indywidualni migranci do pracy zaczęli przyjeżdżać w 1990 roku. 
Najwięcej osób przyjechało w 1994 (6), a najmniej w 1995 (tylko 1 osoba). Dla 11 osób był 
to pierwszy wyjazd zagraniczny, z pozostałych - 4 przyjeżdżały już wcześniej do Polski. 
 6 osób zaliczyliśmy do kategorii migrantów powrotnych. Są to wyłącznie kobiety: 3 
Polki z USA i 1 z Niemiec mają powyżej 55 lat, obywatelka Białorusi - 33 lata i Rosjanka - 
37 lat. Dwie ostatnie z krajów byłego ZSRR przyjechały po 1995 roku, pozostałe w różnych 
latach, w tym dwie przed 1990. Reemigrantki zza zachodniej granicy wyraźnie różnią się od 
reemigrantek zza wschodniej. Dotyczy to wieku, wykształcenia ( te z krajów byłego ZSRR 
mają wykształcenie wyższe) i sposobu myślenia o życiu w Polsce. Dla obywatelek USA 
najważniejsze są sentymentalne powiązania z Polską (�tutaj się urodziłam�). Obywatelka 
Niemiec została zachęcona przykładem kogoś z rodziny, tak jak i Rosjanka i Białorusinka. 
Ale dla tych ostatnich znaczenie ma także to, że w Polsce łatwo można znaleźć pracę i że 
żyje się tu lepiej. Te różnice postaw związane są zapewne z wiekiem migrantek 
powrotnych. Te zza zachodniej granicy to wdowy, które wracają pod koniec życia do kraju 
przodków, te zza wschodniej granicy poza rodzinnymi powiązaniami z Polską na uwadze 
mają także bardziej przyziemne strony życia. 
 
 
 

Tabela 12. Imigranci KSP według posiadanego obywatelstwa oraz charakteru 
migracji do Polski (w odsetkach) 
 

Obywatelstwo Rodzinna Do pracy Powrotna Inna Liczba 
przypadków 

Rosja 52,6 31,6 5,3 10,5 19 
Ukraina 75,0 16,7 - 8,3 12 
inne kraje b. ZSRR 65,0 25,0 5,3 5,0 20 
Europa Środkowo-
Wschodnia 

70,8 12,5 - 16,7 24 

Europa Zachodnia 50,0 20,0 10,0 20,0 10 
USA - 16,7 50,0 33,4 6 
Inne 55,6 33,3 - 11,1 9 
Ogółem 59,0 22,0 6,0 13,0 100 

Źródło: Badanie sondażowe imigrantów w Warszawie. 
 
 
 
 Dla większości migrantów KSP Polska nie była krajem nieznanym, chociaż rodzaj 
powiązań był bardzo różny. Tylko 43 osoby przed przyjazdem do Polski nie utrzymywały 
kontaktów z Polakami. Pozostali mieli w swoim środowisku zamieszkania kontakty przede 
wszystkim rodzinne (22 osoby) i towarzyskie (38 osób). Stosunkowo mało Ukraińców, 
mieszkańców innych krajów byłego ZSRR oraz Syrii i Wietnamu miało kontakt z Polakami 
i były to prawie wyłącznie kontakty towarzyskie, tylko co czwarty mieszkaniec byłego 
ZSRR miał Polaka w swojej rodzinie. Najczęściej znali Polaków w swoim miejscu 
zamieszkania obywatele USA (5 z 6 osób, ale tylko na stopie towarzyskiej), Europy 
Zachodniej (7 z 10) i Europy Środkowo-Wschodniej (16 z 26). 69 osób miało w Polsce 
jakichś krewnych, przyjaciół lub znajomych. W 41 przypadkach byli to Polacy a w 13 - 
osoby pochodzące z kraju respondenta. Prawie wszyscy posiadający polskiego przodka 
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utrzymywali przed przyjazdem kontakty z Polakami, zarówno z tymi przebywającymi w ich 
kraju pochodzenia jak i z tymi, którzy mieszkali w Polsce.  
 Około 40% respondentów miało chociaż od czasu do czasu kontakt z jakąś formą 
polskich mediów: prasą, radiem lub telewizją. Najrzadziej czytali prasę (8,3%), słuchali 
radia (25%) i oglądali polską telewizję (16,7%) obywatele Ukrainy. Z jednej strony 
najsłabiej znają język polski, a z drugiej są relatywnie najgorzej wykształceni, co czwarty z 
nich ma wykształcenie poniżej średniego. Od średniej w próbie odbiegają także Rosjanie, 
jeżeli chodzi o czytanie prasy (31,6%) i słuchanie radia (26,3%). Za to wśród mieszkańców 
innych krajów byłego ZSRR aż połowa miała kontakt z polskimi mediami. Najczęściej 
korzystali z polskich mediów obywatele Europy Zachodniej i USA. Oni to przede 
wszystkim deklarują dobrą znajomość języka polskiego, ale nie należy zapominać, że 
właśnie wśród nich jest wysoki odsetek osób narodowości polskiej. 
 
 
 

Tabela 13. Imigranci KSP według posiadanego obywatelstwa i kontaktów z 
polskimi mediami przed przyjazdem do Polski (odsetek osób:) 
 
Obywatelstwo Oglądających 

polską 
telewizję 

Słuchających 
polskiego 

radia 

Czytających 
polską 
prasę 

Liczba 
przypadków 

Rosja 73,7 73,7 73,7 19 
Ukraina 91,7 91,7 91,7 12 
inne kraje b. ZSRR 100,0 100,0 100,0 20 
Europa Środkowo-
Wschodnia 

91,7 95,8 91,7 24 

Europa Zachodnia 100,0 90,0 90,0 10 
USA 100,0 100,0 100,0 6 
Inne 88,9 100,0 77,8 9 
Ogółem 91,0 92,0 87,0 100 

Źródło: Badanie sondażowe imigrantów w Warszawie 
 
 
 
 34 osoby w ogóle nie znały języka polskiego, 38 -słabo a 24 - dobrze (8 osób 
narodowości polskiej). Najsłabiej znają język polski Ukraińcy, żaden z nich nie zna go 
dobrze, a 50% wcale. Najlepszą znajomością mogą się pochwalić obywatele USA i krajów 
Europy Zachodniej. Zaskakują imigranci z Syrii i Wietnamu, tylko 1 z 5 nie zna polskiego 
w ogóle.  
 Co trzeci respondent wśród swoich znajomych lub sąsiadów znał kogoś kto 
wyjeżdżał wcześniej do Polski w celach zarobkowych. Tylko obywatele USA nikogo 
takiego nie znali. Niewielu respondentów znało takie osoby z najbliższej (8 osób) i dalszej 
rodziny (9 osób) i najczęściej byli to obywatele krajów byłego ZSRR - średnio 24%. 
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5. Sytuacja w Polsce podczas obecnego pobytu 
 
 30% przebadanych osób przyjechało do Polski przed 1990 rokiem, co piąty w latach 
1990-1991(por. tab. 14). Biorąc pod uwagę, że respondenci do badania sondażowego byli 
losowani z list osób, które karty stałego pobytu w województwie warszawskim otrzymały w 
1992 roku lub później, można się domyślać, że badani którzy rozpoczęli swój pobyt 
wcześniej albo przez pewien czas przebywali w Polsce w oparciu o inny dokument (np. 
wizę pobytową), albo posiadali karty stałego pobytu wydane w innych województwach. 
Spośród obywateli krajów Europy Środkowo-Wschodniej największy odsetek 
respondentów przyjechał do Polski przed 1990 rokiem (73%). Tak samo połowa obywateli 
USA ( czyli 3 osoby, z czego 2 były narodowości polskiej). Obywatele krajów Europy 
Zachodniej w 90% przybyli do Polski po 1993. Wśród obywateli krajów byłego ZSRR 
widać spadek przyjazdów od 1990 roku i wzrost w 1996 roku. Przed 1990 rokiem 
przyjeżdżali głównie obywatele Rosji i Ukrainy, a obywatele innych krajów byłego ZSRR 
zaczęli przyjeżdżać po roku 1990. Przyjazdy osób narodowości polskiej rozkładają się 
równomiernie na wszystkie lata, z tym, że przed 1990 byli to tylko obywatele USA i 
Niemiec. 
 
 

Tabela 14. Imigranci KSP według posiadanego obywatelstwa i roku ostatniego 
przyjazdu do Polski (w odsetkach) 
 
Obywatelstwo przed 

1990 
1990- 
1991 

1992- 
1993 

1994 1995 1996 Liczba 
przypadków 

Rosja 31,6 10,5 10,5 15,8 5,3 26,3 19 
Ukraina 33,3 33,3 16,7 8,3 8,3 - 12 
inne kraje b. ZSRR 5,0 35,0 25,0 10,0 10,0 15,0 20 
Europa Środkowo-
Wschodnia 

58,3 8,3 8,3 16,7 8,3 - 24 

Europa Zachodnia 20,0 10,0 - 20,0 10,0 40,0 10 
USA 66,7 16,7 16,7 - - - 6 
Inne 33,3 33,3 - 11,1 11,1 11,1 9 
Ogółem 34,0 20,0 12,0 13,0 8,0 13,0 100 

Źródło: Badanie sondażowe imigrantów w Warszawie 
 
 
 Ogółem 40 osób wjechało do Polski na podstawie samego paszportu, 29 posiadało 
wizę pobytową, a 26 zaproszenie. Zaproszenie przydało się przede wszystkim obywatelom 
krajów byłego ZSRR. 12 osób stwierdziło, że przy ostatnim wjeździe do Polski miały już 
kartę stałego pobytu. Ponad połowa z nich to obywatele krajów byłego ZSRR, przede 
wszystkim Rosji. 3 osoby to mieszkańcy Europy Zachodniej (w tym 1 narodowości 
któregoś z krajów byłego ZSRR a 1 - polskiej). Obecny pobyt rozpoczęli albo przed 1991 
albo po 1995 roku. Przyczyny przyjazdy są ewidentnie rodzinne: zamążpójście, babcia 
mieszka w Polsce itp. Średnia wieku w tej grupie to 38 lat. Są to zarówno mężczyźni jak i 
kobiety. Połowa z nich miała za sobą jakieś doświadczenia migracyjne, a dla dwóch osób 
obecny pobyt jest pierwszym w Polsce, co wydaje się dziwne, gdyż musieli sobie wyrobić 
kiedyś kartę stałego pobytu. 
 34 osoby przyjechały same, a 43 z członkami najbliższej rodziny. Tylko 6 ze 
znajomymi. Obecnie z 54 osobami przebywa w Polsce współmałżonek, z 44 - dziecko i z 9 
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osobami inni członkowie gospodarstwa domowego w kraju pochodzenia (matka, brat, 
rodzice). Tylko 9 osób przebywa w Polsce samotnie. Połowa z nich to mieszkańcy Europy 
Zachodniej. 
 W momencie przeprowadzania badania większość respondentów mieszka bądź u 
rodziny, bądź we własnych mieszkaniach lub domach, wyposażonych z reguły w zimną i 
ciepłą wodę bieżącą, i łazienkę. Najrzadziej zameldowani w miejscu zamieszkania są 
mieszkańcy innych krajów byłego ZSRR (62%), oraz Rosji - 79% i Europy Zachodniej - 
70%. Z jednej strony wydaje się to dziwne, gdyż karta stałego pobytu nie jest ważna bez 
zameldowania się na pobyt stały. Jednak z drugiej strony, nawet w trakcie realizacji badania 
okazywało się, że respondenci często nie mieszkają pod adresem wskazanym w urzędzie. 
Aby uzyskać kartę stałego pobytu wnioskodawca potrzebuje być zameldowanym. Jeżeli jest 
to tylko zameldowanie czasowe to po uzyskaniu karty powinien zameldować się na stałe i 
zgłosić swój nowy adres w Wojewódzkim Urzędzie ds. Cudzoziemców. Zapewne często 
starający się o kartę stałego pobytu po pierwsze, jeszcze przed usamodzielnieniem się 
meldują się w mieszkaniu rodziny lub znajomych tylko po to aby zadośćuczynić przepisom 
prawnym, a po drugie, nie dopełniają obowiązku zgłoszenia swojego nowego adresu, stąd 
zaskakująco niski odsetek osób zameldowanych, na przykład wśród mieszkańców innych 
krajów byłego ZSRR. 
  W momencie przeprowadzania badania zawodowo pracowało 44 migrantów. Można 
starać się to wytłumaczyć na trzy sposoby. Po pierwsze, strukturą wieku. Co piąty badany w 
próbie ma powyżej 55 lat, a co dziesiąty poniżej 24. Obie kategorie wiekowe mogą być ze 
względów naturalnych oraz specyfiki polskiego rynku pracy nie zainteresowane 
zatrudnianiem się. Po drugie, strukturą płci - w całej próbie kobiety przeważają nad 
mężczyznami, a wśród pracujących w okresie badania ich udział jest podobny, czyli istnieje 
gdzieś nadwyżka kobiet, które najprawdopodobniej są elementem tradycyjnego modelu 
rodziny i zajmują się domem. Po trzecie, przyczyną dużego odsetka niepracujących może 
być bezrobocie. Jest to istotne, gdyż w ogóle podczas ostatniego pobytu w Polsce 
pracowało 59 osób, czyli o 15 więcej niż w momencie badania, a wiele z nich zmieniało już 
pracę. W okresie prowadzenia badań pracował zawodowo co trzeci imigrant z USA i 
Ukrainy, tylko 1 osoba z Europy Zachodniej i średnio połowa imigrantów z pozostałych 
krajów.  
 Imigranci pracujący najczęściej mieli przygotowaną pracę przed przyjazdem do 
Polski, w większości przypadków przez znajomych. Ci co nie mieli przygotowanej pracy 
przed przyjazdem radzili sobie na różne sposoby. Dużą rolę odgrywały znajomości, ale 
także ogłoszenia, rodzina, urząd zatrudnienia. Najwięcej badanych pracowało w 
prywatnych przedsiębiorstwach polskich - 40%. U prywatnej osoby pracowali tylko 
mieszkańcy krajów byłego ZSRR i 1 Azjata, w przedsiębiorstwach zagranicznych - 
przybysze z Europy Zachodniej i Środkowo-Wschodniej. Na pytanie: �Czy aby Pana(ią) 
zatrudnić pracodawca ubiegał się o pozwolenie na pracę� 15 osób odpowiedziało 
twierdząco, a 9 nie orientowało się. Ten ostatni wynik może wskazywać na to, że 
posiadacze karty stałego pobytu nie bardzo orientują się w swoich prawach. 
 Większość migrantów KSP wydaje się dobrze zadomowiona w Polsce - na porządku 
dziennym jest uczestnictwo w życiu kulturalnym, utrzymywanie różnorodnych kontaktów 
towarzyskich (por. tab. 15). 79% badanych bywa w polskich domach, 83% respondentów 
gości Polaków u siebie, z czego ponad połowa bardzo często. Jest to oczywiste biorąc pod 
uwagę, że ponad połowa migrantów żyje w rodzinach mieszanych i polscy krewni, i 
znajomi współmałżonków stają się ich "naturalnym środowiskiem". Jednocześnie migranci 
stosunkowo często utrzymują kontakty z rodakami - 55 osób, w większości mające 
charakter towarzyski. W opinii badanych Polacy na ogół odnoszą się do nich życzliwie (75 
osób). Nikt nie określił stosunku Polaków do siebie jako wrogiego. Niewielu wskazuje na 
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to, że zdarzały im się konflikty z Polakami. Największe trudności podczas pobytu w Polsce 
sprawiał respondentom język (16 osób) i biurokracja (9 osób). Co piąty migrant uczęszczał 
na kurs języka polskiego. W opinii respondentów Polacy są raczej uczciwi, tolerancyjni i 
życzliwi. Respondenci w znacznej większości bywają w kinie, teatrze, na koncertach, 
zwiedzają, chodzą do kawiarni i restauracji. Prawie wszyscy oglądają polską telewizję, 
słuchają radia i czytają polską prasę.  
 Tak więc, badana grupa imigrantów posiadających karty stałego pobytu wydaje się, 
w większości przypadków, zadomowiona w Polsce co świadczy o tym, że wiążą z pobytem 
w Polsce swoje plany na przyszłość. Uczestniczą w życiu kulturalnym i towarzyskim, 
spotykają się nawet częściej z Polakami niż ze swoimi rodakami. Starają się mieć 
pozytywną opinię o Polakach, a nieliczne trudności, wymieniane przez nich, nie spotykają 
tylko cudzoziemców. 

 
 
Tabela 15. Imigranci KSP według posiadanego obywatelstwa oraz sposobu 

spędzania wolnego czasu w Polsce (odsetek osób: ) 
 

Obywatelstwo Odwie-
dzający 
Polaków 

Przyj-
mujący 

Polaków u 
siebie 

Bywający 
w kinie lub 

teatrze 

Odwie-
dzający 
muzea 

Bywający 
na 

imprezach 
sportowych 

Bywający 
w pubach, 

kawiar-
niach itp. 

Rosja 57,9 68,4 73,7 63,2 42,1 73,7 
Ukraina 83,3 83,3 83,3 75,0 33,3 75,0 
inne kraje b. ZSRR 80,0 85,0 65,0 70,0 25,0 70,0 
Europa Środkowo-
Wschodnia 

91,7 91,7 91,7 87,5 45,8 91,7 

Europa Zachodnia 70,0 80,0 90,0 70,0 50,0 90,0 
USA 83,3 83,3 83,3 83,3 66,7 83,3 
Inne 88,9 88,9 77,8 55,6 33,3 77,8 
Ogółem 79,0 83,0 80,0 73,0 40,0 80,0 

Źródło: Badanie sondażowe imigrantów w Warszawie 
 
 
 O zadomowieniu się świadczą także dalsze plany migracyjne. 61 osób ma zamiar 
pozostać w Polsce na zawsze, jak najdłużej - 15 osób. Kolejnych 15 osób jeszcze nie umie 
sprecyzować jak długo chcą pozostać w Polsce. Najbardziej zdecydowani na stałe 
zamieszkanie w Polsce są obywatele USA (83%) i krajów byłego ZSRR, a w szczególności 
Ukrainy -3/4 wskazań. Spośród osób, które zamierzają wyjechać nikt nie deklarował, że nie 
przyjedzie już do Polski, ale wielu ucieka w odpowiedź �trudno powiedzieć�.  
 Największą mobilność deklarują obywatele Europy Zachodniej. 70% z nich ma inne plany 
migracyjne niż pozostanie w Polsce jak najdłużej lub na zawsze, 3 osoby zamierzają zostać do kilkunastu dni, 
kilka miesięcy lub kilka lat, a 4 osoby nie mają jeszcze sprecyzowanych planów. Po wyjeździe z Polski 5 
badanych wróci do swojego kraju a 1 pojedzie do Rosji. Tylko 3 deklaruje ponowny przyjazd do Polski, a 4 
nie jest pewnych. 4 osoby, które zamierzają wyjechać przyjechały w 1996 roku, czyli ich pobyt w Polsce trwa 
co najwyżej 6 miesięcy i jest to ich pierwszy wyjazd za granicę jako osoby dorosłej. Jeżeli chodzi o 3 osoby, 
które deklarują pozostanie na stałe to 2 z nich (1 narodowości polskiej) mają powyżej 65 lat, są rozwiedzione, 
nie pracują i przyjechały w latach 1994-1995, 1- mieści się w kategorii wiekowej 25-34 lata, jest zamężna, 
narodowości polskiej i więcej nic nie można powiedzieć ze względu na braki danych. 
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Następną mobilną grupą są obywatele krajów Europy Środkowo-Wschodniej, 42% z 
nich ma zamiar wyjechać. 2 osoby po 5 latach, a 6 - jeszcze nie jest zdecydowanych. Część 
wróci do swojego kraju, a 2 respondentów przewiduje późniejszy przyjazd do Polski.  

 
 
Tabela 16. Imigranci KSP według posiadanego obywatelstwa i przewidywanej 

długości pobytu w Polsce (w odsetkach) 
 

Obywatelstwo Do 1 
miesiąca 

Kilka 
miesięcy 

Kilka 
lat 

Jak 
najdłużej 

Na 
zawsze 

Trudno 
powiedzieć 

Liczba 
przypadków 

Rosja 5,3 - - 26,3 57,9 10,0 19 
Ukraina - - - 8,3 75,0 8,3 12 
inne kraje b. ZSRR - - 5,0 10,0 75,0 10,0 20 
Europa Środkowo-
Wschodnia 

- - 8,3 16,7 50,0 25,0 24 

Europa Zachodnia 10,0 10,0 10,0 - 30,0 30,0 10 
USA - - - 16,7 83,3 - 6 
Inne - - - 22,2 66,7 11,1 9 
Ogółem 2,0 1,0 4,0 15,0 61,0 15,0 100 

Źródło: Badanie sondażowe imigrantów w Warszawie 
 
 

6. Podsumowanie 
 
 Migranci przebywający w Polsce na podstawie uzyskanej karty stałego pobytu 
stanowią grupę nieliczną wśród ogółu przybywających obecnie w Polsce imigrantów, ale 
jest to grupa szczególna, ze względu na silne związanie się z naszym krajem. Jak wykazały 
wyniki badania sondażowego, znaczna część z nich przebywa tu już od kilku a nawet 
kilkunastu lat. Sprowadziły ich tu przede wszystkim powody rodzinne, głównie zawarcie 
związku małżeńskiego z obywatelem polskim. Należy pamiętać, że przed 1989 rokiem dla 
obywateli większości krajów ówczesnego bloku socjalistycznego było to nie tylko decyzją 
emocjonalną, ale oznaczało również możliwość osiedlenia się w państwie atrakcyjniejszym 
pod wieloma względami od kraju rodzinnego. Szansę tę wykorzystywały szczególnie 
kobiety. 
 Stosunkowo częstym celem dla omawianej w tym opracowaniu kategorii migrantów 
było podjęcie pracy. To w zdecydowanej większości migranci przybywający do Polski w 
ostatnich latach, którym rozwój prywatnej przedsiębiorczości w Polsce stworzył szanse 
zdobycia atrakcyjnej i relatywnie dobrze płatnej pracy. Niestety badania sondażowe nie 
dały jednoznacznej odpowiedzi, w jaki sposób uzyskiwali oni karty stałego pobytu. 
 Mieliśmy nadzieję objąć badaniem również migrantów powrotnych, jednak okazało 
się, że w próbie stanowili oni (a właściwie one, bo były to wyłącznie kobiety) bardzo 
nieliczną grupę. Nie znalazł się wśród nich ani jeden przedstawiciel emigracji najnowszej 
(lat osiemdziesiątych). Można sądzić więc, że powrót do kraju jest ciągle atrakcyjny 
głównie dla osób zbliżających się do wieku emerytalnego, lub dla Polaków ze Wschodu, 
którzy widzą w nim przede wszystkim szansę polepszenia warunków życia. 
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Piotr Koryś 
 
 
 

IMIGRANCI WIZOWI W WOJEWÓDZTWIE WARSZAWSKIM W ŚWIETLE BADANIA 
SONDAŻOWEGO 

 
 
 

 1. Wprowadzenie 
 
 Próba migrantów wizowych obejmowała osoby, które przebywały w Polsce (a 
dokładniej na terenie Warszawy i województwa stołecznego) na postawie zezwolenia 
wizowego. Założono, że będzie to próba reprezentatywna. Losowania dokonano na podstawie 
rejestrów wizowych prowadzonych przez Wydział Wizowy Urzędu Wojewódzkiego. Dane z 
rejestrów były w znacznym stopniu nieaktualne lub nieprawdziwe. Wynikające z tego problemy 
z realizacją próby spowodowały, że trzeba ją było uzupełniać. W związku z tym skorzystano z 
danych Rejonowego Urzędu Pracy.  
 Zrealizowano 106 wywiadów z obcokrajowcami posiadającymi aktualne wizy. 
Najwięcej - 21%, z obywatelami krajów byłego ZSRR, 14% z obywatelami Wietnamu. Z 
innych niż Wietnam krajów azjatyckich pochodziło 23% respondentów, z krajów Europy 
Środkowej (byłych krajów demokracji ludowej9) - 9%, z krajów Europy Zachodniej i Ameryki 
Północnej - 14%, z pozostałych krajów świata - 19% respondentów (dokładniejsze informacje 
zawarte są w tabeli 1).  
 Analiza danych z rejestrów wizowych wskazuje, że liczba obywateli Wietnamu w próbie była 
przeszacowana (wg rejestrów wizowych było ich około 8-9%), a liczba mieszkańców Europy Zachodniej i Ameryki 
Północnej (Kanady i USA) zdecydowanie niedoszacowana (w rejestrach 26-27%). W pozostałych grupach 
odchylenia od danych z rejestrów są nieznaczne (por. tab. 1). Jednak dane z rejestrów są również niewiarygodne. O 
ich niedokładności wspomniano wyżej, trzeba jeszcze dodać, że w rejestrach ta sama osoba może figurować 
wielokrotnie jeśli wielokrotnie ubiega się o wizę (o przedłużenie wizy). 
 
 

 2. Demograficzno-społeczne charakterystyki imigrantów wizowych 
 
 Wśród imigrantów wizowych przeważali mężczyźni, było ich niemal trzy razy więcej niż kobiet (73% i 
27%). Najbardziej widoczna różnica między liczbą kobiet i mężczyzn była wśród mieszkańców Azji. Wśród 
Wietnamczyków było 85% mężczyzn, wśród mieszkańców pozostałych państw Azji - niewiele mniej (83%). 
Przewagę kobiet można zaobserwować jedynie w grupie przybyszów z terenów byłego ZSRR. (tab. 2) 
 Wśród imigrantów wizowych dominują osoby w wieku między 18 a 39 lat. Jest ich 70, czyli 2/3 próby 
(tab. 3). Średni wiek w próbie wynosi 35,5 lat. Prawie 40% badanych nie przekroczyło 30 lat, a 30% miało więcej 
niż 40 lat. Najmłodsi byli mieszkańcy byłych KDL, 60% z nich nie przekroczyło jeszcze 30 lat, najstarsi - 
mieszkańcy Europy Zachodniej i USA (tylko 20% z nich miało mniej niż 30 lat). W całej próbie było 8 osób 
starszych niż 50 lat (niecałe 7%), najwięcej z terytorium byłego ZSRR oraz z Europy Zachodniej i Ameryki 
Północnej (po 3 osoby). W uproszczeniu można stwierdzić, że imigranci z bogatych krajów Europy i Ameryki 
Północnej przyjeżdżają do Polski niezależnie od wieku, podczas gdy z krajów biedniejszych przyjeżdżają 
przeważnie ludzie stosunkowo młodzi (tab. 3).  

                                                           
9 W dalszej czesci opracowania kraje te beda okreslane skrótem KDL. 
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 Tabela 1. Imigranci wizowi w województwie warszawskim według obywatelstwa 

Obywatelstwo Próba 
Dane Urzędu Wojewódzkiego  

w Warszawie 
 Liczba osób Odsetki  

Armenia 2   
Mołdawia 1   
Rosja 4   
Ukraina 12   
Białoruś 1   
Litwa 1   
Kazachstan 1   

byłe ZSRR 22 20,8 23,5 

Jugosławia 1   
Węgry 2   
Bułgaria 6   
Chorwacja 1   
byłe kraje demokracji ludowej (KDL) 10 9,4 7,7 
kraje skandynawskie 2   
USA i Kanada 3   
Wielka Brytania 3   
Irlandia 1   
RFN 3   
Francja 2   
Włochy 1   

Europa Zachodnia i USA 15 14,2 26,5 

Wietnam 15 14,2 8,4 

Chiny 5   
Mongolia 6   
Afganistan 1   
Sri Lanka 1   
Indie 7   
Korea 1   
Cypr 3   

Reszta Azji 24 22,6 22,8 

Australia 1   
Sudan 1   
Kolumbia 2   
kraje arabskie 6   
pozostałe kraje afrykańskie 4   
Brak danych 6   

Inne 20 18,9 11,2 

Ogółem 106 100,0 100,0 

 Źródło: Dane Urzędu Wojewódzkiego i badanie sondażowe imigrantów w 
Warszawie. 
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 Tabela 2. Imigranci wizowi według posiadanego obywatelstwa i płci (w odsetkach) 
 

Obywatelstwo Mężczyźni Kobiety Brak  
danych 

Liczba 
przypadków 

Byłe ZSRR 45,5 55,5 - 22 
Byłe KDL 60,0 40,0 - 10 
Europa Zach.  
USA 

66,7 33,3 - 15 

Wietnam 73,3 13,3 13,3 15 
Reszta Azji 83,3 16,7 - 24 
Inne 95,0 5,0 - 20 
Ogółem 71,7 26,4 1,9 106 
 Źródło: Badanie sondażowe imigrantów w Warszawie. 
 
 
 
 
 Tabela 3. Imigranci wizowi według posiadanego obywatelstwa i wieku (w 
odsetkach) 
 

Obywatelstwo 18-24 
lata 

25-29 
lat 

30-39 
lat 

40-49 
lat 

50 
i więcej 

lat 

Brak 
danych 

Liczba 
przypadków 

Byłe ZSRR 27,3 13,6 13,6 31,8 13,6 - 22 
Byłe KDL 40,0 20,0 20,0 20,0 - - 10 
Europa Zach. 
USA 

6,7 13,3 26,7 26,7 20,0 6,7 15 

Wietnam 6,7 40,0 26,7 20,0 6,7 - 15 
Reszta Azji 4,2 25,0 41,7 25,0 4,2 - 24 
Inne 10,0 35,0 30,0 10,0 - 15,0 20 
Ogółem 14,2 24,6 27,4 22,6 6,6 3,8 106 

 Źródło: Badanie sondażowe imigrantów w Warszawie. 
 
 
 
 
 Większość migrantów to osoby, które założyły już rodzinę. Jedynie wśród 
migrantów z Wietnamu i KDL dominują kawalerowie i panny. Wśród mieszkańców byłego 
ZSRR oraz krajów Europy Zachodniej i USA jest najliczniejsza grupa osób, które mają już 
dzieci (ponad połowa). W całej próbie dzieci ma niewiele ponad 40% osób.  
 Połowa migrantów w próbie określiła swój status w gospodarstwie domowym w 
kraju rodzinnym jako �głowa gospodarstwa domowego� bądź współmałżonek, ale 40% 
określa się jako �dziecko głowy gospodarstwa domowego�. 
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 Tabela 4. Imigranci wizowi według posiadanego obywatelstwa i stanu cywilnego 
(w odsetkach) 
 

Obywatelstwo Kawalerowie/ 
panny 

Żonaci/ 
zamężne 

Wdowcy/ 
rozwiedzeni 

Brak 
danych 

Liczba 
przypadków 

Byłe ZSRR 40,1 54,5 4,5 - 22 
Byłe KDL 60,0 40,0 - - 10 
Europa Zach. USA 20,0 73,3 - 6,7 15 
Wietnam 60,0 33,3 6,7 - 15 
Reszta Azji 29,2 62,5 - 8,3 24 
Inne 45,0 55,0 - - 20 
Ogółem 40,6 54,7 1,9 2,8 106 

 Źródło: Badanie sondażowe imigrantów w Warszawie. 
 
 
 Przed opisaniem poziomu wykształcenia migrantów należy poczynić kilka 
zastrzeżeń. Po pierwsze, ze względu na sposób odpowiedzi, niekiedy trzeba było określać 
poziom wykształcenia w sposób arbitralny podczas kodowania. Po drugie, poziom 
szkolnictwa w omawianych krajach istotnie się od siebie różni (szczególnie dotyczy to 
porównania krajów Europy Zachodniej i USA z krajami Azji i byłego ZSRR). Po trzecie, 
pewna grupa badanych przyjechała do Polski studiować, a więc ich poziom wykształcenia 
zmienia się w trakcie pobytu tutaj. 
 
 
 Tabela 5. Imigranci wizowi według posiadanego obywatelstwa i wykształcenia (w 
odsetkach) 
 

Obywatelstwo Poniżej 
średniego 

Średnie Wyższe Brak 
danych 

Liczba 
przypadków 

Byłe ZSRR 4,5 40,9 50,0 4,5 22 
Byłe KDL 10,0 60,0 30,0 - 10 
Europa Zach. 
USA 

- 13,3 73,3 13,3 15 

Wietnam 6,7 46,7 40,0 6,7 15 
Reszta Azji 4,2 16,7 70,8 8,3 24 
Inne - 40,0 40,0 20,0 20 
Ogółem 3,8 34,0 52,8 9,4 106 
 Źródło: Badanie sondażowe imigrantów w Warszawie. 
 
 
 W całej próbie najliczniejsza była grupa osób z wyższym wykształceniem (56 osób 
czyli ponad połowa próby). Najlepiej wykształceni byli mieszkańcy Europy Zachodniej i 
USA (niemal 75% miało wykształcenie wyższe) oraz przybysze z Azji (poza Wietnamem) - 
również ponad 70% z wyższym wykształceniem. Relatywnie najsłabszym wykształceniem 
legitymowali się mieszkańcy Europy Środkowej (30% osób z wyższym wykształceniem) 
oraz Wietnamu (40% osób z wyższym wykształceniem). 
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 Reasumując, imigranci wizowi to najczęściej osoby młode bądź w średnim wieku 
ale posiadające już rodziny. Wśród badanych dominowały osoby dobrze i bardzo dobrze 
wykształcone. Zwraca uwagę wyróżniająca się grupa przybyszów z Europy Zachodniej i 
USA - są to osoby najstarsze, najlepiej wykształcone i najczęściej posiadające rodziny. 
 
 
 

 3. Sytuacja migrantów wizowych w kraju pochodzenia 
 
 Sytuacja życiowa w kraju pochodzenia była przez badanych oceniana jako 
przeciętna (46 osób czyli 43%) albo lepsza od przeciętnej (41 osób - 39%). Do gorszej niż 
przeciętna przyznaje się 9 osób (8%). Ogólnie można powiedzieć, że imigranci wizowi są 
dobrze sytuowani w kraju pochodzenia. Najlepiej swoją sytuację widzą mieszkańcy Europy 
Zachodniej i USA. 
 
 
 
 Tabela 6. Imigranci wizowi według posiadanego obywatelstwa i oceny sytuacji 
rodziny w porównaniu z sytuacją innych rodzin (w odsetkach) 
 

Obywatelstwo Gorsza Taka 
sama 

Lepsza Trudno 
powiedzieć 

Brak 
danych 

Liczba 
przypadków 

Byłe ZSRR 4,5 50,0 31,8 9,1 4,5 22 
Byłe KDL 10,0 30,0 40,0 20,0 - 10 
Europa Zach. 
USA 

6,7 40,0 53,3 - - 15 

Wietnam - 46,7 26,7 26,7 - 15 
Reszta Azji 12,5 33,3 50,0 4,2 - 24 
Inne 15,0 73,3 40,0 - - 20 
Ogółem 8,5 43,4 38,7 8,5 0,9 106 
 Źródło: Badanie sondażowe imigrantów w Warszawie. 
 
 
 
 O sytuacji materialnej migrantów w kraju pochodzenia świadczy standard mieszkania oraz posiadanie 
dóbr trwałego użytku. Próbę oceny warunków mieszkania można podjąć na podstawie pytań o podstawowe 
wyposażenie (w wodę bieżącą, gaz, łazienkę, kanalizację, centralne ogrzewanie � C.O.). Niestety nie pozwala 
to porównać standardu życia migrantów z przeciętną w kraju skąd pochodzą.  
 Mieszkania w kraju pochodzenia na ogół spełniały podstawowe standardy tzn. były wyposażone w 
łazienkę (90%), wodę bieżącą (97%) i kanalizację (93%) ale już rzadziej w C.O. i gaz - poniżej 70%). 
Najgorzej pod tym względem było w Azji (i �reszcie świata�), tam co najwyżej połowa mieszkań była 
wyposażona w C.O. i gaz. Nie musi to jednak świadczyć o niższym standardzie mieszkań. Przyczyną 
nieużywania C.O. mogą być korzystne warunki klimatyczne, gaz, z kolei, może być relatywnie zbyt drogi, by 
opłacało się z niego korzystać.  
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 Tabela 7. Imigranci wizowi według posiadanego obywatelstwa i standardu mieszkania w kraju 
pochodzenia (odsetek osób posiadających: ) 
 

Obywatelstwo  Wodę 
bieżącą 

Kanaliza-cję Centralne 
ogrzewa-

nie. 

Łazienkę Gaz Liczba 
przypadków 

Byłe ZSRR 100,0 100,0 95,5 100,0 81,8 22 
Byłe KDL 100,0 100,0 80,0 100,0 40,0 10 
Europa Zach. 
USA 

100,0 100,0 93,3 93,3 80,0 15 

Wietnam 86,7 86,7 73,3 86,7 66,7 15 
Reszta Azji 100,0 87,5 50,0 79,2 50,0 24 
Inne 95,0 90,0 30,0 90,0 50,0 20 
Ogółem 97,2 93,4 67,9 90,6 62,3 106 
 Źródło: Badanie sondażowe imigrantów w Warszawie. 
 
 
 
 Kolejnym wskaźnikiem materialnej sytuacji migrantów są posiadane przez nich dobra trwałego 
użytku (tu również trzeba pamiętać, że nie da się porównać tego z sytuacją innych rodzin w kraju pochodzenia 
migrantów). W badaniu pytano o posiadanie samochodu, kolorowego telewizora, magnetowidu, wieży audio i 
pralki automatycznej. Samochód był własnością 54% osób, telewizor kolorowy posiadało 90% osób. 65-67% 
mieszkań było wyposażone w magnetowid, wieżę stereo i pralkę automatyczną. Samochody posiadali 
wszyscy migranci z Europy Zachodniej i USA. Również ich mieszkania były bardzo dobrze wyposażone. 
Wśród pozostałych przybyszów posiadacze samochodów stanowili od niecałych 10% (Wietnam) do 70% 
(byłe KDL) badanych, a jedynie telewizor kolorowy jest dobrem powszechnie występującym. 
 
 
 
 Tabela 8. Imigranci wizowi według posiadanego obywatelstwa i posiadania niektórych przedmiotów 
trwałego użytku (odsetek osób posiadających: ) 
 

Obywatelstwo Samochód Telewizor 
kolorowy 

Magneto-wid Wieżę stereo Pralkę 
automa-
tyczną 

Liczba 
przypadków 

Byłe ZSRR 59,1 95,5 59,1 63,6 77,3 22 
Byłe KDL 70,0 100,0 60,0 60,0 90,0 10 
Europa Zach. 
USA 

100,0 93,3 80,0 93,3 93,3 15 

Wietnam 6,6 93,3 86,6 80,0 33,3 15 
Reszta Azji 41,7 87,5 66,7 37,5 50,0 24 
Inne 55,0 75,0 55,0 70,0 60,0 20 
Ogółem 53,8 89,6 67,0 65,1 65,1 106 
 Źródło: Badanie sondażowe imigrantów w Warszawie. 
 
 1/4 badanych przed przyjazdem do Polski nie podejmowała pracy zawodowej. Wśród pozostałych 
najliczniejsza była grupa osób wykonujących zawody inteligenckie (ok. 70%) i inne zawody umysłowe 
(następne 15%). Oprócz tego była niewielka grupa osób wykonujących zawody robotnicze (ponad 10%) i 
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pracowników usług (niecałe 5%). Najliczniejsze grupy pracowników umysłowych pochodziły z Europy 
Zachodniej i USA (wszyscy, o których wiadomo, że pracowali) oraz z Azji (z Wietnamem - ponad 80%). 
Ciekawą grupę stanowią przybysze z byłych KDL. Aż 70% z nich nigdy przed przyjazdem nie pracowało 
(przynajmniej część z nich przyjechała studiować albo �za mężem�). Informacje o charakterze wykonywanej 
pracy są zbieżne z danymi na temat wykształcenia (choć nie dotyczy to Wietnamu). Część osób, które nigdy 
nie pracowały przyjechała do Polski kontynuować naukę. 
 
 
 Tabela 9. Imigranci wizowi według posiadanego obywatelstwa i zawodu 
wykonywanego w kraju pochodzenia (w odsetkach) 
 

Obywatelstw
o 

Nigdy 
nie 

pracował 

Specja-
liści 

Pozostali 
pracownic

y 
umysłowi 

Pracownic
y usług 

Robot-
nicy 

Brak 
danych 

Liczba 
przypadkó

w 

Byłe ZSRR 18,2 36,4 22,7 - 22,7 - 22 
Byłe KDL 70,0 30,0 - - - - 10 
Europa Zach. 
USA 

13,3 66,7 - - - 20,0 15 

Wietnam 40,0 33,3 13,3 - 13,3 - 15 
Reszta Azji 4,2 66,7 12,5 4,2 - 12,5 24 
Inne 40,0 35,0 5,0 10,0 5,0 5,0 20 
Ogółem 26,4 46,2 10,4 2,8 7,5 6,6 106 
 Źródło: Badanie sondażowe imigrantów w Warszawie. 
 
 
 Analizując sytuację materialną imigrantów w krajach, z których pochodzą łatwo dostrzec dwie, 
różniące się istotnie między sobą grupy przybyszów: pierwsza to mieszkańcy bogatych krajów Europy 
Zachodniej i Ameryki Północnej, druga zaś to mieszkańcy krajów byłego ZSRR i Azji. Choć w drugiej grupie 
zauważalne są wewnętrzne zróżnicowania (mieszkańcy Wietnamu są najubożsi, różnice zamożności w 
pozostałych krajach Azji mogą być istotne podobnie jak różnice zamożności na terenie byłego ZSRR) to 
standard życia migrantów do niej należących jest istotnie niższy.  
 
 

 4. Historia migracji i przyczyny wyboru Polski jako kraju obecnej migracji  
 
 Wspomniane wcześniej różnice między mieszkańcami Europy Zachodniej i USA a mieszkańcami 
Azji i krajów byłego ZSRR dotyczą również historii migracji i przyczyn wyboru Polski jako kraju migracji. 
Dla 80% badanych obecny pobyt w Polsce to pierwsza migracja, dla połowy - w ogóle pierwszy pobyt poza 
granicami kraju pochodzenia. Jednak dla większości mieszkańców Europy Zachodniej i USA obecny pobyt w 
Polsce jest kolejnym wyjazdem za granicę (87%) a nawet kolejną migracją (60%). Również moment 
pierwszego wyjazdu zagranicznego różni się w obu grupach. Ponad połowa badanych wyjechała po raz 
pierwszy po roku 1989, ale mieszkańcy Europy Zachodniej i USA opuszczali kraje rodzinne przed tym rokiem 
dużo częściej niż miało to miejsce w przypadku pozostałych badanych. Do pewnego stopnia można to 
wyjaśnić różnicami wiekowymi (imigranci z Europy Zachodniej i USA są najstarsi, por. tab. 3), ale nie należy 
zapominać o ograniczonych możliwościach wyjazdu z krajów socjalistycznych przed rokiem 1989. W 
przypadku obywateli byłego ZSRR rok 1991 (rok upadku ZSRR) nie stał się wyraźną cezurą, połowa z nich 
była za granicą przed tą datą. 
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 Tabela 10. Imigranci wizowi według posiadanego obywatelstwa i roku pierwszego wyjazdu za 
granicę (w odsetkach) 
 

Obywatelstwo Przed 1989 1989 �1990 1991 �1992 1993 i 
później 

Brak danych Liczba 
przypadków 

Byłe ZSRR 45,4 4,5 22,7 27,2 - 22 
Byłe KDL 50,0 40,0 - 10,0 - 10 
Europa Zach. 
USA 

73,3 - 6,6 - 20,0 15 

Wietnam 40,0 33,3 13,3 13,3 - 15 
Reszta Azji 37,5 - 12,5 50,0 - 24 
Inne 15,0 25,0 10,0 20,0 30,0 20 

Ogółem 41,5 14,1 12,3 23,8 8,5 106 

 Źródło: Badanie sondażowe imigrantów w Warszawie. 
 
 
 
 Interesująca jest odpowiedź na pytanie co wpłynęło na indywidualną decyzję o migracji. Dane 
sondażowe dają szansę na udzielenie takiej odpowiedzi. Pierwszym czynnikiem mógł być wpływ otoczenia. 
Jak wspomniano wielu migrantów twierdzi, że pochodzi z okolic, gdzie migracje są częste, ale stosunkowo 
nieliczni mieli wśród rodziny albo znajomych osoby, które wcześniej migrowały do Polski. Tylko co czwarty 
znał takie osoby, a w rodzinie migracje do Polski były jeszcze rzadsze. Pomimo to przykład rodziny i 
znajomych wymieniany jest jako jedna z najczęstszych przyczyn wyboru Polski jako kraju obecnej migracji. 
Oprócz tego wymieniane są stosunkowo często łatwość znalezienia pracy, możliwość dobrego zarobku i 
lepsze warunki życia w Polsce. Jednak żadna z tych odpowiedzi nie została wybrana przez więcej niż 20% 
respondentów. 



 

 Tabela 11. Imigranci wizowi według posiadanego obywatelstwa oraz przyczyn wyboru Polski jako docelowego kraju migracji  
(w odsetkach) 
 

Obywatelstwo 

Znajomość 
Polski z 

poprzednich 
przyjazdów 

Bliska 
odległość 

Tani 
dojazd 

Łatwość 
uzyskania 

dokumentów 

Przykład 
rodziny, 

znajomych 

Łatwość 
znalezienia 

pracy 

Możliwość 
dobrego 
zarobku 

W Polsce 
żyje się 
lepiej 

Zła sytuacja 
w kraju 

Powody 
rodzinne 

Powrót do 
kraju 

przodków 

Byłe ZSRR 18,2 27,3 13,6 - 13,6 9,1 18,2 13,6 13,6 - 4,5 
Byłe KDL - - - - 20,0 - 10,0 - - 30,0 - 
Europa Zach. 
USA 

26,6 - - 6,7 20,0 6,7 20,0 13,3 - 13,3 - 

Wietnam - - - - 33,3 13,3 26,7 33,3 - 13,3 - 
Reszta Azji 8,3 - 4,2 - 8,3 25,0 29,2 12,5 4,2 4,2 - 
Inne - - - 5,0 10,0 15,0 10,0 - - 5,0 - 
Ogółem 9,4 5,7 3,8 1,9 16,0 13,2 19,8 12,3 4,7 6,6 0,9 

 
 Źródło: Badanie sondażowe imigrantów w Warszawie. 
 
 



 

 Ponad połowa badanych przyjechała do Polski pracować, niemal 30% - studiować, 
10% z powodów rodzinnych. Były wymieniane również inne przyczyny przyjazdu - 
najczęściej handel. Do pracy najczęściej przyjeżdżają mieszkańcy Europy Zachodniej, USA 
i Azji (poza Wietnamem). Wielu studentów pochodzi z państw byłego ZSRR, Wietnamu i 
(a raczej przede wszystkim) z �reszty świata�. Połowa mieszkańców byłych KDLów podała 
powody rodzinne jako przyczynę przyjazdu.  
 
 Tabela 12. Imigranci wizowi według obywatelstwa i charakteru obecnej migracji do 
Polski (w odsetkach)  
 

Obywatelstwo Handlowa Do pracy 
indywidualnie 

Delegowany 
do pracy 

Na 
studia 

Powrotna Rodzinna Inna 

Byłe ZSRR 4,5 36,4 22,7 27,3 4,5 4,5 - 
Byłe KDL 10,0 - 10,0 30,0 - 50,0 - 
Europa Zach. 
USA 

- 13,3 66,7 6,7 - 6,7 6,7 

Wietnam 13,3 33,3 6,7 40,0 - 6,7 - 
Reszta Azji - 66,7 20,8 - - 4,2 8,2 
Inne - 15,0 - 70,0 - 10,0 5,0 
Ogółem 3,8 32,1 20,7 28,3 0,9 10,3 3,8 

 Źródło: Badanie sondażowe imigrantów w Warszawie. 
 
 
 Wiedza imigrantów o Polsce była stosunkowo niewielka. Prawie 2/3 osób wiedziało o możliwościach 
znalezienia noclegu, ale o możliwościach znalezienia pracy już tylko 47%, a o cenach czy przepisach celnych 
jeszcze mniej. Najlepsze informacje posiadają mieszkańcy byłego ZSRR, najsłabsze zaś - byłych KDLów i 
Wietnamu (w drugim przypadku łatwo to wyjaśnić odległością i barierą językową).  
 
 
 Tabela 13. Imigranci wizowi według posiadanego obywatelstwa i stopnia 
poinformowania o Polsce (odsetek osób posiadających informacje o:) 
 

Obywatelstwo Pracy Możliwościach 
zahandlowania 

Cenach Przepisach 
celnych 

Możliwościach 
załatwienia 

noclegu 

Liczba 
przypadków 

Byłe ZSRR 45,4 31,8 45,4 50,0 77,3 22 
Byłe KDL 30,0 10,0 30,0 40,0 70,0 10 
Europa Zach. 
USA 

60,0 33,3 40,0 53,3 80,0 15 

Wietnam 40,0 20,0 13,3 13,3 60,0 15 
Reszta Azji 75,0 4,2 41,7 62,5 50,0 24 
Inne 20,0 5,0 35,0 35,0 65,0 20 

Ogółem 47,2 9,4 35,8 44,3 66,0 106 

 Źródło: Badanie sondażowe imigrantów w Warszawie. 
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 Tabela 14. Imigranci wizowi według posiadanego obywatelstwa oraz kontaktów z 
osobami wcześniej migrującymi do Polski (odsetek osób posiadających migrantów w 
kręgu:) 
 

Obywatelstwo Najbliższej 
rodziny 

Dalszej 
rodziny 

Znajomych 
Nie znali 
żadnych 

migrantów 

Liczba 
przypadków 

Byłe ZSRR 9,1 9,1 31,8 59,1 22 
Byłe KDL 20,0 - 20,0 70,0 10 
Europa Zach. 
USA 

6,7 6,7 6,7 86,7 15 

Wietnam 40,0 26,7 40,0 40,0 15 
Reszta Azji 16,7 16,7 33,3 41,7 24 
Inne - - 10,0 70,0 20 

Ogółem 14,1 10,4 24,5 63,2 106 

 Źródło: Badanie sondażowe imigrantów w Warszawie. 
 
 
 Pewną wiedzę o Polsce mogli zdobyć imigranci dzięki znajomości Polaków. Niemal połowa 
badanych miała przed obecnym przyjazdem kontakty z Polakami, najczęściej towarzyskie. Rzadko z Polakami 
kontaktowali się mieszkańcy Wietnamu, ponad 70% z nich nie miało przed przyjazdem żadnych takich 
kontaktów. 
 W niewielkim stopniu źródłem wiedzy o Polsce mógł być kontakt z polskimi mediami (także dzięki 
temu mogli poznawać język). Polską prasę czytał co czwarty badany, kontakt z radiem i telewizją miało mniej 
niż 20% migrantów. Największa grupa migrantów mających kontakt z polskimi mediami była wśród 
mieszkańców byłego ZSRR, Europy Zachodniej i USA. Wśród pozostałych migrantów tylko nieliczni mieli 
dostęp do polskich środków masowego przekazu. 
 
 
 Tabela 15. Imigranci wizowi według posiadanego obywatelstwa i kontaktów z 
polskimi mediami przed obecnym przyjazdem (odsetek osób: ) 
 

Obywatelstwo Czytający 
polską  
prasę 

Słuchający 
polskiego  

radia 

Oglądający 
polską  

telewizję 

Liczba 
przypadków 

Byłe ZSRR 36,4 27,3 31,8 22 
Byłe KDL 10,0 10,0 10,0 10 
Europa Zach. USA 40,0 20,0 20,0 15 
Wietnam 26,7 - 20,0 15 
Reszta Azji 16,7 8,3 12,5 24 
Inne 10,0 5,0 10,0 20 
Ogółem 23,6 12,3 17,9 106 
 Źródło: Badanie sondażowe imigrantów w Warszawie. 
 
 Znajomość języka polskiego mogła tylko w nieznacznym stopniu wpłynąć na decyzję wyboru 
Polski. Ponad połowa badanych nie znała polskiego przed obecnym przyjazdem w ogóle, a tylko 
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niewiele ponad 10% stwierdziło, że zna go dobrze. Do najlepszej znajomości polskiego przyznawali 
się mieszkańcy KDL, Europy Zachodniej i USA (co trzecia osoba twierdziła, że zna polski dobrze), ale 
najliczniejsza grupa znających polski była wśród mieszkańców Azji (bez Wietnamu) - ponad 60% z 
nich twierdziło, że znała słabo polski, co jest zaskakujące bowiem przynajmniej część z nich jest po 
raz pierwszy w Polsce a ich kontakty z Polakami albo osobami, które były w Polsce nie były częste 
(tak przynajmniej twierdzili). 
 
 
 

 5. Sytuacja w Polsce podczas ostatniego pobytu 
 
 W tym rozdziale zostanie omówiona sytuacja migrantów w Polsce podczas 
pobytu, w trakcie którego przeprowadzono badanie sondażowe. Dla 2/3 badanych był 
to jednocześnie pierwszy pobyt w Polsce. 
 3/4 badanych przyjechało do Polski w roku 1995 lub wcześniej, a więc w 
momencie przeprowadzania badania przebywali w Polsce zdecydowanie dłużej niż pół 
roku. Dla niemal połowy badanych obecny pobyt jest już kilkuletni - zaczął się przed 
rokiem 1994. Najdłużej są w Polsce mieszkańcy byłych KDLów - połowa z nich 
przyjechała do Polski przed rokiem 1990. Również mieszkańcy Wietnamu są w Polsce 
na ogół od bardzo dawna - przeszło połowa z nich jest od roku 1992 lub dłużej. 
Najkrócej są w Polsce mieszkańcy pozostałych państw Azji - 2/3 przyjechało do 
Polski w latach 1995-1996 (tab. 16).  
 Ponieważ okres, na który jest przyznawana wiza nie przekracza na ogół 12 
miesięcy można przyjąć, że większość osób objętych badaniem przynajmniej raz 
przedłużała wizę albo uzyskiwała wizę w Polsce. Niecała połowa badanych 
przyjechała do Polski dysponując wizą pobytową, ale niemal tyle samo osób przy 
przekraczaniu granicy legitymowało się tylko paszportem. 
 Większość migrantów przyjechała do Polski samotnie. Ponieważ przyjeżdżali 
do Polski legalnie nie musieli obawiać się o przyjazd rodziny, a nieliczni tylko 
wybierali podróż w grupie znajomych. Jedynie wśród Wietnamczyków przeważają 
osoby, które przyjechały do Polski w towarzystwie rodziny bądź znajomych. Samotne 
(bez rodziny) przyjazdy można tłumaczyć też tym, że wielu badanych to osoby młode 
(studenci), które w momencie przyjazdu nie miały rodzin. 
 Koszty podróży i migracji badani pokrywali najczęściej z własnych 
oszczędności, tak uczyniła ponad połowa respondentów. Około 15% osób otrzymało 
pomoc od rodziny, a ponad 1/3 miała inne źródła finansowania (najczęściej 
mieszkańcy Europy Zachodniej i USA).  
 W momencie badania większość migrantów mieszkała w Polsce z rodzinami 
(najczęściej ze współmałżonkiem i dziećmi) a tylko co trzecia osoba podała, że 
przebywa w Polsce samotnie. Najczęściej samotni są w Polsce mieszkańcy Wietnamu. 
 Część osób, które przyjechały samotnie a teraz ma rodziny mogła je założyć w 
Polsce (migracje rodzinne to 10% migracji wśród badanych migrantów wizowych). 
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 Tabela 16. Imigranci wizowi według posiadanego obywatelstwa i roku początku 
obecnego pobytu w Polsce (w odsetkach) 
 

Obywatelstwo przed 
1990 

1990- 
1992 

1993 1994 1995 1996 Brak 
danych 

Liczba 
przypadków. 

Byłe ZSRR 18,2 13,6 9,1 18,2 18,2 22,7 - 22 
Byłe KDL 50,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 - 10 
Europa Zach. 
USA 

- 13,3 26,7 13,3 20,0 26,7 - 15 

Wietnam 26,7 26,7 6,7 13,3 6,7 13,3 6,7 15 
Reszta Azji 8,3 12,5 8,3 4,2 29,2 37,5 - 24 
Inne 10,0 25,0 25,0 10,0 10,0 15,0 5,0 20 
Ogółem 16,0 17,0 14,1 11,3 17,0 22,6 1,9 106 

 Źródło: Badanie sondażowe imigrantów w Warszawie. 
 
 
 
 W trakcie obecnego pobytu w Polsce 70% badanych pracowało, niecałe 10% 
zajmowało się handlem a 35% studiowało. W momencie przeprowadzania badania 
zatrudnionych było 60% osób, najwięcej z Azji (ponad 80%), najmniej z Wietnamu 
(1/3 badanych). 
 Wśród osób, które pracują w Polsce (choć niekoniecznie praca była przyczyną 
ich migracji, i odwrotnie, nie wszystkie osoby, które przyjechały do pracy, 
pracowały w momencie przeprowadzania badania) 60% miało wcześniej 
przygotowaną pracę. Wyróżniali się pod tym względem imigranci z Azji (bez 
Wietnamu), wśród których tylko 20% nie miało wcześniej zabezpieczonego miejsca 
pracy. Z kolei wśród przybyszów z byłych KDLów tylko jedna osoba spośród 
sześciu miała przygotowane przed przyjazdem do Polski obecne miejsce pracy. 
Ponad 80% osób, które pracują, jako miejsce zatrudnienia wymieniło polskie 
przedsiębiorstwa prywatne albo przedsiębiorstwa zagraniczne. W przedsiębiorstwach 
zagranicznych najczęściej zatrudniani są migranci z Europy Zachodniej i USA (2/3 
pracujących) oraz z Wietnamu (60% pracujących). 80% imigrantów z pozostałych 
krajów azjatyckich (tych, którzy pracują) pracuje w polskich przedsiębiorstwach 
prywatnych. 
 Zdecydowana większość spośród osób, które są zatrudnione w Polsce 
wykonuje prace wymagające pewnych kwalifikacji. Tylko 15% spośród badanych, 
którzy pracują wymieniło prace proste, np. praca na budowie albo opieka nad 
dziećmi. 
 Długi pobyt w Polsce sprzyjał stosunkowo częstym kontaktom z instytucjami 
takimi jak banki czy służba zdrowia. W czasie obecnego pobytu kontaktowało się z 
nimi 2/3 badanych. Z usług banków najliczniej korzystali mieszkańcy Europy 
Zachodniej i USA oraz Azji, a z usług służby zdrowia również Azjaci oraz 
mieszkańcy krajów byłego ZSRR. Z kolei kontakty z policją były rzadkie - dotyczyły 
20% badanych (ale połowy mieszkańców Europy Zachodniej i USA). Jeszcze jedną 
instytucją, którą odwiedzali migranci była ambasada kraju, z którego pochodzą. Było 
tam około 2/3 badanych (tab. 17). 
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 Tabela 17. Imigranci wizowi według obywatelstwa i kontaktów z instytucjami w 
Polsce (odsetek osób mających kontakty z: ) 
 

Obywatelstwo Bankami Służbą 
zdrowia 

Opieką 
społeczną 

Policją Ambasadą Innymi 
instytucjami 

Liczba 
przypadków 

Byłe ZSRR 45,4 72,7 - 22,7 54,5 36,4 22 
Byłe KDL 60,0 100,0 - 10,0 70,0 30,0 10 
Europa Zach. 
USA 

86,7 53,3 6,7 53,3 80,0 40,0 15 

Wietnam 53,3 73,3 13,3 26,7 86,7 53,3 15 
Reszta Azji 66,7 29,2 - 4,2 41,7 25,0 24 
Inne 65,0 70,0 - 10,0 65,0 45,0 20 
Ogółem 62,3 62,3 2,8 19,8 63,2 37,7 106 

 Źródło: Badanie sondażowe imigrantów w Warszawie. 
 
 
 
 Długi okres pobytu w Polsce sprzyjał również nawiązaniu kontaktów 
towarzyskich z Polakami. 80% badanych gościło Polaków w swoich miejscach 
zamieszkania, 3/4 również odwiedzało Polaków. Szczególnie dobre kontakty z 
Polakami mieli mieszkańcy Europy (Zachodniej i byłych KDL) i USA. Najmniej 
chętnie kontaktowali się z Polakami Wietnamczycy. Do pewnego stopnia 
rekompensowali to sobie kontaktami z rodakami, które w ich przypadku były 
częste. Dane te sugerują, że Wietnamczycy wytworzyli już w Polsce sieć powiązań 
(network) i kontakty towarzyskie z Polakami są im najmniej potrzebne. Ale nawet 
jeśli tak jest to uznają, że warto uczyć się języka - zdecydowana większość z nich 
uczy się (bądź uczyła) języka polskiego podczas obecnego pobytu.  
 Większość migrantów prowadziła również bogate życie kulturalne. Bywali w 
kinach i teatrach, odwiedzali muzea i kawiarnie (ok. 80% badanych). Niektórzy 
decydowali się nawet pójść na imprezy sportowe. Niemal wszyscy oglądali polską 
telewizję, ogromna większość również czytała polską prasę i słuchała radia. Znowu 
�aktywnością� wyróżniali się przybysze z Europy i USA. 
 Ostatnim elementem w opisie pobytu migrantów w Polsce jest problem ich 
planów na przyszłość. 1/3 badanych nie ma jeszcze skonkretyzowanych planów, 
15% planuje wyjechać z Polski przed upływem roku, 30% chce pozostać rok lub 
dłużej, kolejne 12% - jak najdłużej i niecałe 10% - na zawsze. Najbardziej 
sprecyzowane plany mają przybysze z terenów byłego ZSRR. Tylko 20% nie miało 
planów, niemal 15% zaś chciałoby pozostać w Polsce na zawsze. Najmniej 
zdecydowani są imigranci z Azji. Tylko połowa miała jakieś plany na przyszłość, 
nikt nie chciał wiązać się z Polską na zawsze (tab. 19). 
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Tabela 18. Imigranci wizowi według obywatelstwa oraz sposobów spędzania 

wolnego czasu w Polsce (w odsetkach) 
 

Obywatelstwo 
Odwie-
dzający 
Polaków 

Przyj-
mujący 

Polaków u 
siebie 

Kontaktujący 
się  

z rodakami 

Bywający 
w kinie lub 

teatrze 

Odwie-
dzający 
muzea 

Bywający 
na 

imprezach 
sportowych 

Bywający 
w pubach, 

kawiar-
niach itp. 

Byłe ZSRR 77,3 77,3 86,4 63,6 63,6 27,3 81,8 
Byłe KDL 100,0 100,0 70,0 100,0 90,0 50,0 100,0 
Europa Zach. 
USA 

100,0 86,7 100,0 100,0 100,0 53,3 93,3 

Wietnam 60,0 60,0 86,7 80,0 66,7 53,3 86,7 
Reszta Azji 70,8 62,5 79,2 58,3 62,5 29,2 66,7 
Inne 80,0 70,0 80,0 65,0 85,0 25,0 90,0 
Ogółem 79,2 73,6 84,0 73,6 75,5 36,8 84,0 

 Źródło: Badanie sondażowe imigrantów w Warszawie. 
 
 
 Tabela 19. Imigranci wizowi według obywatelstwa i przewidywanej długości 
pobytu w Polsce (w odsetkach) 
 

Obywatelstwo Poniżej 
roku 

Rok 
i dłużej 

Jak 
najdłużej 

Na  
zawsze 

Trudno 
powiedzieć/

nie wiem 

Liczba 
przypadków 

Byłe ZSRR 22,7 27,3 18,2 13,6 18,2 22 
Byłe KDL 0,0 10,0 30,0 10,0 50,0 10 
Europa Zach. 
USA 

13,3 53,3 0,0 6,7 26,7 15 

Wietnam 0,0 20,0 20,0 13,3 46,7 15 
Reszta Azji 20,8 20,8 8,3 0,0 50,0 24 
Inne 15,0 35,0 5,0 5,0 5,0 40,0 
Ogółem 14,1 28,3 12,3 7,5 37,7 106 

 Źródło: Badanie sondażowe imigrantów w Warszawie. 
 
 
 

 6. Konkluzje 
 
 Tytułem podsumowania warto przyjrzeć się opisanym powyżej grupom i strategiom 
migracyjnym, które wybierają przyjeżdżający do Polski imigranci wizowi.  
 Migranci z krajów byłego ZSRR to na ogół osoby w średnim wieku, posiadające co 
najmniej średnie wykształcenie i żyjące w kraju rodzinnym w dość dobrych warunkach. 
Większość z nich w krajach rodzinnych wykonywała zawody wymagające wysokich 
kwalifikacji, w Polsce zaś pracują albo studiują. Do Polski przyjeżdżają na długo a ich 
przyjazd tu był przygotowany. Przyjeżdżali tu sami, teraz część z nich mieszka z rodzinami. 
Chcą tu zostać przynajmniej kilka miesięcy. Można więc przypuszczać, że Polska jest dla 
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nich atrakcyjnym rejonem migracji (do czego może przyczyniać się bliskość Zachodu, 
poczucie stabilizacji i bezpieczeństwa a jednocześnie stosunkowo nieduże koszty migracji - 
dzięki niewielkim odległościom, podobieństwu języka). Najczęściej przyjeżdżają do Polski 
pracować. 
 Migranci z byłych krajów demokracji ludowej to ludzie młodzi i w średnim wieku, 
na ogół nie posiadający rodzin (a więc o nieustabilizowanej jeszcze sytuacji życiowej), 
dobrze wykształceni i wygodnie żyjący w kraju pochodzenia. Przed wyjazdem nie posiadali 
wiedzy o Polsce, po przyjeździe zaś na ogół decydują się zostać na długo (choć nie próbują 
określać przez ile chcą jeszcze pozostać). Mają dobre stosunki z Polakami, zresztą istotną 
rolę odgrywa tu łatwość porozumiewania się. Ich imigracje mają często charakter rodzinny, 
stosunkowo dużo osób przyjeżdża również studiować. 
 Migranci z Europy Zachodniej i USA to ludzie na ogół zamożni, dobrze 
wykształceni, często wyjeżdżający za granicę i migrujący. Pobyt w Polsce, gdzie często są 
kierowani, to etap w karierze. Choć są w Polsce od niedawna (zresztą dopiero w latach 90-
tych zaczęły tu inwestować wielkie koncerny transnarodowe) planują, że ich pobyt może 
potrwać nawet kilka następnych lat. Jest to grupa osób wyraźnie różniąca się od pozostałych 
migrantów zamożnością, wykształceniem i charakterem migracji. Są również najstarsi 
spośród badanych. Na ogół są delegowani do pracy w Polsce przez swoje firmy. 
 Wietnamczycy przebywający w Polsce to ludzie młodzi, częściej mężczyźni niż 
kobiety. Są dobrze wykształceni, a w Wietnamie przeważnie jeszcze nie pracowali. Swoją 
sytuację w kraju zamieszkania oceniają jako dobrą, choć w porównaniu z Polakami 
standard życia w Wietnamie jest niski. Z pobytu w Polsce są zadowoleni, uczą się języka, 
bywają w instytucjach kulturalnych i planują, że ich pobyt potrwa przynajmniej kilka 
następnych lat. A więc wiążą swoją przyszłość z życiem w Polsce. Najczęściej imigranci z 
Wietnamu przyjeżdżają do Polski studiować. 
 Migranci z pozostałych krajów Azji to również przede wszystkim młodzi, dobrze 
wykształceni mężczyźni. Wyjazd do Polski starannie przygotowali - nawet poznali 
podstawy języka. Są w Polsce od niedawna i planują zostać jeszcze przynajmniej kilka 
miesięcy. Starają się utrzymywać kontakt z polską kulturą. Zwykle ich przyjazd do Polski 
to przyjazd do indywidualnie szukanej pracy. 
 Migracje osób posiadających wizy to na ogół migracje długotrwałe, z reguły 
starannie przygotowane. Na takie migracje decydują się osoby młode i w średnim wieku, 
dobrze wykształcone, często zadowolone z warunków życia w kraju pochodzenia. 
 Na podstawie wyników można wyróżnić dwie strategie migracyjne. Dla 
mieszkańców Europy Zachodniej i USA pobyt w Polsce jest do pewnego stopnia 
przypadkowy - na ogół zostali delegowani do pracy w Polsce (a standard ich życia zapewne 
się nie zmienia). Można przyjąć, że robią to samo co w kraju, z którego pochodzą, a 
konieczność przyjazdu do Polski jest związana z interesami firmy, którą reprezentują. 
Pozostali badani pochodzą na ogół z krajów stosunkowo biednych - możliwości wyjazdu na 
Zachód są dla nich ograniczone (bariery mogą mieć charakter finansowy, problemem może 
być też przekroczenie granic Unii Europejskiej). Ich migracje mają też często charakter 
zarobkowy, ale częściej jest to indywidualne poszukiwanie pracy niż kontrakt (a nawet jeśli 
jest to kontrakt to może mieć on zupełnie inny charakter niż w przypadku mieszkańców 
Europy Zachodniej i USA). Oczekiwania związane z przyjazdem do Polski są dużo 
mniejsze. 
 Odrębną kategorią imigrantów są osoby, które przyjechały do Polski studiować. 
Wyróżnia ich przyczyna przyjazdu, a nie miejsce, z którego przyjechali. Choć oczywiście 
jest tak, że częściej przyjeżdżają do Polski studenci z krajów stosunkowo biednych. 
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Ewa Jaźwińska 
 
 
 

IMIGRANCI NIEREJESTROWANI W ŚWIETLE BADANIA SONDAŻOWEGO 
 
 
 

1. Wprowadzenie 
 
 Próba imigrantów nierejestrowanych, czyli osób przyjeżdżających do Polski i 
podejmujących tu pracę lub zajmujących się handlem bez posiadania odpowiednich 
zezwoleń, miała charakter celowy, tzn. przed rozpoczęciem badania zaproponowana została 
- w ogólnych zarysach - prawdopodobna struktura tej grupy ze względu na obywatelstwo, 
płeć oraz zajęcie wykonywane w Polsce. 
 Założyliśmy, że około 3/4 próby stanowić będą obywatele byłego Związku 
Radzieckiego, a pozostałą część imigranci z Azji. W trakcie realizacji nastąpiły pewne 
odstępstwa od tych założeń: imigranci z byłego ZSRR stanowią 85%, imigranci z Azji 
zaledwie 9% zrealizowanej próby, a jednocześnie przeprowadzono wywiady z siedmioma 
osobami legitymującymi się obywatelstwem innych państw (tab. 1). Ogółem 
przeprowadzono 152 wywiady z imigrantami nierejestrowanymi przebywającymi w lecie 
1996 roku w Warszawie i najbliższych okolicach miasta. 
 Wśród imigrantów z byłego Związku Radzieckiego najliczniejszą grupę stanowią 
mieszkańcy krajów bezpośrednio sąsiadujących z Polską: Białorusi (35 osób) i Ukrainy (26 
osób). Stosunkowo liczny jest udział w próbie obywateli odległej Armenii. W tym miejscu 
należy zauważyć, że ta struktura nie musi oddawać struktury ogółu imigrantów z tych 
obszarów, ponieważ ankieterzy w doborze respondentów poza wymienionymi wyżej, 
narzuconymi w próbie kryteriami kierowali się również dostępnością potencjalnych 
respondentów, łatwością nawiązania kontaktu i przeprowadzenia wywiadu. Dlatego, 
relatywnie wysoki udział Ormian w próbie może świadczyć nie tyle o ogólnym udziale 
osób przybywających z tego kraju w rejon Warszawy, co o ich "widoczności" ułatwiającej 
nawiązanie rozmowy. 
 W dalszej części tego opracowania imigranci nierejestrowani będą analizowani 
według kraju, którego obywatelstwo posiadają, przy czym dla czytelności analiz 
stosunkowo nieliczne kategorie pochodzeniowe zostały połączone w kategorie zbiorcze 
("obywatele innych krajów byłego ZSRR" i "inni"). Z powodów oczywistych, tj. 
dominującego udziału, prezentowane dalej wyniki będą się koncentrowały na opisie 
imigrantów z byłego Związku Radzieckiego i wykazaniu ewentualnych różnic między nimi. 
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Tabela 1. Imigranci nierejestrowani według posiadanego obywatelstwa  

 

Obywatelstwo Liczba osób 

Rosja 
Ukraina 
Białoruś 
Litwa 
Armenia 
Łotwa 
Mołdawia 
Kazachstan 
WNP* 
 
Bułgaria 
Węgry 
 
Anglia 
Szwecja 
 
Wietnam 
Chiny 
Tajlandia 
Korea 
 
Liban 
Kenia 
 
Brak danych 

20 
26 
35 
17 
22 
1 
3 
2 
3 
 
1 
1 
 
1 
1 
 
10 
1 
2 
1 
 
1 
1 
 
1 

Ogółem 152 
*WNP - Wspólnota Niepodległych Państw, w taki sposób zadeklarowało swoje 

obywatelstwo trzech respondentów  
 

Źródło: Badanie sondażowe imigrantów w Warszawie 
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2. Demograficzno-społeczne charakterystyki imigrantów nierejestrowanych 
 
 Większość objętych badaniem imigrantów nielegalnych stanowią mężczyźni (tab. 2) 
- 58%, przy czym najwyraźniejsza przewaga mężczyzn występuje wśród przybyszów z 
Wietnamu oraz Białorusi, a więc jednocześnie wśród imigrantów, którzy przyjeżdżając do 
Polski, mieli do pokonania najdłuższą i najkrótszą odległość. Jedynie wśród imigrantów z 
Rosji obserwujemy przewagę kobiet, i to bardzo wyraźną - Rosjanki stanowiły 3/4 ogółu 
imigrantów z tego kraju. 
 
 

Tabela 2. Imigranci nierejestrowani według posiadanego obywatelstwa i płci (w 
odsetkach) 

 

Obywatelstwo Mężczyźni Kobiety Brak danych Liczba przypadków 

Białoruś 74,3 22,9 2,9 35 
Ukraina 50,0 50,0 - 26 
Rosja 25,0 75,0 - 20 
Armenia 63,8 34,6 - 22 
Litwa 52,9 47,1 - 17 
Inne kraje 
byłego ZSRR 

55,7 22,2 11,1 9 

Wietnam 70,0 30,0 - 10 
Inne 61,5 38,5 - 13 
Ogółem 57,9 40,8 1,3 152 

Źródło: Badanie sondażowe imigrantów w Warszawie 
 
 
 

Tabela 3. Imigranci nierejestrowani według posiadanego obywatelstwa i wieku (w 
odsetkach) 

 

Obywatelstwo 18-24 
lata 

25-29 
lat 

30-39 
lat 

40-49 
lat 

50  
i więcej 

lat 

Brak 
danych 

Liczba 
przypadków 

Białoruś 42,9 8,6 37,1 14,0 - - 35 
Ukraina 3,8 15,4 50,0 26,9 3,9 - 26 
Rosja 15,0 30,0 35,0 20,0 - - 20 
Armenia 22,7 27,3 22,7 22,7 4,6 - 22 
Litwa 11,8 41,2 23,5 17,7 - 5,9 17 
Inne kraje 
byłego ZSRR 

22,2 11,1 22,2 33,3 11,1 - 9 

Wietnam 20,0 50,0 20,0 10,0 - - 10 
Inne 7,7 38,5 46,2 7,7 - - 13 
Ogółem 20,4 24,3 34,2 18,4 2,0 0,7 152 

Źródło: Badanie sondażowe imigrantów w Warszawie 
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 Imigranci opisywanej kategorii są w zdecydowanej większości ludźmi młodymi. 
Średni wiek w tej grupie wynosi 32,5 lat, przy czym ponad 40% badanych nie przekroczyło 
30-go roku życia, jedynie 3 osoby miały 50 lub więcej, a nikt nie przekroczył 60 lat. 
Relatywnie najmłodsi są imigranci z sąsiadującej z Polską Białorusi, wśród których 43% to 
osoby poniżej 25 lat, ale prawie równie młodzi są przybysze z odległego Wietnamu - 7 z 10 
imigrantów w tej grupie to osoby w wieku poniżej 30 lat. W pewnym uproszczeniu można 
więc powiedzieć, że o ile ryzyko emigracji bez dokumentów upoważniających do legalnej 
działalności to, ogólnie rzecz biorąc, domena ludzi młodych, to odległość jaka dzieli kraj 
emigracji od Polski w niewielkim stopniu wiąże się z wiekiem imigrantów. Relatywnie 
najstarsi są przybysze z Ukrainy, spośród których ponad 30% ukończyło już 40 lat, a średni 
wiek w tej grupie jest wyższy niż w pozostałych (36,7 lat). 
 Mimo młodego wieku, ponad połowa imigrantów to ludzie żonaci (tab. 4). Jedynie 
wśród przybyszy z Białorusi dominują kawalerowie i panny, co jest oczywistą 
konsekwencją dużego udziału w tej grupie osób bardzo młodych (poniżej 25 lat). Prawie 
połowa imigrantów nie ma dzieci, jedna trzecia w gospodarstwie domowym w kraju 
rodzinnym miała status "dziecka głowy gospodarstwa". 
 
 

Tabela 4. Imigranci nierejestrowani według posiadanego obywatelstwa i stanu 
cywilnego (w odsetkach) 

 

Obywatelstwo Kawalerowie/ 
panny 

Żonaci/ 
zamężne 

Wdowcy/ 
rozwiedzeni 

Brak 
danych 

Liczba 
przypadków 

Białoruś 45,7 42,9 11,5 - 35 
Ukraina 23,1 73,1 3,8 - 26 
Rosja 40,0 55,0  5,0 20 
Armenia 36,4 54,5 9,1 - 22 
Litwa 35,3 58,8 - 5,9 17 
Inne kraje 
byłego ZSRR 

44,4 55,6 - - 9 

Wietnam 40,0 30,0 - 30,0 10 
Inne 46,2 53,8 - - 13 
Ogółem 38,4 53,9 4,6 3,3 152 

Źródło: Badanie sondażowe imigrantów w Warszawie 
 
 
 Powyższe dane wskazują, że ryzyko "nielegalnej" imigracji podejmują raczej ludzie, 
którzy nie osiągnęli jeszcze pełnej stabilizacji rodzinnej, a więc migracja, a konkretnie 
spodziewane dzięki niej korzyści materialne, mogą być podstawą tej stabilizacji. Od tego 
modelu odbiegają imigranci z Ukrainy, wśród których zdecydowanie dominują osoby 
ustabilizowane rodzinnie - żonate lub zamężne i posiadające dzieci (ponad dwie trzecie 
imigrantów z Ukrainy posiadało dwoje lub więcej dzieci).  
 Charakteryzując poziom wykształcenia imigrantów, należy mieć świadomość, że 
dane te mają jedynie orientacyjny charakter. Sposób udzielania odpowiedzi na pytanie o 
ukończone szkoły powodował, że nie zawsze można było jednoznacznie przypisać 
badanemu określony poziom wykształcenia, w szeregu wypadków przy kodowaniu trzeba 
było w sposób arbitralny określić poziom tej zmiennej. 
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 Ponad połowa imigrantów nierejestrowanych do momentu obecnego przyjazdu do 
Polski osiągnęła wykształcenie nie mniejsze niż średnie. Najlepiej wykształceni okazali się 
imigranci z Armenii - 20 z 22 badanych Ormian miało wykształcenie nie mniejsze niż 
średnie, w tym 7 osób ukończyło studia wyższe. Prawie równie wysokim poziomem 
wykształcenia charakteryzują się Wietnamczycy. Przeciętnie najniższy poziom 
wykształcenia mają przybysze z Litwy - prawie jedna czwarta imigrantów z tego kraju nie 
przekroczyła poziomu wykształcenia podstawowego i tylko jedna osoba miała ukończone 
studia wyższe.  
 
 

Tabela 5. Imigranci nierejestrowani według posiadanego obywatelstwa i 
wykształcenia (w odsetkach) 

 

Obywatelstwo Podstawowe Niepełne 
średnie Średnie Wyższe Brak 

danych 
Liczba 

przypadków 
Białoruś 11,4 28,6 34,3 22,9 (1) 35 
Ukraina 3,8 30,8 53,8 7,7 (1) 26 
Rosja 15,0 25,0 45,0 15,0 - 20 
Armenia 9,1 - 59,1 31,8 - 22 
Litwa 23,5 41,2 29,4 5,9 - 17 
Inne kraje 
byłego ZSRR 

- 11,1 66,7 22,2 - 9 

Wietnam 20,0 10,0 30,0 30,0 10,0 10 
Inne 15,4 7,7 53,8 23,1 - 13 
Ogółem 11,8 21,7 45,4 19,1 2,0 152 

Źródło: Badanie sondażowe imigrantów w Warszawie 
 
 
 Prawie jedna trzecia migrantów nierejestrowanych, przed ostatnim przyjazdem do 
Polski, w swoim rodzinnym kraju nie podejmowała nigdy pracy zawodowej - w takiej 
sytuacji częściej znajdowały się kobiety (37% ogółu migrantek), ale co wydaje się bardzo 
interesujące, stosunkowo dużo było mężczyzn znajdujących się w takiej sytuacji (27%). 
Prawdopodobnie, biorąc pod uwagę relatywnie młody wiek migrantów, są to osoby, które 
po ukończeniu nauki, wobec bezrobocia i małej atrakcyjności pracy w środowisku 
lokalnym, a przede wszystkim niskich płac, zdecydowały się poprzez wyjazdy migracyjne 
stworzyć sobie lub swojej rodzinie podstawy stabilizacji życiowej. 
 
 

3. Sytuacja imigrantów nielegalnych w kraju pochodzenia 
 
 We wszystkich badaniach nad procesami migracyjnymi pojawia się pytanie, w jaki 
sposób sytuacja potencjalnych migrantów w kraju ich pochodzenia, w środowisku lokalnym 
wpływa na decyzje migracyjne. Czy migrantami zostają jednostki znajdujące się w 
relatywnie lepszej sytuacji - lepiej wykształcone, zamożniejsze - czy też raczej osoby 
znajdujące się w sytuacji szczególnie niekorzystnej, dla których wyjazd migracyjny stanowi 
być może jedyną szansę na poprawę sytuacji i wyrównanie lub chociażby zniwelowanie 
różnic między nimi a przeciętnym standardem życia w ich środowisku. Oczywiście badanie 
sondażowe prowadzone w kraju imigracji nie może dać pełnej odpowiedzi na to pytanie, 
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ponieważ nie jesteśmy w stanie odnieść sytuacji badanych imigrantów do ich środowiska w 
kraju pochodzenia.  
 Sami imigranci najczęściej oceniają sytuację swoją i swojej rodziny (na tle innych 
rodzin żyjących w tej samej miejscowości) jako zbliżoną do średniej (por. tab. 6) - takie 
przekonanie wyraziła połowa ogółu badanych. Wśród imigrantów z krajów byłego Związku 
Radzieckiego relatywnie najczęściej swoje upośledzenie postrzegają Litwini, zaś najlepiej 
sytuują się Białorusini. Można podejrzewać, że wśród innych przyczyn takich opinii, istotne 
znaczenie mają doświadczenia migracyjne. Dla znacznej części Białorusinów, o czym 
bardziej szczegółowo będzie mowa dalej, obecny przyjazd do Polski jest kolejną migracją, a 
więc ich sytuacja w kraju pochodzenia może być już w znacznym stopniu wyznaczana 
przez profity z poprzednich wyjazdów zagranicznych. Takie domniemanie znajduje 
potwierdzenie w danych zaprezentowanych w tabeli 7. 
 
 

Tabela 6. Imigranci nierejestrowani według posiadanego obywatelstwa i oceny 
sytuacji rodziny w kraju pochodzenia w porównaniu do innych rodzin (w odsetkach) 

 

Obywatelstwo Gorsza Taka 
sama 

Lepsza Trudno 
powiedzieć 

Brak 
danych 

Liczba 
przypadków 

Białoruś 14,3 48,6 34,3 2,9 - 35 
Ukraina 38,5 42,3 19,2 - - 26 
Rosja 40,0 50,0 10,0 - - 20 
Armenia 4,5 81,8 13,6 - - 22 
Litwa 47,1 29,4 23,5 - - 17 
Inne kraje 
byłego ZSRR 

44,4 33,3 11,1 11,1 - 9 

Wietnam 10,0 50,0 10,0 - 30,0 10 
Inne 23,1 46,2 23,1 7,6 - 13 
Ogółem 26,3 49,3 20,4 2,0 2,0 152 

Źródło: Badanie sondażowe imigrantów w Warszawie 
 
 
 Migranci wielokrotni ponad dwukrotnie rzadziej postrzegają swoją sytuację jako 
gorszą od przeciętnej niż osoby dla których obecny pobyt w Polsce jest pierwszą migracją i 
ponad dwukrotnie częściej stwierdzają, że ich sytuacja w kraju pochodzenia była lepsza od 
przeciętnej.  
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Tabela 7. Imigranci nierejestrowani według liczby migracji zagranicznych i oceny 
sytuacji rodziny w kraju pochodzenia w porównaniu do innych rodzin (w odsetkach) 

 

Liczba migracji Gorsza Taka 
sama 

Lepsza Trudno 
powiedzieć 

Brak 
danych 

Liczba 
przypadków 

Jedna 34,8 46,1 13,5 - 3,4 89 
Dwie i więcej 14,3 54,0 30,1 7,9 - 63 
Ogółem 26,3 49,3 20,4 2,0 2,0 152 

Źródło: Badanie sondażowe imigrantów w Warszawie 
 
 

 Aby bardziej obiektywnie określić materialną sytuację imigrantów w kraju 
pochodzenia zadaliśmy pytania dotyczące standardu mieszkania i jego wyposażenia w 
wybrane dobra trwałego użytku. Trzeba jednak podkreślić, że zestaw użytych w 
kwestionariuszu wskaźników jest typowy dla badania zróżnicowania warunków życia w 
Polsce i nie daje bezpośrednio odpowiedzi na pytanie, jaki był poziom życia migrantów w 
kraju pochodzenia na tle przeciętnych warunków w ich środowisku czy kraju.  
 We wszystkich badanych grupach imigrantów do standardowego wyposażenia 
mieszkań należała woda bieżąca i kanalizacja. Stosunkowo rzadko imigranci mieszkali w 
domach wyposażonych w centralne ogrzewanie i gaz (około 58%), niespełna 80% miało 
łazienki. I w tym wypadku w przeciętnie najgorzej wyposażonych mieszkaniach żyli 
Litwini - tylko 70% miało mieszkania skanalizowane, 65% miało łazienki, a centralne 
ogrzewanie i gaz posiadało w kraju pochodzenia zaledwie około 1/4 imigrantów. 
 Spośród dóbr trwałego użytku najpopularniejszy jest telewizor kolorowy, który w 
kraju pochodzenia posiadało ponad 3/4 imigrantów, ale różnice między imigrantami 
pochodzącymi z różnych krajów są i w tym wypadku wyraźne: od około 90% wśród 
Ukraińców, Białorusinów i Ormian do około 50% wśród Rosjan, Litwinów i 
Wietnamczyków. Podobne, a nawet jeszcze wyraźniejsze jest zróżnicowanie w stopniu 
nasycenia takimi dobrami jak magnetowid, wieża stereo czy samochód. I w tym wypadku 
najlepiej wyposażeni są Ormianie i Białorusini, najgorzej Rosjanie i Litwini. Żaden z 
imigrantów z Wietnamu nie posiadał w rodzinnym kraju samochodu. Wydaje się to jednak 
świadczyć nie tyle o upośledzeniu imigrantów w stosunku do ogółu osób żyjących w ich 
stronach rodzinnych, co przede wszystkim o ogólnym poziomie życia w Wietnamie, gdzie 
samochód jest ciągle dobrem luksusowym, posiadanym przez nielicznych. 
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Tabela 8. Imigranci nierejestrowani według posiadanego obywatelstwa i standardu 
mieszkania w kraju pochodzenia (odsetek osób posiadających:) 

 

Obywatelstwo Wodę 
bieżącą 

Kanaliza-
cję 

Centralne 
ogrzewa-

nie 
Łazienkę Gaz Liczba 

przypadków 

Białoruś 100,0 94,3 65,7 85,7 85,7 35 
Ukraina 100,0 88,5 57,7 80,8 53,8 26 
Rosja 95,0 75,0 60,0 70,0 60,0 20 
Armenia 86,4 90,9 81,8 95,5 68,2 22 
Litwa 100,0 70,6 23,5 64,7 29,4 17 
Inne kraje 
byłego ZSRR 

88,9 66,7 44,4 66,7 55,6 9 

Wietnam 70,0 60,0 50,0 60,0 20,0 10 
Inne 100,0 76,9 46,2 69,2 46,2 13 
Ogółem 94,7 82,2 57,2 77,6 58,6 152 

Źródło: Badanie sondażowe imigrantów w Warszawie 
 
 

Tabela 9. Imigranci nierejestrowani według posiadanego obywatelstwa i posiadania 
niektórych przedmiotów trwałego użytku (odsetek osób posiadających:) 
 

Obywatelstwo Samochód Telewizor 
kolorowy 

Magneto-
wid 

Wieżę 
stereo 

Pralkę 
automa-
tyczną 

Liczba 
przypadków 

Białoruś 42,9 88,6 45,7 74,3 51,4 35 
Ukraina 26,9 88,5 30,8 38,5 38,5 26 
Rosja 20,0 55,0 15,0 15,0 45,0 20 
Armenia 45,5 95,5 45,5 50,0 72,7 22 
Litwa 35,3 52,9 5,9 5,9 29,4 17 
Inne kraje 
byłego ZSRR 

11,1 55,6 11,1 11,1 11,1 9 

Wietnam - 60,0 50,0 50,0 60,0 10 
Inne 53,8 76,9 53,8 61,5 38,5 13 
Ogółem 32,9 76,3 33,6 42,8 48,0 152 

Źródło: Badanie sondażowe imigrantów w Warszawie 
 
 
 Można postawić pytanie, czy różnice w sytuacji materialnej są również wynikiem 
wcześniejszych doświadczeń migracyjnych. Dane przedstawione w tabeli 10 potwierdzają 
taką hipotezę. Gospodarstwa domowe osób, dla których obecny pobyt w Polsce jest drugą 
lub kolejną migracją są znacznie lepiej wyposażone w przedmioty trwałego użytku niż 
gospodarstwa osób, które dopiero rozpoczynają karierę migracyjną.  
 Dla osób pracujących najbardziej syntetycznym wskaźnikiem pozycji społecznej jest 
wykonywany zawód lub też, ogólniej biorąc, kategoria społeczno-zawodowa. Jak 
wspominaliśmy wcześniej tylko około 2/3 objętych badaniami imigrantów 
nierejestrowanych miało przed przyjazdem do Polski jakiekolwiek doświadczenia związane 
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z pracą zawodową. Połowa z nich przed migracją wykonywała zawody robotnicze, jedna 
czwarta zawody umysłowe (w tym najczęściej inteligenckie), blisko jedna piąta przed 
migracją była pracownikami usług, trzy osoby miały własne warsztaty pracy. Relatywnie 
najczęściej zawody inteligenckie wykonywali Wietnamczycy i Ormianie, najrzadziej 
Litwini i Białorusini. Te dane pozostają w pewnej, prawdopodobnie pozornej, sprzeczności 
z informacjami o poziomie wykształcenia imigrantów. Należy jednak pamiętać, że część 
najmłodszych, zapewne najlepiej wykształconych migrantów po zakończeniu nauki nie 
podjęła jeszcze pracy zawodowej. Jednocześnie (dotyczy to przede wszystkim osób z 
byłego Związku Radzieckiego) ukończenie szkoły średniej nie musi dawać gwarancji 
wykonywania zawodów umysłowych.  

 
Tabela 10. Imigranci nierejestrowani według liczby migracji zagranicznych i 

posiadania niektórych przedmiotów trwałego użytku (odsetek osób posiadających:) 
 

Liczba 
migracji  

Samochód Telewizor 
kolorowy 

Magneto-
wid 

Wieżę 
stereo 

Pralkę 
automa-
tyczną 

Liczba 
przypadków 

Jedna 28,1 67,4 22,5 33,7 38,2 89 
Dwie i więcej 39,7 88,9 49,2 55,6 61,9 63 
Ogółem 32,9 76,3 33,6 42,8 48,0 152 

Źródło: badanie sondażowe imigrantów w Warszawie 
 
 
Tabela 11. Imigranci nierejestrowani według posiadanego obywatelstwa i zawodu 

wykonywanego w kraju pochodzenia (w odsetkach) 
 

Obywatelstwo 
Nigdy 

nie 
pracował 

Specja-
liści 

Pozostali 
pracownicy 
umysłowi 

Pracownic
y usług 

Robot-
nicy 

Właści-
ciele 

Brak 
danych 

Liczba 
przypadków 

Białoruś 34,3 8,7 - 8,7 48,6 - - 35 
Ukraina 39,3 7,7 7,7 15,4 19,2 3,8 3,8 26 
Rosja 25,0 15,0 - 35,0 25,0 - - 20 
Armenia 36,4 18,2 13,6 - 22,7 4,6 4,6 22 
Litwa 11,8 5,9 5,9 5,9 64,7 - 5,4 17 
Inne kraje  
byłego ZSRR 

44,4 - - - 55,6 - - 9 

Wietnam 20,0 30,0 - 20,0 10,0 10,0 10,0 10 
Inne 30,8 23,1 7,7 15,4 7,7 - 15,4 13 

Ogółem 31,6 12,5 4,6 12,5 32,9 2,0 3,9 152 

Źródło: Badanie sondażowe imigrantów w Warszawie 
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4. Historia migracji i przyczyny wyboru Polski jako kraju obecnej migracji 
 
 Doświadczenia migracyjne migrantów nierejestrowanych są stosunkowo skromne. Dla 
56% pobyt w Polsce w okresie badania był pierwszym zagranicznym wyjazdem migracyjnym, a 
dla 54% był to w ogóle pierwszy wyjazd za granicę. Dla zdecydowanej większości migrantów 
(84%) Polska była krajem pierwszego wyjazdu zagranicznego i pierwszej migracji. Te 
stosunkowo ubogie doświadczenia migracyjne są, przede wszystkim w wypadku obywateli 
byłego Związku Radzieckiego, konsekwencją przepisów regulujących wyjazdy zagraniczne w 
państwach "wysyłających". Prawie do końca lat 80-tych wyjazdy poza granice byłego ZSRR były 
ściśle kontrolowane i ograniczane. Praktycznie jednak dopiero rozpad Związku Radzieckiego 
stworzył jego obywatelom możliwości swobodnego przekraczania granic. Dwie trzecie objętych 
badaniami imigrantów po raz pierwszy wyjechała za granicę nie wcześniej niż w 1991 roku (por. 
tab. 12).  
 Polska w sposób naturalny stała się krajem docelowym tej pierwszej fali migracyjnej. Z 
jednej strony, bliskie położenie minimalizowało bezpośrednie koszty migracji. Z drugiej strony, 
polskie przepisy imigracyjne i wizowe nie stwarzały większych barier i ograniczeń dla przybyszy 
ze wschodu, co czyniło nasz kraj szczególnie atrakcyjnym w sytuacji, gdy w tym samym okresie 
państwa Europy Zachodniej starały się poprzez politykę wizową regulować napływ emigrantów z 
krajów byłego Związku Radzieckiego. 
 Spośród emigrantów zza wschodniej granicy relatywnie najbardziej mobilni okazali się 
Ukraińcy - ponad połowa z nich przed obecnym przyjazdem do Polski miała już doświadczenia 
migracyjne (tab.13). Najrzadziej wcześniejszymi doświadczeniami migracyjnymi mogą wykazać 
się Rosjanie i Litwini - dla 80% migrantów z tych grup obecny przyjazd do Polski był pierwszą 
migracją.   
 Poza Polską, jako docelowe kraje dotychczasowych migracji wymieniano najczęściej 
kraje byłego Związku Radzieckiego, państwa byłego bloku socjalistycznego w Europie 
Środkowo-Wschodniej (najczęściej Czechy) oraz Niemcy (w tym ostatnim przypadku nie zawsze 
można ustalić czy była to dawna NRD czy RFN). Migracje do krajów Europy Zachodniej były 
zupełnie sporadyczne. Wśród przybyszy z Azji kilkakrotnie zdarzały się migracje do państw 
Dalekiego Wschodu (Hong-Kong, Singapur).  
 

Tabela 12. Imigranci nierejestrowani według posiadanego obywatelstwa i roku 
pierwszego wyjazdu zagranicznego (w odsetkach) 

 

Obywatelstwo Przed 
1998 

1989-
1990 

1991-
1992 

1993 i 
później 

Brak 
danych 

Liczba 
przypadków 

Białoruś 11,4 5,7 8,6 71,4 2,9 35 
Ukraina 11,5 19,2 11,5 46,2 11,5 26 
Rosja 10,0 10,0 - 55,0 25,0 20 
Armenia 13,6 9,1 13,6 54,6 9,1 22 
Litwa 5,9 - 5,9 58,9 29,4 17 
Inne kraje 
byłego ZSRR 

11,1 22,2 11,1 55,6 - 9 

Wietnam - 10,0 20,0 60,0 10,0 10 
Inne 23,1 7,7 23,1 23,1 23,1 13 
Ogółem 11,2 9,9 10,5 55,3 13,2 152 

Źródło: badanie sondażowe imigrantów w Warszawie 
 



© Copyright by Instytut Studiów Społecznych UW 63  

Tabela 13. Imigranci nierejestrowani według posiadanego obywatelstwa i liczby 
dotychczasowych migracji (w odsetkach) 

Obywatelstwo Jedna Dwie �trzy Cztery i 
więcej 

Brak danych Liczba 
przypadków 

Białoruś 51,4 14,3 31,4 2,9 35 
Ukraina 46,2 11,5 42,3 - 26 
Rosja 80,0 5,0 10,0 5,0 20 
Armenia 50,0 36,4 9,1 4,5 22 
Litwa 79,0 11,8 11,8 - 17 
Inne kraje 
byłego ZSRR 

55,6 11,1 11,1 22,2 9 

Wietnam 60,0 40,0 - - 10 
Inne 61,5 15,4 - 23,1 13 
Ogółem 58,6 17,1 19,1 5,3 152 

Źródło: badanie sondażowe imigrantów w Warszawie 
 
 
 Wspomnieliśmy wcześniej o politycznych i prawnych determinantach migracji 
zagranicznych zarówno w krajach macierzystych jak i w Polsce. Warto przypatrzeć się jak 
te sprawy wyglądały z punktu widzenia samych migrantów. Mimo że, jak wspomniano, 
masowe wyjazdy zagraniczne z krajów byłego Związku Radzieckiego rozpoczęły się 
stosunkowo niedawno, badani imigranci nie okazali się bynajmniej pionierami. Na pytanie 
o ocenę rozmiarów zarobkowych wyjazdów zagranicznych z ich rodzinnych okolic, ponad 
2/3 ogółu imigrantów nierejestrowanych stwierdziło, że wyjazdy z nich są częste (tab. 14), a 
tylko 12% uznało je za sporadyczne. Można więc przypuszczać, że obecnie na decyzje 
migracyjne ma wpływ przykład innych osób oraz zapewne możliwość korzystania z 
doświadczeń i pomocy pionierów migracji oraz sieci powiązań migracyjnych. 
 
 

Tabela 14. Imigranci nierejestrowani według posiadanego obywatelstwa oraz oceny 
częstości migracji z ich okolicy (w odsetkach) 

Obywatelstwo Częste Rzadkie Trudno 
powiedzieć 

Brak danych Liczba 
przypadków 

Białoruś 74,3 11,1 14,3 - 35 
Ukraina 76,9 7,7 15,4 - 26 
Rosja 70,0 10,0 20,0 - 20 
Armenia 68,2 27,3 4,5 - 22 
Litwa 64,7 17,7 17,7 - 17 
Inne kraje 
byłego ZSRR 

77,8 11,1 11,1 - 9 

Wietnam 60,0 20,0 - 20,0 10 
Inne 69,2 30,8 - - 13 
Ogółem 71,1 15,8 11,8 1,3 152 

Źródło: Badanie sondażowe imigrantów w Warszawie 
 
 



© Copyright by Instytut Studiów Społecznych UW 64  

 W oparciu o dane badania sondażowego można również na poziomie 
indywidualnym spróbować wyjaśnić przyczyny wyboru Polski jako kraju docelowego 
obecnej migracji. Także w tym wypadku czynnikiem motywacyjnym mógł być przykład 
otoczenia. Tylko 11% badanych stwierdziło, że nikt z kręgu znanych im osób nie migrował 
wcześniej do Polski (tab. 15). Jedna trzecia miała takich migrantów w kręgu najbliższej 
rodziny, tyle samo osób stwierdziło, że byli tacy wśród dalszej rodziny, a prawie 75% miało 
migrantów do Polski w kręgu swoich znajomych. Charakterystyczne jest, że kontakty z 
wcześniejszymi migrantami do Polski są równie częste wśród badanych z krajów byłego 
ZSRR (poza Armenią), jak i imigrantów z dalekiego Wietnamu. 
 Przykład rodziny lub znajomych sami migranci bardzo często podawali jako 
przyczynę wyboru Polski jako kraju migracji. Był to, poza możliwościami dobrego zarobku, 
najczęściej podawany powód wyboru Polski (por. tab. 16). Wśród innych przyczyn 
migranci stosunkowo często wskazywali na bliską odległość, łatwość znalezienia pracy, a 
migranci wielokrotni na znajomość Polski z poprzednich przyjazdów. Natomiast 
stosunkowo rzadko wskazywano na złą sytuację w kraju rodzinnym, co zapewne w dużym 
stopniu jest efektem sposobu zadania pytania. Nie pytaliśmy bowiem o przyczynę migracji, 
ale wyboru Polski jako kraju docelowego.  
 Wydaje się jednocześnie, że znaczna część imigrantów była stosunkowo dobrze 
przygotowana do ostatniego przyjazdu, co prawdopodobnie wiąże się z rozwiniętą już siecią 
powiązań migranckich. Ponad dwie trzecie badanych wiedziało jak można w Polsce 
zahandlować, tyle samo miało informacje o sposobie załatwienia zakwaterowania, niewiele 
mniej było zorientowanych w możliwościach załatwienia pracy, cenach i przepisach 
celnych (tab. 17). Dla części migrantów była to oczywiście wiedza wyniesiona z 
wcześniejszych pobytów, ale również osoby przyjeżdżające do Polski po raz pierwszy, a 
takie stanowiły większość próby, były nieźle poinformowane. 
 

Tabela 15. Imigranci nierejestrowani według posiadanego obywatelstwa oraz 
kontaktów z osobami wcześniej migrującymi do Polski (odsetek osób posiadających 
migrantów w kręgu:) 

Obywatelstwo Najbliższej 
rodziny 

Dalszej 
rodziny 

Znajomych 
Nie znali 
żadnych 

migrantów 

Liczba 
przypadków 

Białoruś 40,0 51,4 88,6 2,9 35 
Ukraina 38,5 23,1 84,6 - 26 
Rosja 40,0 30,0 80,0 10,0 20 
Armenia 31,8 36,4 59,1 22,8 22 
Litwa 17,7 58,9 58,9 11,8 17 
Inne kraje 
byłego ZSRR 

44,4 44,4 88,9 11,1 9 

Wietnam 30,0 20,0 50,0 10,0 10 
Inne 7,7 7,7 53,9 38,5 13 
Ogółem 32,9 36,2 73,7 11,2 152 

Źródło: Badanie sondażowe imigrantów w Warszawie 



 

 
Tabela 16. Imigranci nierejestrowani według posiadanego obywatelstwa oraz powodów wyboru Polski jako docelowego kraju migracji 

(wartości w tablicy podane są w liczbach bezwzględnych) 
 

Obywate
lstwo 

Znajomość 
Polski z 

poprzednich 
pobytów 

Bliska 
odległość 

Tani 
dojazd 

Łatwość 
uzyskania 

dokumentów 

Przykład 
rodziny, 

znajomych 

Łatwość 
znalezienia 

pracy 

Możliwość 
dobrego 
zarobku 

W Polsce 
żyje się 
lepiej 

Zła sytuacja 
w kraju 

rodzinnym 

Liczba 
przypadków 

Białoruś 12 12 8 4 17 4 26 6 5 35 
Ukraina 10 10 5 - 13 9 20 6 3 26 
Rosja 3 7 3 - 13 4 12 1 - 20 
Litwa 4 1 1 1 8 3 9 2 4 22 
Armenia 2 10 3 - 10 3 9 - 1 17 
Inne kraje 
byłego ZSRR 

1 2 1 1 4 3 4 2 3 9 

Wietnam 1 - - 1 6 2 6 1 - 10 
Inne 3 1 - 1 6 3 2 1 2 13 
Ogółem 36 43 21 8 77 31 88 19 18 152 

 
Źródło: Badanie sondażowe imigrantów w Warszawie 

 
 
 
 



 

 Najbardziej wszechstronnie poinformowani są Ukraińcy i Wietnamczycy. Wśród 
innych grup widać pewien związek między planami dotyczącymi pobytu w Polsce a 
zainteresowaniem określonym rodzajem informacji. Ormianie zajmujący się w Polsce 
prawie wyłącznie handlem rzadko są poinformowani o możliwościach znalezienia pracy, 
natomiast już przed przyjazdem wiedzą gdzie i czym "zahandlować". Imigranci z Litwy, 
najczęściej podejmujący w Polsce pracę, o handlu wiedzą mniej, ale prawie wszyscy są 
poinformowani o sposobach załatwienia pracy.   
 Dla obywateli byłego Związku Radzieckiego jednym z motywów wyboru Polski 
jako kraju emigracji mogła być również łatwość porozumiewania się ze względu na 
pokrewieństwo języka polskiego i rosyjskiego. Dwie trzecie badanych stwierdziło 
jednocześnie, że przed obecnym przyjazdem znało przynajmniej słabo język polski. Trudno 
jest przesądzać, czy była to wiedza wyuczona, czy właśnie owa łatwość porozumiewania się 
ze względu na podobieństwo języków. Najczęściej do pewnej znajomości polskiego 
przyznawali się Litwini (88%) i Białorusini (70%), ale również połowa migrantów z 
Wietnamu stwierdziła, że w momencie przyjazdu znała w słabym stopniu ten język. 
Źródłem wiedzy o Polsce, a w pewniej mierze również znajomości języka dla części 
imigrantów był wcześniejszy kontakt z polskimi mediami, przede wszystkim z radiem i 
telewizją. Około 30% ogółu imigrantów słuchało polskich stacji radiowych, prawie tyle 
samo oglądało polską telewizję, nieco mniej czytało prasę. Najczęstszy kontakt z polskimi 
środkami przekazu mieli imigranci z Litwy, stosunkowo rzadziej Rosjanie i Białorusini, 
najrzadziej z powodów oczywistych Wietnamczycy. 

 
 
Tabela 17. Imigranci nierejestrowani według posiadanego obywatelstwa i stopnia 

poinformowania o Polsce (odsetek osób posiadających informacje o:) 
 

Obywatelstwo Pracy Możliwościach 
zahandlowania 

Cenach Przepisach 
celnych 

Możliwościach 
załatwienia 

noclegu 

Liczba 
przypadków 

Białoruś 45,7 74,3 68,6 45,7 62,9 35 
Ukraina 61,5 76,9 76,9 69,2 80,8 26 
Rosja 65,0 55,0 60,0 60,0 75,0 20 
Armenia 31,8 77,3 31,8 31,8 68,2 22 
Litwa 88,2 52,9 70,6 41,2 35,3 17 
Inne kraje 
byłego ZSRR 

44,4 55,6 66,7 66,7 66,7 9 

Wietnam 70,0 80,0 100,0 100,0 90,0 10 
Inne 61,5 38,5 53,8 53,8 69,2 13 
Ogółem 56,6 66,5 64,5 54,6 67,8 152 

Źródło: Badanie sondażowe imigrantów w Warszawie 
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Tabela 18. Imigranci nierejestrowani według posiadanego obywatelstwa i 
kontaktów z Polskimi mediami przed przyjazdem do Polski (odsetek osób:) 

Obywatelstwo Czytający  
polską prasę 

Słuchający 
polskiego radia 

Oglądający 
polską telewizję 

Liczba 
przypadków 

Białoruś 20,0 28,6 31,4 35 
Ukraina 19,2 46,2 34,6 26 
Rosja 15,0 30,0 15,0 20 
Armenia 18,2 27,3 31,8 22 
Litwa 23,5 52,9 47,1 17 
Inne kraje 
byłego ZSRR 

33,3 44,4 44,4 9 

Wietnam 20,0 - - 10 
Inne 15,4 7,7 15,4 13 
Ogółem 19,7 31,6 29,0 152 

Źródło: Badanie sondażowe imigrantów w Warszawie 
 
 
 Biorąc pod uwagę fakt, że znaczna część objętych badaniami migrantów pochodzi z 
terenów należących w pewnych okresach historycznych do Polski, można było oczekiwać, 
że powodem wyboru Polski jako kraju migracji mogą być również powiązania rodzinne, 
posiadanie polskich przodków. Wyniki sondażu nie potwierdziły tej hipotezy. Ani jeden z 
badanych migrantów nierejestrowanych nie wymienił polskiego pochodzenie jako motywu 
wyboru Polski jako kraju migracji. Do powiązań rodzinnych (posiadania polskich 
przodków) najczęściej przyznawali się Rosjanie i Litwini. Interesujący wydaje się fakt, że 
wśród Białorusinów, Ukraińców i Litwinów, a więc obywateli państw, na terenie których 
grupy Polonii i osób polskiego pochodzenia są stosunkowo liczne, znaczna część badanych 
(około 30%) nie wiedziała, czy wśród ich przodków byli Polacy czy nie. 
 
 

5. Sytuacja imigrantów nierejestrowanych w Polsce trakcie ostatniego pobytu 
 
 Jak wspomnieliśmy poprzednio dla ponad połowy imigrantów nielegalnych pobyt w 
trakcie którego byli badani był pierwszym wyjazdem migracyjnym. Z tego względu w tym 
opracowaniu ograniczymy się do opisu ich sytuacji w Polsce w trakcie tego pobytu. Dla 
części był to jedyny pobyt, dla pozostałych ostatni do tego momentu. 
 Zdecydowana większość migrantów przyjechała do Polski w 1996 roku, czyli ich 
pobyt do momentu badania trwał nie dłużej niż 6 miesięcy. Prawie połowa migrantów do 
momentu badania przebywała w Polsce poniżej 3 miesięcy, a dla 18% pobyt trwał krócej 
niż miesiąc. Najczęściej w takiej sytuacji znajdowali się Białorusini i Ukraińcy. Warto 
jednak zwrócić uwagę, że około 20% migrantów stwierdziło, że ich ostatni pobyt trwa 
znacznie dłużej - w kilku wypadkach nawet kilka lat. Są to więc osoby, które albo utraciły 
już prawo zezwalające na podejmowanie pracy albo cały czas przebywały bez dokumentów 
umożliwiających zarobkowanie, czyli zdecydowały się na długotrwałe funkcjonowanie na 
granicy legalności i na ryzyko deportacji. Relatywnie najczęściej w takiej sytuacji 
znajdowali się imigranci z Wietnamu, co jest zrozumiałe biorąc pod uwagę fakt, że dla tej 
grupy koszty podróży do kraju są tak duże, iż czynią opłacalnym przebywanie w Polsce bez 
odpowiednich dokumentów. 
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Tabela 19. Imigranci nierejestrowani według posiadanego obywatelstwa i długości 
obecnego pobytu (w odsetkach) 

 

Obywatelstwo 
Do 

jednego 
miesiąca 

Jeden- 
dwa 

miesiące 

Trzy- 
sześć 

miesięcy 

Powyżej 
pół roku 

Brak 
danych 

Liczba 
przypadków 

Białoruś 37,1 51,4 5,7 2,9 2,9 35 
Ukraina 34,6 23,1 16,6 15,4 10,3 26 
Rosja 15,0 30,0 20,0 20,0 15,0 20 
Armenia 13,6 27,3 36,4 13,6 9,1 22 
Litwa 17,7 41,2 11,8 5,9 23,3 17 
Inne kraje 
byłego ZSRR 

- 33,3 22,2 44,4 - 9 

Wietnam - 40,0 10,0 50,0 - 10 
Inne - - - 69,2 23,1 13 
Ogółem 18,4 28,9 21,1 20,4 9,9 152 

Źródło: badanie sondażowe imigrantów w Warszawie 
 
 
 Jedynie 24% migrantów zdecydowało się na samotny przyjazd. Najczęściej migranci 
przyjeżdżają w towarzystwie przyjaciół lub znajomych, zdecydowanie rzadziej towarzyszy 
im najbliższa rodzina. W tym wypadku występują wyraźne różnice w strategii, w zależności 
od kraju pochodzenia. Samotnie najczęściej przyjeżdżają Wietnamczycy, co można 
tłumaczyć wysokimi kosztami podróży i trudnością w zorganizowaniu grupy migrującej 
jednocześnie. Migranci z krajów sąsiadujących z Polską wyraźnie preferują przyjazdy w 
gronie znajomych. Ormianie zdecydowanie częściej niż inni podróżują w towarzystwie 
rodziny.  
 Zdecydowana większość migrantów nierejestrowanych w Polsce zajmuje się handlem lub podejmuje, 
bez zezwolenia, pracę zarobkową. Jedynie siedem przebadanych osób nie zajmowało się żadną z tych 
działalności. Jedna z nich przyjechała jako członek migrującej rodziny, pozostałe sześć osób zadeklarowało, 
że zajmują się nauką i można podejrzewać, że są to również towarzyszący migrantom "aktywnym" 
członkowie rodzin. Handlem zajmują się przede wszystkim Ormianie i Wietnamczycy. Pracę najczęściej 
podejmują Litwini. Natomiast Białorusini, Ukraińcy i Rosjanie ze zbliżoną częstością zajmują się oboma tymi 
dziedzinami (tab. 20).  
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Tabela 20. Imigranci nierejestrowani według posiadanego obywatelstwa i zajęcia w 
Polsce w czasie obecnego pobytu (w odsetkach) 

 

Obywatelstwo Handel Praca 
zarobkowa 

Inne Liczba 
przypadków 

Białoruś 54,3 45,7 - 35 
Ukraina 61,5 38,5 - 26 
Rosja 35,0 60,0 5,0 20 
Armenia 86,4 4,5 9,1 22 
Litwa 17,7 82,3 - 17 
Inne kraje 
byłego ZSRR 

55,6 44,4  9 

Wietnam 70,0 20,0 10,0 10 
Inne 23,1 53,8 23,1 13 
Ogółem 52,0 43,4 4,6 152 

Źródło: Badanie sondażowe imigrantów w Warszawie. 
 
 
 Ponad połowa pracujących bez zezwolenia imigrantów przyjeżdżając do Polski 
miała tu już przygotowane miejsce pracy. Najczęściej w takiej sytuacji znajdowali się 
Białorusini, najrzadziej Ukraińcy. W zdecydowanej większości była to praca u osób 
prywatnych lub w prywatnych przedsiębiorstwach. Najczęściej również była to praca u 
pracodawców zatrudniających więcej osób tej samej narodowości. Trzy czwarte 
pracujących imigrantów w trakcie ostatniego pobytu wykonywało pracę tylko u jednego 
pracodawcy.  
 Wszystkie te dane wskazują, że w organizowaniu przyjazdów do Polski znaczącą 
rolę odgrywają sieci powiązań migranckich (network). Nawet osoby decydujące się na 
przyjazd do Polski po raz pierwszy rzadko robią to "w ciemno". Większość imigrantów 
może liczyć na wsparcie migrujących wcześniej znajomych lub członków rodziny, którzy są 
w stanie pomóc im w nawiązaniu pierwszych kontaktów i załatwieniu pracy. 
 Są to najczęściej prace w zawodach robotniczych, w usługach (przede wszystkim 
prace kelnerów i innych pracowników barów i restauracji) lub w charakterze robotników 
rolnych. Tylko dwie osoby wykonywały prace wymagające wysokich kwalifikacji. 
Charakterystyczne jest, że osoby wykonujące przed przybyciem do Polski zawody 
umysłowe, wymagające większego lub mniejszego stopnia kwalifikacji, rzadko decydują 
się na podjęcie nielegalnej pracy zarobkowej, zdecydowanie częściej zajmują się handlem. 
Pracę najemną podejmują przede wszystkim migranci, którzy w swoim kraju pracowali w 
usługach lub byli robotnikami. Zjawisko to z jednej strony może być efektem 
zapotrzebowania na określony rodzaj siły roboczej. Polscy pracodawcy chętniej zatrudniają, 
na ogół do prac fizycznych, osoby które mają pewne doświadczenie w wykonywaniu tego 
typu prac. Jednocześnie migranci wykonujący w kraju pochodzenia zawody umysłowe są w 
mniejszym stopniu przygotowani na "przekwalifikowanie" się. Można też podejrzewać, że 
nie mają oni zamiaru rezygnować z wyuczonego i wykonywanego wcześniej zawodu, a 
handel w Polsce traktują jako możliwość szybkiego dorobienia do stałych zarobków. 
 Takie "dokładanie do życia" imigranci nierejestrowani najczęściej deklarują jako 
przeznaczenie zarobionych w Polsce pieniędzy (tab. 21). Ogólnie można powiedzieć, że 
środki uzyskane z migracji w wyobrażeniu migrantów mają raczej nieco poprawić ich 
standard życia (zakup dóbr trwałego użytku, rzadziej samochodu) niż zmienić jego jakość. 
Jedynie 5 osób wyraziło zamiar zainwestowania środków z migracji w założenie własnego 
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przedsiębiorstwa. Znacznie częściej pojawia się motyw przeznaczenia pieniędzy na 
następne migracje, takie zamiary zadeklarowało ponad 20% ogółu imigrantów. 
Zdecydowanie najczęściej takie plany mają Białorusini (37%). Można sądzić, że jest to 
strategia polegająca na stopniowym kumulowaniu kapitału w trakcie kolejnych krótkich 
migracji. Możliwe jest jednak również, że oznacza to składanie pieniędzy na dalsze, 
kosztowniejsze migracje, zwłaszcza do krajów bardziej odległych ale atrakcyjniejszych od 
Polski. 
  Analizując dane zawarte w tabeli 21, warto zwrócić uwagę na Wietnamczyków, 
którzy częściej niż inni przeznaczają zarobione pieniądze na życie w Polsce. Może to 
wskazywać na fakt, że w znacznie większym stopniu niż inni migranci nierejestrowani 
wiążą oni swą przyszłość z dłuższym pobytem w Polsce i dlatego raczej inwestują tutaj, niż 
przesyłają pieniądze do swego kraju. 
 Z uwagi na krótkotrwały pobyt w Polsce migranci nierejestrowani mają niewielkie 
kontakty z polskimi instytucjami, takimi jak banki, służba zdrowia, opieka społeczna czy 
nawet policja. Natomiast znaczna część migrantów deklaruje bogate życie towarzyskie i 
kulturalne (tab. 22). Prawie połowa imigrantów odwiedzała polskie domy, 30% 
przyjmowało Polaków w swoich kwaterach. W czasie swego krótkiego pobytu imigranci 
znajdowali również czas na kino, muzea, a przede wszystkim odwiedzali kawiarnie, 
restauracje i puby. Można więc sądzić, że mimo niejasnej sytuacji prawnej, migranci 
nierejestrowani nie stanowią grupy żyjącej w Polsce na marginesie życia, czy w 
izolowanych gettach. Najaktywniejsi są imigranci z Armenii, najrzadziej z dostępnych 
rozrywek korzystają Litwini. Można sądzić, że zachowanie migrantów w Polsce 
odzwierciedla w znacznej mierze styl życia prowadzony przez nich w kraju rodzinnym. 
Wykształceni, żyjący wcześniej w stolicy Ormianie prowadzą zapewne również u siebie 
inne życie niż fizyczni pracownicy pochodzący z małych miejscowości na Litwie.



 

 
 
Tabela 21. Imigranci nierejestrowani według posiadanego obywatelstwa i przeznaczenia pieniędzy zarobionych w Polsce (w liczbach bezwzględnych) 

 
 

Obywate
lstwo 

Zakup 
domu 

Założenie 
własnego 
"biznesu" 

Zakup 
samochodu 

Zakup 
innych 
dóbr 

Spłata 
długów 

Wyposażenie 
dzieci 

Następna 
migracja 

Na 
"życie" 

Na 
życie w 
Polsce 

Na 
inne 
cele 

Brak 
danych 

Liczba 
przypadków 

Białoruś 1 - 7 1 3 - 13 11 3 - 15 35 
Ukraina 3 2 1 3 2 5 7 9 7 1 10 26 
Rosja - - 1 5 3 1 2 5 2 - 12 20 
Armenia 1 - - 7 2 3 3 10 10 4 2 22 
Litwa - 1 - 2 - 1 2 - 1 - 13 17 
Inne kraje 
byłego ZSRR 

- 1 1 - - 1 3 3 2 - 4 9 

Wietnam 1 - 1 3 - - 2 1 5 1 2 10 
Inne 2 1 - 2 - 2 - 2 3 - 7 13 
Ogółem 8 5 11 23 10 13 32 41 33 6 65 152 

 
Źródło: Badanie sondażowe imigrantów w Warszawie 

 
 
 
 



 

Tabela 22. Imigranci nierejestrowani według posiadanego obywatelstwa oraz 
sposobu spędzania wolnego czasu w Polsce (odsetek osób: ) 
 

Obywatelstwo 
Odwie-
dzający 
Polaków 

Przyjmu-
jący 

Polaków u 
siebie 

Bywający 
w kinie lub 

teatrze 

Odwie-
dzający 
muzea 

Bywający 
na 

imprezach 
sportowych 

Bywający w 
pubach, 

kawiarniach 
itp. 

Białoruś 34,3 17,1 31,4 22,9 11,4 51,4 
Ukraina 57,7 38,5 23,1 19,2 19,2 53,8 
Rosja 40,0 20,0 40,0 40,0 15,0 45,0 
Armenia 63,6 45,5 50,0 31,8 27,3 59,1 
Litwa 29,4 17,6 11,8 17,6 5,9 23,5 
Inne kraje 
byłego ZSRR 

66,7 66,7 66,7 66,7 22,2 77,8 

Wietnam 50,0 20,0 40,0 30,0 - 50,0 
Inne 76,9 53,8 53,8 46,2 30,8 69,2 
Ogółem 49,3 31,6 36,2 30,3 16,4 52,0 

Źródło: Badanie sondażowe imigrantów w Warszawie 
 
 
 W zdecydowanej większości imigranci nierejestrowani nie planują związania na 
stałe swego życia z Polską, chociaż znaczna część nie potrafi określić przewidywanej 
długości pobytu w naszym kraju (tab. 23). Ponad 20% imigrantów nie potrafiło 
odpowiedzieć na pytanie o przewidywaną długość pobytu w Polsce, a dalsze 14% 
stwierdziło, że będzie się starało zostać "jak najdłużej", co jest odpowiedzią równie mało 
precyzyjną.  
 
 

Tabela 23. Imigranci nierejestrowani według posiadanego obywatelstwa oraz 
przewidywanej długości pobytu w Polsce (w odsetkach) 

 

Obywatelstwo 
Do 

kilkunastu 
dni 

Kilka 
miesięcy 

Powyże
j roku 

Jak 
najdłużej 

Na 
zawsze 

Trudno 
powiedzieć 

Liczba 
przypadków 

Białoruś 48,5 25,7 2,9 17,1 2,9 2,9 35 
Ukraina 34,6 30,7 - 15,4 - 19,2 26 
Rosja 20,0 50,0 - 10,0 5,0 15,0 20 
Armenia 22,7 27,3 - 9,1 4,6 36,4 22 
Litwa 17,5 35,3 5,9 5,9 - 35,3 17 
Inne kraje 
byłego ZSRR 

- 33,3 - 11,1 33,3 22,2 9 

Wietnam - 20,0 30,0 40,0 - 10,0 10 
Inne - 15,4 30,8 7,7 7,7 38,5 13 
Ogółem 25,1 30,3 5,9 13,8 4,6 20,4 152 

Źródło: Badanie sondażowe imigrantów w Warszawie 
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 Najbardziej sprecyzowane plany mają Białorusini, z których blisko połowa 
planowała pobyt nie dłuższy niż kilkunastodniowy. Pobyty kilkumiesięczne najczęściej 
planują Rosjanie i Litwini. Plany te wiążą się prawdopodobnie z rodzajem wykonywanego 
zajęcia. Dla handlujących Białorusinów i Ukraińców nadmierne przedłużanie pobytu po 
załatwieniu transakcji nie ma większego sensu, natomiast dla pracujących w znacznej części 
imigrantów z Litwy i Rosji dopiero kilkumiesięczny pobyt czyni migrację opłacalną. Do 
tego schematu nie "pasują" jedynie Ormianie, których plany pobytowe są najmniej 
sprecyzowane. 
 Jedyną grupą planującą pobyty kilkuletnie są Wietnamczycy, którzy już i tak, 
średnio biorąc przebywają w Polsce najdłużej. Można sądzić, że przynajmniej część z nich 
będzie chciała zalegalizować swój pobyt i podjąć pracę.   
 
 
 

6. Podsumowanie 
 
 Na zakończenie spróbujemy pokrótce scharakteryzować poszczególne grupy 
migrantów nierejestrowanych wyodrębnione ze względu na posiadane obywatelstwo i 
wskazać na pewne wyraźne różnice między nimi.  
 Białorusini - najmłodsi wśród badanych migrantów nierejestrowanych. W tej grupie 
wyraźnie dominują samotni mężczyźni, którzy jeszcze nie uzyskali pełnej stabilizacji 
życiowej. Znaczna część z nich przed przyjazdem do Polski nie rozpoczęła jeszcze pracy 
zawodowej, wśród pozostałych większość wykonywała w kraju zawody robotnicze. Mimo 
że większość migrantów z Białorusi wyjazdy zagraniczne rozpoczęła dopiero w 1993 roku, 
blisko połowa z nich to migranci wielokrotni. Bliska odległość (jedna czwarta migrantów z 
Białorusi to mieszkańcy granicznego Brześcia) i tanie koszty przejazdu powodują, że 
Białorusini preferują częste, krótkotrwałe migracje. Prawdopodobnie efektem 
dotychczasowych migracji jest relatywnie dobre wyposażanie gospodarstwa domowego w 
szereg przedmiotów trwałego użytku i, w konsekwencji, postrzeganie swojej sytuacji w 
kraju pochodzenia jako dobrej, a w każdym razie nie gorszej od przeciętnej.  
 Ich strategia migracyjna wydaje się być dość bezpieczna: przyjeżdżają na ogół w 
gronie przyjaciół, posiadają dobre "rozeznanie" w stosunkach panujących w Polsce, 
szczególnie w tych dziedzinach, które mają dla nich podstawowe znaczenie, nie planują 
długiego pobytu, ale raczej następne migracje, i na ten cel w znacznej mierze mają zamiar 
przeznaczyć zarobione w Polsce pieniądze.  
 Ukraińcy - w przeciwieństwie do Białorusinów, wśród migrantów z Ukrainy 
zdecydowanie dominują osoby które ukończyły już 30 lat, a ponad 1/3 to migranci "po 
czterdziestce", a więc ludzie ustabilizowani rodzinnie, posiadający współmałżonów i dzieci. 
Identyczny jest udział kobiet i mężczyzn w przebadanej grupie migrantów. Ponad połowa 
Ukraińców przed obecnym przyjazdem do Polski posiadała już wcześniejsze doświadczenia 
migracyjne, chociaż zwykle wiązały się one również z przyjazdami do Polski. W Polsce 
zajmują się przede wszystkim handlem. Pracę zarobkową podejmują prawie wyłącznie 
mężczyźni. Są to przeważnie niewymagające kwalifikacji prace w budownictwie, 
znajdywane dopiero po przyjeździe do Polski. Zapewne dlatego Ukraińcy częściej niż inni 
przebadani imigranci zmieniają pracodawców. Są dość dobrze zorientowani w sytuacji w 
Polsce, co jest prawdopodobnie wynikiem poprzednich pobytów.  
 Rosjanie - jedyna kategoria imigrantów nierejestrowanych w której wyraźnie 
dominują kobiety. Imigranci z Rosji są stosunkowo silnie zróżnicowani pod względem 
wieku - udział migrantów bardzo młodych (poniżej 25 lat) jest prawie taki sam jak osób po 
czterdziestce - oraz wykształcenia. Celem Rosjan częściej jest podjęcie pracy niż handel. 
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Migrantki z Rosji są zdecydowanie młodsze niż mężczyźni; najczęściej jeszcze niezamężne, 
legitymujące się stosunkowo niskim poziomem wykształcenia, w Polsce prawie równie 
często podejmują pracę zarobkową jak i zajmują się handlem. 
 Ormianie - grupa migrantów zajmująca się wyłącznie handlem, ale trudno w 
oparciu o zebrany w badaniu materiał ustalić co jest głównie przedmiotem tego handlu. 
Jednakże uprawiany przez nich sposób handlowania jest odmienny od sposobu 
Białorusinów czy Ukraińców. Prawdopodobnie ze względu na większą odległość i koszty 
przejazdu ich pobyty w Polsce trwają dłużej niż naszych bezpośrednich sąsiadów. Połowa 
Ormian posiadała przed obecnym przyjazdem do Polski wcześniejsze doświadczenia 
migracyjne. Na tle innych opisywanych grup Ormianie sprawiają wrażenie swego rodzaju 
"elity". Są najlepiej wykształceni, w swoim kraju częściej niż inni wykonują zawody 
inteligenckie, pochodzą prawie wyłącznie ze stolicy (Erywania), ich gospodarstwa domowe 
są dobrze wyposażone w przedmioty trwałego użytku, prawie połowa migrantów z Armenii 
posiada samochody osobowe. Częściej niż inni migrują w towarzystwie najbliższej rodziny.  
 Litwini - na tle innych grup sprawiają wrażenie najuboższych i posiadających 
największe poczucie upośledzenia. Jest to jedyna kategoria migrantów, w której dominują 
osoby bez średniego wykształcenia. Częściej niż inni, migranci z Litwy pochodzą ze wsi i 
małych miasteczek. Dla zdecydowanej większości obecny pobyt w Polsce jest pierwszą 
migracją zagraniczną. Cel przyjazdu do Polski stanowi przede wszystkim podjęcie pracy. 
Również w Polsce ich sytuacja wydaje się gorsza niż innych grup imigrantów 
nierejestrowanych (np. pod względem warunków mieszkaniowych). Nie mają 
sprecyzowanych dalszych planów migracyjnych, często nie są nawet w stanie określić 
przewidywanej długości obecnego pobytu. 
 Można postawić hipotezę, że dla ogółu potencjalnych emigrantów z Litwy Polska 
nie jest tak atrakcyjna jak dla Białorusinów czy Ukraińców, ponieważ z Litwy relatywnie 
łatwiej jest migrować do krajów zamożniejszych niż Polska, a więc Europy Zachodniej i 
bliskiej Skandynawii. Polska przyciąga więc raczej tych, którzy nie potrafią sobie 
zorganizować wyjazdów do tych "atrakcyjniejszych" krajów, a więc uboższych, słabiej 
wykształconych, raczej robotników niż pracowników umysłowych. 
 Dane sondażowe nie pozwoliły jednoznacznie ustalić związków imigrantów z Litwy 
z Polską. Wprawdzie prawie 30% badanych przyznało się do posiadania polskich przodków 
i Litwini nieco częściej niż inni deklarowali kontakty z polskimi mediami, ale jednocześnie 
nikt nie uznał polskiego pochodzenia za przyczynę wyboru Polski jako kraju docelowego.  
 Wietnamczycy - bardzo nieliczna w naszym badaniu grupa (10 osób, tj. 7% próby), 
dlatego wszystkie uogólnienia należy traktować z wielką ostrożnością. Strategia migracyjna 
przybyszy z Wietnamu jest z oczywistych powodów odmienna od strategii migrantów z 
byłego Związku Radzieckiego. Duża odległość i wysokie koszty migracji wykluczają 
praktycznie możliwość częstych migracji wahadłowych. Dlatego Wietnamczycy częściej 
niż inni podejmują ryzyko długiego pobytu w Polsce bez odpowiednich dokumentów. 
Stosunkowo często migracje podejmują samotnie, ale są to przyjazdy starannie 
przygotowane, przede wszystkim dzięki kontaktom z innymi przebywającymi tu 
migrantami. Migranci z Wietnamu są doskonale zorientowani we wszystkich 
podstawowych sprawach niezbędnych do funkcjonowania w Polsce. Jako jedyna grupa 
migrantów nierejestrowanych wiążą swoje plany z długotrwałym pobytem w Polsce. 
Zajmują się prawie wyłącznie handlem, ale można się spodziewać, że planując kilkuletnie 
pobyty, wcześniej czy później będą się starali podjąć pracę.  
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PORÓWNANIE TRZECH KATEGORII IMIGRANTÓW W ŚWIETLE WYNIKÓW BADAŃ 
SONDAŻOWYCH 

 
 
 
 W trzech poprzednich, zamieszczonych w tym zeszycie opracowaniach omówiliśmy podstawowe 
wyniki badania sondażowego przeprowadzonego wśród trzech kategorii imigrantów przebywających w 
Warszawie i najbliższych okolicach miasta, w lecie i na jesieni 1996 roku. Mimo że badanie realizowane było 
w oparciu o jednolite narzędzie - wspólny kwestionariusz - różnice w doborze każdej z trzech prób: 
imigrantów przebywających w Polsce w oparciu o uzyskaną kartę stałego pobytu (imigranci KSP), 
imigrantów posiadających określone rodzaje wiz pobytowych (imigranci wizowi) oraz imigrantów 
nierejestrowanych, nie pozwalają na łączną charakterystykę wszystkich badanych grup. W niniejszym 
podsumowaniu postaramy się jednak dokonać pewnych porównań, przede wszystkim w poszukiwaniu 
odpowiedzi na dwa pytania. Po pierwsze, czy te trzy objęte badaniami grupy różnią się pod względem 
podstawowych cech społeczno-demograficznych, motywacji skłaniających do wyboru Polski jako kraju 
migracji oraz planów związanych z dalszym pobytem w Polsce. Po drugie, czy wyniki badań wskazują na to, 
że migranci jednej kategorii będą się w przyszłości przekształcać w migrantów innej kategorii, w 
szczególności, czy niezwykle liczna, jak wynika z dostępnych statystyk, kategoria migrantów 
nierejestrowanych będzie się starała legalizować swój pobyt i pracę, oraz czy można oczekiwać, że 
posiadający okresowe wizy pobytowe imigranci będą się osiedlać na stałe.  
 Przystępując do porównań trzeba pamiętać, że część różnic między objętymi 
badaniami kategoriami migrantów wynika z odmiennego sposobu doboru prób10. Migranci 
nierejestrowani byli dobierani w sposób celowy, przy ustaleniu udziału osób pochodzących 
z różnych krajów, w szczególności przy ustaleniu dominującego udziału obywateli byłego 
Związku Radzieckiego. Jednak, jak wynika z danych zaprezentowanych w tabeli 1, również 
wśród migrantów KSP dominują osoby z tego obszaru, a wśród migrantów wizowych 
stanowią drugą co do liczebności grupę. Na podstawie tych wyników można wnioskować, 
że bliska odległość i relatywna łatwość przekroczenia granicy odgrywa znaczną rolę w 
podejmowaniu decyzji migracyjnych, bez względu na to, czy chodzi o długookresowe 
pobyty, czy jedynie o krótkie przyjazdy. 
 Dla imigrantów KSP charakterystyczny jest również stosunkowo duży udział osób z byłych krajów 
demokracji ludowej (prawie 1/4 ogółu imigrantów tej kategorii) oraz z państw Europy Zachodniej i Ameryki 
Północnej.  
 W grupie imigrantów wizowych najbardziej rzuca się w oczy dominacja obywateli państw bardzo 
odległych od Polski, przede wszystkim z Azji (zwłaszcza z Wietnamu), ale również z Afryki. 
 
 
 
 
 

                                                           
¹ Porównaj E.Jaźwińska �Podstawowe informacje o realizacji badania sondażowego w Warszawie�. 
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Tabela 1. Migranci KSP, migranci wizowi oraz migranci nierejestrowani według posiadanego 
obywatelstwa (w odsetkach) 
 

Obywatelstwo 
Migranci 

KSP 
Migranci 
wizowi 

Migranci 
nierejestrowani 

Kraje byłego ZSRR 47,0 20,8 84,9 
Pozostałe kraje byłego  
bloku socjalistycznego 

24,0 9,4 1,3 

Kraje Europy Zachodniej 10,0 11,3 2,0 
USA i Kanada 6,0 2,8 - 
Wietnam 3,0 14,2 6,6 
Reszta Azji - 22,6 2,6 
Afryka 2,0 9,4 1,3 
Inne oraz bezpaństwowcy 8,0 9,4 1,3 
Liczba przypadków 100 106 152 

Źródło: Badanie sondażowe imigrantów w Warszawie. 
 
 
 Ogółem w całej przebadanej zbiorowości przeważali mężczyźni, jedynie wśród migrantów 
posiadających kartę stałego pobytu dominowały kobiety (57%). Ten wysoki udział kobiet jest zastanawiający, 
bowiem w świetle danych z oficjalnych rejestrów częściej karty stałego pobytu otrzymują mężczyźni. 
Porównując jednak strukturę płci w trzech objętych badaniami grupach należy pamiętać, że wśród imigrantów 
KSP dominują osoby których migracja miała charakter rodzinny, a osiedlenie na stałe w Polsce, dla dużej 
części badanych, było konsekwencją małżeństwa z obywatelem polskim, a w takiej sytuacji częściej 
znajdowały się kobiety niż mężczyźni. 
 
 

Tabela 2. Migranci KSP, migranci wizowi oraz migranci nierejestrowani według 
płci (w odsetkach) 
 

Płeć Migranci 
KSP 

Migranci 
wizowi 

Migranci 
nierejestrowani 

Mężczyźni 37,0 71,7 57,9 
Kobiety 57,0 26,4 40,8 
Brak danych 6,0 1,9 1,3 
Liczba przypadków 100 106 152 

Źródło: Badanie sondażowe imigrantów w Warszawie. 
 
 

Różnice w strukturze wieku między trzema kategoriami migrantów są dość wyraźne 
(por. tab. 3). Zdecydowanie najmłodsi są imigranci nierejestrowani, wśród których blisko 
połowa nie przekroczyła 30 lat; najstarsi są imigranci KSP - blisko 1/4 osób należących do 
tej kategorii w okresie badania miała 50 i więcej lat. I w tym wypadku wyjaśnienia różnic 
należy szukać przede wszystkim w celach i motywach migracji. Na pobyt związany z 
nielegalną pracą lub handlem, a więc również z ryzykiem wydalenia z Polski, znacznie 
częściej decydują się ludzie młodzi, często jeszcze nieustabilizowani życiowo. Dla 
stosunkowo licznej kategorii migrantów KSP przyjazd do Polski był powrotem do kraju 
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rodzinnego lub kraju przodków. Takie decyzje często podejmują ludzie starsi, kierując się 
nie tylko względami materialnymi (chociaż i w tym wypadku takie motywy odgrywają 
pewną rolę), ale również sentymentalnymi. Migranci wizowi to przede wszystkim ludzie 
"na dorobku" i "w sile wieku", którzy pobyt w Polsce traktują jako etap kariery zawodowej 
lub jako możliwość zarobienia pieniędzy, które pomogą ustabilizować się im w rodzinnym 
kraju. 
  
 

Tabela 3. Migranci KSP, migranci wizowi oraz migranci nierejestrowani według 
wieku (w odsetkach) 
 

Wiek Migranci 
KSP 

Migranci 
wizowi 

Migranci 
nierejestrowani 

do 24 lat 11,0 15,1 20,4 
25-29 15,0 24,5 24,3 
30-34 20,0 13,2 17,8 
35-39 15,0 14,2 16,4 
40-44 9,0 16,0 11,2 
45-49 7,0 6,6 7,2 
50-59 4,0 6,6 2,0 
60 i więcej 19,0 0,4 - 
Brak danych - 2,8 0,7 
Liczba przypadków 100 106 152 

Źródło: Badanie sondażowe imigrantów w Warszawie. 
 
 

We wszystkich kategoriach migrantów zdecydowanie dominują osoby 
pochodzące z miast (tab. 4) stanowiące od 80 do 96% ogółu migrantów. Ten wynik 
wskazuje, że bez względu na motywy i charakter migracji, miejski styl życia sprzyja 
decyzjom migracyjnym, prawdopodobnie przez znacznie większą i bardziej 
zróżnicowaną sieć znajomości, częstsze kontakty z urzędami i związane z tym 
umiejętności załatwiania spraw w rozmaitego typu instytucjach, większy dostęp do 
mediów, itp. 
 
 

Tabela 4. Migranci KSP, migranci wizowi oraz migranci nierejestrowani według 
rodzaju miejscowości zamieszkania w kraju pochodzenia (w odsetkach) 
 
Rodzaj miejscowości 
zamieszkania w kraju 
pochodzenia 

Migranci 
KSP 

Migranci 
wizowi 

Migranci 
nierejestrowani 

Miasto 87,0 96,2 80,3 
Wieś 8,0 0,9 8,1 
Brak danych 5,0 2,8 5,0 
Liczba przypadków 100 106 152 

Źródło: Badanie sondażowe imigrantów w Warszawie. 
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Jak wskazują wyniki zamieszczone w tabeli 5, wykształcenie, podobnie jak zamieszkiwanie w 
mieście, sprzyja decyzjom migracyjnym. Oceniając poziom wykształcenia migrantów trzeba mieć jednak na 
uwadze fakt, że ten sam poziom wykształcenia w różnych krajach oznacza różny stopień faktycznych 
kwalifikacji i różne szanse w osiąganiu wysokiej pozycji społecznej oraz zawodowej. Nie wdając się jednak w 
szczegółową analizę tych różnic, można stwierdzić, że migranci wszystkich trzech objętych badaniami 
kategorii to ludzie dobrze wykształceni. Wyraźne są jednak różnice między imigrantami nierejestrowanymi, a 
migrantami KSP i wizowymi. Osoby w wykształceniem wyższym stanowiły ponad połowę migrantów 
wizowych, 40% migrantów KSP i niespełna 20% migrantów nierejestrowanych. W tej ostatniej grupie było 
natomiast ponad 30% osób z wykształceniem niższym niż średnie. Wysokie wykształcenie migrantów 
wizowych wiąże się, w znacznym stopniu, ze znaczącym udziałem w tej kategorii migrantów osób 
pochodzących z Europy Zachodniej i USA, którzy w zdecydowanej większości legitymowali się wyższym 
wykształceniem.  
 
 

Tabela 5. Migranci KSP, migranci wizowi oraz migranci nierejestrowani według 
poziomu wykształcenia (w odsetkach)  
 

Wykształcenie Migranci 
KSP 

Migranci 
wizowi 

Migranci 
nierejestrowani 

Podstawowe 8,0 0,9 11,8 
Zasadnicze zawodowe 6,0 2,8 21,7 
Średnie 42,0 34,0 45,4 
Wyższe 40,0 52,8 19,1 
Brak danych  4,0 9,4 2,0 
Liczba przypadków 100 106 152 

Źródło: Badanie sondażowe imigrantów w Warszawie. 
 

 
W znacznej mierze konsekwencją osiągniętego poziomu wykształcenia jest 

status zawodowy jaki migranci posiadali w kraju pochodzenia przed przyjazdem do 
Polski. Nie jest on możliwy do określenia dla wszystkich migrantów, ponieważ 
prawie 1/3 migrantów KSP i migrantów nierejestrowanych oraz ponad 1/4 
migrantów wizowych przed przyjazdem do Polski nie podejmowała pracy 
zawodowej. W każdej z badanych grup powody tego są inne. W grupie migrantów 
KSP w znacznej mierze wynika to z dużego udziału kobiet, które przyjeżdżały do 
Polski w związku z małżeństwem i nie zdążyły przed ślubem rozpocząć kariery 
zawodowej. Wśród migrantów wizowych wiąże się to z dużym udziałem osób 
przyjeżdżających do Polski na studia, a więc jeszcze w okresie nauki. W kategorii 
migrantów nierejestrowanych sytuacja jest zapewne bardziej złożona. Biorąc pod 
uwagę fakt, że w przeważającej większości są to obywatele byłego Związku 
Radzieckiego, z jednej strony wynikać to może z wysokiego wskaźnika bezrobocia 
na tych terenach, z drugiej strony niskie i często nieregularnie płacone 
wynagrodzenia nie sprzyjają decyzjom o podjęciu pracy. Dla tej kategorii migrantów 
właśnie migracja jest alternatywą podjęcia pracy zarobkowej w kraju. 

Wśród migrantów pracujących przed przyjazdem do Polski, w grupie 
migrantów KSP i migrantów wizowych dominowali specjaliści i pozostali 
pracownicy umysłowi (ponad 50% w każdej z tych grup). W grupie migrantów 
nierejestrowanych do tych kategorii społeczno-zawodowych należało niespełna 20%, 
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natomiast ponad połowę stanowiły osoby pracujące w zawodach robotniczych oraz 
w usługach.  

 
 
Tabela 6. Migranci KSP, migranci wizowi oraz migranci nierejestrowani według 

zawodu wykonywanego przed przyjazdem do Polski w kraju pochodzenia (w odsetkach) 
 
Zawód wykonywany przed 
przyjazdem do Polski 

Migranci 
KSP 

Migranci 
wizowi 

Migranci 
nierejestrowani 

Nigdy nie pracowali 32,0 26,4 31,6 
Specjaliści 30,0 46,2 12,5 
Pozostali pracownicy 
umysłowi 17,0 10,4 4,6 

Pracownicy usług 5,0 2,8 12,5 
Robotnicy 9,0 7,5 32,9 
Właściciele 1,0 - 2,0 
Brak danych 6,0 6,6 3,9 
Liczba przypadków 100 106 152 

Źródło: Badanie sondażowe imigrantów w Warszawie. 
 
 

Różnice między migrantami KSP i migrantami wizowymi z jednej strony, a 
migrantami nierejestrowanymi z drugiej są jeszcze bardziej widoczne, gdy 
porównamy zawody wykonywane przez nich w Polsce (por. tab. 7). W okresie 
przeprowadzania badania w charakterze pracowników umysłowych pracowało 3/4 
ogółu pracujących migrantów wizowych (16% na stanowiskach kierowniczych i 
menadżerskich), ponad połowa migrantów KSP i zaledwie 3% migrantów 
nierejestrowanych. Ci ostatni wykonywali przede wszystkim zawody robotnicze, w 
tym 32% prace robotników niewykwalifikowanych i dalsze 10% prace robotników 
rolnych. Te różnice są znacznie większe niż wynikałoby to z różnic w poziomie 
kwalifikacji między badanymi grupami imigrantów. Jest to oczywiście 
konsekwencją ich odmiennego statusu prawnego. Migranci KSP, a w znacznej części 
również migranci wizowi mogą legalnie podejmować pracę zawodową i, o ile jest na 
to zapotrzebowanie, może to być praca zgodna z ich kwalifikacjami. Nieposiadający 
zezwoleń na pracę imigranci nierejestrowani mają małe szanse na zatrudnienie 
zgodne z wyuczonym zawodem. Podejmują pracę tam, gdzie jest na nich największe 
zapotrzebowanie, a więc głównie u prywatnych przedsiębiorców lub osób 
prywatnych, którzy zlecają im najczęściej proste prace w budownictwie lub w 
rolnictwie. 

W tym miejscu warto zaznaczyć, że jedynie wśród migrantów wizowych 
dominują osoby pracujące zawodowo (70%). W grupach migrantów KSP i 
migrantów nierejestrowanych osoby pracujące stanowią około 40%. Ale w każdej z 
tych kategorii wysoki odsetek osób niepracujących wynika z innych przyczyn. 
Wśród migrantów KSP jest to konsekwencja dużego udziału kobiet zajmujących się 
prowadzeniem gospodarstw domowych oraz znacznego udziału osób w wieku 
emerytalnym. Natomiast około 60% migrantów nierejestrowanych to osoby 
zajmujące się handlem. Warto odnotować też fakt, że w tej kategorii migrantów 
osoby najbardziej wykształcone wyraźnie preferują handel, a pracują głównie 
migranci z wykształceniem nie wyższym niż średnie.  



© Copyright by Instytut Studiów Społecznych UW 80  

 
 

Tabela 7. Pracujący migranci KSP, migranci wizowi oraz migranci nierejestrowani 
według zawodu wykonywanego w Polsce (w odsetkach) 
 
Zawód wykonywany 
w Polsce 

Migranci 
KSP 

Migranci 
wizowi 

Migranci 
nierejestrowani 

Odsetek osób pracujących 44,0 69,8 39,4 
Specjaliści 36,4 51,3 3,3 
Pozostali pracownicy 
umysłowi 15,9 23,0 - 

Pracownicy usług 6,8 8,0 20,0 
Robotnicy 31,8 14,9 75,0 
Brak danych 9,1 2,7 1,7 
Liczba przypadków 44 74 60 

Źródło: Badanie sondażowe imigrantów w Warszawie. 
 
 

Wszystkie objęte badaniami kategorie migrantów wykazują znaczne 
podobieństwo pod względem swoich wcześniejszych doświadczeń migracyjnych 
(por. tab. 8). Dla większości migrantów w każdej grupie przyjazd do Polski jest 
pierwszym wyjazdem migracyjnym poza granice własnego kraju, ale migranci 
nierejestrowani mają bogatszą historię migracji niż reprezentanci innych grup. Dla 
blisko 20% z nich pobyt w Polsce, w trakcie którego objęci zostali badaniami, był 
czwartą lub dalszą migracją, podczas gdy tak bogate doświadczenia migracyjne 
miało tylko 3% migrantów KSP i 8% migrantów wizowych. W znacznej mierze 
wynika to z różnej długości wyjazdów migracyjnych w poszczególnych grupach 
migrantów. Migranci nierejestrowani preferują, być może z konieczności, wyjazdy 
krótkie, a więc ich częstotliwość może być znaczna. Migranci KSP i wizowi mając 
zapewnione bezpieczeństwo dłuższego pobytu, nie muszą wielokrotnie przekraczać 
granicy.  
 
 

Tabela 8. Migranci KSP, migranci wizowi oraz migranci nierejestrowani według 
ogólnej liczby migracji zagranicznych (w odsetkach) 
 
Ogólna liczba migracji 
zagranicznych 

Migranci 
KSP 

Migranci 
wizowi 

Migranci 
nierejestrowani 

Jedna 69,0 67,0 58,6 
Dwie, trzy 9,0 11,2 17,1 
Cztery i więcej 3,0 7,6 19,1 
Brak danych 19,0 14,5 5,3 
Liczba przypadków 100 106 152 

Źródło: Badanie sondażowe imigrantów w Warszawie. 
 
 

Porównując trzy grupy migrantów szczególnie ważne jest porównanie motywów, które skłoniły ich 
do wyboru Polski jako kraju migracji. Pamiętając o tym, że przez dziesiątki lat Polska była tradycyjnie krajem 
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emigracji, a jednocześnie zmiana granic po zakończeniu II wojny światowej pozostawiła znaczną grupę 
Polaków poza obecnymi granicami państwa, staraliśmy się sprawdzić, czy w decyzjach migracyjnych mogą 
odgrywać rolę powiązania rodzinne i poczucie polskości. W tym celu wszystkim badanym zadaliśmy pytanie 
o posiadanie polskich przodków (tab. 9).  
 
 
 

Tabela 9. Migranci KSP, migranci wizowi oraz migranci nierejestrowani według 
powiązań rodzinnych z Polską (w odsetkach) 
 
Posiadanie polskich 
przodków 

Migranci 
KSP 

Migranci 
wizowi 

Migranci 
nierejestrowani 

Posiada 30,0 10,4 14,5 
Nie posiada 64,0 78,3 67,8 
Nie wie 5,0 10,4 17,8 
Brak danych 1,0 0,9 - 
Liczba przypadków 100 106 152 

Źródło: Badanie sondażowe imigrantów w Warszawie. 
 
 
 
Do posiadania polskich przodków przyznało się 30% migrantów KSP, 15% 

migrantów nierejestrowanych i tylko 10% migrantów wizowych. Liczby te mogą 
świadczyć o pewnej "przypadkowości" wyboru Polski jako kraju migracji, oraz o 
tym, że tylko w nielicznych przypadkach imigranci kierowali się względami 
patriotycznymi lub sentymentalnymi. Charakterystyczne jest, że prawie 1/5 
migrantów nierejestrowanych nie była pewna swego pochodzenia. W większości 
byli to obywatele krajów byłego Związku Radzieckiego, zwłaszcza Białorusi, 
Ukrainy i Litwy, a więc ludzie często pochodzący z terenów należących niegdyś do 
Polski.  

O ile dla blisko 1/3 migrantów KSP powiązania rodzinne mogły być 
powodem wyboru Polski jako kraju migracji, to dla imigrantów nierejestrowanych 
rolę motywacyjną mogły pełnić kontakty z osobami migrującymi wcześniej do 
Polski (por. tab. 10). Prawie 90% osób z tej grupy znało kogoś kto wcześniej tu 
migrował, podczas gdy w pozostałych kategoriach odsetek ten wynosił około 63. 
Można więc powiedzieć, że sieci powiązań migracyjnych ułatwiające zakotwiczenie 
się w kraju imigracji odgrywają szczególną rolę w przypadku migrantów, którzy 
decydują się na przyjazd bez dokumentów umożliwiających im podjęcie legalnej 
pracy zarobkowej. 
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Tabela 10. Migranci KSP, migranci wizowi oraz migranci nierejestrowani według 
kontaktów z osobami wcześniej migrującymi do Polski (w odsetkach) 
 

Rodzaj kontaktów Migranci 
KSP 

Migranci 
wizowi 

Migranci 
nierejestrowani 

Migrował ktoś z najbliższej 
rodziny 

8,0 14,1 32,9 

Migrował ktoś z dalszej 
rodziny 

7,0 10,4 36,2 

Migrował ktoś ze znajomych 27,0 24,5 73,7 
Nikt nie migrował 63,0 63,2 11,2 
Liczba przypadków 100 106 152 

Źródło: Badanie sondażowe imigrantów w Warszawie. 
 
 
W kwestionariuszu znalazło się również pytanie o bezpośrednie powody wyboru 

Polski jako kraju migracji. Pytanie to miało charakter półotwarty, a przedstawiona 
respondentom kafeteria odpowiedzi okazała się niezbyt wyczerpująca. Mimo wszystko 
warto przedstawić rozkład odpowiedzi na to pytanie w każdej z trzech kategorii 
migrantów. 

Najczęstszym powodem wyboru Polski wśród wszystkich kategorii migrantów był 
"przykład znajomych". 24% migrantów KSP, 16% migrantów wizowych i aż 41% 
migrantów nierejestrowanych uznało ten powód jako jeden z najważniejszych. Migranci 
KSP stosunkowo często wskazywali również na znajomość Polski w wcześniejszych 
przyjazdów, atrakcyjność poziomu życia w naszym kraju oraz bliską odległość od 
własnego kraju. Dla migrantów wizowych istotnymi były powody związane z pracą: 
możliwość osiągnięcia wysokich zarobków i łatwość znalezienia pracy. Ale w tej grupie 
ponad 1/5 respondentów wskazała na inne niż wymienione w naszej kafeterii przyczyny. 
Do możliwości osiągnięcia wysokich zarobków dużą wagę przywiązywali również 
migranci nierejestrowani (32% wskazań). 

Ponieważ odpowiedzi na pytanie o przyczyny wyboru Polski jako kraju migracji okazały się dość zdawkowe 
i nie można było wykluczyć ich przypadkowości, na podstawie jakościowej analizy wszystkich kwestionariuszy 
utworzona została nowa zmienna określona jako "charakter" migracji. Tworząc ją braliśmy pod uwagę zarówno 
deklarowane motywy przyjazdu do Polski jak i towarzyszące temu okoliczności oraz to, czym migranci zajmowali się 
bezpośrednio po przyjeździe lub czym zajmują się obecnie. W ten sposób wyodrębniliśmy 6 typów migracji (por. tab. 
12).  

Zmienna ta okazała się bardzo przydatna w wyjaśnianiu różnic pomiędzy trzema 
kategoriami migrantów. Wśród migrantów KSP zdecydowanie dominują migracje typu 
rodzinnego, związane najczęściej z zawarciem związku małżeńskiego z obywatelem 
polskim i to w znacznej mierze określa niektóre społeczno-demograficzne cechy 
migrantów, przede wszystkim młody wiek i płeć. Praktycznie wyłącznie w tej grupie 
wystąpiły migracje powrotne, a więc przyjazdy Polaków, którzy wcześniej wyemigrowali 
z kraju. 
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Tabela 11. Migranci KSP, migranci wizowi oraz migranci nierejestrowani według 
deklarowanych motywów wyboru Polski jako kraju migracji (w odsetkach) 

Motyw wyboru Polski Migranci 
KSP 

Migranci 
wizowi 

Migranci 
nierejestrowani 

Znajomość Polski z 
wcześniejszych przyjazdów 

18,0 7,5 4,6 

Bliska odległość 16,0 2,8 19,2 
Tani dojazd 10,0 2,8 8,6 
Łatwość uzyskania 
dokumentów 

5,0 1,9 3,9 

Przykład znajomych 24,0 16,0 40,8 
Łatwość znalezienia pracy 7,0 11,3 7,9 
Możliwość dobrego zarobku 7,0 16,0 31,6 
Poziom życia w Polsce 17,0 11,3 7,9 
Zła sytuacja  
we własnym kraju 

3,0 3,8 5,9 

Inne 17,0 22,0 7,2 
Liczba przypadków 100 106 152 

Źródło: Badanie sondażowe imigrantów w Warszawie. 
 
 
Migranci wizowi to przede wszystkim migranci do pracy i cudzoziemcy 

przyjeżdżający do Polski na studia. Charakterystyczne jest, że wśród migrantów do pracy 
duży jest udział osób, które do Polski oddelegowane zostały ze swoich firm w kraju, bądź 
na staż bądź w charakterze ekspertów lub specjalistów. To oni tworzą elitę tej grupy 
pracując na stanowiskach kierowników lub wysoko wykwalifikowanych specjalistów. 

Migranci nierejestrowani dzielą się praktycznie tylko na dwie kategorie: tych 
którzy w Polsce zajmują się handlem i tych, którzy nielegalnie (bez zezwolenia) 
podejmują pracę zarobkową. 
 
 

Tabela 12. Migranci KSP, migranci wizowi oraz migranci nierejestrowani według 
charakteru migracji (w odsetkach) 

Charakter migracji 
Migranci 

KSP 
Migranci 
wizowi 

Migranci 
nierejestrowani 

Rodzinna 59,0 10,3 - 
Do pracy indywidualna 19,0 32,1 43,4 
Do pracy służbowa 3,0 20,7 - 
"Handlowa" - 3,8 52,0 
Na studia 3,0 28,3 - 
Powrotna 6,0 0,9 - 
Inna 10,0 3,8 4,6 
Liczba przypadków 100 106 152 

Źródło: Badanie sondażowe imigrantów w Warszawie. 
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Trzy objęte badaniami kategorie migrantów wyraźnie różnią się planami 
związanymi z przewidywaną długością pobytu w Polsce (por. tab. 13). Tylko wśród 
migrantów KSP dominuje zamiar pozostania tu na stałe, ale nawet w tej grupie taką chęć 
zadeklarowało tylko 60% migrantów. Nie jest to dużo, biorąc pod uwagę fakt, że osoby te 
mają w Polsce uregulowaną sytuację prawną umożliwiającą im funkcjonowanie na 
zasadach podobnych jak obywatele polscy. Najbardziej niezdecydowaną grupą są 
migranci wizowi, z których ponad 1/3 nie potrafiła sprecyzować swoich planów, a jedynie 
7,5% ma zamiar pozostać w Polsce na stałe. Około 12-15% migrantów w każdej z trzech 
badanych grup na pytanie o planowaną długość pobytu w Polsce odpowiedziała "jak 
najdłużej". Jest to odpowiedź mało precyzyjna i zapewne nie tylko dla każdej grupy, ale 
dla każdego migranta może oznaczać coś zupełnie innego. 

 
 
Tabela 13. Migranci KSP, migranci wizowi oraz migranci nierejestrowani według 

przewidywanej długości pobytu w Polsce (w odsetkach) 
 

Jak długo zamierza 
pozostać w Polsce 

Migranci 
KSP 

Migranci 
wizowi 

Migranci 
nierejestrowani 

Kilka dni 1,0 0,9 16,4 
Kilkanaście dni 1,0 - 8,6 
Miesiąc, dwa - 1,9 12,5 
Kilka miesięcy 1,0 11,3 17,8 
Około roku - 5,6 2,6 
Kilka lat 4,0 22,6 3,3 
Jak najdłużej 15,0 12,3 13,8 
Na zawsze 61,0 7,5 4,6 
Trudno powiedzieć 15,0 37,7 20,4 
Brak danych 2,0 - - 
Liczba przypadków 100 106 152 

  Źródło: Badanie sondażowe imigrantów w Warszawie. 
 
 

Podsumowując zaprezentowane wyżej wyniki, można stwierdzić, że 
najważniejsze różnice pomiędzy trzema objętymi badaniami grupami migrantów 
wynikają z charakteru (strategii) migracji i związane są z różnicami ich statusu 
pobytu w Polsce. 

Wystąpienie o KSP wiąże się na ogół z przemyślaną decyzją dotyczącą zamieszkania w danym kraju. 
Decyzja taka związana jest zazwyczaj, albo z sytuacją rodzinną (małżeństwo, posiadanie przodków, majątku 
rodzinnego) albo z planami zawodowymi, które wiążą się z długoletnim pobytem w tym kraju. Tak też było w 
przypadku badanej przez nas próby migrantów KSP. Wśród tej grupy najbardziej znaczące wydają się 
migracje rodzinne, migracje do pracy i migracje powrotne. Z powodów rodzinnych najczęściej wybierali 
Polskę obywatele Ukrainy i Europy Środkowo-Wschodniej, przy czym wśród powodów rodzinnych na 
pierwsze miejsce wysuwa się małżeństwo z Polakiem. Inne często wymieniane powody ubiegania się o kartę 
stałego pobytu to połączenie z rodziną lub przykład kogoś z rodziny. Częściowo charakter rodzinny mają 
zapewne również migracje powrotne. 

Migracje osób posiadających wizy są również na ogół migracjami 
długotrwałymi. Z reguły były one starannie przygotowane. Zdecydowana większość 
migrantów tej grupy to migranci zarobkowi. Na podstawie szczegółowej analizy 
naszej próby można wyróżnić dwie "podstrategie" migracyjne związane głównie z 
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krajem pochodzenia migrantów. Dla mieszkańców Europy Zachodniej i USA pobyt 
w Polsce jest do pewnego stopnia przypadkowy - związany nie tyle z 
indywidualnym wyborem ale ze strategią delegującej firmy. Na ogół po kilku latach 
pobytu i sprawdzeniu się w Polsce taki migrant może oczekiwać powrotu do centrali 
firmy i awansu. Dla migrantów ze wschodu - głównie byłego Związku Radzieckiego 
oraz państw azjatyckich - podstawowa strategia to zorganizowanie indywidualnego 
wyjazdu do pracy, poprzez kontakty nawiązane wcześniej w kraju rodzinnym lub 
kontakty posiadane w Polsce. Te migracje w znacznie mniejszym stopniu są 
elementem kariery zawodowej, ich głównym celem jest zarobienie pieniędzy 
umożliwiające podniesienie standardu życia w kraju rodzinnym. 

Wśród migrantów wizowych odrębną kategorię stanowią osoby, które 
przyjechały do Polski studiować. Wyróżnia je przede wszystkim cel przyjazdu do 
Polski, a nie miejsce z którego przyjechali. 

Migranci nierejestrowani to również przede wszystkim migranci zarobkowi, 
przy czym zarobkowanie w Polsce odbywa się dwojako: poprzez pracę (najczęściej 
nielegalną) lub przez handel. Pieniądze zarobione w Polsce przeznaczane są przez 
migrantów należących do tej grupy na następną migrację i na życie w kraju 
pochodzenia. Migracje te są na ogół krótkoterminowe, a przynajmniej zdecydowanie 
krótsze niż migracje dwóch pozostałych kategorii migrantów. Wykonywana w 
Polsce praca nie wymaga wysokich kwalifikacji. Migracje do pracy wśród tej grupy 
respondentów z reguły nie są wcześniej przygotowane, praca znajdywana jest już po 
przyjeździe do Polski. Znaczna część migrantów tej kategorii to migranci wahadłowi 
- migracje są dla nich swoistego rodzaju strategią życiową, strategią związaną z 
rezygnacją z aspiracji zawodowych zarówno w kraju pochodzenia jak i w kraju 
migracji oraz z rezygnacją ze stabilizacji życia rodzinnego, deformowanego przez 
ciągłe rozłąki. 

Na zakończenie trzeba powtórzyć postawione na początku tego opracowania 
pytanie, czy imigranci nierejestrowani będą przejawiali skłonność do legalizowania 
swojego statusu w Polsce i pozostawania tu na dłużej. Zaprezentowane wyniki nie 
dają jednoznacznej odpowiedzi na te pytanie. Znaczna cześć migrantów z tej grupy 
to ludzie młodzi, posiadający (przynajmniej formalnie) kwalifikacje zbliżone do 
kwalifikacji migrantów wizowych czy osób posiadających karty stałego pobytu, a 
więc potencjalnie mogą starać się o uzyskanie statusu dającego im szanse nie tylko 
na uzyskanie odpowiednich dochodów, ale również realizację aspiracji zawodowych. 
Jednak poczyniony na początku wybór �nielegalności� w znacznej mierze pozbawił 
ich tych szans. Ich deklaracje również nie wskazują na to, by chcieli się w Polsce 
stabilizować. Można więc raczej sądzić, że ta kategoria migrantów będzie 
kontynuowała krótkotrwałe migracje wahadłowe do momentu ustania ich 
opłacalności, nie starając się zmieniać swojej strategii migracyjnej. 


