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1. Wstęp 

 
Współczesne migracje do Polski są z wielu powodów słabo rozpoznane, choć 

obserwatorzy zgadzają się, że mamy do czynienia z ważnym i brzemiennym w skutki 
zjawiskiem społecznym. Przyczyny nader ograniczonej wiedzy o tym zjawisku leżą przede 
wszystkim w samych migracjach, które są faktem nowym i w zasadzie bezprecedensowym, w 
znacznej mierze wymykają się rejestracji, a ponadto przybierają nieraz formy słabo zbadane 
także w innych krajach. 

Masowe migracje do Polski są zjawiskiem nowym w dwojakim sensie. Po pierwsze, 
Polska jest (staje się) nowym krajem imigracji � do niedawna takim z pewnością nie była. Przed 
rokiem 1990 skala najszerzej nawet rozumianych migracji do Polski była minimalna. Po drugie, 
przeważająca część strumieni napływu do Polski jest nowa także u źródeł, to jest w krajach 
pochodzenia. Odnosi się to do krajów byłego bloku radzieckiego, które dopiero w latach 90-tych 
zniosły surowe ograniczenia możliwości wyjazdów zagranicznych. Do tego momentu z Ukrainy, 
Białorusi czy Litwy emigrowali jedynie członkowie wybranych grup etnicznych (Niemcy, 
Żydzi), którzy ponadto nie kierowali się ani nie kierują do Polski. Szeroko rozumiane społeczne 
instytucje i reguły1 migracji międzynarodowych są tam na stosunkowo wczesnym etapie 
kształtowania ale jest to proces bardzo dynamiczny. Ponadto, szczególne warunki rozwoju 
współczesnych migracji do Polski prowadzą do powstawania nowych form ruchu ludności, które 
w historii migracji międzynarodowych nie odgrywały istotnej roli lub z innych powodów nie 
stały się przedmiotem poważnego zainteresowania badaczy. Chodzi przede wszystkim o ruchy 
związane z krótkim i bardzo krótkim pobytem za granicą. Dostrzegając rozbieżność między 
dotychczasowymi koncepcjami i definicjami migracji a zjawiskami migracyjnymi 
obserwowanymi w znacznym nasileniu w Europie Środkowo-Wschodniej, naukowcy poszukują 
bardziej adekwatnych nazw i definicji tych ruchów (migracje "niepełne", "wahadłowe", 
"cyrkularne", itd.)2. 

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie wybranych wniosków i obserwacji z 
badań jakościowych zrealizowanych w Instytucie Studiów Społecznych UW (ISS) w ramach 
projektu badawczego na temat imigracji do Polski w latach 90-tych. Dotyczą one mechanizmów 
i uwarunkowań ważnego a zarazem szczególnie słabo rozpoznanego strumienia napływu � 
krótkoterminowych migracji zarobkowych z krajów b. ZSRR. Wszystko wskazuje, że przybysze 
z b. ZSRR stanowią obecnie zdecydowaną większość cudzoziemców napływających do Polski w 
celach zarobkowych3. Przeważnie są to migracje nierejestrowane, wiążące się z różnymi 
odmianami nielegalności, a w konsekwencji wymykające się rejestrom i trudne w badaniu. 
Przedstawiane obserwacje i wnioski dotyczą w szczególności społecznych i 
mikroekonomicznych aspektów migracji. 

Przedmiotem analizy są materiały zgromadzone podczas badań przeprowadzonych przez 
ISS w latach 1996�1997 w ramach projektu badawczego zamawianego PBZ-042�05. Projekt 
obejmował badania o zróżnicowanym charakterze: badania terenowe o charakterze ilościowym i 
jakościowym, analizę danych zgromadzonych przez inne instytucje, badania prasowe, itd. Za 
podstawę niniejszego opracowania przyjęto materiał wytworzony w badaniach o charakterze 

                                                           
1 Termin "instytucja społeczna" będzie tu stosowany w szerokim rozumieniu, niekoniecznie jako instytucja 
sformalizowana. Wraz z podobnie szeroko rozumianym pojęciem reguł zachowania oznacza pewne społecznie 
praktykowane zasady, normy, rytuały porządkujące ludzkie działania. 
2 Morokvasic M., Rudolph H. (eds.), Migrants. Les nouvelles mobilites en Europe, Paris 1996; Okólski M., "New 
migration trends in Central and Eastern Europe in the 1990s", ISS Working Papers 1997. 
3 Dotyczy to migracji rejestrowanych (połączonych z uzyskaniem zezwoleń na pracę, których wydaje się rocznie 
10-13 tys.) jak i znacznie liczniejszego napływu nieudokumentowanego. Jakkolwiek rozmiary tego drugiego są 
bardzo trudne do określenia, to różne szacunki sięgają od ponad 100,000 do ponad 500,000 osób rocznie, zaś 
dominacja napływu z krajów b. ZSRR nie budzi niczyjej wątpliwości. 
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jakościowym, przede wszystkim zapisy wywiadów pogłębionych z migrantami. Wyniki 
pozostałych badań w ramach omawianego projektu przedstawiono w innym miejscu4.  

Z przybyszami z b. ZSRR � z Ukrainy, Armenii, Białorusi, Litwy i Rosji � zrealizowano 
w Polsce 25 wywiadów pogłębionych. Wywiady miały miejsce w Warszawie i okolicy oraz w 
Giżycku, Sejnach, Ełku, Białymstoku i Przemyślu. Były realizowane według jednolitego 
scenariusza, pozostawiającego jednak pewną swobodę w prowadzeniu rozmowy5. Po wstępnej 
analizie zapisu z I części wywiadu spotykano się z respondentem ponownie na wywiad 
uzupełniający (w kilku przypadkach ponowna rozmowa okazała się niemożliwa). Przy 
wykorzystaniu zbliżonego kwestionariusza zrealizowano także 11 wywiadów z migrantami w 
kraju ich pochodzenia � na Ukrainie. Wywiady na Ukrainie przeprowadzili na zlecenie ISS 
pracownicy kijowskiego Instytutu Studiów Strategicznych. Niniejszy tekst wykorzystuje 
ponadto wyniki badania nieformalnej giełdy pracy w Piasecznie oraz badania społeczności 
ormiańskiej w jednym z miast Polski północnej6. 

Wobec w znacznej mierze nierejestrowanych i krótkookresowych migracji do Polski 
możliwość zastosowania standardowych metod ilościowych jest nader ograniczona. W badaniu 
ISS zdecydowano się na połączenie metod ilościowych i jakościowych. To nieco eklektyczne 
połączenie wynika z doświadczeń etnosondażowych badań migracji. Badanie etnosondażowe, 
opracowane i rozwinięte w studiach D. S. Masseya nad migracjami z Meksyku do USA, okazało 
się owocne w realizowanych przez ISS badaniach migracji z Polski7. W badaniach na temat 
migracji do Polski można było zastosować niektóre jego elementy. Metoda wywiadów 
pogłębionych wydawała się najbardziej odpowiednia do szczególnego charakteru badanego 
zjawiska � w znacznej mierze nierejestrowanego i słabo znanego. Badania tą metodą pozwalają 
na lepsze poznanie i zrozumienie motywów i okoliczności decyzji migrantów oraz historii ich 
migracji. W wypowiedziach migrantów � podmiotów masowego zjawiska społecznego � 
odnajdujemy społeczne, ekonomiczne i polityczne uwarunkowania migracji, które 
"przefiltrowane" w procesie percepcji przekładają się na indywidualne motywy. Skumulowane 
decyzje i zachowania poszczególnych uczestników migracji nadają z kolei kształt zjawisku 
społecznemu oglądanemu z wysokiej perspektywy. Respondenci relacjonują zarówno swe 
osobiste historie jak i zaobserwowane z bliska historie innych migrantów oraz opinie krążące 
między nimi. W scenariuszu wywiadów uwzględniono między innymi pytania dotyczące historii 
migracji respondenta, jego warunków życia i statusu społecznego w kraju pochodzenia, 
motywów i okoliczności pierwszego i ostatniego przyjazdu do Polski, charakteru pobytów i 
podejmowanej w Polsce działalności zarobkowej, ekonomiki migracji i przeznaczenia zarobków, 
roli sieci migracyjnych (np. źródeł informacji, współpracy z innymi migrantami), dalszych 
planów migranta, stosunków z innymi migrantami i z Polakami, itp. 

Bloki tematyczne scenariusza odpowiadały blokom w kwestionariuszu badania 
sondażowego. Badanie sondażowe, zrealizowane równolegle do wywiadów pogłębionych na 
trzech próbach migrantów (wylosowanych próbach migrantów z wizami pobytowymi i kartami 
stałego pobytu oraz próbie celowej migrantów nierejestrowanych) objęło w sumie ponad 350 

                                                           
4 Zob. następujące Working Papers ISS: K. Iglicka, E. Jaźwińska, E. Kępińska i P. Koryś, "Imigranci w Polsce w 
świetle badania sondażowego", M. Okólski, "Najnowszy ruch wędrówkowy z Ukrainy do Polski"; K. Głąbicka, E. 
Kępińska, P. Koryś i B. Sakson, "Imigracja do Polski w świetle oficjalnych statystyk"; K. Heffner i T. Sołdra-
Gwiżdż, "Migracje powrotne na Górny Śląsk z socjologicznej perspektywy"; A. Pawelec, "Postawy Polaków wobec 
cudzoziemców"; M. Mrozowski, "Obraz imigranta na łamach prasy polskiej". 
5 Rozmowy prowadzili wywiadowcy Agencji Badań Społecznych ARC. Opis badania w W. Łukowski, "Czy Polska 
stanie się krajem imigracyjnym?", ISS Working Papers, Warszawa 1997. 
6 R. Antoniewski, "Przyczynek do badań nad nieformalnym rynkiem pracy cudzoziemców. Funkcjonowanie giełdy 
pracy w jednej z podwarszawskich miejscowości" ISS Working Paper 1997; W. Darski "Opis grupy imigrantów 
ormiańskich osiadłych w K.", maszynopis w ISS, 1996. 
7 K. Iglicka, E. Jaźwińska, M. Okólski, "Współczesne migracje zagraniczne ludności Polski. Badanie 
etnosondażowe", Studia Demograficzne, 4 (126), 1996.; E. Jaźwinska, M.Okólski, (eds.), Causes and consequences 
of emigration from Central and Eastern Europe: the case of Podlasie and Sląsk Opolski, Warszawa 1996. 
D.S.Massey, Return to Aztlan: the social process of international migration from Western Mexico, Berkeley, CA, 
1987. 



© Copyright by Instytut Studiów Spolecznych 6 

respondentów. Wyniki wywiadów i sondażu wzajemnie się uzupełniają. Wywiady dostarczają 
bardziej szczegółowych informacji o faktach, których liczne występowanie wykazuje sondaż: o 
motywach, okolicznościach, przebiegu migracji, itd., a także związkach przyczynowych między 
nimi. Natomiast porównanie wywiadów z wynikami sondażu, oraz podobnymi informacjami z 
innych źródeł, pozwala zmniejszyć ryzyko nieuprawnionej generalizacji tego co w historiach i 
opiniach migrantów jest jednostkowe lub sporadyczne. Przy wszystkich zastrzeżeniach co do 
trudnej do określenia reprezentatywności informacji uzyskiwanej w wywiadach można 
stwierdzić, że uzyskiwana na ich podstawie wiedza na temat form, motywów, mechanizmów i 
uwarunkowań badanego zjawiska jest znacznie głębsza, pełniejsza i bardziej systematyczna, a 
zatem i wiarygodna niż nasz dotychczasowy zasób wiedzy o migracjach do Polski. 

Poniżej przedstawiono kilka wybranych przypadków migrantów ilustrujących pewne 
ogólniejsze typy migracji. Typy te wyróżniono ze względu na dwie kluczowe kategorie: długość 
pobytu i charakter działalności zarobkowej cudzoziemców w Polsce. Wybrane przypadki służą 
ilustracji wniosków o ogólniejszym charakterze, poczynionych na podstawie analizy całości 
rozpatrywanego materiału, dopuszczalnych w świetle sondażu i konfrontowanych z innymi 
dostępnymi źródłami. 
 
 

2. Zakres badania i kwestia definicji migracji 

 
W tym miejscu należy wyjaśnić jakiego rodzaju przestrzenne ruchy ludności 

włączyliśmy w zakres badania. Chodzi oczywiście o ruchy międzynarodowe, to znaczy 
połączone z przekroczeniem granicy państwa (transgraniczne). Granice państw, które 
przekraczają migranci są nie tylko abstrakcyjnymi liniami na mapie ale faktycznymi 
rozgraniczeniami odmiennych � nieraz bardzo odmiennych � gospodarek, warunków życia i 
warunków politycznych, itd. Szczęśliwie, badając migracje do Polski czy z Polski nie natykamy 
się na komplikacje spotykane w krajach ościennych gdzie na skutek zmian politycznych � 
rozpadu lub połączenia państw � migracje, które kilka lat temu były migracjami wewnętrznymi 
stały się międzynarodowymi lub odwrotnie.  

Ważnym ale znacznie bardziej niejednoznacznym elementem definicji migracji jest 
kryterium czasu, czyli długości pobytu za granicą. Wspomniana na wstępie nowość zjawiska 
migracji do Polski i specyficzne formy jakie ono przybiera skłaniają do rozszerzenia zakresu 
badań migracyjnych poza krąg osób obejmowanych zwykle terminem imigrant/emigrant. 
Pojęcie to obejmowało osoby osiedlające się za granicą na stałe (jak podaje Słownik Języka 
Polskiego) albo na dłuższy okres, który wedle wytycznych ONZ wynosi co najmniej 12 
miesięcy. Te same wytyczne ONZ mówią o migrantach krótkookresowych, tzn. przebywających 
za granicą mniej niż 12 miesięcy. Dolna granica pobytu nie została wskazana ale najczęściej 
przyjmuje się okres trzymiesięczny8. 

Obserwatorzy migracji w Polsce i innych krajach Europy Środkowej w latach 90-tych są 
zgodni, że cechą charakterystyczną tych migracji jest ich bliski związek z (i nieostra granica) z 
innymi formami mobilności (ruchliwości) międzynarodowej o bardzo krótkich okresach pobytu 
za granicą9. Charakter i funkcje niemałej części krótkich pobytów oraz zachowanie osób 
biorących udział w takich przemieszczeniach wykazują znaczne podobieństwa do zjawisk 
migracyjnych w zwykłym rozumieniu. Wspomniane wyżej próby wprowadzenia do badań nad 

                                                           
8 M. Okólski, Statystyka imigracji w Polsce. Warunki poprawności, ocena stanu obecnego, propozycje nowych 
rozwiązań, ISS Working Papers 1997. 
9 Zob. Biffl G. (ed.) Migration, free trade and regional integration in Central and Eastern Europe, Wien 1997; 
Morokvasic M., Rudolph H., Migrants. Les nouvelles mobilites en Europe, Paris 1996; Okólski M., "New migration 
trends in Central and Eastern Europe in the 1990s", ISS Working Papers 1997; Stola, D., "International migrations 
and contemporary Poland: a semi-periphery in transition", Annual of the International Political Science Association, 
[forthcoming]; Wallace C., Chmouliar O. and E. Sidorenko, "The Eastern Frontier of Western Europe: mobility in 
the buffer zone", New Community 22 (April 1996). 



© Copyright by Instytut Studiów Spolecznych 7 

migracjami w Europie Środkowej nowych terminów i definicji skupiały się przede wszystkim na 
pograniczu migracji krótkoterminowych i jeszcze krótszych pobytów uznawanych zwykle za 
"przedmigracyjne" formy mobilności transgranicznej, zbyt krótkotrwałe by objąć je terminem 
migracje. Było tak m.in. w przypadku koordynowanych międzynarodowo badań nad migracjami 
w Polsce, na Ukrainie i na Litwie, kiedy brano pod uwagę te wyjazdy zagraniczne, które nie 
miały charakteru czysto turystycznego lub odwiedzin, nawet jeśli były to pobyty zaledwie 
kilkudniowe10. 

W omawianym tu badaniu także objęto zainteresowaniem niektóre krótkotrwałe pobyty, 
te mianowicie, które wiązały się z osiąganiem dochodu. Dochód (zarobek) � jako cel lub wynik 
przyjazdu do Polski jest głównym kryterium rozgraniczającym przyjętym w badaniu. 
Wprowadzono go w celu rozszerzenia a nie zawężenia zwykłych definicji migracji. Przyjęcie 
kryterium osiągania dochodu z przyjazdów do i pobytów w Polsce pozwoliło włączyć w zakres 
badania liczną grupę cudzoziemców, których zignorowanie uniemożliwiłoby zrozumienie 
współczesnych zjawisk migracyjnych, jakkolwiek ich pojedynczy pobyt w Polsce trwa często 
tylko kilka dni lub kilka tygodni. Z drugiej strony pozwala ograniczyć pole badawcze do 
rozsądnych rozmiarów wyłączając z kręgu zainteresowania kilkadziesiąt milionów przyjazdów 
cudzoziemców na zakupy dla własnych potrzeb, w celach turystycznych lub w odwiedziny. Te 
rodzaje przyjazdów mają odmienne funkcje i skutki niż zjawiska migracyjne.  

O ile wyłączenie krótkich pobytów turystycznych i odwiedzin znajomych lub rodziny 
wydaje się oczywiste, to w sprawie cudzoziemców robiących zakupy potrzebne jest kilka słów 
wyjaśnienia. Zdecydowana większość cudzoziemców wjeżdżających do Polski, tak z zachodu, z 
południa i ze wschodu, stanowią osoby przyjeżdżające na zakupy. Pobyt w celu zakupów jest 
zwykle bardzo krótki: kilkugodzinny, jedno- lub kilkudniowy. Według badania z 1995 roku 
tylko około jednej czwartej wjeżdżających do Polski cudzoziemców pozostawało tu dłużej niż 
dobę11. Zakupy w Polsce na własne potrzeby pozwalają na pewne oszczędności ale nie są 
źródłem dochodu. Cudzoziemcy ci utrzymują się z czego innego, źródła ich utrzymania zwykle 
nie mają nic wspólnego z przyjazdami do Polski. Badania ISS objęły grupę obcokrajowców 
przyjeżdżających do Polski na zakupy w celach zarobkowych. Cudzoziemcy ci, przeważnie 
mieszkańcy krajów b. ZSRR, wywożą z Polski towary nie na własny użytek ale w celu ich 
dalszej odsprzedaży za granicą, czyli trudnią się drobnym handlem międzynarodowym. 

Najpowszechniejszą formą transgranicznej ruchliwości, która wymagała zbadania, mimo 
że ze względu na krótkość pojedynczego pobytu nie mieściła się zwykłej definicji migracji, były 
masowe przyjazdy z krajów b. ZSRR w celach handlowych. W latach 1990�1993, kiedy 
"walizkowy import" do Polski miał największe rozmiary, wjechało do Polski ze wschodu 37 
milionów cudzoziemców (dokładnie: taką liczbę wjazdów cudzoziemców do Polski odnotowała 
Straż Graniczna)12. Obserwatorzy są zgodni, że przeważająca większość przybyszów 
przyjeżdżała w celach zarobkowych, przede wszystkim by sprzedać przywożone towary. 
Aczkolwiek istniały precedensy takich ruchów, przede wszystkim masowe wyjazdy handlowe 
Polaków w latach 80., to w tej skali i nasileniu było to zjawisko niespotykane. 

Dla większej jasności, a także by uwypuklić funkcjonalne zróżnicowanie pozornie tylko 
jednolitej rzeszy cudzoziemców handlujących w Polsce w latach 90-tych, należy rozróżnić 
bazarowy handel międzynarodowy (transgraniczny) od pracy przy dystrybucji towarów w 
Polsce. Na początku lat 90-tych większość cudzoziemców przybywająca w celach handlowych 
wypełniała wszystkie lub większość funkcji w łańcuchu handlowym: nabywała towar w kraju 
pochodzenia za własne lub pożyczone środki, przewoziła go przez granicę i sprzedawała na 
bazarze lub na ulicy finalnemu nabywcy. Z czasem ten zespół czynności podlegał procesowi 
specjalizacji, który mógłby służyć za modelową ilustrację do podręczników klasycznej 
ekonomii. Można bowiem czerpać dochód z obsługiwania wydzielonego ogniwa tego łańcucha 
                                                           
10 Projekt powstał z inicjatywy Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ w Genewie. Ze strony polskiej 
uczestniczył w nim zespół ISS. 
11 "Turystyka Polska 1995", raport Instytutu Turystyki, Łódź 1996. Zob. też opracowanie GUS "Ruch graniczny i 
wydatki cudzoziemców w Polsce w 1995 r.", Warszawa 1996. 
12 Dane Komendy Głównej SG. 
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(oraz ponoszenia jednego z wielu typów ryzyka w nim występującego): wybierać towar do 
kupienia samodzielnie albo kupować od wyspecjalizowanego sprzedawcy oferującego towary 
"chodliwe" za granicą; przewozić towar własny albo należący do kogoś innego (wtedy dana 
osoba czerpie dochód z transportu międzynarodowego, a w pewnych wypadkach z przemytu); 
wreszcie samodzielnie sprzedawać przewieziony towar finalnym nabywcom (tzn. zajmować się 
dystrybucją) albo sprzedawać go hurtownikowi lub detaliście. 

Niektórzy z drobnych handlarzy międzynarodowych początku lat 90-tych zostali właśnie 
osiadłymi dystrybutorami � detalistami lub (pół)hurtownikami. W takim przypadku przestali 
jednak czerpać dochód z handlu międzynarodowego i uzyskują go jedynie z detalicznego lub 
(pół)hurtowego handlu wewnętrznego. W tej branży postępowała dalsza specjalizacja: możemy 
wskazać migrantów będących przedsiębiorcami (ponoszących ryzyko handlowe i 
samozatrudnionych, czasem zatrudniających inne osoby) i sprzedawców-pracowników 
zatrudnianych przez tych pierwszych. Warto podkreślić, że obecnie większość migrantów 
widocznych przy bazarowych stoiskach nie zajmuje się bezpośrednio handlem 
międzynarodowym a właśnie odsprzedażą towarów nabywanych od hurtowników (polskich, 
wietnamskich lub chińskich) lub od cudzoziemców-dostawców towaru zza granicy. 

Równie ważna jak proces specjalizacji była wspomniana już zmiana dominującego 
kierunku drobnego handlu przez granicę wschodnią z importu do Polski na eksport z Polski. W 
początku lat 90-tych dominował import, zapoczątkowany zresztą jeszcze przed rokiem 1990 
Miliony "fałszywych turystów" i "fałszywych gości" (bowiem przekraczali granicę w ruchu 
bezwizowym na podstawie voucherów turystycznych lub zaproszeń od Polaków) przekraczały 
naszą granicę z torbami, bagażnikami samochodów i wnętrzami autobusów wypełnionymi 
różnymi przedmiotami nabywanymi w sklepach i na bazarach rozpadającego się właśnie ZSRR. 
Przekraczając granicę z powrotem mieli torby i bagażniki puste, rzadziej wieźli towary nabyte w 
Polsce (elektronikę użytkową itp.). Pełne były natomiast ich portfele, w których chronili dolary i 
marki uzyskane ze sprzedaży wwiezionych wcześniej towarów. Około 1993 roku trend uległ 
odwróceniu, od tego czasu widzimy wyraźną dominację eksportu z Polski13. Teraz wnętrza 
autobusów, przedziałów kolejowych, bagażniki samochodowe i torby są przeważnie puste przy 
wjeździe do Polski a wypełnione przy wyjeździe, podczas gdy w Polsce pozostaje walutowa 
zawartość portfeli. Jak to zwięźle ujął oficer Straży Granicznej na przejściu w Hrebennem: 
"wjeżdżają dolary, wyjeżdżają towary"14.  

 
 
3. Wahadłowy handel transgraniczny 

 
Na początku lat 90-tych handlem trudniła się zdecydowana większość zarobkujących w 

Polsce cudzoziemców, a i dziś jest to źródło dochodu znacznej części napływających tu 
obcokrajowców. Z wielomilionowej rzeszy przybyszów ze Wschodu przywożących towary na 
początku lat 90-tych pozostało jednak stosunkowo niewielu. Poniższe przykłady pokazują, że 
dalsze prowadzenie regularnego handlu transgranicznego � importu do Polski wymagało 
specjalizacji, znalezienia dogodnej niszy rynkowej, zwykle na pograniczu przemytu, oraz 
pewnych stałych punktów zaczepienia w Polsce w postaci "swojego" miejsca na bazarze lub 
"swoich" odbiorców, sprawdzonych miejsc na noclegi, a w przypadku dłuższych pobytów także 
swego rodzaju niszy społecznej.  

Mikołaj z Nowogródka trudni się drobnym handlem międzynarodowym w ścisłym tego 
słowa znaczeniu. Przywozi do Polski części do samochodów Łada, Gaz i innych produkowanych 
w b. ZSRR i sprzedaje je swym stałym polskim odbiorcom. Dzięki współpracy z polskimi 
pośrednikami nie musi zajmować się dystrybucją czyli stać na bazarze. Oprócz Polski Mikołaj 
bywał na Litwie, Ukrainie, Węgrzech i w Rosji. Zna dobrze relacje cen  wybranych towarów 
                                                           
13 Iglicka K., "The economics of petty trade on the eastern Polish border", in Iglicka K. and K. Sword (eds.), 
Stemming the flood? Challenges of East-West migration for Poland, forthcoming. 
14 Z. Lentowicz, "Cebula na królewskim szlaku", Rzeczpospolita 7.10.97. 
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między tymi krajami. Pierwszy raz był w Polsce na zaproszenie znajomego Polaka w 1992 roku 
ale regularny handel zaczął po wyjściu z wojska dwa lata później. Za pierwszym razem 
przyjechał z kolegą, potem "nauczył się" handlu i jeździł sam do miast Polski północno-
wschodniej: Białegostoku, Grajewa, Ełku, Suwałk i do Gdańska. Przyjeżdża raz na miesiąc lub 
częściej, spędzając tu zwykle 3�4 dni. Jeśli ma dodatkowe zamówienia bywa nawet co tydzień. 
Był już tak wiele razy, że nie potrafi zliczyć ile, zaś paszport ma zapełniony stemplami kontroli 
granicznej. Ponieważ przyjeżdża regularnie i często to w sumie, w skali roku, spędza tu około 
dwu miesięcy. Sprzedaje towar po cenach wyraźnie niższych niż oferowane w Polsce, tak że 
polski odbiorca-pośrednik odsprzedaje go potem z około trzydziestoprocentowym zyskiem. 
Mikołaj kontaktuje się z odbiorcami telefonicznie i otrzymawszy zamówienia na konkretne 
części kupuje je w sklepie lub na bazarze na Białorusi. Ma jakieś niezbyt jasne źródła 
zaopatrzenia, zapewne w tamtejszej szarej strefie, gdyż podczas wywiadu wyraźnie unikał 
odpowiedzi na ten temat. Mikołaj przywozi towar do Polski autobusem, nie ma własnego 
samochodu. Nowogródek ma bezpośrednie połączenie autobusowe z Białymstokiem, podróż do 
granicy trwa około czterech godzin, drugie tyle można czekać na przejściu granicznym. 
Większość współpasażerów Mikołaja jeździ do Polski na zakupy. Bilet do Białegostoku i z 
powrotem kosztuje równowartość ok. 20 dolarów. Koszt parudniowego pobytu (noclegi, 
jedzenie) wynosi zwykle 20 dolarów. Na czysto Mikołaj zarabia przeciętnie około 200�300 
dolarów miesięcznie. Nie jest nigdzie zatrudniony, co pozwala na wyjazdy w dowolnym 
momencie. Jedynym stałym źródłem jego dochodów poza handlem jest zasiłek dla bezrobotnych 
o równowartości 7�8 dolarów. Zatem przyjazdy do Polski są jego podstawowym źródłem 
utrzymania dającym co najmniej 90% miesięcznych dochodów. Przeznacza je na bieżące 
potrzeby, od czasu do czasu pomaga rodzinie. Jest kawalerem i nie ma dzieci na utrzymaniu. 

Mikołaj znalazł względnie trwałą niszę ekonomiczną w transgranicznym handlu 
wyspecjalizowanym towarem. Jest to handel pomiędzy szarymi strefami dwu krajów i "miękka" 
odmiana przemytu: przynajmniej w części towar pochodzi z nielegalnych źródeł i w całości 
zbywany jest poza rejestrowanym obiegiem handlowym, zaś granicę przekracza albo wprost 
łamiąc bariery celne albo omijając je. Dzięki posiadaniu stałych odbiorców w Polsce migrant nie 
musi się zajmować sprzedażą detaliczną na bazarze, która jest czasochłonna i niesie ze sobą 
dodatkowe ryzyko. Oferuje swym odbiorcom towar za konkurencyjną cenę i dostarcza go 
szybko i sprawnie. Ceny, które proponuje są atrakcyjne m.in. dzięki unikaniu cła, zaś sprawne 
dostarczanie towaru jest możliwe dzięki łatwości przekraczania granicy w ruchu bezwizowym, 
względnie taniej i dogodnej komunikacji autobusowej, swobodnemu dysponowaniu czasem oraz 
łączności telefonicznej. Unikanie cła jest na dłuższą metę możliwe dzięki niewielkiej wartości i 
rozmiarom pojedynczej dostawy, przez co albo nie przekracza dopuszczalnej wartości 
wwożonego towaru albo nie wzbudza większego zainteresowania celników. Te stosunkowo 
niewielkie dostawy są zarazem wystarczająco częste, a stopa zysku wysoka, by osiągać dochody 
pozwalające na utrzymanie się.  

Ograniczenia drobnego handlu międzynarodowego i dostosowane do nich strategie 
migrantów wyraziła zwięźle inna respondentka, handlująca butami: "zwykle przywożę 35�40 
par butów, ilość jaką sama mogę przetransportować, coś około 50 kilogramów. Staram się [też] 
nie przekroczyć dozwolonej kwoty wywożonej waluty � 500 dolarów. Nie chcę mieć problemów 
z celnikami i nie mam siły, by brać więcej"15. Ta migrantka w jeszcze większym stopniu niż 
Mikołaj udoskonaliła tryb swej pracy: korzysta z mieszkającego w Przemyślu pośrednika, który 
odbiera od niej całą partię i bierze na siebie dystrybucję, albo dostarcza towar polskiemu 
hurtownikowi, z którym kontaktuje się telefonicznie. W ten sposób ograniczyła pobyt w Polsce 
do 1 dnia, co z kolei pozwala na częstsze przyjazdy (czyli większe obroty) i obniża koszty. 

Analizę warunków pozwalających Mikołajowi prowadzić handlowe migracje można by 
ciągnąć dalej. Na przykład podczas kilkudniowych pobytów w Polsce Mikołaj zatrzymuje się w 
tanich hotelach, zorientowanych na obsługę przybyszów ze wschodu. Stanowią one ważny 

                                                           
15 Walentyna z Czerniowców (Ukraina) Zob. obszerny cytat z historii Walentyny w M. Okólski, "Najnowszy ruch 
wędrówkowy..." s. 56. 



© Copyright by Instytut Studiów Spolecznych 10 

element infrastruktury mobilności transgranicznej. Sprawne dostarczanie towaru jest możliwe 
m.in. dzięki skróceniu (w porównaniu z początkiem lat 90-tych) czasu oczekiwania w kolejce na 
granicy, a to dzięki wzrostowi liczby przejść granicznych i ich rozbudowie. Części 
samochodowe z b. ZSRR znajdują wystarczający popyt dzięki faktowi, że po polskich drogach 
jeździ pokaźna liczba samochodów tam wyprodukowanych, które do tego często się psują. 
Zarazem handel legalny najwidoczniej nie może wykorzystać możliwości wykorzystywanych 
przez Mikołaja, i to zdaje się nie tylko z powodu obciążenia cłem i podatkami ale i 
instytucjonalnego niedorozwoju rynków. Niemniej istotny jest fakt, że 200 dolarów jest na 
Białorusi miesięcznym zarobkiem wystarczająco satysfakcjonującym by podejmować złożone 
ryzyko związane z handlowymi migracjami i nie szukać stałej pracy. Jak widać, uwarunkowania 
drobnego handlu transgranicznego są liczne i różnorakie. Zmiana któregoś z ważniejszych 
czynników może poważnie zachwiać albo wręcz zlikwidować handlową działalność Mikołaja. 

 
* 

 
Drugi przykład cudzoziemca trudniącego się w Polsce handlem jest bliższy (tradycyjnie 

rozumianym) migracjom niż przypadek Mikołaja. Podstawowa różnica między Mikołajem a 
trzydziestoparoletnią Anną z Mińska polega na tym, że Anna trudni się nie tylko drobnym 
handlem międzynarodowym ale i sprzedażą detaliczną w Polsce, z czym związane są dłuższe niż 
w pierwszym przypadku pobyty w Polsce.  

Podobnie jak Mikołaj, Anna wyjechała po raz pierwszy za granicę w 1992 roku Był to 
grupowy wyjazd na handel do Polski. Takie wyjazdy, organizowane nieraz w zakładach pracy 
niczym wycieczki krajoznawcze, były wówczas bardzo popularne. Był to szczytowy okres 
rozwoju drobnego importu do Polski. Anna miała wśród znajomych osoby doświadczone w 
handlu w Polsce, Czechach i na Węgrzech. Za ich przykładem wzięła na sprzedaż damską 
bieliznę. Wybór towaru okazał się trafny wówczas i na dłuższą metę. Od lata 1992 � czyli przez 
cztery lata licząc do daty badania � co miesiąc przywozi do Polski damską bieliznę, którą 
następnie sama sprzedaje na jednym z bazarów w Warszawie. To, że wybór towaru był trafny w 
dłuższej perspektywie było w pewnym sensie przypadkowe, bo w 1992 roku przywożono z 
zyskiem z b. ZSRR setki i tysiące wyrobów innego rodzaju, którymi handel w jakiś czas potem 
zaniknął na skutek zmian relacji cen, tymczasem handel damską bielizną okazał się trwałą niszą. 
Możemy się domyślać, że respondentka zyskała przez kilka lat działalności w tej branży znaczne 
doświadczenie, rozeznanie w potrzebach i gustach nabywców w Polsce i dobre kontakty z 
dostawcami na Białorusi. Jak wskazuje wizja lokalna na podobnym stoisku z bielizną ze 
wschodu, oferowane są tam przede wszystkim duże i bardzo duże rozmiary za przystępną cenę. 
Być może właśnie tego rodzaju oferta pomogła utrzymać handel damską bielizną podczas gdy 
zanikał handel innymi towarami.  

Do 1993 roku Anna przyjeżdżała w grupie, wspólnie objeżdżała bazary w Warszawie i 
okolicy, wspólnie nocowała w tanich hotelach. Potem zdecydowała się na działalność 
samodzielną aczkolwiek nie zawsze w pojedynkę � wraz z nią do Polski przyjeżdża czasem 
koleżanka, która pomaga w sprzedaży. Rozpoczęcie samodzielnej działalności świadczy o 
większej pewności siebie. Po pierwszych grupowych wyjazdach Anna znała już wystarczająco 
dobrze polskie realia, miała dobry towar, "swoje" miejsce na bazarze (ma nawet stałych 
klientów, którzy przychodzą do niej regularnie lub składają specjalne zamówienia), miała 
sprawdzone miejsca na nocleg u znajomych Polaków gdzie może też bezpiecznie zostawiać 
towar, i last but not least miała znajomych Polaków, a także znajomych Rosjan osiadłych w 
Polsce.  

W przypadku migracji związanych z dłuższymi pobytami w Polsce większego znaczenia 
nabiera sprawa bezpiecznego, niedrogiego i pewnego miejsca do mieszkania. Posiadanie stałego 
lokum, np. pokoju u polskich "znajomych" jest wtedy lepszym rozwiązaniem niż nocleg w 
hotelu. Przy każdym comiesięcznym przyjeździe Anna spędza w Polsce od jednego do dwóch 
tygodni. Daje to w sumie w ciągu roku od prawie trzech do ponad pięciu miesięcy pobytu. 
Miejsce noclegu pełni zarazem funkcje magazynu gdzie jest składowana część przywiezionego 
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towaru, a to wymaga pewnego poziomu zaufania do polskich gospodarzy. Respondentka 
podawała przykłady nieuczciwych gospodarzy, którzy podkradali jej znajomym złożone w ich 
mieszkaniu towary. 

Handlowa nisza migrantki jest dość stabilnym źródłem zarobkowania ale bynajmniej nie 
złotą żyłą. Anna wspomina z rozrzewnieniem, że w latach 1992�1994 można było zarobić na 
czysto podczas comiesięcznych wyjazdów od 200 do 300 dolarów. Potem ceny jej towarów na 
Białorusi znacznie wzrosły, obecnie zarabia zwykle 120�130 dolarów, a gdy interesy idą lepiej � 
200 dolarów. Początkowo zwrot z inwestycji sięgał 100%, teraz sięga tylko 30% i nadal maleje. 
Rosną za to wymagania kapitałowe: o ile przed kilku laty można było rozpocząć handel mając 
500 dolarów, to teraz potrzebne jest trzy razy tyle. "Trzeba więc przywieźć dużo, dużo towaru, 
oszczędzać � i wtedy dopiero możesz wywieźć 200 dolarów" � utyskiwała respondentka. 
Zarazem wielkość dostawy ograniczona jest przez fakt własnoręcznego transportu, ryzyko 
przyciągnięcia uwagi celników � albo reketerów. Pole manewru Anny jest bardziej ograniczone 
niż pole przedstawionych wyżej migrantów trudniących się wyłącznie handlem 
transgranicznym. Sprzedaż detaliczna jest czasochłonna, co w połączeniu z obowiązkami 
rodzinnymi nie pozwala na zwiększenie obrotów poprzez częstsze przyjazdy. 

W dążeniu do utrzymania poziomu dochodów z migracji pomimo pogarszającej się 
relacji cen w kraju pochodzenia i w Polsce Anna skupiła się na obniżaniu kosztów migracji, 
czyli redukowanie wydatków podczas pobytu w Polsce. Za pokój "u znajomych" płaci 5 zł. 
dziennie. Jest to dobra cena i nie da się jej już obniżyć. Jak twierdzi, gdzie indziej musiałaby 
zapłacić 7�10 zł., co jest kolejnym argumentem za trzymaniem się miejsc znanych i 
sprawdzonych. Codziennie trzeba też zapłacić za miejsce na bazarze (5 zł.), a czasem też 
dodatkową łapówkę dla kierownika bazaru, który ściąga od stałych handlujących cudzoziemców 
swoisty prywatny podatek. Ponieważ także pozostałe koszty (lokalne przejazdy itp.) są niemal 
sztywne, pozostają oszczędności na jedzeniu: "starasz się oszczędzać, nie jesz tak za dużo, no co 
tam: rano herbata, na obiad hot dog, no i wieczorem coś poważniejszego kupisz � kurczaka na 
przykład, no owoce jeszcze kupujemy, ale tak, żeby jak najwięcej oszczędzać." Ponadto, przy 
każdym powrocie z Polski Anna kupuje, już na własny użytek, różne produkty, które są tu tańsze 
niż na Białorusi. Wydaje się, że wybór takiej oszczędnościowej strategii jest racjonalny i 
podyktowany bardzo wąskim polem manewru. Anna nie może podnieść marży � wprost 
przeciwnie, była zmuszona ją obniżać. Bardzo trudno jej zwiększyć obroty. Możliwości wzrostu 
dochodów z działalności Anny i innych migrantów łączących handel transgraniczny z osobistą 
sprzedażą są bardzo ograniczone. Zjawisko to nieprzypadkowo uległo w ostatnich latach 
skurczeniu. 

Zwróćmy uwagę, że wśród czynników potrzebnych do kontynuowania wahadłowych 
migracji handlowych Anny znalazły się elementy znacznie słabiej zaznaczone w relacji 
Mikołaja. Obok dobrego, trwale "chodliwego" towaru, stałego miejsca do prowadzenia handlu i 
bezpiecznego miejsce na nocleg, pojawia się większy nacisk na kwestie bezpieczeństwa i 
potrzeba pewnej minimalnej "niszy społecznej" � znajomych, z którymi może spotkać się w 
celach towarzyskich lub w potrzebie poprosić o pomoc. Trzeba podkreślić, że ten ostatni element 
był dla respondentki nie mniej ważny niż czysto ekonomiczna baza jej działalności. Wypowiedzi 
migrantki pokazują, że pewien niewielki nawet punkt oparcia w nowym otoczeniu (i związane z 
tym poczucie bezpieczeństwa), który dają zalążki sieci migracyjnych � takim zalążkiem było 
kilku jej polskich i rosyjskich znajomych w Warszawie � jest zwłaszcza w działalności na 
dłuższą metę czymś bardzo potrzebnym. Większe znaczenie kwestii bezpieczeństwa (obawa 
przed reketem, kontrolą policji, konfliktem z konkurentami na bazarze) zdaje się wynikać nie 
tylko z faktu, że Anna jest kobietą ale też z większego wystawienia sprzedawców bazarowych na 
wspomniane zagrożenia. Mikołaj miał także trwale "chodliwy" towar, stałych odbiorców, 
sprawdzone miejsca na nocleg. Natomiast mniejsze znaczenie przywiązywał do kwestii 
bezpieczeństwa i nie wspominał o potrzebie niszy społecznej. Potrzeba ta wydaje się ważnym 
elementem odróżniającym handlową mobilność transgraniczną, w której pobyty w Polsce są 
bardzo krótkie, od handlowych migracji związanych ze sprzedażą detaliczną i odpowiednio 
dłuższymi pobytami. Zarobkowym ruchom ludności związanym z bardzo krótkim pobytem w 
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Polsce i zredukowanym do swych ekonomicznych funkcji wystarcza sieć polskich pośredników i 
przedsiębiorstw świadczących różnego rodzaju usługi. Kwestia bezpieczeństwa ujawnia się z 
większą wyrazistością w przypadku migrantów, którzy zaangażowali się w pełni w handel 
detaliczny w Polsce. 
 
 

4. Handel wewnętrzny � migranci półosiadli 

 
Trzeci przykład handlującego w Polsce cudzoziemca pokazuje już migranta tout court, 

przebywającego w Polsce znacznie dłużej niż wahadłowi migranci handlowi. Jego pobyt jest (a 
ściśle powinien być) krótkookresowy jedynie z formalnego punkty widzenia gdyż wjazd do 
Polski nastąpił w ramach ruchu bezwizowego. Dla zwykłego polskiego obserwatora jest on 
jednym z handlujących w Polsce przybyszów b. ZSRR, lecz jak pokażemy poniżej różnice 
między wahadłowymi handlarzami międzynarodowymi a półosiadłymi handlarzami 
wewnętrznymi są ważniejsze niż podobieństwa.  

Dwudziestosześcioletni Arsen jest członkiem ormiańskiej społeczności w mieście K. na 
północny Polski, utrzymującym się � tak jak cała grupa i w ścisłej współpracy z resztą grupy � z 
handlu na lokalnym bazarze. Ze względu na znaczne zaawansowanie rozwoju społecznych 
instytucji migracyjnych (przede wszystkim tzw. sieci migracyjnych) oraz tendencji do 
faktycznego osiedlania się, imigranci ormiańscy byli przedmiotem szczególnego 
zainteresowania podczas badania ISS16. Tutaj zajmiemy się tylko wybranymi aspektami ich 
funkcjonowania w roli bazarowych handlarzy. Dodajmy, że w wielu miastach Polski Ormianie 
zdominowali ten rodzaj działalności, zaś wyniki badania sondażowego pokazały, że handel jest 
jedynym zajęciem zarobkowym jakim się trudnią. Można go nazwać ich etniczna profesją. 

W przypadku Arsena nie mamy już do czynienia z drobnym handlem międzynarodowym 
(transgranicznym) lecz z detalicznym handlem wewnętrznym. Od przyjazdu w 1993 roku nie 
opuszczał Polski. Wahadłowe kursy między krajem pochodzenia a Polską, które wyznaczają 
rytm życia Mikołaja i Anny z Białorusi, nie wchodziły w grę z racji dwóch i pół tysiąca 
kilometrów odległości między Polską a Armenią. Towary na sprzedaż kupuje w Polsce 
aczkolwiek wiele z nich pochodzi zza granicy, w tym część od cudzoziemców trudniących się 
handlem transgranicznym. Arsen i jego pobratymcy-wspólnicy kupują towar w hurtowniach w 
Suwałkach i Warszawie, bezpośrednio od polskich producentów, od Ormian trudniących się 
handlem międzynarodowym, od Litwinów przyjeżdżających regularnie na bazar w Suwałkach, 
czasem od Litwinów, Rosjan czy Łotyszy zaglądających na bazar w mieście K. Także niektórzy 
z hurtowników, u których zaopatrują się w Warszawie są imigrantami � Wietnamczykami lub 
Chińczykami. 

Przyjazd do Polski w 1993 roku był pierwszym wyjazdem Arsena za granicę b. ZSRR. 
Do migracji namówił go kolega, który, jak dowiadujemy się z wywiadu "pisał, że w Polsce... 
można utrzymać się z handlu i zarobić pieniądze dla rodziny..., że wielu Ormian tak żyje, że nie 
ma dużych problemów z mieszkaniem, jedzeniem, że udało mu się kupić używany samochód." 
Przy pomocy rodziny w Armenii, kolegi w Polsce i jego polskich znajomych, Arsen trafił do K. 
gdzie od pewnego czasu mieszkała już grupa jego pobratymców. Obecność i współpraca 
niewielkiej ale dynamicznej społeczności ormiańskiej jest najważniejszym warunkiem 
powodzenia jego migracji. Rola sieci migracyjnych, ważna już dla Anny, która znajdowała 
oparcie w zalążkach powstających dopiero sieci rosyjsko-polskich, jest w przypadku Arsena 
czymś oczywistym i absolutnie niezastąpionym. Migranci ormiańscy dysponują specyficznym 
kapitałem kulturowym i społecznym, który pozwolił stworzyć rozbudowane sieci migracyjne 
nieporównanie szybciej niż uczyniła to jakakolwiek inna grupa cudzoziemców w Polsce. 

Inaczej niż cudzoziemcy z poprzednich przykładów, Arsen nie jest "wolnym strzelcem" � 
samodzielnym przedsiębiorcą, lecz częścią działającej w skoordynowany sposób grupy, której 
członkowie mają wyspecjalizowane funkcje: jedni są sprzedawcami na bazarze, inni jeżdżą po 
                                                           
16 Zob. W. Łukowski, "Czy Polska stanie się krajem imigracyjnym?", ISS Working Papers, Warszawa 1997. 
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towar, są też przywódcy � menedżerowie podejmujący ważniejsze decyzje. Arsen wraz z kolegą, 
który go zachęcił do przyjazdu, zajmuje się dostarczaniem towaru do K. Można by powiedzieć, 
że pracuje jako kierowca i zaopatrzeniowiec w nieformalnym ormiańskim przedsiębiorstwie 
handlowym w Polsce będąc zarazem jego udziałowcem. Ponieważ relacje między członkami 
grupy nie są wystarczająco rozpoznane nie można precyzyjnie stwierdzić w jakiej mierze Arsen 
jest w tej firmie wspólnikiem, samozatrudnionym podwykonawcą czy też pracownikiem 
najemnym. Zespołowy charakter działalności ormiańskich handlarzy jest sprawą tak ważną, że 
trudno mówić o ekonomice migracji pojedynczej osoby, takiej jak Arsen. Najważniejszą 
strategią ormiańskich migrantów jest ścisłe współdziałanie społeczności. 

Arsen w "dobrym" tygodniu zarabia 300�500 zł. Pieniądze idą w większości na bieżące 
wydatki, pozostała część służy zwiększeniu kapitału obrotowego albo jest przekazywana do 
pozostałej w Armenii rodziny. W jego handlowej działalności nie ma znaczenia jakiś jeden 
rodzaj towaru, jak to było w przypadku części samochodowych Mikołaja i bielizny damskiej 
Anny. Wprost przeciwnie, Ormianie z jego grupy oferują zarówno kurtki, bieliznę i buty, jak i 
garnki, czajniki i radiomagnetofony. Jeśli możemy mówić o jakiejś trwałej niszy ekonomicznej 
ormiańskich migrantów, to jest nią handel grupą bardzo tanich i zwykle tandetnych wyrobów 
przemysłowych. Taka właśnie oferta odpowiada zapewne potrzebom i możliwościom 
finansowym klientów bazaru w niewielkim mieście. Zarazem, i nie jest to przypadkowe, różni 
się od oferty większości polskich sprzedawców. Np. handlując tanimi i tandetnymi butami na 
bazarze nie przeszkadzają tamtejszemu właścicielowi sklepu obuwniczego, który sprzedaje buty 
lepszej jakości i � jak sam zadeklarował � nie widzi w Ormianach zagrożenia, a nawet aprobuje 
ich działanie jako uzupełnienie jego oferty skierowane do biedniejszych klientów17. Ormianie z 
K. starają się, jak to wyraził jeden z nich, "mądrze konkurować" z polskimi kupcami. Wydaje 
się, że świadomie unikają antagonizowania grup i jednostek wpływowych, takich jak znaczniejsi 
kupcy. Wprost konkurują tylko z niektórymi Polakami z bazaru, oferującymi takie same lub 
podobne towary.  

Migranci żyjący i działający na pograniczu prawa są siłą rzeczy słabszą stroną w 
konflikcie z Polakami. Jednym z nielicznych zarejestrowanych przypadków otwartego konfliktu 
między Polakami a migrantami na tle ich działalności gospodarczej w Polsce był protest 
polskich kupców z bazaru w Kielcach przeciw ich zdaniem nieuczciwej (bo nieopodatkowanej i 
wolnej od obciążeń ZUS) konkurencji ze Wschodu. Wybierając towar handlarz-migrant musi 
zatem mieć nie tylko dobre wyczucie popytu ale też uważać by nie wejść w drogę komuś 
silniejszemu od siebie. Drobny handel w wykonaniu migrantów, mimo że jak najbardziej 
"wolny", to jest wymykający się kontroli rządów, nie jest obszarem nieskrępowanej konkurencji 
lecz rządzi się specyficznymi regułami. Zakres możliwego działania danego uczestnika 
międzynarodowego rynku bazarowego zależy od stopnia zalegalizowania jego działalności, 
dodatkowych zabezpieczeń w postaci przychylności lokalnego otoczenia, oparcia w 
nieformalnych strukturach, itp. 

Ormianie z K. dbają o dobre stosunki z Polakami, można nawet powiedzieć, że w nie 
inwestują. Dzięki dbałości o klientów, przyjaznym gestom wobec sąsiadów i innych Polaków, 
grupowemu przestrzeganiu lokalnych obyczajów, a także łapówkom, zyskali pewną sympatię 
lub życzliwą neutralność mieszkańców miasta. Ich otwartymi przeciwnikami są jedynie 
niektórzy Polacy handlujący na bazarze, którzy jednak nie byli w stanie � jak dotąd � skutecznie 
zwalczać Ormian. Działając w grupie Ormianie nie obawiają się, inaczej niż Anna, gniewu 
pojedynczego polskiego handlarza. To raczej drobni polscy handlarze obawiają się zwartej i 
zamkniętej grupy śniadych mężczyzn. Dodajmy, że w celu uniknięcia konfliktu z władzami, 
który mógłby zagrozić całej grupie, Ormianie z K. podobno unikają obecnie handlu "trefnym" 
towarem � przemycaną wódką i papierosami. Starają się też zachować dystans wobec Polaków 
ze świata przestępczego. Mimo wszystko konflikt z niektórymi polskimi kupcami z bazaru 
pozostaje ich czołową troską. Wyraża się on nie tylko w postaci głośnych uwag, że "czarnuchy 
przyjechały i podatków nie płacą" ale i w formie skarg i protestów kierowanych do władz 

                                                           
17 Wywiad z właścicielem sklepu obuwniczego w K. 
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miejskich. W niesprzyjających warunkach może to doprowadzić np. do usunięcia Ormian z 
bazaru, co byłoby katastrofą dla tej społeczności.  

Także z relacji Białorusinki Anny wynika, że migrantka stara się unikać konfliktów na 
tle konkurencji, była bowiem dwukrotnie obiektem agresji ze strony konkurentów handlujących 
podobnym towarem. Pierwszy z konkurentów Anny był także migrantem, konflikt z nim udało 
się ograniczyć do słownej utarczki. Podobny, choć potencjalnie bardziej niebezpieczny, był 
konflikt z Polką, właścicielką budki z bielizną, która publicznie obrzuciła Annę głośnymi 
wyzwiskami. Respondentka zastrzega się jednak, że gniew Polki był nieusprawiedliwiony, gdyż 
ma inny rodzaj towaru niż Polka, a zatem nie jest dla niej "prawdziwą konkurencją". W 
szczególności stara się nie wchodzić w drogę Ormianom, których uważa za ludzi 
niebezpiecznych: "jeśli zaczęłabym handlować nie swoim towarem a ich � to byłyby konflikty, 
jestem przekonana... póki im nie mieszam oni mnie nie zaczepiają." Z kolei Ormianie z K. byli 
bardzo zaniepokojeni pojawieniem się na "ich" bazarze Wietnamczyków, których zdolności 
organizacyjne i handlowe doceniają. Wietnamczycy wkrótce wynieśli się z K. i można 
przypuszczać, tamtejsi Ormianie poważnie się do tego przyczynili choć wyraźnie unikali 
odpowiedzi na pytanie w jaki sposób rozwiązali ten problem. Niektóre relacje wskazują, że 
pomiędzy sobą Ormianie także stosują pewne mechanizmy ograniczania konkurencji. 
Przywódcy społeczności ormiańskiej w K. podobno "zamknęli" grupę dla nowych przybyszów i 
jeśli obcy Ormianin trafia do K. jest na niego wywierana presja żeby wyjechał18. 

Sposobem na poszerzenie pola działania, ograniczonego przez podobne oferty tych 
aktorów rynku, których nie należy antagonizować, jest innowacyjność. Dla Ormian z K. polega 
ona na zaoferowaniu klientom bazaru nowego, nie sprzedawanego przez innych kupców towaru. 
Krok taki wiąże się z większym ryzykiem handlowym � dany towar może nie znaleźć 
nabywców � ale otwiera nowe możliwości. Anna za dopuszczalną, nieantagonistyczną formę 
konkurencji uważa zdobywanie i utrzymywanie "lepszych" miejsc na bazarze. O wyścigu do 
lepszych miejsc wspominają też inni respondenci, którzy wstają nawet o 4 rano, by jak 
najwcześniej zająć miejsce na bazarze. Innym wyjściem, obecnie już chyba niedostępnym, było 
poszukiwanie nowych rynków. Jeden z Ormian w L. parę lat temu wybrał je na cel podróży, bo 
myślał "że tu nikogo nie będzie... Chciałem daleko od naszych, żeby konkurencji nie było."19 
Poszukiwanie nowych miejsc handlu było też motywowane chęcią uniknięcia reketu, który jest 
bardziej rozpowszechniony w dużych ośrodkach20. Dzięki tej strategii przybysze ze Wschodu 
docierali w Polsce nawet do najdalej położonych od granicy i niewielkich miejscowości. Tak 
gruntowne rozpoznanie terenu w ramach mobilności handlowej będzie zapewne nie bez wpływu 
na terytorialny rozwój migracji do pracy. 

 
 
5. Prace dorywcze 

 
Przechodząc do przedstawienia niehandlowych sposobów zarobkowania cudzoziemców 

należy na wstępie zaznaczyć, że w opinii samych zainteresowanych praca w Polsce jest 
przeważnie znacznie mniej atrakcyjnym źródłem dochodu niż działalność handlowa. Było tak 
zwłaszcza w pierwszej połowie lat 90-tych, na co wskazują zgodne głosy respondentów badania 
przeprowadzonego na Ukrainie. Wydaje się, że wraz ze słabnąca dochodowością drobnego 
importu do Polski, rosnącymi wymaganiami kapitałowymi handlu oraz wzrostem wynagrodzeń 
w Polsce atrakcyjność pracy stopniowo rośnie. 

Granica między migracjami do pracy a handlową mobilnością transgraniczna jest 
nieostra. Po pierwsze część migrantów łączy przyjazdy handlowe z pracą, po wtóre można 
zaobserwować zjawisko przyjazdów (handlowych lub niehandlowych) połączonych z 
podejmowaniem prac dorywczych, trwających bardzo krótko � po kilka � kilkanaście dni. Jeden 
                                                           
18 W. Darski, "Aneks do opisu społeczności imigrantów ormiańskich w K.", [maszynopis ISS, 1996]. 
19 Wywiad z Ormianinem Lową. 
20 Wywiad z Władimirem z Kijowa. 
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z respondentów przyjeżdżał do Polski raz w celach handlowych, raz do prac na budowach i w 
rolnictwie, a także łączył jedno z drugim: najpierw sprzedawał towar a potem rozglądał się za 
pracą21. O możliwości znalezienia pracy przy okazji handlowania na bazarach wspominają też 
inni respondenci22. Bazary były najważniejszym, o ile nie jedynym, miejscem nawiązywania 
kontaktów oraz poszukiwania pracy (a z drugiej strony poszukiwania pracowników) na początku 
lat 90-tych, zanim powstały bardziej wyspecjalizowane instytucje migranckiego rynku pracy. 
Zresztą także obecnie na bazarach można było spotkać przybyszów ze Wschodu, 
wystawiających kartkę z napisem "szukam pracy". Dodajmy, że migracje handlowe i migracje 
do pracy łączą się, by tak rzec, także na drugim końcu: niektórzy z pracujących w Polsce 
migrantów przed powrotem do domu zaopatrują się w towary, które z dodatkowym zyskiem 
mogą sprzedać w kraju pochodzenia, czyli także łączą dochody pracy i handlu transgranicznego. 

Wśród migrantów objętych badaniem ISS wiele osób miało doświadczenia z pracy 
dorywczej podejmowanej podczas niektórych migracji do Polski. Przypadek seryjnego 
podejmowania pracach dorywczych został w pewnym sensie "wywołany" podczas badania 
nieformalnej giełdy pracy w Piasecznie k. Warszawy. W ramach tego badania współpracownik ISS, 
pochodzący z Ukrainy, podjął szereg prac tego typu na zasadach obserwacji uczestniczącej23. 
Większość prac oferowanych oczekującym na giełdzie migrantom miała wybitnie dorywczy 
charakter: dawała zatrudnienie na okres od kilku godzin do kilku dni lub tygodni, zwykle nie 
wymagała specjalnych kwalifikacji i omijała wszelkie odnośne przepisy. Wśród typowych prac 
można wymienić: malowanie i inne drobne prace remontowe, proste roboty ziemne (praca z łopatą), 
zbieranie owoców i warzyw, ręczny załadunek towarów na samochody lub do magazynu, prace 
porządkowe w domach prywatnych i przedsiębiorstwach, pilnowanie działki, pomoc w pracach 
kuchennych w barach/kioskach wietnamskich, opieka nad dziećmi, itp. Wynagrodzenie najczęściej 
wahało się pomiędzy 3 a 6 zł. za godzinę (w końcu 1996 r.).  

Prace dorywcze oferowane na giełdzie nie należą do bardzo atrakcyjnych. Respondenci 
wywiadów pogłębionych zdecydowanie preferowali przyjazdy do pewniejszej pracy, o dłuższych 
okresach zatrudnienia i wyższych stawkach, a zwłaszcza zatrudnienie umówione z góry przed 
przyjazdem do Polski. Wydaje się, że prace dorywcze są w wielu wypadkach zastępczym i 
tymczasowym źródłem zarobku w poszukiwaniu lepszej pracy albo źródłem dodatkowym, łączonym 
zwłaszcza z zyskami z przyjazdu handlowego. Najważniejszym atutem pracy dorywczej jest 
względna łatwość jej znalezienia. Na przykład, w Piasecznie 2/3 do 3/4 spośród oczekujących 
znajdowało zatrudnienie w przeciągu kilku godzin dziennego funkcjonowania giełdy. Respondenci, 
którzy przyjeżdżali do z góry umówionej pracy ale z jakichś względów jej nie podjęli, bez 
większych problemów znajdowali "zastępcze" zatrudnienie na lokalnej giełdzie pracy lub na 
bazarze. Można powiedzieć, że łatwo dostępne prace dorywcze pełnią w takich wypadkach funkcję 
wyjścia awaryjnego: możliwość ich podjęcia jest rodzajem zabezpieczeniem przed migracją 
nieudaną, tj. przynoszącą stratę. Ten segment migranckiego rynku pracy asekuruje inne, "wyższe" 
segmenty. Z tego właśnie względu prace dorywcze zasługują na wyróżnienie. Ich znaczenie dla 
migracji do Polski jest większe niż by to wynikało, na przykład, z liczby podejmujących je 
cudzoziemców lub sumy ich zarobków. 

Duża dostępność i krótkotrwałość prac dorywczych odpowiada potrzebom cudzoziemców 
dysponujących bardzo ograniczonym czasem na pobyt w Polsce. Ograniczenia takie, wynikające z 
obowiązków rodzinnych, częściowego zatrudnienia  

w kraju pochodzenia, itp., pojawiają się w relacjach wielu migrantów. Poza tym, praca 
dorywcza bywa okazją do nawiązania kontaktów przydatnych do znalezienia przyszłego, lepszego 
zatrudnienia. Można powiedzieć, że prace dorywcze, ze względu na łatwość ich znalezienia, 
krótkotrwałość i brak specjalnych wymagań co do kwalifikacji, mogą być substytutem drobnego 
handlu transgranicznego, zwłaszcza dla osób pozbawionych kapitału. 

Warto odnotować, że na niektórych nieformalnych giełdach poszukują zatrudnienia tak 
migranci jak i Polacy. Ci drudzy to głównie osoby bez stałego źródła dochodu, często z tzw. 
                                                           
21 Wywiad z Ukraińcem Iwanem. 
22 Np. Władimir z Kijowa. 
23 R. Antoniewski, "Przyczynek do badań...". 
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marginesu społecznego. Oferowane tam prace i poszukujący jej ludzie należą do najniższego 
segmentu polskiego rynku pracy. Wspólnie oczekujący w takich miejscach robotnicy polscy i 
cudzoziemscy ucieleśniają zjawisko odnotowane w rozwiniętych krajach imigracji. Zaobserwowano 
tam znaczny napływ, a nawet koncentrację robotników cudzoziemskich w takich właśnie 
segmentach rynku pracy, co ma daleko idące konsekwencje: np. względne obniżenie wysokości 
stawek w stosunku do innych segmentów rynku i wypychanie z rynku najmniej konkurencyjnych 
pracowników rodzimych przez migrantów24. 
 
 

6. Praca w budownictwie 

 
Podział migracji w niniejszym opracowaniu, wyróżniający różne rodzaje handlu, pracę w 

budownictwie, rolnictwie i gospodarstwach domowych ma charakter umowny i służy 
dokładniejsze opisanie najpopularniejszych jak się wydaje rodzajów dochodowej działalności 
czasowych migrantów z b. ZSRR. Tak jak niektórzy z nich łączą handel z podejmowaniem 
krótkotrwałych prac dorywczych, tak migranci przyjeżdżający na dłużej niekoniecznie 
specjalizują się w pracach budowlanych czy rolnych a po prostu podejmują taką, nie 
wymagająca szczególnych kwalifikacji i satysfakcjonująco opłacaną pracę, jaką im 
zaoferowano25. Jednak prace wymagające kwalifikacji są siłą rzeczy lepiej opłacane. 
Specjalizacja pracy daje możliwości lepszego zarobku danemu migrantowi, a w szerszej 
perspektywie pogłębia migrancki rynek pracy. Budownictwo jest dziedziną, w której spotykamy 
zarówno cudzoziemskich pracowników niewykwalifikowanych jak i wysoko opłacanych 
fachowców. 

Przedstawione poniżej migracje dwu młodych mężczyzn pracujących w Polsce na 
budowach są podobne i jak się wydaje � co zresztą sami zauważyli � typowe. Piotr ma 34 lata i 
pochodzi z niewielkiego miasta w centralnej Ukrainie. Pierwszy raz przyjechał do Polski na 
krótko w 1990 lub 1991 roku, a od lata 1993r przyjeżdża parę razy do roku na jedno- 
dwumiesięczne pobyty. W ZSRR pracował jako murarz, kilkakrotnie przenosząc się za pracą do 
różnych republik. Obecnie utrzymuje się z układania glazury w Polsce ale migracje zaczął od 
handlu, przywożąc do Polski narzędzia, drobne urządzenia mechaniczne i żywność, które 
kupował w sklepach na Ukrainie. Dało mu to 100 dolarów, co było ponoć sumą wystarczającą 
by zapłacić zaległe raty za mieszkanie. Jednak Piotr bardzo źle wspominał to zajęcie i na 
następny wyjazd do Polski Piotr zdecydował się dopiero gdy skończyły mu się pieniądze a 
pensja nie wystarczała na podstawowe potrzeby. Rzucił pracę na Ukrainie i wraz z przyjacielem 
przyjechał do Warszawy. Jechali "w ciemno", nie znając żadnego przydatnego adresu, mając 
tylko minimalną sumę pieniędzy i część do tokarki, której sprzedaż pozwoliła przeżyć pierwsze 
dni za granicą. Ktoś skierował ich na budowę gdzie spotkali rodaków z Kijowa i od ręki znaleźli 
zatrudnienie za stawkę jednego dolara za godzinę. Za taką samą pracę polscy robotnicy 
dostawali 2�3 razy tyle. Stopniowo, dzięki swym fachowym umiejętnościom dostawał coraz 
trudniejsze prace i wyższe zarobki, by w końcu przejść na akordowe układanie cegły 
klinkierowej a potem glazury. Od dwu lat charakter jego pracy i migracji ustabilizował się. 
Przyjeżdża do Warszawy i od razu idzie pod znane sobie adresy budów lub firm budowlanych. 
Ma ponoć dobrą markę u kierowników budów i szybko znajduje zatrudnienie. Pracuje 1�2 
miesiące, układając 5�10 metrów kwadratowych glazury dziennie, po 5�6 dolarów za metr 
kwadratowy. Twierdzi, że zarabia nawet do 1000 dolarów miesięcznie, co stawia go pośród 
najlepiej zarabiających migrantów nierejestrowanych objętych badaniami ISS. Na życie w 
Polsce wydaje około 1/5 zarobków, nie licząc rozrywek (alkohol z kolegami), których, jak 
wynika z wywiadu, nie potrafi sobie czasem odmówić. Po 1�2 miesiącach pobytu w Polsce 
                                                           
24 Piore M. Birds of passage, Cambridge 1979; Sassen S., The global city: New York, London, Tokio, Princeton 
1991. 
25 Np. Ukrainiec Pavlo jeździ do Polski dość regularnie 3-4 razy w roku, pracując zamiennie w budownictwie albo 
rolnictwie. 
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wraca do domu na kilka tygodni, po czym przyjeżdża znowu. Zimę spędza w rodzinnych 
stronach (w poprzednim roku było to aż 5 miesięcy) zwykle nie pracując. Dwukrotnie 
przyjechała wraz z nim żona, która zarabiała malując pomieszczenia. W 1995 roku przebywała 
w Polsce półtora miesiąca, w 1996 roku miała przy pracy niegroźny ale uciążliwy w skutkach 
wypadek i wróciła na Ukrainę. Dochody z pracy w Polsce pozwalają na względnie dostatnie 
życie rodziny (mają 12 letniego syna), spłacenie długów poczynionych przy kupnie mieszkania, 
stopniowe dokupowanie różnych przedmiotów użytkowych (wideo, itp.), i odkładanie na 
samochód. W ten sposób w przeciągu 3 lat Piotr był w Polsce co najmniej 5 razy. Wydaje się, że 
zaakceptował taki tryb życia, choć najchętniej zarobiłby naraz większą sumę i powrócił na dłużej 
do ojczyzny. Deklaruje, że zdecydowanie nie chce osiedlać się w Polsce. Natomiast chętnie 
wyjechałby na parę miesięcy do pracy w Niemczech, by tam kupić wymarzony samochód. Wie 
jednak, że wjazd do Niemiec i znalezienie tam pracy jest znacznie trudniejsze, bardziej 
kosztowne i ryzykowne niż w Polsce. 

 
* 

 
Stanisław jest Rosjaninem pochodzącym z Turkmenistanu, mieszkającym obecnie na 

Białorusi. Ma 28 lat, przyjeżdża do Polski od trzech lat. Po raz pierwszy przyjechał z 
przyjacielem, do pracy w ramach kontraktu z białorusko-polską firmą rekrutującą pracowników. 
Firma załatwiała wszystkie formalności, kontrakt obejmował pół roku pracy przy budowie 
czterech wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Warszawie, gdzie oprócz Stanisława i jego 
przyjaciela pracowało już 10�12 migrantów. Pieniądze na podróż i konieczne opłaty zarobił 
handlując na bazarach na Białorusi. Podczas następnych pobytów w Polsce, a było ich 4, po 2�3 
miesiące każdy, już sam znajdował pracę na budowach rozpoznanych przy poprzednich 
pobytach. Granicę przekracza teraz z fałszywym voucherem, który kupuje w za równowartość 
20 centów. Pracuje na budowach jako murarz. Zakwaterowanie znajduje na budowie w baraku. 
Próbował handlu przywiezioną z Białorusi pościelą ale próba się nie powiodła i obecnie wwozi 
do Polski tylko dopuszczaną prawem butelkę wódki albo papierosy dla kolegów z budowy. 
Zamierza przyjeżdżać do Polski na dłuższe pobyty, bo nie ma na Białorusi bliskiej rodziny a 
koszt przejazdu (ok. 40 dolarów w obie strony) jest dla niego zbyt wysoki. Na Białorusi nie 
pracuje nigdzie na stałe. Czasem dorywczo handluje lub pomaga nieodpłatnie rodzinie. On także 
chętnie migrowałby dalej na Zachód, np. do pracy w Niemczech ale wie, że na drodze stoją 
bariery znacznie większe niż przy migracji do Polski, przede wszystkim wizowa i językowa, a 
także wyższy koszt takiego wyjazdu połączony z ryzykiem nieznalezienia pracy. Z tych 
ostatnich względów Polska jest dla niego atrakcyjnym miejsce migracji także w porównaniu z 
Czechami. 
Obydwaj respondenci podkreślali, że migracje odbywają się w tym samym rytmie: 2�3 
miesięczne pobyty w Polsce w sezonie prac budowlanych przedzielone kilkutygodniowym lub 
kilkumiesięcznym pobytem w domu w porze ciepłej i dłuższym pobytem zimą. Dłuższe 
pozostawanie w Polsce podawano jako wyjątkowe. Niemniej gdy dodamy kolejne pobyty 
otrzymamy wcale znaczącą sumę. Piotr i Stanisław spędzili w Polsce w przeciągu trzech lat po 
co najmniej 12 miesięcy każdy. Mimo, że ponawiają wyjazdy do Polski od kilku lat i z nich 
czerpią olbrzymią większość rodzinnych dochodów, obydwaj uważają swoje migracje za coś 
przejściowego i nie mają jasnego obrazu przyszłości. 
Piotr i Stanisław twierdzili, że na budowach które znają, od 1/4 do 3/4 pracowników to 
cudzoziemcy. Obydwaj, a także inni respondenci mówili też o wielu swych znajomych 
pracujących w Polsce na budowach. Wydaje się, że liczba nierejestrowanych robotników 
budowlanych z ościennych krajów b. ZSRR jest znaczna. Ich widoczność jest niewielka, 
zwłaszcza w porównaniu z cudzoziemcami o wyróżniającej się fizjonomii (jak Ormianie, 
Wietnamczycy lub rumuńscy Cyganie) i eksponowanych zajęciach (sprzedaż detaliczna, 
żebranie, prostytucja), zwłaszcza gdy jedno koreluje z drugim. Przeciętny polski obserwator nie 
odróżni ich po kolorze skóry i ubiorze. Większość czasu spędzają na budowie pracując po 
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kilkanaście godzin dziennie. W miejscach publicznych pojawiają się rzadko i zwykle nie 
wyróżniają się zachowaniem.  

Z relacji badanych wynika, że wśród cudzoziemców na budowach jest szczególnie wielu 
Ukraińców. Szczególnie duża obecność migrantów z Ukrainy na polskich budowach nie 
powinna dziwić. Jest to największy pod względem liczby ludności sąsiad Polski spośród krajów 
postkomunistycznej Europy, którego gospodarka, a zwłaszcza rynek pracy, znajduje się nadal w 
głębokim kryzysie. Na Ukrainie istnieje już od dawna (to jest od czasów ZSRR) tradycja 
wyjazdów do pracy na budowach, dawniej do różnych republik radzieckich a dziś za granicę 
Ukraińcy są w Polsce wiodąca grupa migrantów zarejestrowanych � uzyskują najwięcej 
pozwoleń na pracę. Wiele wskazuje, że Ukraina jest największym źródłem migracji do pracy w 
skali całego regionu. O licznych Ukraińcach, będących w szczególności dominującą grupą 
cudzoziemskich robotników budowlanych, mówią też wyniki badań nad migracjami w Czechach 
i na Węgrzech26. 
 
 

7. Praca w rolnictwie 

 
Praca w gospodarstwach rolnych i ogrodniczych jest drugim, obok prac budowlano-

remontowych, najczęściej wymienianym przez respondentów typem pracy w Polsce. Praca ta 
jest z natury swej sezonowa, migracje do niej krótkoterminowe, często wielokrotne. Najlepiej 
znanym przypadkiem pracy migrantów w polskim rolnictwie, wyróżniającym się legalnym 
charakterem zatrudnienia, stosunkowo długimi kontraktami i znaczną liczbą pracujących 
cudzoziemców, jest praca w gospodarstwie ogrodniczym w Mysiadle. Cudzoziemcy � głównie z 
Ukrainy i Białorusi � trafiają do Mysiadła zwykle poprzez tamtejsze firmy zajmujące się 
rekrutacją. Przyjeżdżają na półroczne kontrakty z możliwością przedłużenia. Niektórzy po trzech 
miesiącach jadą na krótki urlop do domu. Na bieżąco (co tydzień) otrzymują niewielką zaliczkę 
(40zł) zaś zasadniczą wypłatę dopiero przy wyjeździe do domu. Pracują za 560 zł. (stawka z lata 
1996) miesięcznie: 10 godzin pracy dziennie po 1,80 zł. Za godziny nadliczbowe, których jest 
dużo, dostają 2,40 zł. Respondenci uczestniczący w naszym badaniu pracowali po 12 do 15 
godzin dziennie. Twierdzili, że gdy trzeba pracują nawet 18 godzin. Pracodawca zapewnia 
zakwaterowanie w hotelu robotniczym. Dodatkowym bodźcem dyscyplinującym pracowników 
jest kara (jak twierdzą migranci często za błahe przewinienia) polegająca na potrącaniu z 
wypłaty 140 zł. za hotel. Po upływie umówionego terminu jadą do domu, przy czym cześć z nich 
odnawia kontrakt i po dwu tygodniach wraca. Niektórzy odnawiają kontrakty kilkakrotnie. Inni 
wracają do Polski lecz już do innej, zwykle lepiej płatnej pracy. 

Na przykład dwudziestoletnia Marina z Czerkas na Ukrainie pracowała w Mysiadle w 
sumie przez 18 miesięcy. Zaczęła w 1994 roku czyli niedługo po osiągnięciu pełnoletniości (był 
to jej pierwszy wyjazd za granicę). Do chwili badania trzykrotnie podpisywała półroczne 
kontrakty, wyjeżdżając kilka razy na dwutygodniowe pobyty w domu. W trakcie wywiadu 
planowała zakończenie pracy w Mysiadle. Doskwierały jej nie tyle długie godziny pracy i niskie 
stawki co surowa dyscyplina i złe traktowanie przez polskie przełożone niskiego szczebla. 
Dlatego postanowiła nie odnawiać więcej kontraktu i szukać w Polsce innej pracy. Zgromadzone 
doświadczenia i większa pewność siebie zapewne ułatwiały jej taką decyzję. Podczas 
dotychczasowych pobytów nauczyła się polskiego. Poznała migrantki pracujące w innych 
polskich firmach i domach, w tym kobiety, które porzuciły Mysiadło. Wiedziała, że można 
znaleźć prace w lepszych warunkach i lepiej płatne, zaś legalny lub nielegalny charakter 
zatrudnienia w Polsce nie miał dla niej znaczenia. Praca w Mysiadle będzie zatem 
najprawdopodobniej tylko pierwszym etapem jej migracji do Polski. 

                                                           
26 Organization for Economic Cooperation and Development, Trends in international migrations, Paris 1996; 
Wallace C., Chmouliar O. and Sidorenko V., "The Central European Buffer Zone", Wien, Institute for Advanced 
Studies 1997; Sik E., et al. (eds.), Refugees and migrants: Hungary at a crossroads, Budapest 1995. 
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Inaczej wygląda historia migracji trzydziestoletniej Swietłany, która przed przyjazdem 
do Mysiadła miała już doświadczenia migracyjne. W 1989 roku była w celach handlowych w 
Jugosławii, w 1990 � spędziła miesiąc w Polsce u rodziny. Po dwuletniej przerwie, kiedy 
urodziła trzecie dziecko, przyjechała do Polski ponownie i znalazła pracę w prywatnym 
gospodarstwie ogrodniczym. Była to praca sezonowa, wykonywana nielegalnie. Także jej mąż, 
starsza córka i siostra pracowali przy zbiorze malin w Polsce. Do Mysiadła trafiła w 1996 roku 
za pośrednictwem ukraińskiej firmy rekrutującej pracowników. Mąż także próbował pracy w 
Mysiadle ale szybko zrezygnował. Znalazł pracę w wytwórni płyt betonowych, do której jedzie 
już drugi raz.  

Po czterech miesiącach pracy w Mysiadle, Swietłana nie chce zmieniać zatrudnienia. 
Musi zarobić na zwrot długów zaciągniętych na leczenie małej córeczki, oprócz dwójki dzieci 
mają wraz z mężem na utrzymaniu starych rodziców. Poza tym, na Ukrainie nie ma pracy, 
znalezienie pracy dla kobiety jest jeszcze trudniejsze niż dla mężczyzny. Swietłana była 
świadoma gorszej pozycji kobiet na rynku pracy lecz nie mogła sobie pozwolić na bezczynne 
siedzenie w domu. Zatrudnienie w Mysiadle jest dla niej atrakcyjne: jest stabilne (półroczna 
perspektywa jest z jej punktu widzenia perspektywą długą) i ułatwiające systematyczne 
oszczędzanie (n.b. inaczej niż Marina, która wydawała w całości cotygodniowe zaliczki, 
Swietłana odkładała także część zaliczek jedząc kaszę przywiezioną z Ukrainy. Podobnie 
postępowały inne kobiety z jej pokoju, które żywiły się ziemniakami by zaoszczędzić jak 
najwięcej). W przypadku Swietłany można chyba powiedzieć o rodzinnym zarządzaniu 
ryzykiem: Swietłana ma pracę niskopłatną lecz względnie stabilną, jej mąż zaś podejmuje lepiej 
płatne lecz niestabilne prace sezonowe. Dodajmy, że praca obydwojga za granicą byłaby 
niemożliwa bez babci, które pod ich nieobecność opiekują się dziećmi. Rola opiekujących się 
dziećmi i mieszkaniem innych członków rodziny bywa bezzasadnie ignorowana. Tymczasem 
osoby takie są nieraz niezastąpionym członkiem migranckiego gospodarstwa domowego i 
filarem rodzinnych strategii migracyjnych. 
 
 

8. Pomoce domowe 

 
Obok pracy w budownictwie i rolnictwie, zajęciem podejmowanym często przez 

migrantów czasowych w wielu krajach, zwłaszcza pracujących nielegalnie, jest praca w 
charakterze pomocy domowych: gosposi, opiekunek do dzieci, sprzątaczek, itp. Skala tego 
zjawiska w Polsce jest praktycznie niemożliwa do oszacowania, właśnie z racji 
nierejestrowanego charakteru migracji i charakteru pracy, która odbywa się w czterech ścianach 
prywatnych domów. Fakt, że w Polsce pojawili się pośrednicy tego typu pracy � niektóre firmy 
zajmujące się pośrednictwem pracy w tej branży w Polsce już niedwuznacznie oferują 
cudzoziemskie gosposie i nianie � wskazuje na istnienie popytu na ich usługi, a więc zjawisko 
nie jest bynajmniej znikome.  

Praca pomocy domowych jest, by tak rzec, żeńskim odpowiednikiem zmaskulinizowanej 
pracy robotników budowlanych. Jest bardziej stabilna, obejmuje dłuższe okresy zatrudnienia, 
daje miejsce do mieszkania i wyżywienie, ale bywa gorzej opłacana niż praca na budowach. 
Oceniając jej atrakcyjność należy pamiętać o szczególnie trudnym położeniu kobiet na rynkach 
pracy w b. ZSRR. Np. młoda Litwinka pracująca u polskiej rodziny na Suwalszczyźnie zarabiała 
20 dolarów tygodniowo (plus mieszkanie i wyżywienie) będąc do dyspozycji gospodarzy 
praktycznie przez cały tydzień. Praca ta, zaproponowana przez polską rodzinę jej szwagierki, 
była po kilku miesiącach bezskutecznego poszukiwania pracy na Litwie ofertą wystarczająco 
atrakcyjną. Poza tym, jak powiedziała, "Polska jest blisko i bezpiecznie". Po czterech miesiącach 
pobytu jest zadowolona i pragnie zostać w Polsce dłużej, być może znajdzie inną, lepiej płatną 
pracę27. 

                                                           
27 Wywiad z Anainis z Litwy. 
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Ponieważ wywiady pogłębione objęły tylko parę osób pracujących w charakterze 
pomocy domowych trudno jest określić jak duże znaczenie ma przy tego typu pracy mechanizm 
migracji wahadłowej. Można się domyślać, że okresy pobytu w Polsce są w tym wypadku 
dłuższe niż pobyty robotników rolnych i budowlanych. Niemniej jedna z respondentek była w 
stanie pracować jako pomoc domowa w Polsce � najpierw w domu prywatnym a następnie w 
domu zakonnym pod Warszawą � i być zarazem zatrudnioną na część etatu w szpitalu na Litwie. 
Ten szczególny przypadek wynikał z pragnienia utrzymania części etatu do nieodległego 
momentu osiągnięcia wieku emerytalnego migrantki. Równoczesne zatrudnienie w Polsce i na 
Litwie było możliwe dzięki odpowiedniemu ułożeniu grafiku dyżurów pielęgniarskich 
respondentki. Raz na miesiąc miała kilka dni wolnych od pracy w Polsce. Jechała wtedy na 
Litwę, odpracowywała przypadające jej trzy doby dyżuru w jednym ciągu i wracała do Polski. 
Motywacją do tak niezwykłego trybu życia było pragnienie materialnego wsparcia syna, 
znajdującego się w trudnym położeniu28. 

Tendencja do nielegalnego zatrudniania migrantów w budownictwie, rolnictwie i 
gospodarstwach domowych jest zjawiskiem powszechnym w świecie. W sektorach tych mamy 
do czynienia z popytem na bardzo elastyczną i tanią pracę jakiej dostarczają migranci. 
Zatrudnienie ma tu często charakter sezonowy, czas pracy jest nienormowany, pracownicy 
mieszkają w miejscu pracy, nielegalna praca tego typu jest trudna do skontrolowania przez 
odpowiednie służby. Warunki te mogą być niezachęcające dla legalnych pracowników � stałych 
mieszkańców ale odpowiadają wielu migrantom. Płaca jest satysfakcjonująca w porównaniu z 
zarobkami w kraju pochodzenia; sezonowy charakter pracy nie przeszkadza migrantom 
krótkookresowym; zakwaterowanie w miejscu pracy uwalnia od kłopotliwego poszukiwania 
noclegu i pozwala dodatkowo wydłużyć czas pracy; zaś uniknąć kontaktu z inspektorem pracy 
nielegalnie pracujący cudzoziemiec chce tak samo jak jego pracodawca.  

Wydłużony czas pracy odpowiada pracodawcom zainteresowanym w jak najszybszym 
ukończeniu remontu czy zbioru owoców ale odpowiada też wybitnie ekonomicznemu 
charakterowi migracji. Czas zarobkowego pobytu za granicą jest często "czasem wyłączonym" z 
normalnego życia i podporządkowanym zarobkowaniu. Respondenci wykazywali niezwykłą 
aktywność ekonomiczną, kompensując wydłużaniem czasu pracy. niskie stawki godzinowe. 
Respondenci uważali za rzecz zwykłą pracę przez 12 godzin dziennie i więcej, przez sześć dni w 
tygodniu, a nieraz i w niedziele. Niektórzy poświęcali na pracę praktycznie cały czas z 
wyjątkiem kilku godzin potrzebnych na prostą regenerację sił (sen, posiłki, krótkie odpoczynki). 
Gdy porównamy standardowy tydzień pracy Polaka z tygodniem pracy imigranta, to okazuje się, 
że ten drugi może być nawet dwa razy dłuższy. Fakt ten należy brać pod uwagę rozpatrując np. 
udział migrantów w rynku pracy.  

Komplementarną do maksymalizacji zarobków w określonym czasie cechą badanych 
migracji jest wysoka stopa oszczędności osiągana podczas pobytu za granicą. Prawidłowość tę 
odnotowano w badaniach w wielu krajach. Respondenci w badaniu ISS twierdzili, że ich bieżące 
wydatki w Polsce sięgają od 25% do 60% zarobków, czyli że zaoszczędzają 40%�75% 
zarobków, i to zarobków wcale niewysokich. Stopa oszczędności zależy bowiem od 
bezwzględnej wysokości zarobków ale i niezwykle wśród migrantów rozwiniętej zdolności 
minimalizacji kosztów, co zasygnalizowano już na przykładzie handlującej Białorusinki Anny 

Inna godną odnotowania cechą była gotowość migrantów do podejmowania za granicą 
prac, które z jakichś względów uważali za będące poniżej ich statusu, "brudne" czy też 
poniżające � zajęć, których raczej nie podjęliby się w rodzinnym mieście. Gotowość taka jest 
odnotowywana wśród imigrantów w innych krajach. Wielu respondentów badania ISS deklaruje 
wyższe wykształcenie, spotyka się wśród nich naukowców i specjalistów różnych dziedzin 
wykonujących proste prace fizyczne. Poczucie pewnego skrępowania rodzajem prowadzonej 
działalności dotyczy w szczególności handlu. Jeden z migrantów tak wspominał swój handlowy 
wyjazd do Polski: "Tydzień stałem na granicy, tydzień czekałem na granicy w autobusie...! 
Niczego tam [nie było], żadnego sanitariatu, to było straszne, okropne to było. (...)  Pojechałem 

                                                           
28 Wywiad z Ireną z Litwy. 
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do Polski z torbami, rozumiesz z torbami � wstyd mi było, kurcze, na bazarze stać i 
sprzedawać." Warto tu dodać, że połączona z poczuciem wstydu niechęć do handlu znalazła 
wyraz w wypowiedziach także innych respondentów, oraz że ambiwalentny stosunek do handlu 
potwierdzają badania w innych krajach Europy Środkowej29.  
 
 

9. Dlaczego do Polski? 

 
Pytanie o przyczyny (motywy) migracji do Polski zadawano cudzoziemcom objętym 

badaniem ISS zarówno podczas wywiadów pogłębionych jak i sondażu. W szczególności 
chodziło o ustalenie dlaczego migranci decydują się na wyjazd właśnie do Polski a nie jakiegoś 
innego kraju. Skłaniające do migracji społeczno-gospodarcze lub polityczne warunki w kraju 
pochodzenia nie determinują przecież konkretnego kierunku migracji.  

Odpowiedź, że w Polsce można dobrze (lepiej) zarobić była najczęstszą ale też oczywistą 
wobec przeważnie zarobkowego charakteru migracji z b. ZSRR. Odpowiedź ta przestaje być 
banalna jeśli rozdzielić warstwy z których się składa: ile wynosi "dobry zarobek" czyli ile 
migrant może w Polsce zarobić, jakie są różnice płac między Polską a krajem pochodzenia oraz 
między Polską a innymi potencjalnymi krajami migracji, jakie są możliwości znalezienia pracy 
(lub prowadzenia handlu), wreszcie jakie ryzyko wiąże się z migracjami zarobkowymi do 
Polski, to znaczy jakie wiążą się z nimi zagrożenia.  

Wysokość deklarowanych przez respondentów zarobków w Polsce była bardzo 
zróżnicowana. Sięgała od kilkudziesięciu dolarów do kilku tysięcy dolarów miesięcznie na 
czysto. Górna granica zarobków, pomijając kwestię jej wiarygodności, jest tu nieistotna, 
interesują nas bowiem warunki brzegowe poniżej których migracje przestają być uważane za 
opłacalne. Najniższe sumy, poniżej stu dolarów miesięcznie, znajdujemy w wywiadach z 
osobami, dla których migracje były zajęciem dodatkowym, zajmującym stosunkowo niewiele 
czasu30. W przypadkach gdy migracje są krótkotrwałe (głównie związane z handlem) ale 
stanowią główne źródło utrzymania, jako niskie dochody podawano sumy rzędu 100�150 
dolarów miesięcznie. Kwota 200 dolarów była podawana jako zupełnie satysfakcjonująca. 
Przypomnijmy, że mowa o dochodach po odjęciu kosztów podróży, pobytu, itd. Deklarowane 
zarobki w kraju pochodzenia wynosiły zwykle kilkadziesiąt dolarów (od 20 do 80$). Zatem 
różnice między zarobkami w kraju pochodzenia i w Polsce są przynajmniej parokrotne, zaś w 
liczbach bezwzględnych wynoszą od kilkudziesięciu do kilkuset dolarów. Ponieważ podobne lub 
zdecydowanie wyższe dochody można osiągnąć w wielu innych krajach poza Polską istotne 
wydają się pozostałe argumenty na rzecz migracji do Polski. Najważniejsze z nich streściła 
zwięźle cytowana już migrantka z Litwy: "bo Polska jest blisko i bezpiecznie". 

                                                           
29 Wywiad z Piotrem. Zob. też Wallace C., Bedzir V., Chmouliar O., "Spending, saving or investing social capital: 
the case of shuttle traders in post-Communist Central Europe", Institute for Advanced Studies, Vienna 1997. 
30 Np. Ukrainka Ganna przywoziła z nieregularnych wyjazdów handlowych po 50-90$. 
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10. Bliskość 

 
Dla badanych migrantów Polska jest bliska na kilka sposobów. Po pierwsze jest bliska 

geograficznie. Dla wielu mieszkańców zachodniej części b. ZSRR jest najbliższym krajem gdzie 
"można dobrze zarobić". Bliskość Grodna, Lwowa, Mińska, Wilna, Tarnopola, itd. do polskiej 
granicy oznacza krótszy czas podróży oraz � co być może ważniejsze � jej niższy koszt: "Polska 
jest tuż obok i można szybko dojechać, przekroczyć granicę... do innego kraju nie starczyło by 
mi pieniędzy" � powiedział jeden z migrantów31. 

Po drugie, Polska jest "bliska" ze względu na łatwość wjazdu, czyli niskie bariery 
formalne dla przekraczających polską granicę obywateli krajów b. ZSRR. Wjeżdżają oni do 
Polski w ramach ruchu bezwizowego, za okazaniem zaproszenia od obywatela polskiego lub 
tzw. vouchera. Voucher, który formalnie miał być dowodem opłacenia w biurze turystycznym 
kosztów pobytu w Polsce jest zwykle zwykłym świstkiem, kupowanym przed granicą lub w 
kiosku na dworcu za mniej niż równowartość kilkudziesięciu groszy. Także zaproszenia są 
przedmiotem handlu. Faktycznie więc wjazd do Polski odbywa się na podstawie paszportu. 
Łatwość wjazdu mieszkańców b. ZSRR na terytorium Polski jest szczególnie widoczna w 
porównaniu z ich ograniczonymi możliwościami wjazdu do Niemiec i innych krajów Europy 
Zachodniej. Wielu spośród badanych migrantów deklarowało chęć pracy na Zachodzie lecz 
zaraz dodawało, że jest to znacznie trudniejsze niż migracje do Polski, przede wszystkim z 
powodu konieczności uzyskania (i opłacenia) wizy. 

Po trzecie, Polska jest dla przybyszów z b. ZSRR bliska językowo. Nawet nie znający 
polskiego migranci mówiący po rosyjsku, ukraińsku czy białorusku mogą łatwo porozumieć się 
z Polakami. Tym, którzy przebywają w Polsce przez dłuższy czas lub wielokrotnie nauka 
polskiego idzie łatwo. Większość respondentów wywiadów pogłębionych twierdzi, że nauczyła 
się polskiego bardzo szybko choć początkowo nie znała go prawie wcale. Wielu ogląda polską 
telewizję lub słucha radia. Bliskość językowa Polski była porównywana zwłaszcza z barierą 
komunikacyjną, którą migranci napotkaliby w Niemczech i innych krajach Europy Zachodniej. 

Wydaje się, że mówiąc o łatwości dogadania się z Polakami niektórzy respondenci mieli 
na myśli jeszcze coś więcej niż podobieństwo języków � coś co można by nazwać niska barierą 
interpersonalną. Migranci-sprzedawcy wspominają, że wielu polskich klientów lubi zagadać, 
potargować się. "Komunikacja z Polakami [była] dobra � rozumiemy mowę słowiańską, i na 
bazarach stosunek dobry, nikt nie poniżał" � powiedziała jedna z respondentek z Ukrainy32. 
Stwierdzali też, że wielu Polaków dobrze rozumiało ich położenie (tj. warunki materialne 
zmuszające do parania się handlem bazarowym)33. Respondenci zwykle szybko znajdywali 
zakwaterowanie i często był to nocleg w polskich domach, jak to określali "u znajomych", co 
wydaje się godne podkreślenia34. Wielu respondentów twierdzi, że ma polskich znajomych i 
przyjaciół. Oczywiście mamy też relacje o objawach niechęci wobec "Ruskich" ale z treści 
wywiadów wynika, że migrant ze Wschodu przeważnie łatwo nawiązuje kontakty z Polakami. 
Wyniki sondażu potwierdzają to: olbrzymia większość respondentów z b. ZSRR twierdziła, że 
Polacy są życzliwi i tolerancyjni. 

Last but not least, za specyficzną odmianę "bliskości" można uznać znaczną dostępność 
polskiego rynku pracy. Chodzi przede wszystkim o duży i łatwo dostępny nieformalny rynek 
pracy. Badania GUS dowodzą, że szara strefa obejmuje w Polsce pracę około 2,5 miliona osób, z 
czego dla 1,1 miliona jest to wyłączne lub główne źródło utrzymania35. Z wywiadów 
pogłębionych wynika jednoznacznie, że znalezienie pracy przez przybysza z b. ZSRR nie jest 
sprawą trudną i brak formalnego zezwolenia nie jest istotną w tym przeszkodą. Wielu z nich robi 

                                                           
31 Wywiad z Iwanem. 
32 Wywiad z Antoniną (na Ukrainie). 
33 Wywiady z Władimirem z Kijowa, z Ukrainką Katarzyną. 
34 Za nocleg oczywiście płacili. Na początku lat 90-tych mogła to być zapłata towarem - najchętniej wódką. 
35 Szara gospodarka w Polsce: rozmiary, przyczyny, konsekwencje, Z Prac Zakładu Badań Statystyczno-
Ekonomicznych GUS, nr 233, Warszawa 1996. 
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to od lat. Choć dokładne proporcje cudzoziemców zatrudnionych legalnie i nielegalnie są bardzo 
trudne do określenia, to nie ulega wątpliwości, że olbrzymia większość migrantów z b. ZSRR 
podejmuje w Polsce pracę bez wymaganego zezwolenia. Nie dzieje się tak dlatego, iż Urzędy 
Pracy odrzucają znaczną część podań � wprost przeciwnie, wnioski rozpatrzone negatywnie 
stanowią znikomą część liczby wniosków zatwierdzonych36. W żadnej z rozpoznanych w 
badaniu ISS historii migrantów wykonujących nierejestrowaną pracę najemną nie stwierdzono 
faktu nieotrzymania zezwolenia na zatrudnienie37. Większe znaczenie może mieć długa i 
skomplikowana procedura uzyskiwania zezwolenia. Procedura ta w szczególności nie przystaje 
do różnego rodzaju prac dorywczych i sezonowych, których często podejmują się migranci38. 
Wydaje się jednak, że najważniejsza przyczyna leży w chęci tak pracodawcy i pracownika, by 
zatrudnienie było nierejestrowane czyli wolne od podatku, opłat ZUS i ograniczeń prawnych. 
Praca większości cudzoziemców odbywa się w szarej strefie z tych samych powodów co praca 
2,5 miliona Polaków. I z tych samych powodów nielegalne zatrudnienie nie jest postrzegane 
jako niebezpieczne. 
 
 

11. Związki osobiste i historyczne 

 
Pytając o przyczyny migracji do Polski należy pamiętać, że migracje nie zachodzą 

pomiędzy krajami, których nic nie łączy. Nacisk na różnorakie związki łączące kraje imigracji i 
emigracji kładzie zwłaszcza teoria systemów migracyjnych, która dzięki swej 
wielopłaszczyznowości jest szczególnie przydatna do analizy migracji w Europie Środkowej39. 
W indywidualnych historiach respondentów, którzy wzięli udział w badaniu ISS wnikliwy 
czytelnik odnajdzie różnorakie, historycznie ukształtowane związki o charakterze politycznym, 
gospodarczym, kulturowym i osobistym, łączące Polskę z krajami ich pochodzenia.  

Wywiady pogłębione pokazują zwłaszcza związki osobiste, jak posiadanie krewnych i 
znajomych w Polsce. Krewni w Polsce bywali respondentom pomocni zwłaszcza przy 
pierwszym pobycie, przysyłając zaproszenia, udzielając gościny, służąc radą. Krewni 
respondentów w Polsce niekoniecznie byli etnicznymi Polakami. Migranci korzystają też z 
pomocy krewnych (i znajomych) � członków mniejszości narodowych40. Oprócz związków 
rodzinnych w migracjach do Polski przydatne okazywały się też osobiste kontakty nawiązane w 
okresie PRL, kiedy to wielu Polaków odwiedzało ZSRR w celach służbowych lub turystycznych 
(a zarazem zwykle handlowych)41. Do Polski, zwłaszcza pod koniec lat 80-tych przyjeżdżało 
wiele wycieczek z ZSRR. Zapoznani przy takich okazjach Polacy byli potem pomocni przy 
zdobywaniu potrzebnych informacji, załatwianiu zaproszeń, noclegu, itd. Polscy "znajomi" � 
osoby pozostające w luźnych ale dających pewien poziom zaufania związkach wspartych 
wzajemnymi przysługami � byli bardzo cenną formą międzynarodowego kapitału społecznego. 

Warto wspomnieć, że wpływ na migracje do Polski ma też sam fakt (choćby częściowo) 
polskiego pochodzenia, o którym respondenci mówili zaskakująco często. Był wymieniany jako 
dodatkowa przyczyna zainteresowania Polską, miewa też znaczenie praktyczne, np. pomaga w 
uzyskaniu stypendium, a w niektórych wypadkach może dać podstawę do ubiegania się o 
                                                           
36 Informacja Krajowego Urzędu Pracy. 
37 O zezwolenie na zatrudnienie obcokrajowca występuje do właściwego Urzędu Pracy i pracodawca. Na tej 
podstawie migrant otrzymuje wizę 06 z pozwoleniem na pracę. 
38 Paradoksalne niedostosowanie przepisów do charakteru zatrudnienia w tym segmencie rynku pracy, w którym 
popyt na migrancką siłę robocza jest szczególnie duży nie jest zresztą przypadłością tylko polskiego prawa. Wydaje 
się, że jest to głęboka, strukturalna wada związana z szybką ewolucją współczesnych rynków pracy. 
39 O teorii systemów migracyjnych zob.: Kritz, M. and L. Lean Lim, H. Zlotnik, (eds.), International Migration 
Systems: A Global Approach, Oxford 1992. 
40 Np. wywiady z Ganną i Mirosławą za Ukrainy. 
41 Np. Piotr z Ukrainy nawiązał kontakt korespondencyjny z pewnym Polakiem wskazanym przez znajomego jako 
osoba zainteresowana przyjazdem turystyczno-handlowym. Odwiedziwszy Piotra ów Polak zakupił kilka żelazek 
itp., a później pomógł Piotrowi przyjechać do Polski. 
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formalne ułatwienia imigracyjne42. W badaniu sondażowym deklarację o posiadaniu polskich 
przodków składali respondenci we wszystkich próbach: wśród migrantów z kartą stałego pobytu i 
migrantów wizowych � co trzeci, zaś wśród migrantów nierejestrowanych � co szósty (po odjęciu 
Ormian co czwarty)43. Jeden z respondentów, uznający się za Litwina ale mający częściowo polskie 
pochodzenia, powiedział nawet, że z Litwy do pracy do Polski przyjeżdżają przede wszystkim 
litewscy Polacy. Być może respondenci chętnie przypominali sobie polskich przodków (zwykle 
zresztą w generacji dziadków a nie rodziców) oczekując pozytywnych reakcji polskich rozmówców. 
Jakiekolwiek by nie były ich motywy, dość często spotykany fakt polskiego pochodzenia jest 
przejawem historycznych związków Polaków, Litwinów, Ukraińców, Białorusinów i Rosjan na 
dawnych kresach II Rzeczpospolitej, a wcześniej w wielonarodowych imperiach � carskim i 
habsburskim. 

Z relacji migrantów można wydobyć także innego rodzaju związki, czasem tak oczywiste, ze 
trudne do zauważenia. Podkreślana już łatwość wjazdu do Polski w ruchu bezwizowym (i jej 
specyficzne przypadłości: vouchery) jest dla respondentów czymś oczywistym ale trzeba przecież 
pamiętać, że jest bezpośrednim skutkiem bliskich związków między Polską Ludową a ZSRR, a 
dokładnie odnośnej umowy między ZSRR a PRL z 1979r. Przykładem wpływu związków 
gospodarczych z okresu komunistycznego jest opisany wyżej transgraniczny handel częściami do 
samochodów Łada, który jest możliwy dzięki nieprzypadkowej popularność tych pojazdów w 
Polsce. Można przypuszczać, że do gwałtownego rozwoju handlu transgranicznego przyczyniło się 
także załamanie wymiany handlowej opartej na strukturach RWPG. Innym wyrazem dawnych 
związków, a ściśle zależności od ZSRR była powszechna i obowiązkowa nauka rosyjskiego, która w 
jakimś stopniu przyczynia się dziś do wspomnianej łatwości komunikację między Polakami a 
przybyszami ze wschodu (w tym np. Ormianami, którzy także uczyli się lingua franca bloku 
sowieckiego). Rosyjskojęzyczna społeczność w Polsce odziedziczyła po okresie PRL pewne 
instytucje przydatne diasporze, np. szkołę rosyjską, konsulaty czy wreszcie podstawę sieci 
migracyjnych w postaci dobrze już osiadłych w Polsce imigrantów, którzy mogą służyć pomocą i 
informacją nowoprzybyłym pobratymcom (osoby takie pojawiają się w relacjach kilku migrantów). 
Wymagającą wspomnienia choć rzadko poruszaną w wywiadach formą wcześniejszych związków 
polsko-radzieckich o charakterze poniekąd migracyjnym było stacjonowanie na terytorium PRL 
kilkudziesięciu tysięcy żołnierzy radzieckich. Jakkolwiek żyli oni w daleko posuniętej izolacji od 
polskiego otoczenia, to służba wojskowa za granicą bywa wymieniana przez respondentów jako 
pierwsze doświadczenie wyjazdu poza ZSRR. 

Listę różnorakich związków między Polską a krajami b. ZSRR, które okazały się trwalsze 
niż PRL i ZSRR i mają wpływ na zjawiska migracyjne, można by kontynuować. Tutaj zauważmy 
tylko pewien paradoks: w zachodniej literaturze na temat międzynarodowych związków mających 
wpływ na rozwój migracji wymienia się uprzednią zależność gospodarczą i polityczną (zwłaszcza w 
obrębie imperiów kolonialnych) lub wcześniejsze programy importu siły roboczej jako czynniki 
rozwoju migracji do dawnego imperialnego centrum (z d. kolonii brytyjskich do Zjednoczonego 
Królestwa, z Afryki Północnej do Francji)44. Tego typu zależności między PRL a ZSRR bez 
wątpienia istniały, funkcjonowały też programy w ramach których wiele tysięcy Polaków pracowało 
(dobrowolnie) w ZSRR aż do lat 80-tych, jednak obserwowane dziś ruchu migracyjne mają 
odwrotny kierunek niż dawna zależność polityczno-gospodarcza. 
 
 

                                                           
42 Wyw. z Ukrainką Swietłaną, Anainis z Litwy, Iwanem z Białorusi, Jonasem z Litwy, Ludką z Ukrainy, Galiną z 
Ukrainy. Anainis ma rodzinę mieszaną polsko-litewską. Swoistą odmianą "polskiego pochodzenia" - nie etnicznego 
ale terytorialnego - jest pochodzenie ojca respondentki Antoniny, który został jako Ukrainiec wysiedlony po wojnie 
z Bieszczad. Czołowym przykładem ułatwień w imigracji wynikających z polskiego pochodzenia jest tzw. 
repatriacja, tzn. program ułatwiający przesiedlanie się osób polskiego pochodzenia z Kazachstanu. 
43 Odsetki te są niezwykle wysokie, zważywszy, że społeczności polskie w krajach pochodzenia migrantów 
stanowią bardzo niewielki ułamek populacji. 
44 Np. Castles S., Miller M., The Age of Migration, London 1993. 



© Copyright by Instytut Studiów Spolecznych 25 

12. Bezpieczeństwo i legalność 

 
Podobnie jak można wskazać różne aspekty bliskości Polski dla migrantów, także ich 

bezpieczeństwo daje się rozłożyć na kilka elementów. Respondenci wspominali różne rodzaje 
(nie)bezpieczeństwa i ryzyka doświadczane podczas migracji: od bezpieczeństwa fizycznego i 
materialnego (tj. kwestii zagrożenia przestępczością), przez ryzyko represji ze strony polskiej 
policji (straży miejskiej, inspekcji pracy, celników), po ryzyko migracji ekonomicznie nieudanej 
(tj. poniesienia strat zamiast osiągnięcia dochodu). Podkreślmy, że będzie tu mowa o 
subiektywnym poczuciu bezpieczeństwa, a nie o obiektywnych wskaźnikach przestępczości, 
wydaleń, itp. Postrzeganie bezpieczeństwa i ryzyka przez migrantów jest dla nas ważniejsze niż 
obiektywny stan rzeczy, bo staramy się wszak dociec motywów migracji do Polski i takiego a 
nie innego postępowania migrantów. Te zaś są reakcją na rzeczywistość postrzeganą przez 
migrantów, a nie rzeczywistość obiektywną. Ponadto właśnie względny charakter poczucia 
bezpieczeństwa wyjaśnia w dużym stopniu fakt określania Polski przez migrantów jako kraju 
bezpiecznego i przyjaznego. 

Jeśli chodzi o bezpieczeństwo fizyczne (tzn. zagrożenie przestępczością) to daje się 
zauważyć spora różnica w położeniu migrantów handlujących i pracujących. Ci pierwsi 
wspominali zwłaszcza o "rekecie" czyli wymuszaniu haraczu, zazwyczaj zresztą przez 
przestępców rosyjskojęzycznych. W relacjach migrantów pracujących problem praktycznie się 
nie pojawia. Przyczyna tego leży zapewne właśnie w odmienności zajęć w Polsce. Handlarze są 
z dwu powodów bardziej narażeni na reket niż np. robotnicy budowlani czy rolni. Po pierwsze są 
bardziej widoczni i skupienie w określonych miejscach � gdy sprzedają towar można ich łatwo 
znaleźć na bazarach itp. miejscach handlu. Po drugie handlarze są bardziej łakomym kąskiem 
gdyż posiadają gotówkę, zwłaszcza po sprzedaniu towaru. Niezależnie czy mają towar czy 
gotówkę � mają wiele do stracenia, więc łatwiej ściągać z nich haracz. Natomiast migranci-
pracownicy są mniej widoczni, trudniejsi w lokalizacji  

i zwykle mają przy sobie mało gotówki. Np. z badania giełdy pracy w Piasecznie wynika, 
że reketerzy tam się nie zjawiają gdyż migranci szukający tam zatrudnienia mają zbyt mało 
pieniędzy. Godne uwagi wydaje się, że wspominane przez migrantów przypadki reketu miały 
charakter doraźny, to znaczy nie polegały na regularnym ściąganiu haraczu ale na 
niesystematycznych wymuszeniach lub próbach wymuszenia pieniędzy przez różne nieznane 
osoby i grupy. Być może niektórzy respondenci ukrywali, że są obiektem regularnego poboru 
haraczu. Bardziej prawdopodobne jest jednak, że taki system haraczu nie rozwinął się z powodu 
ruchliwości migrantów oraz małej skali ich transakcji i dochodów. 

Pomimo niewątpliwego poczucia zagrożenia reketem wśród migrantów handlujących, 
Polska zdaje się być miejscem mniej niebezpiecznym niż niektóre inne kraje przez nich 
odwiedzane, jak Rosja czy Rumunia, a także takie kraje pochodzenia jak Ukraina czy Białoruś. 
Ponadto w samej Polsce zagrożenie reketem jest bardzo zróżnicowanie. Najbardziej 
niebezpieczne są podobno duże ośrodki jak Warszawa czy Lublin i województwa wschodnie. 
Znacznie bezpieczniej jest w małych miastach i w zachodniej części kraju45. 

Ryzyko niepożądanego kontaktu z policją (strażą miejską, inspekcją pracy, inspekcją 
podatkową, celnikami) odnosi się do szeregu sytuacji, które prowadzą do płacenia różnego 
rodzaju podatków, opłat i kar pieniężnych, grożą zatrzymaniem, deportacją, itp. Kontakt z 
policją jest niepożądany nie tylko z obawy przed karą za nielegalną pracę, handel czy pobyt ale 
ze względu na zjawisko wykorzystywania niezbyt jasnego statusu migranta do wymuszania od 
niego łapówki. Z relacji respondentów wynika, że wymuszanie łapówek, czyli reket w 
wykonaniu różnych stróżów prawa nie jest w Polsce faktem sporadycznym. Zresztą, z punktu 
widzenia płacącego nie ma zbyt wielkiej różnicy między mandatem oficjalnym, pobraną zamiast 
niego łapówką czy haraczem ściąganym "za ochronę" � jest to po prostu strata, wydatek nie 
przynoszący w zamian dostrzegalnych korzyści. W pewnym sensie oficjalne opłaty, kary i reket 

                                                           
45 Wywiad z Władimirem. 
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wydają się tylko różnymi formami haraczu, które migrant czuje się zmuszony płacić silniejszym 
od siebie i których stara się unikać na wszelkie sposoby. 

Z podobnych powodów co w przypadku zagrożenia reketem (większa widoczność) 
migranci-sprzedawcy poruszali kwestię ryzyka niepożądanego kontaktu z różnymi służbami 
znaczniej częściej niż migranci-pracownicy. Dla tych drugich jest to bardziej zagrożenie 
hipotetyczne niż doświadczane na co dzień, co zdaje się świadczyć o ograniczonej skuteczności 
kontroli nielegalnego zatrudnienia. Podobnie jak przy innych odmianach bezpieczeństwa, 
poczucie zagrożenia/braku zagrożenia ze strony różnych policji ma charakter względny. Na 
przykład migranci z Ukrainy porównują swe bezpieczeństwo w Polsce z bezpieczeństwem w 
Rosji gdzie wielu pracowało lub handlowało: "W Warszawie normalnie sobie wyjdę..., na bazar 
sobie pójdę, nikt ani [nawet] z policji mnie nie zatrzyma. A tam [w Rosji] wyjdziesz normalnie 
ubrany � cap cię za skórę: dawaj paszport, acha, Ukrainiec! dawaj 10 dolarów grzywny... Po 
prostu tak, on [policjant] nie gada, zanim dojdziesz do bazaru to [nawet i] pięć razy tak [złapią]." 
Polską policję ocenił też jako "kulturalną" w porównaniu z policją ukraińską46. Bardzo podobne 
słowa znajdujemy w relacji innego migranta: "do Polski można przyjechać bez żadnych 
problemów i bezpiecznie. Gdy jechałem dwa lata temu zarobić w Rosji,[to] podchodzi policjant, 
[ma] karabin na szyi: ręce do góry, dokumenty � mówi. W Polsce też są policjanci ale kulturalni. 
W Polsce jest bezpieczniej."47 Nie mamy porównań ryzyka niepożądanego kontaktu z policją w 
Polsce i innych krajach Europy Środkowej ale wydaje się, że w Polsce nie jest ono większe niż u 
naszych południowych sąsiadów48. 

Jak pamiętamy, wśród migrantów-handlarzy obawy przed policją czy strażą wiązały się 
często z konfliktem z polskimi konkurentami. Bardzo możliwe, że do braku takich obaw u 
migrantów-pracowników przyczynia się brak konfliktów na tle konkurencji (a przynajmniej ich 
nieporównanie rzadsze występowanie). Wywiady z migrantami wykonującymi różne prace 
najemne nie mówią o konfliktach na tle konkurencji. W kilku przypadkach respondenci wprost 
zaprzeczali istnieniu konkurencji o pracę między Polakami a cudzoziemcami. Różnica ta jest na 
tyle wyraźna, że wskazuje chyba na faktycznie słabe postrzeganie migranckich robotników np. 
na budowach jako konkurentów. Warto w tym miejscu zauważyć, że do tej pory polskie związki 
zawodowe � w przeciwieństwie do związkowców w Niemczech czy Francji � nie wyrażały 
protestów przeciw zatrudnianiu cudzoziemców. Jedynym znanym wyjątkiem od tej reguły jest 
konflikt między polskimi lekarzami a zatrudniającą rosyjskich lekarzy prywatną kliniką w 
Poznaniu49.  

Szczególną odmianą poczucia bezpieczeństwa jest ryzyko migracji nieudanej, to znaczy 
przynoszącej straty. Otóż w omawianych wywiadach przypadki całkowicie nieudanej migracji 
się nie pojawiają (nie licząc informacji o ofiarach kradzieży lub reketu). Nawet gdy migrantowi 
nie udało się zrealizować pierwotnych planów � nie dostał pracy na którą liczył, nie mógł 
sprzedać towaru po założonej cenie, itp. � znajdował dochód zastępczy, np. z pracy dorywczej. 
Zapewne przypadki nieudanych migracji zarobkowych miały miejsce i np. nie mogły być 
odnotowane w badaniu ISS, bo pechowi przybysze wycofali się z migracji. Stosunkowo niskie 
poczucie ryzyka nieudanej migracji daje się dobrze wyjaśnić przez opisane wyżej duże 
prawdopodobieństwo znalezienia prac dorywczych stanowiące swoiste ubezpieczenie migracji. 
Zauważmy przy okazji, że nie bez wpływu jest tu bliskość Polski. Niskie dochody z 
krótkotrwałych i zwykle niskopłatnych prac dorywczych mogą spełniać funkcję ubezpieczenia 
tylko dlatego, że koszt migracji do Polski jest niski. 

Wysoką niestabilność pracy migrantów, zwłaszcza pracy nielegalnej, oraz znaczne w 
takich warunkach ryzyko niedotrzymania umowy przez pracodawcę i innych nadużyć z jego 
                                                           
46 Wywiad z Piotrem. 
47 Wywiad z Griszą. 
48 Wallace C., Chmouliar O., Bedzir V., "Spending, saving or investing...", s. 25-27.  
49. Spór między właścicielem kliniki "Korwita" a Izbą Lekarską był obszernie opisany w prasie w 1995 r. Przy tej 
okazji nie wspomniano o żadnym innym konflikcie na tle pracy cudzoziemców. Argumentem osłabiającym 
porównanie postawy związków zawodowych polskich i np. niemieckich jest bardzo słabe tzw. uzwiązkowienie w 
branżach budowlanych i rolnych gdzie koncentrują się migranci. 
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strony podaje się w literaturze na temat migracji jako istotne obciążenie zmniejszające 
atrakcyjność pracy za granicą. Polscy pracodawcy także nierzadko nie dotrzymują warunków 
umowy. Podczas badania stwierdzono różne tego przykłady, np. próby zaniżania zapłaty za 
wykonaną pracę50. Jednak temat ten, jakkolwiek obecny, nie przewija się w wywiadach jako 
problem kluczowy. Być może i tym razem poczucie bezpieczeństwa jest względne: ryzyko 
nieotrzymania należnej zapłaty za pracę w Polsce jest niższe niż nagminne, wielomiesięczne 
zaleganie z wypłatą w zakładach pracy kraju pochodzenia, który to problem respondenci 
poruszali dość często i z przejęciem. Brzmi to paradoksalnie: będąc nielegalnie zatrudnionym 
cudzoziemcem można mieć większe poczucie tego rodzaju bezpieczeństwa niż pracując legalnie 
we własnym kraju, w dużym państwowym przedsiębiorstwie. 

Paradoks ten przypomina, że powyższe uwagi o poczuciu bezpieczeństwa odnosiły się do 
migrantów w mniejszym lub większym stopniu nielegalnych. Olbrzymia większość migracji do 
pracy z b. ZSRR odbywa się bez wymaganego zezwolenia. W jeszcze większym stopniu 
nieudokumentowane są migracje handlowe. Legalność pracy zależy od legalności pobytu i 
legalności zatrudnienia, przy czym ta ostatnia jest stopniowalna, bowiem można pracować 
częściowo w sferze legalnej a częściowo w szarej. Legalność handlu ma trzy "warstwy" � zależy 
od legalności towaru, legalności handlu i legalności pobytu migranta. Może to być legalny, to 
jest zarejestrowany i opodatkowany handel legalnym towarem w wykonaniu legalnie 
przebywającego w Polsce cudzoziemca (np. wietnamskie firmy handlowe); handel takim samym 
towarem przez legalnie przebywającego w Polsce migranta ale niezarejestrowany i 
nieopodatkowany (często ta sama osoba działa częściowo w strefie legalnej a częściowo w 
szarej); nieopodatkowany handel legalnym towarem podczas nielegalnego pobytu (jak to jest 
często w przypadku Ormian); wreszcie zupełnie nierejestrowana i nieopodatkowana działalność 
handlowa podczas nielegalnego pobytu, do tego nielegalnym towarem. To właśnie znacznie 
dłuższy nieprzerwany pobyt w Polsce zajmujących się handlem wewnętrznym Ormian stawia 
ich z formalnego punktu widzenia w trudniejszym położeniu niż wahadłowych handlarzy 
transgranicznych. Ci drudzy, dzięki częstemu przekraczaniu granicy przynajmniej nie naruszają 
trzymiesięcznego okresu pobytu dopuszczanego w ruchu bezwizowym. Różnice między 
różnymi stopniami nielegalności widzą sami migranci: "nasz towar jest legalny � my nie" 
powiedział jeden z półosiadłych Ormian51.  

Jak długo migranci pozostają na niskim stopniu nielegalności (np. nie sprzedają trefnego 
towaru, nie wywołują awantur) i nie antagonizują jakiejś wpływowej grupy, mogą liczyć na 
pobłażliwość lokalnych władz, które wolą nie dostrzegać prawnych zawiłości pobytu i handlu 
cudzoziemców. Można powiedzieć, że migranci handlowi działają w Polsce w sferze 
tolerowanej półlegalności � ten termin zdaje się dobrze oddawać trwający od kilku lat, 
powszechnie znany acz przeważnie nierejestrowany i nieopodatkowany handel w wykonaniu 
obcokrajowców przyjeżdżających do Polski w ramach ruchu bezwizowego. Kontrola ze strony 
policji czy straży miejskich bywa czasem dotkliwa, ogranicza rozmiary handlu nie likwidując go 
jednak � jak dotąd � całkowicie. Z opowiadań migrantów wynika, że kontrole policji i straży są 
znacznie częściej okazją do ściągania "podatku tolerancyjnego" niż wszczynania procedury 
deportacyjnej, która jest kosztowna i kłopotliwa. Organy kontroli podatkowej prowadzą czasem 
działania wobec handlujących na bazarach cudzoziemców lecz w gruncie rzeczy nie są nimi 
zainteresowane, przynajmniej tak długo jak skala działalności poszczególnych handlarzy jest 
niewielka. Według relacji naczelnika wydziału kontroli Urzędu Skarbowego w jednym z miast 
posiadających rozległy bazar na którym handlują też cudzoziemcy, nawet zatrzymanie 
obcokrajowca trudniącego się nierejestrowanym handlem wraz z towarem, co nie jest takie 
proste, nie może być uważane za sukces. Szacowane straty Skarbu Państwa i wartość zajętych 
przedmiotów są zwykle niższe niż koszt przeprowadzenia kontroli i egzekucji należności. 
Kontrola drobnych, ruchliwych handlarzy jest po prostu zbyt trudna i nieopłacalna52.  
                                                           
50. Zob. np. R. Antoniewski, "Przyczynek do badań...". 
51. M. Kozlowski, "Wave of Immigrants Taps Rapid Growth in Central Europe", Wall Street Journal 25.9.97. 
52. Referat na konferencji w zorganizowanej przez MSWiA i Urzad Wojewódzki w Szczecinie, Pobierowo, wrzesień 
1996. 
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W tym miejscu można ponownie porównać daniny ściągane przez państwo z haraczem 
ściąganym przez świat kryminalny. Z tych samych powodów dla których migranci trudniący się 
drobnym handlem lub pracą są nieopłacalnym obiektem kontroli skarbowej, wydają się być 
także dla reketerów obiektem mniej atrakcyjnym niż większe i bardziej stabilne 
przedsiębiorstwa. Jakkolwiek koszty ściągania reketu są na pewno niższe a procedury prostsze 
niż odpowiednie koszty i procedury służb skarbowych, to i tu istniej próg opłacalności. Fakt, że 
reket, o którym mówili respondenci nie ma charakteru systematycznego można w jakiejś mierze 
wiązać z małą skalą transakcji czyli istotą drobnego handlu transgranicznego. Być może większe 
przedsiębiorstwa handlowe nie wyparły dotąd drobnych handlarzy dlatego, że są nieporównanie 
mniej odporne na zakusy świata kryminalnego. Innymi słowy, migrancki handel 
międzynarodowy jest drobny bo duży handel niesie znacznie większe ryzyko obłożenia 
oficjalnymi lub nieoficjalnymi podatkami. 

Połączywszy uwagi dotyczące różnych odmian bezpieczeństwa i (nie)legalności migracji 
można dojść do wniosku, że klucz do wyjaśnienia rozwoju migracji do Polski leży na styku tych 
dwu kwestii. Wydaje się, że dynamiczny rozwój migracji zarobkowych (w celach handlowych i 
do pracy) do Polski był możliwy dzięki szczególnemu połączeniu atrakcyjności ekonomicznej, 
różnorakiej "bliskości" Polski i satysfakcjonującego bezpieczeństwa z faktycznym tolerowaniem 
"miękkich" odmian nielegalności, a zwłaszcza z istnieniem dużej i łatwo dostępnej dla 
migrantów szarej strefy gospodarki. Migranci � handlujący czy pracujący � obracają się w 
znacznej mierze w sferze półlegalnej, ale sferą tą rządzą pewne "cywilizowane" (tzn. racjonalne 
i zwiększające przewidywalność zachowań) reguły i obyczaje, a nie tylko prawo pięści. Jest to 
strefa pomiędzy tym co legalne a tym co kryminalne, strefa szara � nie czarna. Przed 
zdominowaniem przez świat kryminalny broni migrantów nie tylko polska policja ale właśnie 
specyficzne cechy omawianego strumienia migracji utrudniające tak legalne opodatkowanie jak 
ściąganie haraczu. 

Bezpieczeństwo jako czynnik względnej atrakcyjności Polski, ma zapewne mniejsze 
znaczenie niż różne odmiany bliskości czy podstawowa atrakcyjność ekonomiczna. Jest tak 
przynajmniej w przypadku migracji czasowych. Trzeba jednak przypomnieć, że wśród 
respondentów z badania ISS jest też grupa migrantów intencjonalnie lub faktycznie 
długoterminowych. I tak, np. dramatyczne okoliczności wyjazdu z kraju niektórych Ormian 
(wojna z Azerami, blokada gospodarcza i załamanie gospodarcze) czynią ich w pewnym sensie 
uchodźcami. Jedna z migrantek z Białorusi kładła nacisk na fatalny stan środowiska naturalnego 
w jej rodzinnych stronach i zagrożenie jakim dla niej i jej dziecka są skutki awarii w 
Czarnobylu. Inna migrantka opuściła Rosję, by uchronić zbliżającego się do pełnoletniości syna 
od poboru do wojska i możliwego skierowania na wojnę w Czeczenii53. Młody mężczyzna z 
Białorusi, który przyjechał do Polski jako student nie chce wracać do swego kraju z powodu 
polityki prezydenta Łukaszenki. Twierdzi, że obawia się prześladowań za swe przekonania i ma 
zamiar wystąpić w Polsce o azyl. W indywidualnych historiach tych osób odbijają się wielkie 
problemy krajów b. ZSRR. 
 
 

13. Infrastruktura migracji 

 
Rozwój migracji zarobkowych do Polski byłby znacznie słabszy gdyby nie różnego 

rodzaju materialna i instytucjonalna infrastruktura służąca migrantom w podróży, noclegach, 
poszukiwaniu pracy, itd. Dla ruchów ludności charakteryzowanych przez krótkie pobyty 
zagranicą i częste wyjazdy kluczowe znaczenie ma komunikacja osobowa, dogodne przejścia 
graniczne, baza noclegowa. Rozwój komunikacji i rozbudowa przejść poprzez polską granicę 
wschodnią, chociaż nienadążający za potrzebami był znaczny. Świadczy o nim kilkukrotny 
przyrost liczby przejść i skrócenie czasu oczekiwania w kolejkach pomimo wielomilionowego 
wzrostu liczby przekroczeń granicy. Wielogodzinne a nawet wielodniowe oczekiwanie na 
                                                           
53. Wywiad z Ukrainką Walentyną. 
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nielicznych, pozbawionych infrastruktury sanitarnej itp. przejściach granicznych na początku lat 
90-tych jest często wspominane w wywiadach jako niezwykle stresujące i wyczerpujące 
doświadczenie. Przekraczanie granicy w drugiej połowie lat 90-tych nie wiąże się z tak 
niemiłymi przeżyciami mimo, że statystyki przekroczeń granicy poważnie wzrosły. 

Wielkie znaczenie dogodnej komunikacji pasażerskiej dla strumieni ruchów ludności na 
granicy wschodniej jest oczywiste. Comiesięczne i cotygodniowe podróże międzynarodowe 
przedstawionych wyżej migrantów nie byłyby bez niej możliwe. Wpływ komunikacji kolejowej 
odnajdujemy np. w wyliczeniach miejscowości, które respondenci odwiedzali w Polsce. Często 
były to miejscowości położone na określonych szlakach kolejowych ze wschodu na zachód. 
Rozwój komunikacji autobusowej wydaje się jeszcze bardziej znamienny. W okresie wielkiej 
fali przyjazdów połączonych z importem do Polski na początku lat 90-tych autobusy z 
"handlowymi wycieczkami" trafiały do setek miast i miasteczek. Biura turystyczne organizujące 
wyjazdy ustalały szczegółowe marszruty objazdu atrakcyjnych miejsc handlu. Obecnie polskie 
bazary mają regularne połączenia nie tylko ze Lwowem, Nowogródkiem czy Brześciem ale też 
Moskwą, Petersburgiem, a nawet republikami kaukaskimi. Te ostatnie, najdłuższe dystanse 
obsługuje łączona komunikacja lotniczo-autobusowa: np. połączenie z Erewania jest lotnicze do 
Lwowa lub Kijowa, dalej autobusowe54. 

Nie mniej dynamiczny niż rozwój komunikacji osobowej był rozwój bazy noclegowej 
nastawionej na przybyszów ze wschodu. Na początku lat. 90-tych wielu respondentów sypiało w 
autobusach lub na dworcach. Obecnie korzystają z tanich hoteli lub pokoi wynajmowanych u 
polskich "znajomych". Z mieszkania u znajomych korzystają zwłaszcza osoby przyjeżdżające 
regularnie lub na dłuższe pobyty. Jak pamiętamy, migranci pracujący w rolnictwie, 
budownictwie i gospodarstwach domowych mają przeważnie zakwaterowanie zapewnione w 
miejscu pracy. Jakkolwiek nie sposób tego oszacować, wydaje się, że skala zjawiska 
wynajmowania pokoi i mieszkań migrantom jest znaczna. 

Najważniejszą bodaj częścią infrastruktury i najbardziej charakterystyczną instytucją 
napływu ze Wschodu w pierwszej połowie lat 90-tych był bazar (choć bazary rzecz jasna służą 
nie tylko cudzoziemcom). Na początku lat 90-tych była to bardziej instytucja handlu placowego 
i ulicznego, niemal pozbawiona materialnej infrastruktury. Zbiegiem okoliczności w latach 
wielkiego wzrostu handlowej mobilności ze Wschodu do Polski handel uliczny w naszym kraju 
sięgał apogeum. Cudzoziemcy byli jednymi z wielu sprzedających na ulicach, co bez wątpienia 
bardzo ułatwiało im działanie. W następnych latach handel odpłynął (lub został zepchnięty) z 
ulic na zorganizowane i wyposażone targowiska i bazary (oraz do sklepów "z prawdziwego 
zdarzenia", co jednak nie dotyczyło drobnego handlu międzynarodowego). Podobny proces miał 
miejsce także w innych krajach Europy Środkowej55.  

Bazar jest miejscem podkreślanego wyżej swoistego połączenia pewnego poziomu 
bezpieczeństwa i stabilności reguł postępowania ze swobodą działania właściwą szarej strefie. 
Ideę migranckiego wolnego handlu na bazarze wyraził celnie jeden z Ormian: "Nie kradniemy i 
nie przeszkadzamy innym żyć, a bazar to jest bazar � każdy powinien móc tam przyjść i 
handlować."56 Zarządy bazarów odnoszą się z przychylną tolerancją do nielegalnych wszak 
handlarzy-migrantów gdyż ci są źródłem dochodu, a w niektórych miejscach wnoszą niemałą 
część sumy opłat bazarowych. Bazar jest też instytucją pośredniczącą w ściąganiu oficjalnych 
podatków od handlujących na nim osób, nie mówiąc prywatnych "podatkach tolerancyjnych" 
ściąganych przez niektórych kierowników bazarów. Dotkliwość tych ostatnich jest jednak 
ograniczona przez istnienie innych bazarów gdzie sprzedawca-obcokrajowiec może odejść a 
wraz z nim część dochodu. Kierownicy bazarów ponoć bronią nawet czasem "swoich" 
migrantów przed surowością policji. Jak wspominał jeden z handlujących w mieście L.: "Taka 
sytuacja była, że przez miesiąc nas nie puszczali na giełdę stać. A tam... [ze] 25 osób stawia 

                                                           
54 Informacje od kierowców autobusów przy Stadionie Praskim w Warszawie. 
55 Wallace, Bedzir, Chmouliar, "Spending, saving...", s. 15. 
56Wywiad z Ormianinem Arsenem. 
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stoliki, tzn. 25 osób płaci za miejsca... a jak zaczęli nas wyganiać, to tyle miejsc, tyle pieniędzy 
mniej. To już sam kierownik wołał: to przyjdźcie, stańcie, z policją wszystko załatwione."57 

Migracje do pracy wykorzystują znaczną część infrastruktury rozwiniętej na użytek 
mobilności handlowej (jak np. komunikacja autobusowa) ale też wytwarzają własne instytucje. 
Jedną z nich są firmy komercyjnie pośredniczące w rekrutacji pracowników za granicą, znane 
np. z przykładu Swietłany z Mysiadła. Przedsiębiorstwa tego rodzaju pojawiają się w relacjach 
wielu respondentów, którzy zresztą zwykle krytycznie oceniali zasady ich działania i rzetelność. 
Za swoje usługi pobierają opłaty od pracowników, pracodawców albo obydwu stron. Nie sposób 
powiedzieć jak wielu migrantów znajduje zatrudnienie w Polsce za ich pośrednictwem. Można 
jednak stwierdzić, że mają i będą miały wpływ na rozwój migranckiego rynku pracy. Agencje 
rekrutacyjne ze swej natury zmierzają do poszerzania tego rynku po stronie podaży i popytu, to 
jest zarówno w kraju pochodzenia pracowników jak i kraju przyjmującym. Po pierwsze, starają 
się wzbudzić zainteresowanie pracą za granicą, podsuwają szukającym nowego źródła zarobków 
Ukraińcom, Białorusinom, itd. sam pomysł pracy za granicą. Kilku respondentów podało, że 
impulsem do poszukiwania zatrudnienia w Polsce były ogłoszenia zapewniające o czekającej 
tutaj dobrze płatnej pracy. Z drugiej strony przynajmniej niektóre z nich oferują dostarczenie 
odpowiednich pracowników np. polskim przedsiębiorcom budowlanym. Po wtóre, ułatwiają 
migrację osobom, które z różnych powodów nie były gotowe do samodzielnego poszukiwania 
pracy za granicą. Np. jedna z respondentek z Ukrainy, osoba wyraźnie bierna, przyjechała do 
Polski ponieważ przeczytała ogłoszenie nalepione koło jej domu, udała się do biura firmy 
mieszczącego się w jej mieście, podpisała kontrakt i przyjechała w grupie zatrudnionych do 
Mysiadła. Wydaje się mało prawdopodobne by zdobyła się na takie przedsięwzięcie 
samodzielnie i nie mając wielu ważnych informacji. Z pracy w Mysiadle jest zadowolona, 
chętnie pracuje w nadgodzinach. Zapewne także pracodawca jest zadowolony z pracowitego i 
posłusznego pracownika, wykonującego czynności nie wymagające większej samodzielności. Po 
trzecie, firmy rekrutujące operujące zarówno w sferze legalnej jak i nielegalnej rozmywają 
granice między nimi. Według relacji migrantów, firmy na Ukrainie i Białorusi zajmują się 
pozyskiwaniem pracowników tak do legalnych kontraktów jak i do pracy bez zezwolenia w 
Polsce, Czechach, Grecji, Izraelu.  

Postęp technologiczny i coraz łatwiejszy przepływ informacji pozwalają wprowadzić 
międzynarodowe pośrednictwo pracy na nowy poziom rozwoju. Ilustruje to przypadek 
pośrednika z Tarnopola na Ukrainie, który śledzi odpowiednie ogłoszenia w polskiej prasie, po 
czym telefonicznie kontaktuje się z ogłoszeniodawcami oferując np. ukraińskie gosposie i 
nianie. Jeśli polski pracodawca jest zainteresowany jego propozycją, odpowiednia kandydatka 
może stawić się do pracy w przeciągu paru dni. Pośrednik jest dobrze zorientowany w 
aktualnych cenach i wymaganiach polskiego rynku58. 

Funkcje podobne do firm rekrutujących spełniają pośrednicy ułatwiający zatrudnienie 
migrantów znajdujących się już w Polsce. Jak to pokazują wyniki badania na nieformalnej 
giełdzie pracy w Piasecznie, nieraz Polacy zatrudniający oczekujących tam migrantów okazują 
się pośrednikami. Dotyczyło to zwłaszcza drobnych prac remontowych. Pośrednik dostarczał 
faktycznemu zleceniodawcy odpowiednich pracowników i dbał o odpowiednią jakość realizacji 
zlecenia nadzorując pracę lub tylko sprawdzając jej wyniki. Pobierał za to opłatę stanowiącą 
znaczną część (czasem połowę) umówionej sumy za wykonanie zadania. Rola polskiego 
pośrednika jest ważna gdyż nie tylko ułatwia on kontakt między migrantem a pracodawcą ale 
zmniejsza i rozdziela ryzyko wiążące się z zatrudnianiem obcokrajowców, lub przynajmniej 
zmniejsza poczucie tego ryzyka u polskich klientów. Poczucie ryzyka � różnorakie obawy przed 
zatrudnianiem, zwłaszcza we własnym domu, nieznanych cudzoziemców � wydaje się niemałą 
barierą rozwoju migranckiego rynku pracy, do czego przyczynia się niewątpliwie negatywny 
stereotyp migranta ze Wschodu powielany w mediach59. Operujący w Polsce pośrednicy zajmują 

                                                           
57 Wywiad z Ormianinem Lową. 
58 Rozmowa telefoniczna z Jarosławem z Tarnopola, wrzesień 1997. 
59 M. Mrozowski, "Obraz imigranta na łamach prasy polskiej", ISS Working Papers 1997. 
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się też, by tak rzec, domokrążnym oferowaniem cudzoziemskich pracowników, np. 
kierownikom budów i przedsiębiorcom budowlanym60. 

Fenomenem mającym największy wpływ na rozwój zatrudnienia nierejestrowanych 
migrantów jest nieformalna giełda pracy. Giełdy są kluczową instytucją migracyjnego rynku 
pracy, a zarazem świadectwem jego rozwoju. Z badania ISS wiadomo o istnieniu takich giełd, 
stałych lub sezonowych, w Piasecznie, Warce, Legionowie, Rzeszowie, Białymstoku. Można się 
domyślać, że podobne działają w wielu innych miastach. Giełda w Piasecznie jest po prostu 
miejscem, kawałkiem przestrzeni na sąsiadującej z tamtejszym bazarem uliczce. Jej istotą jest 
zbiór niepisanych reguł wedle których migranci gromadzą się o określonej porze w określone 
dni, w tym samym czasie przybywają polscy pracodawcy, według pewnego powtarzanego 
schematu prowadzi się negocjacje co do warunków pracy i zawiera ustne umowy. Kolejni 
migranci i pracodawcy powielają zachowania swoich poprzedników i wiedzą jakiego rodzaju 
zachowań mogą się spodziewać. Innymi słowy, istnienie takich reguł postępowania zwiększa 
przewidywalność zachowań drugiej strony, obniża obydwu stronom (migrantowi i pracodawcy) 
koszt transakcji, co jest bardzo ważne gdy umowy są krótkoterminowe i wielokrotne. Dzięki 
temu, że nie jest niczyją własnością, nie ma stałego kierownictwa i jest "niematerialna" (tzn. 
praktycznie pozbawiona materialnej infrastruktury), giełda w Piasecznie jest wyrazistym 
przykładem społecznej instytucji migracyjnej. Nb. to, że działa na obrzeżu bazaru nie jest 
przypadkowe. Lokalizacja giełdy jest wyrazem związku migracji do pracy z mobilnością 
handlową. Początkowo przybysze ze wschodu oferowali swe usługi wprost na bazarze, zapewne 
sprzedawszy wcześniej przywieziony towar. Tam gdzie nie ma giełd, cudzoziemcy z kartką 
"szukam pracy" nadal czekają na chętnych na bazarze. Polacy poszukujący takich pracowników, 
np. do prac dorywczych, mogą też zasięgnąć informacji lub skorzystać z pośrednictwa na 
bazarowych stoiskach prowadzonych lub zaopatrywanych przez cudzoziemców. 
 
 

14. Trwała tymczasowość 

 
Na zakończenie warto dodać kilka słów na temat trwałości omawianych tu zjawisk 

migracji do Polski. Z wypowiedzi samych migrantów przebija często przekonanie o 
tymczasowości swojej migracji. Wielu z nich żyje w stanie swoistego zawieszenia. Pracę 
(handel) i dochody migracyjne uważają za dodatkowe, jakby za "chałturę po godzinach" 
praktykowaną za czasów ZSRR. Tymczasem faktycznie jest to ich główne źródło utrzymania 
nieraz od kilku lat. Krótkoterminowa migracja była reakcją na dramatyczne zmiany społeczno-
gospodarcze w krajach pochodzenia, doraźnym remedium na niespodziewane problemy raczej 
niż długofalową strategią. Stała się dla wielu jeśli nie przemyślanym sposobem na życie to 
faktycznym sposobem przeżycia. Niektórzy respondenci maja pewne plany na przyszłość i 
widzą w obecnej migracji etap prowadzący do zamierzonego celu, np. poprzez akumulację 
kapitału. Jednak wielu jest takich, dla których przyszłość jest wielką niewiadomą. Swoistą 
bezradność wobec przyszłości dobrze oddają słowa migranta z Białorusi: "Nie wiem co mam 
robić. U nas jest taka sprawa, ze pracować nie ma gdzie. Nie wiem. Można powiedzieć, że wiem 
, że żyję ale co robić � nie wiem."61 Wobec znacznej nieprzewidywalności przyszłości, będącej 
ewidentnie pochodną niedawnych dramatycznych zmian i utrzymującej się niestabilności w 
krajach pochodzenia, respondenci żyją w stanie, który można by nazwać trwałą tymczasowością.  

Przekonanie migrantów do Polski o tymczasowym charakterze ich migracji nie jest 
czymś wyjątkowym. Można znaleźć liczne przykłady poczucia tymczasowości pomimo de facto 
trwałej emigracji, choćby u tych polskich emigrantów, którzy od lat co roku przysyłają 
pocztówki zapowiadające powrót do kraju "na następne Święta".  W przypadku migrantów 
wahadłowych, którzy przebywają w Polsce naprawdę krótkoterminowo, każdy poszczególny 
wyjazd jest rzeczywiście tymczasowy. Dopiero fakt wielokrotnego ponawiania wyjazdów czyni 
                                                           
60 Rozmowa z Wiesławem J., przedsiębiorcą budowlanym z Warszawy, lipiec 1996. 
61 Wywiad z Mikołajem. 
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tymczasowe migracje stałym elementem życia. W wymiarze społecznym zjawisko trwałej 
tymczasowości widać jeszcze wyraźniej. Każdy z krótkoterminowych migrantów przebywa w 
Polsce tymczasowo jednak jako grupa są obecni stale. 

Przekonanie o tymczasowości swej trudnej sytuacji ekonomicznej i sytuacji swego kraju 
jest, jak się wydaje, jedną z kluczowych przyczyn dla których respondenci zwykle nie brali pod 
uwagę emigracji na stałe. Przekonanie o tymczasowości kryzysu i ponawiane krótkie migracje 
zarobkowe pozostają w swoistej symbiozie. Jeśli kryzys jest tymczasowy to czasowa migracja � 
nie wymagająca radykalnych, brzemiennych w skutki i psychologicznie kosztownych decyzji � 
wydaje się adekwatnym środkiem zaradczym. Zarazem dochody z migracji pozwalają zatrzymać 
proces materialnej i społecznej degradacji i odłożyć ewentualne radykalne kroki na nieokreśloną 
przyszłość (z możliwością dalszego ich odsunięcia poprzez następne wyjazdy). Można 
powiedzieć, że powtarzane migracje czasowe pozwalają nie emigrować na stałe.  

Zjawisko masowych, wielokrotnych migracji krótkoterminowych wymaga pewnych 
specyficznych warunków i ma specyficzne skutki, odróżniające je od "zwykłych" migracji. 
Jednym z nich jest zdolność szybkiego dostosowania się do zmieniających się warunków. 
Badania ISS przyniosły dowody silnej motywacji i inwencji migrantów, pozwalających na 
elastyczne dopasowywanie się do zmieniających się warunków migracji w minionych kilku 
latach. W skali masowej zjawisko to tworzy nową jakość, mechanizm, który można porównać 
do przyspieszonej ewolucji gatunku. Wielokrotne migracje krótkoterminowe setek tysięcy, jeśli 
nie milionów osób umożliwiają równoczesne testowanie wielu różnorakich zachowań, strategii, 
rynków. Jedne okazują się udane, inne nie. Przepływ informacji pomiędzy migrantami pozwala 
upowszechniać i ulepszać strategie sprawdzone, unikać zaś błędnych. Dzięki obiegowi 
informacji (to znaczy wykorzystaniu kapitału społecznego sieci migracyjnych) masowe migracje 
krótkoterminowe zyskują mechanizm szczególnie szybkiej optymalizacji zachowań. Pozwala to 
przypuszczać, że także w przyszłości zmiana niektórych uwarunkowań migracji nie spowoduje 
ich zaniku lecz raczej przyniesie nowe, trudne dziś do przewidzenia, strategie migrantów i formy 
ruchu migracyjnego. 
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