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SŁOWO WSTĘPNE 

 
 
Niniejszy zeszyt �Prac migracyjnych� zawiera wyniki badania nad migracją i 

migrantami w aglomeracji Warszawy, zrealizowanego przez Instytut Studiów Społecznych w 

drugiej połowie 2001 r. w ramach Warsaw Area Study (WAS), międzynarodowego projektu 

badań metropolitalnych, koordynowanych przez Institute of Social Research, University of 

Michigan (Ann Arbor). Badania sfinansował Urząd m. Warszawy. 

Zamieszczone poniżej teksty wykorzystują także wyniki innych badań 

przeprowadzonych przez Ośrodek Badań nad Migracjami ISS UW.
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Ewa Kępińska, Marek Okólski 

 
1. ZAGRANICZNE MIGRACJE ZAROBKOWE I ICH SKUTKI DLA RYNKU 

PRACY WARSZAWY 
 
1.1. Podstawowe trendy 
Warszawa wykazuje wyraźną specyfikę jeśli chodzi o migracje zagraniczne w Polsce. 

Od kilku lat corocznie przyjmuje kilkuset imigrantów1 i dzięki niewielkiej emigracji jest 
jedynym dużym polskim skupiskiem ludności o dodatnim saldzie migracji. Według danych 
oficjalnych2, w latach 1998-2000 z Warszawy wyemigrowało łącznie około 1 500 osób a 
napłynęło z zagranicy około 2 000 osób. W tym samym czasie z całej Polski odpłynęło około 
69 tys. mieszkańców, a przybyło do niej zaledwie około 24 tys. osób. 

Ważną cechą trendu migracji zagranicznych jest to, że � jak wynika z oficjalnych 
informacji � w latach 90. (w odróżnieniu np. do lat 80.) ludność napływająca charakteryzuje 
się w rosnącym stopniu wyższym poziomem wykształcenia niż ludność odpływająca za 
granicę. Nie można więc mówić o �drenażu mózgów�; obserwuje się natomiast zjawisko 
korzystnego efektu edukacyjnego migracji. Imigranci napływający do Warszawy reprezentują 
w większości wykształcenie wyższe i wysokie kwalifikacje zawodowe. Rekrutują się z 
najwyżej rozwiniętych krajów Zachodu. Na przykład, w 2000 r. największe grupy (według 
obywatelstwa) stanowili: Amerykanie (15%), Brytyjczycy (10%), Niemcy (9%) oraz Francuzi 
(6%)3. Wielu wśród nich to osoby pochodzenia polskiego.  

Podobnie jak w przypadku Polski jako całości, mówiąc o zmianach w czasie 
zagranicznych migracji zarobkowych trzeba jednak przede wszystkim wziąć pod uwagę 
odpływ lokalnej siły roboczej. W okresie PRL zatrudnianie cudzoziemców (lub poszukiwanie 
przez nich pracy) w mieście należało bowiem do dużej rzadkości4.Wprawdzie, w latach 90. na 
warszawskim rynku pracy pojawiły się tysiące (choć raczej nie dziesiątki tysięcy) 
obcokrajowców, to jednak nadal ich napływ był względnie niewielki. Migracje zarobkowe za 
granicę stanowiły natomiast dość częste zjawisko. Według badania z końca 1996 r. 
(Jaźwińska, Łukowski, Okólski, 1997), około 15% gospodarstw domowych w Warszawie 
miało w swym składzie przynajmniej jedną osobę, która odbyła podróż za granicę w 
poszukiwaniu pracy5. Badanie z końca 2001 r. (WAS) przyniosło dość zbieżny (z punktu 
widzenia skali zjawiska) wynik; mianowicie około 11% dorosłych mieszkańców Warszawy 
wyjeżdżało zarobkowo za granicę w okresie minionych 12 lat, tzn. od momentu 
zapoczątkowania w Polsce transformacji. Z obu badań można wywieść konkluzję sugerującą, 
że w danym momencie stosunkowo nieznaczna proporcja lokalnej siły roboczej (znacznie 
poniżej 1%) jest zatrudniona za granicą6. Wniosek z tego taki, że zarobkowanie w innym 

                                                 
1 W 2. połowie lat 90. zarówno do dawnego woj. warszawskiego, jak i obecnego woj. mazowieckiego napływało 
rocznie około tysiąca osób z zagranicy. Zdecydowana większość z nich osiedlała się w samej Warszawie. 
2 Mowa tu o informacjach publikowanych w ogólnie dostępnych materiałach GUS, opartych na danych rejestru 
PESEL. 
3 W skali ogólnopolskiej zaznacza się natomiast dominacja imigracji z Niemiec (34% w 2000 r.), zaś inne kraje 
zachodniej Europy ustępują w statystykach Kazachstanowi i Ukrainie. 
4 Były dwa wyjątki, choć liczebnie mało istotne. Po pierwsze, od czasu do czasu podejmowali w Warszawie 
pracę cudzoziemcy zatrudnieni przez zagraniczne firmy realizujące w mieście kontrakty zawarte z firmami 
polskimi, np. dotyczące robót budowlanych (m.in. budowa Pałacu Kultury i Nauki, Hotelu Forum czy 
�Błękitnego Wieżowca�). Po drugie, systematycznie zatrudniali się obcokrajowcy będący mieszkańcami 
Warszawy i mającymi tzw. kartę stałego pobytu. Osoby te były na ogół małżonkami obywateli PRL. 
5 W badaniu ograniczono okres migracji zarobkowych w zasadzie do ćwierćwiecza poprzedzającego moment 
badania. Najwcześniejsza zarejestrowana migracja z Warszawy nastąpiła jednak w 1967 r. 
6 Przyjmując, co w świetle obu badań wydaje się zasadne, że rozkład wyjazdów zarobkowych w czasie był w 
przeszłości względnie równomierny oraz że średni okres zatrudnienia za granicą był krótszy niż 1 rok. 



 10  

kraju jest wśród ludności Warszawy dość rozpowszechnione, choć w żadnym momencie nie 
ma wielkiego wpływu na ogólną sytuację na miejscowym rynku pracy. 

Ważną cechą trendu migracji zarobkowych jest radykalne zmniejszenie się w 
najnowszym okresie (minione 10-12 lat) skali odpływu długotrwałego (w tym � 
bezpowrotnego). Na przykład, w latach 1981-1988 z dawnego woj. warszawskiego 
wyemigrowało na rok lub dłużej (lub �na stałe�) 48,9 tys. osób, a na krótszy okres (lecz nie 
krótszy niż 2 miesiące) 68,3 tys. (Sakson, 1997), co w przybliżeniu oznacza, odpowiednio: 
6,1 oraz 8,5 tys. (łącznie blisko 15 tys.) osób rocznie7. Zdecydowaną większość spośród tych 
migrantów stanowili mieszkańcy Warszawy, a przy tym osoby podejmujące za granicą prace 
zarobkowe. Dla porównania, w 1998 r. wyemigrowało z tego obszaru Polski niespełna 600 
osób. Z samej Warszawy w latach 1989-2000 wyjechało za granicę na pobyt długookresowy 
4,8 tys. osób, czyli około 435 przeciętnie rocznie. W porównaniu do lat 80., wielkość 
zagranicznego odpływu długoterminowego z Warszawy zmniejszyła się zatem w przybliżeniu 
10-krotnie.  

Co zaś tyczy się ogólnopolskiej skali porównawczej, to w latach 80. emigracja z 
Warszawy odbywała się z nieco większą intensywnością (np. w stosunku do liczby stałych 
mieszkańców) niż przeciętnie z Polski, a w latach późniejszych � z wyraźnie mniejszą 
intensywnością. Na tle innych regionów, migracje zagraniczne do pracy mieszkańców 
Warszawy nie należą do szczególnie intensywnych. Wśród członków największej (ostatnio) 
liczebnie udokumentowanej kategorii pracowników-migrantów z Polski, tj. pracowników 
sezonowych mieszkańcy Warszawy stanowią nieproporcjonalnie małą część. Na przykład w 
końcu lat 90. na ponad 200 tys. pracowników sezonowych wyjeżdżających każdego roku z 
Polski do pracy w Niemczech było ich nie więcej niż czterystu (mniej niż 0,2%). Natomiast 
stosunkowo duża liczba osób wyjeżdża za granicę w ramach zobowiązania wobec polskiego 
pracodawcy (służbowo), zwykle jednak na bardzo krótko. Większości tego rodzaju wyjazdów 
nie traktuje się zresztą jako migracji; nie mają one również żadnego wpływu na 
funkcjonowanie rynku pracy. W latach 80. istotne znaczenie miała migracja zarobkowa na 
podstawie kontraktów zawieranych z lub za pośrednictwem państwowych pośredników.  W 
okresie transformacji zarówno jej rozmiary jak i znaczenie w skali kraju wyraźnie zmalało. 

 
1.2. Typy migracji zarobkowych z Warszawy oraz kategorie i cechy społeczno-

demograficzne migrantów w perspektywie lat 1975-2000 
Jak już wspomniano, w końcu 1996 r. więcej niż co szóste gospodarstwo domowe w 

Warszawie miało w swoim składzie przynajmniej jedną osobę, która odbyła przynajmniej 
jedną migrację zarobkową, poczynając od drugiej połowy lat 60. Liczbę mieszkańców 
Warszawy z doświadczeniami migracyjnymi (inaczej: liczbę migrantów) można natomiast 
było szacować w owym czasie na około 122 tys.8. 

O rozwoju tego zjawiska świadczy rozkład w czasie pierwszych migracji. Otóż, do 
końca 1980 r. 26% migrantów doświadczyło swego pierwszego wyjazdu do pracy za granicą, 
w latach 1981-1989 � 45%, a w latach 1990-1996 � 29%. Największe nasilenie występowało 
zatem w latach 80., chociaż �najobfitszym� pojedynczym rokiem był 1990 r. W tym jednym 
roku bowiem zanotowano aż 11% pierwszych wyjazdów z całego ponad 20-letniego okresu. 
Gdyby nie trzymać się powyższego podziału na podokresy, lecz przyjąć optykę dynamiki 
migracji zgodną z ich rzeczywistym nasileniem, to trzeba by wskazać na dwa okresy 
wzmożonego podejmowania pierwszych wyjazdów do pracy: 1978-1981 oraz 1986-1990. W 
                                                 
7 O niebagatelnym natężeniu tego zjawiska świadczy to, że w latach 1981-1988 aż około 5% mieszkańców 
Warszawy stało się emigrantami, przy czym 2,2% - emigrantami długoterminowymi (Sakson, 1997).  
8 Proporcja migrantów wśród wszystkich osób w wieku co najmniej 15 lat w próbce (reprezentatywnej dla całej 
ludności Warszawy, m.in. ze względu na wiek) wynosiła ,0896, zaś w końcu 1996 r. w Warszawie mieszkało 
około 1,365 tys. osób w wieku co najmniej 15 lat. 
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pierwszym z nich zainicjowało bowiem migracje 20%, a w drugim 37% wszystkich 
migrantów. Po 1990 r. niemal z każdym kolejnym rokiem, migracje zarobkowe słabły. Prawie 
połowa osób (49%), które zainicjowały swe doświadczenia migracyjne w tym okresie 
uczyniła to w latach 1991 i 1992, zaś w latach 1995 i 1996 zrobiło to jedynie 14% spośród 
nich (37% w latach 1993 i 1994). 

Mieszkańcy Warszawy wykazują dużą różnorodność kierunków geograficznych 
migracji zarobkowych. Wprawdzie zdecydowana większość (73%) udawała się do krajów 
europejskich, ale do najważniejszego z nich, do Niemiec, stosunkowo niewielu (20%). Do 
innych krajów Europy Zachodniej (bez wyraźnej dominanty) wyjechało łącznie 40% 
migrantów warszawskich, a do byłych krajów socjalistycznych � 13%. Poza Europą znaczącą 
rolę odgrywały jedynie Ameryka Północna (15%) i Bliski Wschód (7%). Okres transformacji 
różni się pod tym względem istotnie od okresu sprzed 1990 r. (por. tab. 1.1.). Mianowicie, 
ogromnemu zwiększeniu uległ udział migracji na zachód Europy i generalnie do krajów 
Zachodu. Przy zmniejszeniu się znaczenia Niemiec jako kraju dominującego, oznaczało to 
wzrost zróżnicowania geograficznego wyjazdów do tych krajów. Zarazem drastycznie 
skurczyła się proporcja migracji do byłych krajów socjalistycznych i na Bliski Wschód (z 24 
do 8%). Średnio biorąc, uległ skróceniu fizyczny dystans odbywanych wędrówek. 

 
Tabela 1.1. Migranci zarobkowi z Warszawy według pierwszego kraju migracji i jej 

okresu (jako % wszystkich rozpoczynających migrację w danym okresie) 
Kraj pierwszej migracji Przed 1990 1990-1996 
Europa Zachodnia (bez Niemiec) 34,8 53,4 
Niemcy 21,2 16,5 
Europa Środkowo-Wschodnia 15,3 6,2 
Ameryka Północna 13,5 18,4 
Bliski Wschód 8,9 1,9 
Inny kraj 6,4 2,9 

Źródło: Jaźwińska, 2001. 
 
Zdecydowanie przeważającym typem wyjazdów zarobkowych z Warszawy jest 

migracja niepełna, prowadząca do zatrudnienia zwykle krótkotrwałego, zwykle 
nieformalnego i zwykle podejmowanego na tzw. drugorzędnym (podrzędnym) rynku pracy w 
jednym z krajów zachodnich (Okólski, 2001). W Warszawie aż 58% migrujących 
reprezentowało ten typ wyjazdu zarobkowego. Dwa mniej ważne typy, choć niemal 
równorzędne co do powszechności, to: migracje drobno handlowe oraz migracje pracownicze 
sensu stricto. Te pierwsze polegają na przewożeniu przez granice stosunkowo drobnych ilości 
towaru i odsprzedawaniu ich z zyskiem w Polsce lub za granicą przez podróżnych 
pozorujących turystów, zaś drugie wiążą się z podejmowaniem legalnego lecz czasowego 
zatrudnienia kontraktowego za granicą. Drugi typ był reprezentowany przez 17% 
warszawskich migrantów, natomiast pierwszy przez 16%. Najmniej ważne (zaledwie 9% 
migrujących) w przypadku mieszkańców Warszawy okazuje się podjęcie pracy za granicą, 
które jest konsekwencją emigracji lub � w przypadku wyjazdu w zamierzeniu krótkotrwałego 
� stosunkowo szybko prowadzi do stworzenia poza Polską przez migrującego własnego 
gospodarstwa domowego czy przeniesienia go z Polski. Odpowiedni typ można by nazwać 
migracją osiedleńczą. 

Proporcje między typami migracji również zmieniły się wraz z transformacją, co 
obrazują dane w tabeli 1.2. Radykalnie zwiększyła się dominacja migracji niepełnej (do 2/3 
ogólnej liczby podejmujących migracje). Poważnie wzrósł również udział migracji drobno 
handlowej. Uległy natomiast obniżeniu udziały pozostałych dwóch typów, zwłaszcza migracji 
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kontraktowej. Ta ostatnia, mimo dużego znaczenia przed 1990 r, została ostatecznie 
zredukowana do roli typu marginesowego. 

 
Tabela 1.2. Migranci zarobkowi z Warszawy według typu migracji i okresu (jako % 

wszystkich rozpoczynających migrację w danym okresie) 
Typ migracji Przed 1990 1990-1996 
Migracja niepełna 55,1 66,0 
Migracja kontraktowa 22,9 3,9 
Migracja handlowa 12,3 23,3 
Migracja osiedleńcza 9,7 6,8 

Źródło: Jaźwińska, 2001. 
 
Warto tu dodać, że drobno handlowe podróże za granicę, które � zdawało by się � w 

okresie transformacji niemal zanikły wśród ludności Polski (poza obszarami 
przygranicznymi, gdzie jednak wykazują wyraźną odrębność9), w Warszawie umocniły się. 
Wynika to z faktu ich znaczącego wpływu na poziom dochodu korzystających z tych 
wyjazdów gospodarstw domowych, co z kolei wiąże się z ich wielokrotnym i 
systematycznym uprawianiem. W Warszawie przeciętna liczba tego rodzaju wyjazdów na 
jednego migranta była znacznie wyższa niż w innych częściach Polski10 i wyniosła 5,5. 

Mężczyźni mieli wyraźną przewagę liczebną nad kobietami wśród migrujących do 
pracy (65:35), chociaż w całej populacji miasta proporcje są zgoła odmienne. Nie było pod 
tym względem silnych zmian w czasie.  

Wśród migrantów zdecydowanie przeważali ludzie bardzo młodzi, a z upływem lat ich 
przewaga nasilała się. Wśród osób, które po raz pierwszy wyjechały w celach zarobkowych 
przed 1981 r. proporcje reprezentantów przedziałów: poniżej 25 lat oraz 40 i więcej lat były 
niemal identyczne i wynosiły około ¼ ogółu migrujących, natomiast wśród wyjeżdżających 
po 1991 r. udział młodszej z tych grup wynosił 2/3 a starszej 15%. Znacznie obniżył się średni 
wiek inicjowania migracji - z 32 do 26 lat. Dodać trzeba, że typowo kobiety rozpoczynały 
migracje w młodszym wieku niż mężczyźni. 

Migranci zarobkowi z Warszawy byli stosunkowo dobrze wykształceni, znacznie 
lepiej niż inni mieszkańcy miasta, a także niż migranci pochodzący z innych miejscowości 
polskich. Osób które pobierały naukę po ukończeniu szkoły średniej (tzn. uzyskały dyplom 
szkoły wyższej lub jednej z form kształcenia policealnego) było więcej niż połowa migrantów 
(56%), podczas gdy w całej populacji warszawskiej (w wieku co najmniej 15 lat) stanowiły 
one w 1996 r. jedynie 33%. Jedynie 2% migrantów nie ukończyło żadnej szkoły średniej, a 
wśród wszystkich mieszkańców miasta ich udział wynosił 14%. Sumaryczny wskaźnik 
poziomu edukacji, jakim jest średnia liczba ukończonych klas (łącznie z latami studiów) był 
w związku z tym znacznie wyższy wśród osób migrujących (14,4 wobec 12,5 w przypadku 
ogółu mieszkańców Warszawy). Zróżnicowanie poziomu wykształcenia migrantów według 
typu migracji było przy tym bardzo duże. Na przykład, osoby o wykształceniu wyższym niż 
średnie stanowiły jedynie jedną trzecią ogółu podejmujących migrację drobno handlową i aż 
58% ogółu emigrantów (migracja osiedleńcza). 

Jak przedstawiają się cechy migracji zarobkowych z Warszawy na tle tego rodzaju 
migracji z innych obszarów Polski? Streścimy tu wyniki wcześniejszych analiz, a tłem 
                                                 
9 Chodzi tu m.in. o specyficzne w przypadku mieszkańców pogranicza kwestie logistyczne (np. możliwość 
przekroczenia granicy, a nawet odbycia całej �podróży� pieszo) oraz o (na ogół) dobowy (w gruncie rzeczy 
kilkugodzinny) cykl podróży. Ta ostatnia cecha wyklucza zaklasyfikowanie wyjazdu za granicę jako �turystyki�, 
nie mówiąc o �migracji�. 
10 Chodzi o obszary objęte badaniami Instytutu Studiów Społecznych w latach 1994-1999, tj. Podhale, Podlasie i 
Śląsk. 
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porównawczym będą miejscowości reprezentujące regiony nasilonych migracji zarobkowych: 
Podhale, Podlasie i Śląsk (Jaźwińska, Łukowski, Okólski, 1997). Te miejscowości to miasta: 
Mońki, Namysłów i Nowy Targ oraz ponad 40 wsi skupionych w dwóch gminach: Łubniany i 
Perlejewo. 

Po pierwsze, w podejmowaniu migracji zagranicznych mieszkańcy Warszawy 
korzystali ze swoistej �renty stołeczności�, zapewniającej łatwiejszy dostęp do informacji i 
dokumentów niezbędnych do odbycia podróży.  Rozpoczęli podróże w poszukiwaniu zarobku 
wcześniej niż mieszkańcy innych jednostek terytorialnych, lecz w późniejszym okresie, 
zwłaszcza w latach 90. ustępowali im w intensywności podejmowania migracji. Podczas gdy 
26% migrantów warszawskich wyjechało po raz pierwszy przed 1981 r., to w Łubnianach i 
Nowym Targu uczyniło to wówczas niespełna 10% migrujących, w Namysłowie 13%, w 
Perlejewie 17%, a w Mońkach 19%. Po roku 1989 natomiast z Warszawy wyjechało po raz 
pierwszy niespełna 29% ogółu migrantów, a z pozostałych obszarów od 43 do 47%. 

Po drugie, dyspersja kierunków geograficznych migracji z Warszawy była znacznie 
większa niż gdzie indziej. Inne regiony nie tylko charakteryzowały się pod tym względem 
mniejszym rozproszeniem, ale też każdy z nich miał pewien wyraźnie dominujący 
zagraniczny biegun przyciągania (czego w Warszawie było brak). I tak, w sposób najbardziej 
uderzający, w Łubnianach były to Niemcy (w całym okresie 95% wszystkich migracji!), w 
Perlejewie � Belgia (64%), a w Nowym Targu � Stany Zjednoczone (60%). W Mońkach do 
1989 r. głównym biegunem przyciągania była Ameryka Północna (64%), a od 1990 r. 
pojawiły się dwa dalsze (obok Ameryki, Belgia i Niemcy � w każdym przypadku 20-24%). 
Wreszcie w Namysłowie (w przypadku którego początkowo najwięcej osób przyciągały w 
podobnym stopniu Niemcy i dawne kraje socjalistyczne - łącznie 43%), po 1989 r. wyraźną 
hegemonię objęły Niemcy (66%). Ta odmienność Warszawy wynikała z wielu przyczyn, 
spośród których szczególnie istotna wydaje się być mniejsza koherencja społeczna niż w 
przypadku innych miejscowości i wynikająca stąd mniejsza zdolność do tworzenia sieci 
migracyjnych, generujących tzw. łańcuch migracyjny i powodujących, że kolejne migracje z 
danej miejscowości mają tendencję do podążania tym samym szlakiem. 

Po trzecie, Warszawa jest jedyną miejscowością o znaczącym (choć jedynie do 1989 
r.) udziale migracji do pracy kontraktowej. Ponadto, w Warszawie znacznie rzadziej niż na 
Podlasiu i Podhalu (choć częściej niż inne typy migracji w Warszawie) oraz znacznie częściej 
niż na Śląsku występowały migracje niepełne. Przewaga tego typu migracji w Warszawie była 
jednak wspólną cechą różniącą ją i inne miejscowości leżące poza Śląskiem od miejscowości 
śląskich. Na Śląsku dominowały bowiem migracje osiedleńcze (Łubniany) oraz drobno 
handlowe (Namysłów). Warto dodać, że i tam w latach 90. migracje niepełne stały się 
najpopularniejszą formą inicjowania zarobkowych wyjazdów za granicę. 

Po czwarte, migranci warszawscy byli najbardziej zmaskulinizowani. W Nowym 
Targu i Perlejewie odsetek mężczyzn wśród migrantów był nawet o 10 punktów niższy niż w 
Warszawie. Z kolei, byli również stosunkowo młodzi, a jedynie mieszkańcy Łubnian byli 
młodsi w momencie pierwszej migracji. Wreszcie, ich poziom wykształcenia był 
zdecydowanie najwyższy. W dodatku, w największym stopniu migranci z Warszawy 
charakteryzowali się pozytywną selekcją ze względu na tę cechę.  

 
1.3. Zagraniczne wyjazdy zarobkowe w okresie transformacji na podstawie WAS 
W świetle wyników WAS, w latach 1989-2001 tylko co dziesiąty mieszkaniec 

Warszawy wyjeżdżał za granicę w celach zarobkowych, w tym związanych z wykonywaną w 
Polsce pracą11. Potwierdzają się zatem wnioski z badań referowanych w poprzednich 

                                                 
11 Respondenci odpowiadali twierdząco lub przecząco na pytanie: Czy w ciągu ostatnich 12 lat wyjeżdżał(a) 
Pan(i) za granicę w celach zarobkowych, w tym związanych z wykonywaną w Polsce pracą? 
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rozdziałach o niewielkiej skali zjawiska zarobkowych wyjazdów zagranicznych ze stolicy. 
Tym bardziej jeżeli wziąć pod uwagę, że deklarowane przez respondentów migracje 
zagraniczne obejmują w zasadzie wszystkie wymienione w poprzednich rozdziałach typy 
migracji, czyli zarówno niepełne, handlowe, jak i związane z wykonywaną w Polsce pracą 
tzw. kontraktowe (służbowe).  

Ponad połowa wyjazdów deklarowanych przez mieszkańców Warszawy to właśnie 
wyjazdy związane tylko z pracą wykonywaną w Polsce (tzw. służbowe)12. Ich charakter mógł 
być bardzo różny, poczynając od jednodniowych wyjazdów w sprawach biznesowych (w tym 
także na konferencje naukowe) do kilkumiesięcznych kontraktów, dlatego jest to bardzo 
szeroka kategoria13. Liczba podjętych zarobkowych wyjazdów zagranicznych w okresie w 
pierwszej dekadzie lat 90. była także bardzo zróżnicowana (tabela 1.3.). Co czwarty badany, 
który wyjechał za granicę służbowo odbył tylko jedną podróż zagraniczną, połowa badanych 
wyjechała co najwyżej cztery razy, a rekordziści nawet 50 razy. Natomiast co trzeci badany 
wyjeżdżał we wspomnianym okresie zarobkowo za granicę tylko i wyłącznie na �własną 
rękę�. Ta kategoria, jak już wspomniano obejmuje wiele podkategorii (w tym zarówno prace 
legalne jak i nieformalne oraz handel) dlatego trudno jest mówić o jakimś jednym 
dominującym typie migracji. Tym niemniej, dominowały wyjazdy jednokrotne (35%) a w 
przeważającej większości były to co najwyżej 3 wyjazdy w ciągu całego 12-letniego okresu 
(80%), chociaż i w tej kategorii znalazły się takie osoby, które wyjeżdżały 10 (2 osoby), a 
nawet 20 razy (1 osoba). Dla celów niniejszej analizy obie grupy będą traktowane jako 
migranci, pomimo tego, że jak już zostało wspomniane wyjazdy służbowe zazwyczaj nie są 
klasyfikowane jako migracje. Dodatkowo, wśród przebadanych mieszkańców Warszawy 
znalazły się takie osoby, które wyjeżdżały za granicę w celach zarobkowych zarówno 
służbowo jak i na �własną rękę�. Chociaż jest to kategoria interesująca, przede wszystkim z 
punktu widzenia wykorzystywania możliwości pojawiających się podczas wyjazdów 
służbowych w znajdowaniu zatrudnienia �na własną rękę�, to jednak bardzo nieliczna (tylko 
12 osób) dlatego dalsze rozważania będą dotyczyć tylko dwóch wcześniej wymienionych 
typów wyjazdów. 

 

                                                 
12 Kryterium prowadzące do wyodrębnienia wyjazdów służbowych, wyjazdów �na własną rękę� i wyjazdów 
mieszanych w zbiorowości osób, które wyjeżdżały zarobkowo za granicę w latach 1989-2001 stanowiła liczba 
zadeklarowanych przez respondenta wyjazdów ogółem oraz liczba zadeklarowanych wyjazdów w związku z 
pracą wykonywaną w Polsce (w tym służbowo). Jeżeli liczba wyjazdów służbowych była taka sama jak liczba 
wyjazdów ogółem to respondent był klasyfikowany jako migrant wyjeżdżający zarobkowo za granicę w celach 
służbowych (tzw. wyjazdy służbowe). Jeżeli liczba wyjazdów służbowych była równa zero to respondent był 
klasyfikowany jako migrant wyjeżdżający zarobkowo za granicę nie w związku z pracą wykonywaną w Polsce 
(wyjazdy �na własną rękę�). Natomiast jeżeli liczba wyjazdów służbowych była niższa niż liczba wyjazdów 
ogółem, to respondent, który wyjeżdżał zarobkowo za granicę zarówno w celach służbowych jak i na własną 
rękę był zaliczany do grupy tzw. wyjazdów mieszanych.  
13 Dominacja wyjazdów służbowych wynikająca z badania WAS może na pierwszy rzut oka kłócić się z 
wynikami badań przedstawionymi w poprzedniej części (por. tabela 1.2.), z których wynikało, że migracje tzw. 
kontraktowe stanowią margines całego zjawiska migracji zarobkowych z Warszawy. Nie znaczy to jednak, że w 
całej dekadzie lat 90. rola migracji kontraktowych (służbowych) była większa niż wynikałoby to ze 
wspomnianego zestawienia. Klucz do rozwiązania zagadki leży w pojemności definicji wyjazdów służbowych 
zastosowanych w obu badaniach. W przypadku WAS-u obejmuje ona także takie rodzaje wyjazdów 
zagranicznych, które we wcześniejszych badaniach w ogóle nie były traktowane jako migracje. 
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Tabela 1.3. Mieszkańcy Warszawy wyjeżdżający zarobkowo za granicę w latach 
1989-2001 według rodzaju i liczby wyjazdów 
Rodzaj i liczba wyjazdów Liczba 

migrantów 
Odsetek 

migrantów 
Wyłącznie wyjazdy służbowe 61 56,5 
1-3 razy 30 49,2 
4-7 razy 21 34,4 
10 i więcej razy 12 19,7 
Wyłącznie wyjazdy �na własną rękę� 34 31,5 
1 raz 12 35,3 
2 razy 9 26,5 
3 razy 6 17,6 
4 i więcej razy 7 20,6 
Wyjazdy mieszane (służbowe i inne) 12 11,1 
Trudno powiedzieć 1 0,9 
Ogółem 108 100,0 

Źródło: ISS UW. 
 
Zróżnicowanie krajów docelowych było ogromne. Ogółem Warszawiacy, którzy 

wyjeżdżali w latach 1989-2001 za granicę w celach zarobkowych wymienili w sumie aż 41 
krajów, chociaż zdecydowanie dominowały kraje europejskie, zarówno Europy Zachodniej 
(60% wskazań) jak i byłe kraje socjalistyczne (co piąte wskazanie) (tabela 1.4.). Najczęściej 
wymienianym krajem były Niemcy (22% wskazań), w następnie: Francja, Wielka Brytania i 
USA (po 7,2% wskazań). W przypadku wyjazdów służbowych trzy najważniejsze kraje 
docelowe (Niemcy � 20%, Francja � 8,4% i Wielka Brytania � 6,8%) stanowiły tylko 35 % 
wszystkich wskazań. Natomiast w przypadku wyjazdów na �własną rękę� trzy kraje, które 
stanowiły połowę wszystkich  wskazań to: Niemcy (27%), Wielka Brytania (11%) i USA 
(11%).  

 
Tabela 1.4. Mieszkańcy Warszawy wyjeżdżający za granicę w celach zarobkowych w 

latach 1989-2001 według obszaru docelowegoa 

Obszar docelowy Liczba 
migrantów 

Odsetek 
migrantów 

Europa Zachodniab 119 61,3 
Europa Środkowo-Wschodniac 39 20,1 
Ameryka Północnad 17 8,8 
Innee 19 9,8 
Ogółem 194 100,0 
a Respondent mógł wymienić najwyżej trzy kraje. 106 badanych podało pierwszy kraj (z wyłączeniem braków 
danych), drugi kraj został wymieniony przez 55 respondentów a trzeci przez 33. Czyli kraj docelowy mógł być 
wymieniony 194 razy (106+55+33). Podawana liczba wskazań oraz odpowiednie odsetki podawane w tekście 
dotyczą tej 194-osobowej zbiorowości. 
b Austria, Belgia, Dania, Francja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Niemcy (NRD, RFN), Norwegia, Portugalia, 
Szwajcaria, Szwecja, Wielka Brytania, Włochy, Europa 
c Bośnia i Hercegowina, Chorwacja, Czechosłowacja, Czechy, była Jugosławia, Kosowo, Rosja, Rumunia, 
Słowacja, Ukraina, Węgry, ZSRR 
d USA (14 wskazań) i Kanada (3) 
e Algieria, Brazylia, Cypr, Egipt, Indie, Irak, Japonia, Jemen, Kuba, Libia, Maroko, Meksyk, Sudan, Turcja  
Źródło: ISS UW. 
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Co szósty Warszawiak płci męskiej był zaangażowany w zarobkowe migracje 
zagraniczne w pierwszej dekadzie transformacji ustrojowej. Odsetek mieszkanek Warszawy, 
które wyjechały we wspomnianym okresie za granicę w celach zarobkowych był prawie 3-
krotnie mniejszy (5,7%). Zatem bycie migrantem lat 90. z Warszawy to zdecydowanie 
domena mężczyzn, chociaż w kategorii wyjazdów �na własną rękę� kobiety stanowiły już 
40% wszystkich migrantów. 

 
Tabela 1.5. Mieszkańcy Warszawy, którzy podejmowali i nie podejmowali pracy za 

granicą według płci (w %) 
 Podejmowali pracę 

za granicą 
Nie podejmowali 
pracy za granicą 

Mężczyźni 73,1 45,8 
Kobiety 26,9 54,2 
Ogółem 100,0 100,0 
N (108) (893) 

Źródło: ISS UW. 
 
Tylko niecałe 9% warszawiaków, którzy w momencie badania (2001 r.) mieli poniżej 

30 lat wyjeżdżało za granicę w celach zarobkowych. Nie ma w tym nic dziwnego, jeżeli 
weźmiemy pod uwagę, że osoba w wieku 29 lat miała w roku 1989 ukończone dopiero 17 lat. 
Natomiast wśród mieszkańców Warszawy, którzy w 2001 mieli 30-39 lat (czyli 18-27 lat w 
roku 1989) co piąty wyjechał za granicę. Nieco mniej, bo co szósty warszawiak znajdujący 
się w przedziale wiekowym 40-49 lat i tylko 6,3% osób w wieku 50 lat i więcej. Tym 
niemniej, w porównaniu do zbiorowości warszawiaków, którzy nie wyjeżdżali zarobkowo za 
granicę, zbiorowość migrantów to zbiorowość względnie młoda (tabela 1.6.). Połowa osób 
miała co najwyżej 39 lat, a co czwarty co najwyżej 29 lat. Dodatkowo, przeciętny wiek 
Warszawiaków, którzy wyjeżdżali za granicę wyłącznie służbowo jest wyższy niż tych, którzy 
wyjeżdżali �na własną rękę� (odpowiednio mediana wieku: 44 lata i 30 lat).  

 
Tabela 1.6. Mieszkańcy Warszawy, którzy podejmowali i nie podejmowali pracy za 

granicą według wieku (w %) 

Wiek Podejmowali pracę 
za granią 

Nie podejmowali 
pracy za granicą 

16-19 0,9 8,7 
20-29 22,2 20,7 
30-39 27,8 13,9 
40-49 28,7 20,3 
50-59 4,6 14,1 
60 i więcej 15,8 22,3 
Ogółem 100,0 100,0 
N (108) (893) 
Kwartyl pierwszy 30 26 
Mediana  39 43 
Kwartyl trzeci 48 57 

Źródło: ISS UW. 
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Migranci pierwszej dekady lat transformacji ustrojowej to także osoby bardzo dobrze 
wykształcone, zarówno w porównaniu do wszystkich mieszkańców Warszawy14 jak i do tych, 
którzy nie wyjeżdżali zarobkowo za granicę w latach 90. (tabela 1.7.). Oczywiście jest to 
poziom wykształcenia posiadany przez respondentów w momencie przeprowadzania badania 
(2001 r.) i jest wysoce prawdopodobne, że w szczególności osoby poniżej 40 roku życia 
(50%) mogły w momencie podejmowania migracji charakteryzować się niższym poziomem 
wykształcenia. Nie zmienia to jednak faktu, że wśród migrantów było dwukrotnie więcej osób 
z wykształceniem wyższym magisterskim niż wśród nie-migrantów (odpowiednio 40% i 
20%), a biorąc pod uwagę osoby z wykształceniem powyżej średniego stanowili oni ponad 
60% migrantów i już tylko niecałe 40% nie-migrantów.  

 
Tabela 1.7. Mieszkańcy Warszawy, którzy podejmowali i nie podejmowali pracy za 

granicą według poziomu wykształcenia (w %) 

Wykształcenie Podejmowali pracę 
za granicą 

Nie podejmowali 
pracy za granicą 

Podstawowe - 9,1 
Zasadnicze zawodowe/niepełne 
średnie 

5,6 16,8 

Średnie 
zawodowe/ogólnokształcące 

32,4 35,9 

Policealne/pomaturalne 8,3 6,7 
Niepełne wyższe/wyższe 
licencjackie 

13,9 12,4 

Wyższe magisterskie 39,8 19,1 
Ogółem 100,0 100,0 
N (108) (893) 

Źródło: ISS UW. 
 
Przedstawione powyżej podstawowe charakterystyki społeczno-demograficzne 

migrantów stanowią swego rodzaju potwierdzenie wyników badań referowanych w 
poprzedniej części tego opracowania. Osoby migrujące za granicę w celach zarobkowych to 
przede wszystkim mężczyźni, którzy są młodsi i lepiej wykształceni od Warszawiaków, 
którzy w latach 1989-2001 nie angażowali się w zagraniczne wyjazdy zarobkowe.  

Pamiętając, że Warszawa jest miastem, do którego w całym okresie powojennym, 
także w pierwszej dekadzie lat 90., napływała ludność z innych rejonów kraju15, warto 
zobaczyć czy bycie migrantem wewnętrznym (w granicach Polski) ma związek z 
angażowaniem się w migracje zagraniczne. Okazuje się, że odsetek dzisiejszych 
mieszkańców Warszawy, którzy mieszkali w stolicy od urodzenia jest podobny dla obu 
wyróżnionych zbiorowości i zbliżony do odpowiedniego odsetka w całej przebadanej 
populacji (patrz tabela 1.8.). Nadal jest to jednak około 40%, a więc większość zarówno 
migrantów jak i nie-migrantów to osoby mobilne. Natomiast Warszawiacy, którzy 
podejmowali pracę za granicą częściej niż pozostali zamieszkali w Warszawie w latach 90. 
(co czwarty migrant i tylko 17% nie-migrantów), co wskazuje na istnienie kategorii osób, 
które w latach 90. emigrowały do stolicy prawdopodobnie w związku z podjęciem studiów 
lub w poszukiwaniu pracy, a wcześniejsze doświadczenia migracyjne (zmiana miejsca 
                                                 
14 Wśród osób badanych w ramach WAS było 21% osób z wykształceniem wyższym magisterskim, 12% z 
licencjackim i niepełnym wyższym, 7% z policealnym, 36% ze średnim, 15% z zasadniczym zawodowym i 9% 
z podstawowym. 
15 Prawie 60% przebadanych Warszawiaków to ludność napływowa, czyli osoby, które nie urodziły się w 
Warszawie.  
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zamieszkania, a co za tym idzie przetestowana już umiejętność dostosowania się do nowych 
warunków) mogły mieć wpływ na podjęcie decyzji o wyjeździe poza granice kraju.  

 
Tabela 1.8. Mieszkańcy Warszawy, którzy podejmowali i nie podejmowali pracy za 

granicą według roku zamieszkania w stolicy (w %) 

Rok zamieszkania Podejmowali pracę 
za granią 

Nie podejmowali 
pracy za granicą 

Od urodzenia 42,6 44,0 
Przed 1980 24,1 29,0 
1980-1989 7,4 10,1 
1990-1995 12,9 7,4 
1996-2001 12,9 9,5 
Ogółem 100,0 100,0 
N (108) (893) 
Mediana liczby lat 
spędzonych w W-wiea 15,5 23 
adotyczy tylko osób nie urodzonych w Warszawie 
Źródło: ISS UW. 

 
W związku z tym, że rozpatrujemy wyjazdy zagraniczne odbyte w pierwszej dekadzie 

transformacji ustrojowej warto także sprawdzić czy zdaniem migrantów (i dla porównania 
nie-migrantów) zmiany, które zachodzą w Polsce po 1989 roku przyniosły większości 
Polakom oraz im osobiście i ich gospodarstwom domowym więcej korzyści czy strat, nie 
mogąc jednakże jednoznacznie stwierdzić czy odbycie (lub nie) migracji zagranicznych miało 
na to jakikolwiek wpływ. Okazuje się jednak, że migranci zdecydowanie częściej niż nie-
migranci uważają, że transformacja ustrojowa w Polsce przyniosła zarówno większości 
Polakom jak i im samym albo same korzyści albo więcej korzyści niż strat, chociaż i wśród 
nich znajdowali się malkontenci. Szczegółowe rozkład odpowiedzi (w %) jest następujący: 

 
Podejmowali pracę za granicą Nie podejmowali pracy za granicą  

Dla 
Polaków 

Dla respondenta i 
jego gospodarstwa 

domowego 

Dla 
Polaków 

Dla respondenta i 
jego gospodarstwa 

domowego 
Więcej korzyści niż strat 40 46 29 30 
Tyle samo korzyści co strat 26 23 30 31 
Więcej strat niż korzyści 25 22 33 30 
Trudno powiedzieć 9 8 8 9 

 
1.4. Prace wykonywane za granicą 
Tylko w jednym przypadku, tj. osób zatrudnianych w RFN na podstawie 

międzyrządowego porozumienia o zatrudniania pracowników sezonowych z Polski, oficjalne 
statystyki pozwalają na ustalenie rodzaju prac, wykonywanych przez mieszkańców Warszawy 
za granicą. Trzeba podkreślić, że jest to najważniejsza liczebnie forma najnowszych migracji 
zarobkowych z Polski, zdecydowanie dominująca pośród wyjazdów do pracy legalnej, 
bowiem np. w 2001 r. objęła ona około 250 tys. osób na ogólną liczbę około 350 tys. 
pracowników-migrantów zatrudnionych legalnie za granicą. 

W odróżnieniu od trendu ogólnokrajowego, liczba mieszkańców Warszawy biorących 
udział w wyjazdach do pracy sezonowej w Niemczech zmniejszała się. Jeśli w 1991 r. (gdy 
odpowiednie porozumienie międzyrządowe ledwie weszło w życie i gdy rekrutacja 
migrantów nie nabrała jeszcze zasięgu w pełni ogólnopolskiego) udział migrujących 
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sezonowo z Warszawy wyniósł 4.8% tego rodzaju migrantów z całej Polski, to w 2000 r. było 
to zaledwie 0,6%. Podczas gdy ogólna liczba pracowników sezonowych z Polski 
(zatrudnionych legalnie w RFN) wzrosła z 68 tys. w 1991 r. do 238 tys. w 2000 r., to liczba 
tych pracowników z woj. warszawskiego zmalała z 3,3 tys. w 1991 r. (3,7 tys. w 1992 r.) do 
1,4 tys. w 2000 r.16. 

Czym zajmowali się mieszkańcy Warszawy w czasie trwania kontraktu o pracę 
sezonową w Niemczech? Traktuje o tym obszerniej analiza danych badania sondażowego na 
próbie losowej złożonej z tego rodzaju migrantów (zob. Jaźwińska, Kaczmarczyk, w tym 
tomie). W tym miejscu skonstatujmy, opierając się na kompletnych danych rejestru 
Krajowego Urzędu Pracy, że niemal wszyscy byli zatrudnieni w rolnictwie. Oto te dane za 
2000 r.: 

 
Ogółem 1 391 
Rolnictwo 
Hotelarstwo 
Wystawiennictwo 
Gastronomia 
Inne 

1 314 
     44 
     31 
       1 
       1 

 
W świetle tych danych zakrawa na paradoks, że pracownicy wywodzący się ze stolicy 

Polski (i jej okolic)17, w większości stosunkowo dobrze wykształceni i nie zajmujący się w 
miejscu zamieszkania pracą w rolnictwie, za granicą podejmowali gremialnie zawody 
rolnicze. W dodatku, wykonywali prace najprostsze, zwykle związane ze zbieraniem płodów 
(w warzywnictwie, ogrodnictwie i sadownictwie). Biorąc pod uwagę, że zatrudnienie na 
podstawie kontraktów o pracę sezonową w Niemczech nie może trwać dłużej niż trzy 
miesiące w ciągu roku kalendarzowego, a często jest znacznie krótsze, świadczyło by to o 
�drugorzędnym� charakterze tego zatrudnienia z punktu widzenia karier zawodowych i, 
zwłaszcza, tworzenia całkowitych dochodów gospodarstwa domowego.  

Ogólnej charakterystyka osób, które w latach 1998-2000 wyjechały do Niemiec celem 
podjęcia legalnej pracy sezonowej dokonamy tu, porównując mieszkańców Warszawy z 
mieszkańcami pozostałej części byłego woj. warszawskiego. Z ogólnej liczby tych migrantów 
(2 473), 46,3% stanowili mieszkańcy Warszawy, a 53,7% osoby mieszkające poza Warszawą. 
Mężczyźni zdecydowanie przeważali (a zatem byli nadreprezentowani), choć w Warszawie 
było ich relatywnie mniej niż poza Warszawą (63,7% wobec 68,0%). 

                                                 
16 Pomimo obowiązywania nowego podziału administracyjnego Polski, urzędy pracy nadal (przynajmniej do 
końca 2001 r.) posługują się podziałem sprzed 1998 r.; stąd nawet w 2000 r. w statystykach pojawiało się 
nieistniejące już woj. warszawskie. 
17 Jak wynika ze wspomnianego wyżej badania sondażowego migracji do pracy sezonowej w RFN, 
zdecydowana większość migrantów z woj. warszawskiego (w nieistniejących już w czasie badania granicach 
administracyjnych)  pochodziła z samej Warszawy. 
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W latach 1998-2000 blisko 2/3 rozważanych tu osób (65,2%) wyjechało do pracy 
sezonowej w Niemczech tylko jeden raz, ale częściej niż co piąta osoba (22,4%) � dwa razy. 
Niemal co dziesiąty migrant (9,2%) zatrudnił się w tym czasie w Niemczech trzykrotnie, 
2,2% podjęło pracę sezonową czterokrotnie, a 1,1% co najmniej pięciokrotnie18. 

W odróżnieniu od innych typów migracji, największą grupę wśród wyjeżdżających do 
pracy sezonowej stanowiły osoby czterdziestokilkuletnie. Stosunkowo niewielu było wśród 
tych ludzi osób młodych, np. liczących mniej niż 25 lat. Struktura migrantów ze względu na 
wiek była podobna dla Warszawy i miejscowości poza warszawskich. Orientacyjne dane 
zawiera tabela 1.9. 

 
Tabela 1.9. Mieszkańcy byłego woj. warszawskiego podejmujący pracę sezonową w 

Niemczech w latach 1998-2000 na mocy porozumienia międzyrządowego, według roku 
urodzenia (w %) 
Rok urodzenia Warszawa Pozostała część województwa 
Przed 1945 
1945-1954 
1955-1959 
1960-1964 
1965-1969 
1970-1974 
1975-1979 
1980 lub później 

6,2 
24,0 
19,1 
12,1 
8,4 
11,3 
17,0 
1,7 

4,1 
23,4 
18,1 
14,2 
13,6 
12,2 
12,5 
2,0 

Ogółem 100,0 100,0 
Źródło: Rejestr KUP. 
 
1.5. Plany migracyjne ludności Warszawy na podstawie WAS 
Na pytanie: Czy w ciągu najbliższych dwóch lat planuje Pan(i) wyjazd za granicę inny 

niż wypoczynkowy/turystyczny?, tylko co dziesiąty mieszkaniec Warszawy odpowiedział 
twierdząco. Zbieżność z podobnym udziałem osób, które w badaniu WAS deklarowały 
zarobkowe wyjazdy zagraniczne w pierwszej dekadzie lat 90. jest w praktyce przypadkowa, 
gdyż tylko 40% planujących wyjazd za granicę w ciągu najbliższych dwóch lat miało za sobą 
doświadczenia migracyjne z lat 1989-2001. Dodatkowo, podróże zagraniczne połowy 
badanych, którzy zarówno wyjeżdżali jak i planują wyjeżdżać miały charakter tylko i 
wyłącznie służbowy, zatem należy przypuszczać, że taki właśnie będzie charakter ich 
następnych wyjazdów.  

Wśród celów wyjazdu wymienianych przez badanych pojawiały się takie jak: podjęcie 
pracy (43%), wyjazd służbowy (35 %), podjęcie nauki (16%) i na znacznie mniejszą skalę 
osiedlenie się (tylko 6 osób) (tela 1.10.). Zdecydowanie dominowały zatem wyjazdy o 
charakterze tymczasowym i prawdopodobnie w przeważającej mierze krótkoterminowym, i 
jest to jedna z nielicznych (jeśli nie jedyna) wspólna charakterystyka deklarowanych 
wyjazdów, jako że zarówno podjęcie pracy jak i podjęcie nauki za granicą może obejmować 
bardzo wiele sytuacji. Najprościej rzecz ujmując, podjęcie pracy za granicą może być 

                                                 
18 Jest możliwe kilkakrotne podejmowanie pracy sezonowej w Niemczech, pod warunkiem że łączny czas 
zatrudnienia w ciągu roku kalendarzowego nie przekracza 3 miesięcy. Wiadomo, że wielokrotne wyjazdy w 
ciągu roku są związane z krótkimi okresami pojedynczych kontraktów (dyktowanymi przez niemieckich 
pracodawców). Oczywiście, wielokrotne migracje sezonowe w danym czasie kalendarzowym oznaczają niższy 
dochód migranta uzyskany w ciągu pojedynczego kontraktu i zarazem wyższe koszty migracji, czyli mniejszą 
korzyść netto. 
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związane z podejmowaniem pracy na własną rękę (zatrudnienie nieformalne19) lub za 
pośrednictwem różnego rodzaju organizacji/instytucji funkcjonujących w Polsce, które 
umożliwiają podejmowanie legalnej lecz czasowej pracy za granicą20. Wyjazd służbowy czyli 
wyjazd związany z pracą wykonywaną w Polsce może być związany z kontraktem ale także z 
kilkudniowym (a niejednokrotnie jednodniowym) wyjazdem biznesowym. Natomiast 
wyjazdy w celu podjęcia nauki mogą dotyczyć zarówno bardzo rozpowszechnionej nauki 
języka angielskiego w szkołach językowych w Wielkiej Brytanii jaki i stypendiów i stażów na 
uczelniach zagranicznych w wielu krajach. Tak ogromna różnorodność powoduje, że 
wyodrębnienie typów wyjazdów zarobkowych o bardziej spójnych charakterystykach staje się 
niemożliwe, a wręcz pozbawione sensu biorąc pod uwagę, że udział przyszłych migrantów w 
całej populacji warszawiaków w świetle badania WAS jest niewielki. Dlatego w dalszej części 
będziemy zwracać uwagę przede wszystkim na różnice pomiędzy zbiorowością osób, które w 
badaniu WAS zadeklarowały chęć wyjazdu zagranicznego w ciągu najbliższych dwóch lat 
(przyszli migranci) a zbiorowością osób, które w momencie badania nie brały takiej 
możliwości pod uwagę (nie-migranci).  

 
Tabela 1.10. Mieszkańcy Warszawy planujący w ciągu najbliższych dwóch lat wyjazd 

za granicę inny niż wypoczynkowy/turystycznya 

Plany wyjazdowe N % 
Tak 93 9,3 
w tym:    
Osiedlenie się 6 6,7 
Podjęcie pracyb 40 43,0 
Podjęcie nauki 12 12,9 
Wyjazd służbowy 31 34,8 
Nie  848 84,5 
Trudno powiedzieć 63 6,2 
Ogółem 1,004 100,0 
a Zdarzały się przypadki, że respondenci wskazywali na więcej niż jeden cel wyjazdu, np. deklarowali, że jest to 
zarówno osiedlenie się jak i podjęcie pracy. W takich sytuacjach jeden z nich był traktowany jako ważniejszy. W 
wymienionym przykładzie oczywiście było to osiedlenie się. Jeżeli natomiast respondent wskazał zarówno na 
podjęcie pracy jak i na podjęcie nauki praca była traktowana jako cel nadrzędny. 
b  W tym 14 badanych, którzy deklarowali równocześnie podjęcie nauki. 
Źródło: ISS UW. 

 
Przyszli migranci wymienili 26 różnych potencjalnych krajów docelowych, z czego 18 

to były kraje europejskie (w tym 14 krajów Europy Zachodniej) (patrz tabela 1.11). Nadal 
więc w przypadku migracji z Warszawy można mówić o dużym zróżnicowaniu kierunków 
geograficznych. Najważniejszymi krajami docelowymi w kolejności liczby wskazań były: 
USA21 (19% wszystkich wskazań), Niemcy (16,5%) i Wielka Brytania (15%). Zatem, połowa 
warszawiaków planujących w ciągu najbliższych dwóch lat wyjazd zagraniczny inny niż 
                                                 
19 Tak jak już wspomniano w poprzednich częściach, oznacza to zazwyczaj wyjazd do kraju docelowego w 
charakterze turysty i podejmowanie tymczasowych, zazwyczaj nie wymagających kwalifikacji prac bez 
posiadania wymaganych prawem kraju docelowego pozwoleń. 
20 Na przykład, po pierwsze, organizacje studenckie, które pośredniczą w załatwianiu prostych prac wakacyjnych 
dla polskich studentów i nie tylko w takich krajach jak USA, Wielka Brytania czy Francja. Po drugie, 
Wojewódzkie Urzędy Pracy, które na podstawie umowy międzyrządowej pomiędzy Polską a Niemcami 
pośredniczą w rekrutacji pracowników sezonowych na niemiecki rynek pracy.  
21 Duża liczba wskazań na USA jako kraj docelowy migracji może być związana z tym, że biorąc pod uwagę 
młody wiek przyszłych migrantów oraz fakt, że połowa to osoby studiujące lub uczące się oraz to, że wśród 
wskazań na USA ponad 60% dotyczy pracy, wyjazdy studenckie do pracy do USA (�Camp America� itp.) same 
nasuwają się na myśl. 
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wypoczynkowo-turystyczny wskazywała na te trzy tradycyjne kraje emigracji Polaków jako 
na kraje swojej potencjalnej migracji. Przy czym, wśród przyszłych migrantów, którzy 
wskazali USA oraz Wielką Brytanię dominował cel wyjazdu związany z podjęciem pracy 
(60%) a w przypadku wyjazdów do Niemiec poza najczęściej występującym podjęciem pracy 
(42%) pojawiały się także wyjazdy służbowe (32%). 

 
Tabela 1.11. Mieszkańcy Warszawy planujący w ciągu najbliższych dwóch lat wyjazd 

za granicę inny niż wypoczynkowo/turystyczny według obszaru docelowegoa 

Obszar docelowy N % 
Europa Zachodniab 73 63,5 
Europa Środkowo-Wschodniac 10 8,7 
Ameryka Północnad 24 20,9 
Innee 8 7,0 
Ogółem 115 100,0 
a Możliwe było podanie dwóch krajów. 79 badanych podało pierwszy kraj (z wyłączeniem odpowiedzi nie 
wiem, trudno powiedzieć oraz dwóch osób, które planują wyjazd do Europy i do Skandynawii), drugi kraj został 
wymieniony przez 36 respondentów. Czyli kraj docelowy mógł być wymieniony 115 razy (79+36). Podawana 
liczba wskazań oraz odpowiednie odsetki podawane w tekście dotyczą tej 115 osobowej zbiorowości. 
b Austria, Belgia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Niemcy, Norwegia, Szwajcaria, 
Szwecja, Wielka Brytania, Włochy 
c Bułgaria, Chorwacja, Węgry, Ukraina 
d USA (22 wskazań) i Kanada (2) 
e Australia, Cypr, Egipt, Kongo, Turcja  
Źródło: ISS UW. 

 
Tak jak w przypadku mieszkańców Warszawy, którzy wyjeżdżali zarobkowo za 

granicę w latach 90.22, w zbiorowości warszawiaków planujących wyjazd w ciągu 
najbliższych dwóch lat za granicę dominowali mężczyźni (70%). Innymi słowy, męska część 
ludności Warszawy ponad dwukrotnie częściej deklarowała gotowość zarobkowego wyjazdu 
zagranicznego niż mieszkanki Warszawy (odpowiednio: 13,3% i 5,4%). Interesujące jest, że 
w przypadku wyjazdów w celu osiedlenia się oraz wyjazdów w celu podjęcia nauki za granicą 
płeć nie była zmienną różnicującą, tyle samo kobiet i mężczyzn deklarowało wyjazd 
zagraniczny z tych dwóch wymienionych powodów. Natomiast zarobkowa praca za granicą 
oraz wyjazd służbowy to domena mężczyzn, którzy stanowili 3/4 osób planujących w ciągu 
najbliższych dwóch lat (od momentu badania) tego rodzaju wyjazdy. 

 
Tabela 1.12. Mieszkańcy Warszawy według planów wyjazdowych i płci (w%) 

Płeć Planują wyjazd 
za granicę 

Nie planują wyjazdu 
za granicę 

Mężczyźni 69,9 45,4 
Kobiety 30,1 54,6 
Ogółem 100,0 100,0 
N (93) (848) 

Źródło: ISS UW. 
 
Co czwarty Warszawiak w wieku poniżej 20 lat (16-19 lat) oraz co piąty w wieku 20-

29 lat planuje migrację za granicę. Innymi słowy, im starszy wiekiem mieszkaniec Warszawy 
tym rzadziej planuje w ciągu najbliższych dwóch lat wyjazd zagraniczny. Tym samym, 
przyszli migranci z Warszawy to osoby bardzo młode (połowa miała poniżej 24 lat a ponad 

                                                 
22 Zarówno na podstawie WAS jak i innych badań, do których odwołujemy się w części 1.2. 
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60% nie ukończyło w momencie badania 30 roku życia) i przeciętnie młodsze od zbiorowości 
nie-migrantów (tabela 1.13.). Kobiety migrantki były przeciętnie młodsze od mężczyzn 
(odpowiednio średnia wieku 27 lat w przypadku kobiet i 32 lata w przypadku mężczyzn). Jest 
to związane ze wspomnianą już dominacją mężczyzn w kategorii wyjazdów służbowych, 
która to kategoria wiąże się z przeciętnie wyższym wiekiem23. Dodatkowo, przyszli 
pracownicy-migranci są nieznacznie młodsi od przyszłych studentów (40% badanych 
deklarujących wyjazd do pracy ma poniżej 20 lat) co może się wiązać z większymi 
możliwościami podjęcia nauki przez osoby, które mają już status studenta na polskiej wyższej 
uczelni.  

 
Tabela 1.13. Mieszkańcy Warszawy według planów wyjazdowych i wieku (w %) 

Wiek Planują wyjazd 
za granicę 

Nie planują wyjazdu 
za granicę 

Poniżej 20 21,5 6,3 
20-29 41,9 17,2 
30-39 16,1 15,1 
40-49 8,6 22,8 
50-59 5,4 14,5 
60 i więcej 6,6 24,1 
Ogółem 100,0 100,0 
N (93) (848) 
Kwartyl pierwszy 20 30 
Mediana  24 45 
Kwartyl trzeci 36,5 59 

Źródło: ISS UW. 
 
Im wyższym wykształceniem legitymuje się mieszkaniec Warszawy, tym częściej 

planuje wyjazd za granicę24. Dlatego przyszli migranci są bardzo dobrze wykształceni nawet 
na tle ludności Warszawy, w której odsetek ludzi z wykształceniem powyżej średniego 
odbiega dość znacznie (na korzyść) od odpowiedniego odsetka dla całej Polski. Co trzeci 
przyszły migrant ukończył studia wyższe (w tym niewielki odsetek osób z licencjatem), a 
ponad połowa może poszczycić się wykształceniem powyżej średniego. Płeć nie różnicuje 
poziomu wykształcenia. Wysoki udział osób bardzo dobrze wykształconych wśród przyszłych 
migrantów nie stanowi zaskoczenia i potwierdza przytoczoną już wielokrotnie tezę o 
selektywności migracji z Warszawy ze względu na poziom wykształcenia oraz tym samym 
specyfikę Warszawy na tle innych rejonów kraju i ogólnego trendu emigracji lat 90. z Polski. 

 

                                                 
23 Na przykład, wszyscy przyszli migranci z Warszawy w wieku 40 lat i więcej jako cel swojego wyjazdu 
zagranicznego podają wyłącznie wyjazd służbowy (15 osób) lub osiedlenie się (2 osoby). 
24 Odpowiednio 3,7% ludności Warszawy z wykształceniem podstawowym, 5,2% z wykształceniem 
zasadniczym zawodowym, 8,5% z wykształceniem średnim oraz 12,7% z wykształceniem powyżej średniego. 



 24  

Tabela 1.14. Mieszkańcy Warszawy według planów wyjazdowych i wykształcenia (w %) 

Wykształcenie Planują wyjazd 
za granicę 

Nie planują wyjazdu 
za granicę 

Podstawowe 3,2 9,0 
Zasadnicze zawodowe/niepełne 
średnie 8,6 16,8 

Średnie zawodowe/ogólnokształcące 32,3 36,0 
Policealne/pomaturalne 5,4 7,2 
Niepełne wyższe/wyższe licencjackie 18,3 12,0 
Wyższe magisterskie 32,3 19,0 
Ogółem 100,0 100,0 
N (93) (848) 

Źródło: ISS UW. 
 
Biorąc pod uwagę młody wiek przyszłych migrantów ich sytuacja rodzinna jest 

jednoznaczna. Około 60% to osoby stanu wolnego. Kobiety są częściej pannami niż 
mężczyźni kawalerami (wśród tych ostatnich połowa to osoby pozostające w związku 
małżeńskim), ale jest to związane z wyższym przeciętnie wiekiem mężczyzn. 

Zatem przyszły migrant to młody, dobrze wykształcony mężczyzna, chociaż kobiety 
migrantki, przeciętnie młodsze niż mężczyźni oraz tak samo dobrze wykształcone na równi z 
tymi ostatnimi deklarują chęć wyjazdu za granicę w celu podjęcia nauki. Należy jednak 
pamiętać, że skala zjawiska nie jest oszałamiająca � tylko co dziesiąty mieszkaniec Warszawy 
deklarował w momencie badania wyjazd w ciągu najbliższych dwóch lat za granicę inny niż 
turystyczno-wypoczynkowy. Nie świadczy to jednak o braku zainteresowania mieszkańców 
stolicy wyjazdami zagranicznymi w ogóle. Co trzeci warszawiak spędzał wakacje za granicą 
w ciągu ostatnich 36 miesięcy i prawie połowa deklarowała, że planuje spędzić urlop za 
granicą w ciągu najbliższych dwóch lat. Tym niemniej warto zwrócić uwagę na fakt, że na 
wakacje zagraniczne (zarówno odbyte jak i planowane) wyjeżdżają (mają zamiar wyjeżdżać) 
zdecydowanie częściej te osoby, które deklarują gotowość wyjazdu za granicę w celu innym 
niż turystyczno-wypoczynkowy25. Można więc pokusić się o stwierdzenie, że przyszli 
migranci są generalnie bardziej mobilni niż nie-migranci.  

Przyszli migranci z Warszawy w 90% deklarują także znajomość języka obcego. Dla 
porównania aż dwukrotnie mniej osób nie planujących wyjazdów zagranicznych na pytanie: 
Czy zna Pan(i) jakiś język obcy w stopniu wystarczającym, aby dobrze porozumieć się z 
cudzoziemcem odpowiedziało twierdząco. Oczywiście nie jest to najlepszy wskaźnik dobrej 
znajomości języka obcego, a raczej dokonywana przez badanych subiektywna ocena swoich 
umiejętności językowych, która jednak może wskazywać na elastyczność i obycie z 
sytuacjami, w których konieczne jest porozumiewanie się w obcym języku, a więc może 
wynikać z większej mobilności międzynarodowej. 

Przyszli migrujący to nie tylko osoby mobilne ale także, pomimo relatywnie młodego 
wieku, aktywne na rynku pracy. Ponad połowa z nich (52 osoby � 56%) miała w momencie 
badania stała pracę i/lub pracowała w niepełnym wymiarze godzin. Co czwarty łączył status 
ucznia/studenta z pracą zarobkową (zarówno na stałe, w niepełnym wymiarze godzin jak i 

                                                 
25 Warszawiacy planujący (migranci) i nie planujący (nie-migranci) wyjazdów za granicę w celach innych niż 
wypoczynkowo-turystyczne w ciągu najbliższych dwóch lat według przeszłych i planowanych zagranicznych 
wyjazdów urlopowych.  

urlop za granicą  urlop za granicą 
/ostatnie 3 lata  /najbliższe 2 lata 

Migranci           64%   82% 
Nie-migranci       27%   37% 
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dorywczo) a co trzeci był tylko studentem (tabela 1.15.). Dodatkowo, tylko co czwarty 
przyszły migrant deklaruje, że zakończył już swoją edukację26, z czego zdecydowana 
większość to osoby powyżej 40 roku życia. Pozostali uczą się nadal albo zamierzają się dalej 
kształcić. Może to świadczyć o tym, że przyszli migranci to osoby, które korzystają z wielu 
możliwości jakie są oferowane w szczególności mieszkańcom stolicy. Zarówno relatywnie 
dobra sytuacja na warszawskim rynku pracy (czyli możliwość znalezienia satysfakcjonującej 
pracy) jak i wiele instytucji, które umożliwiają kształcenie w dowolnie wybranym kierunku 
(zarówno studia na uczelniach państwowych, prywatnych jak i różnego rodzaju kursy 
doszkalające oferowane przez rynek usług stolicy) jak i oczywiście o wiele większy dostęp do 
organizacji/instytucji, które ułatwiają wyjazd za granicę27. Zakładając bowiem, że ważną rolę 
w podejmowaniu decyzji (planowaniu) wyjazdu zagranicznego odgrywają czynniki 
przyciągające istniejące nie tylko w kraju docelowym, ale także w kraju pochodzenia (jak 
chociażby wszechobecne ogłoszenia o możliwości podjęcia wakacyjnej pracy dla studentów 
czy równie częste ogłoszenia o możliwości wyjazdu za granicę do szkoły językowej) można 
podsumować, że mieszkańcy Warszawy znajdują się w bardzo korzystnej sytuacji. Dlaczego 
zatem tylko co dziesiąta osoba planuje wyjazd zagraniczny w ciągu najbliższych dwóch lat? 
Opierając się na tej samej argumentacji można przypuszczać, że młody i dobrze wykształcony 
warszawiak może realizować swoje cele życiowe i zawodowe w miejscu zamieszkania, bez 
konieczności angażowania się w migracje. I w tym miejscu prawdopodobnie kluczową rolę 
odgrywają indywidualne predyspozycje potencjalnego migranta, chociażby takie jak banalnie 
brzmiąca ciekawość innego kraju, która nie wydaje się już tak banalna jeżeli weźmiemy pod 
uwagę młody wiek przyszłych migrantów.  

 
Tabela 1.15. Mieszkańcy Warszawy, którzy planują wyjazd za granicę w ciągu 

najbliższych dwóch lat inny niż wypoczynkowo-turystyczny według sytuacji zawodowej 
Status zawodowy N % 
Stała praca 46a 49,5 
Niepełny wymiar 8 8,6 
Praca dorywcza 15 16,1 
Bezrobotny i poszukuje pracy 6 6,5 
Emerytura/renta 3 3,2 
Uczy się/studiuje 49b 52,7 
Zajmuje się domem 2 2,2 
a W tym 34 osoby, które mają tylko stałą pracę, 2 osoby, które łączą stały etat z pracą w niepełnym wymiarze 
godzin i 10 osób, które jednocześnie studiują 
b W tym 26 osób, które są tylko i wyłącznie uczniami lub studentami 

Źródło: ISS UW. 
 
Wyjazdy zagraniczne w celu poprawy sytuacji materialnej swojego gospodarstwa 

domowego są ważną determinantą emigracji z Polski w latach 90. Sprawdźmy zatem jaka jest 
kondycja finansowa gospodarstw domowych warszawiaków � przyszłych migrantów i nie-
migrantów oraz jak oni sami oceniają sytuację finansową swojego gospodarstwa domowego. 
W gospodarstwach domowych osób, które planują migrację w ciągu najbliższych 2 lat 
przeciętny dochód na osobę jest wyższy niż w gospodarstwach domowych tych, którzy nie 
deklarują gotowości do wyjazdu za granicę (tabela 1.16.).  

 

                                                 
26 Dla porównania, zakończenie edukacji deklaruje 70% nie-migrantów. 
27 Nie wspominając już o tak oczywistych jak dostęp do ambasad czy lotniska międzynarodowego. 
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Tabela 1.16. Mieszkańcy Warszawy według planów wyjazdowych i dochodu na osobę 
w gospodarstwie domowym (w PLN) 
Dochód na osobę w 
gospodarstwie domowym 

Planują wyjazd 
za granicę 

Nie planują wyjazdu 
za granicę 

Kwartyl 1 666,0 566,7 
Mediana 1000,0 866,7 
Kwartyl 3 1925,0 1300,0 
N (93) (848) 

Źródło: ISS UW. 
 
Przyszli migranci relatywnie lepiej ocenili także zależność pomiędzy całkowitymi 

dochodami gospodarstwa domowego a jego potrzebami28. Pomimo tego, że w obu 
zbiorowościach zdecydowanie częściej pojawiały się odpowiedzi, że całkowite dochody 
gospodarstwa domowego są o wiele za niskie lub nieco za niskie w porównaniu do potrzeb to 
jednak w przypadku gospodarstw domowych przyszłych migrantów tylko nieco ponad 
połowa wyraziła taką opinię w porównaniu do 70% nie-migrantów. Tym samym oceny 
pozytywne wyrażające zadowolenie z sytuacji finansowej swojego gospodarstwa domowego 
są częstsze wśród przyszłych migrantów (odpowiednio 40% i 27%29). Dodatkowo, 
porównanie sytuacji finansowej gospodarstwa domowego w momencie badania do sytuacji 
sprzed 5 lat (1996 rok) i oczekiwania co do tej sytuacji za 5 lat w porównaniu do stanu 
obecnego sugeruje korzystniejszą sytuację przyszłych migrantów30. Oceniając sytuację 
finansową swojego gospodarstwa domowego w chwili obecnej w porównaniu do sytuacji 
sprzed 5 lat, połowa przyszłych migrantów ocenia ją jako znacznie lepszą lub trochę lepszą, 
podczas gdy jedynie co czwarty nie-migrant wyraża taką ocenę. Jeżeli chodzi o porównanie 
stanu obecnego z sytuacją za 5 lat, to nadal o 20% więcej migrantów niż nie-migrantów 
uważa, że ten okres przyniesie korzystne zmiany, jeżeli chodzi o kondycję finansową ich 
gospodarstwa domowego. Jedynie co dziesiąty migrant (w porównaniu do co trzeciego nie-
migranta) ocenia, że będzie ona trochę lub znacznie gorsza. Wydaje się więc, że zarówno 
jeżeli chodzi o obiektywne wskaźniki zamożności danego gospodarstwa domowego jak i o 
subiektywną opinię respondentów nie można traktować motywu ekonomicznego jako 
najważniejszego w rozważaniu opcji migracji międzynarodowej. Dla wielu przyszłych 
migrantów (przede wszystkim � obecnie bardzo młodych i samotnych) dobra kondycja 
finansowa ich gospodarstwa domowego (a więc prawdopodobnie ich rodziców) może 
wspomagać chęć wyjazdu zagranicznego, który zawsze wiąże się z pewnymi początkowymi 
inwestycjami pieniężnymi (zwłaszcza w sytuacji osób, które planują wyjazd w celu podjęcia 
nauki).  

 

                                                 
28 Czy uważa Pan(i), że całkowite dochody w Pana(i) gospodarstwie domowym w porównaniu z Państwa 
potrzebami są o wiele za niskie, nieco za niskie, na miarę potrzeb, nieco powyżej potrzeb czy znacznie powyżej 
potrzeb? 
29 Suma procentów dla odpowiedzi: �na miarę potrzeb�, �nieco powyżej potrzeb� i �znacznie powyżej potrzeb� 
dla przyszłych migrantów i nie-migrantów. 
30 Respondenci odpowiadali na dwa pytania: Prosimy pomyśleć o sytuacji finansowej w Pana(i) gospodarstwie 
domowym i porównać ją do sytuacji sprzed 5 lat (w 1996). Czy Pana(i) obecna sytuacja finansowa jest znacznie 
lepsza, trochę lepsza, taka sama, trochę gorsza czy znacznie gorsza? oraz  Czy spodziewa się Pan, że za 5 lat 
sytuacja całego gospodarstwa domowego, w porównaniu z sytuacja obecną będzie znacznie lepsza, trochę 
lepsza, taka sama, trochę gorsza czy znacznie gorsza?. 
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1.6. Napływ cudzoziemców  
Jak wspomniano na wstępie, imigracja do Polski a zwłaszcza napływ pracowników 

cudzoziemskich stanowiły zjawisko marginesowe do 1989 r. Ponadto, w tym okresie nie było 
napływu nielegalnego.  

Zarówno w okresie poprzedzającym transformację ustrojową w Polsce, jak i w latach 
90. najwięcej imigrantów przybywało do Warszawy. Zapoczątkowanie transformacji, pomimo 
braku istotnych zachęt dla migracji międzynarodowych, oznaczało szerokie otwarcie granic 
Polski, co spowodowało wzrost międzynarodowego przepływu ludzi. Jednym z przejawów 
tego nasilenia było zwielokrotnienie napływu cudzoziemców, którzy wykorzystywali 
ułatwienia w międzynarodowym ruchu turystycznym. Jeśli w latach 80. rejestrowano rocznie 
kilka milionów przekroczeń granicy polskiej przez cudzoziemców, to w latach 90. � 
systematycznie kilkadziesiąt milionów, aż po najwyższy osiągnięty dotąd poziom 89 mln 
wjazdów do Polski w 1999 r. To z tych cudzoziemców, głównie osób pozorujących 
uprawianie turystyki, utworzył się potencjał do zwiększenia się napływu migracyjnego do 
Polski w okresie transformacji.  

Do najważniejszych strumieni migracyjnych cudzoziemców w latach 90. należały: 
napływ imigrantów, tj. osób przenoszących się do Polski na pobyt stały; napływ 
cudzoziemców, którzy zostali upoważnieni do zamieszkania w Polsce na podstawie 
pozwolenia na pobyt czasowy, w tym na podstawie zezwolenia na pracę; napływ 
cudzoziemców, którzy przybyli do Polski jako turyści lecz zajmowali się głównie czymś 
innym oraz napływ nielegalny do Polski (w tym ruch tranzytowy w kierunku Niemiec). W 
przypadku każdego z tych strumieni Warszawa była biegunem o największej sile 
przyciągania.  

Wcześniejsze analizy Instytutu Studiów Społecznych31 pozwalają na sformułowanie 
kilku ogólnych prawidłowości dotyczących tego zjawiska i miejsca w nim Warszawy. 

Po pierwsze, oficjalna imigracja do Warszawy nieco się zwiększyła, choć podobnie jak 
w latach wcześniejszych była stosunkowo nieznaczna. Aż 16% wszystkich imigrantów 
osiedlających się w miastach (co stanowiło około 85% wszystkich imigrantów) 
zamieszkiwało w Warszawie. Proporcje płci były wśród tych osób zrównoważone, a niemal 
połowa imigrantów była w wieku 25-44 lata. Ogromna większość legitymowała się 
dyplomem szkoły wyższej. Około 2/3 imigrantów pochodziła z krajów europejskich, w tym 
3/4 z Zachodu (z przewagą Francji i Niemiec), a 1/4 z byłego ZSRR. Około 20% imigrantów 
przybywało z Ameryki Północnej (głównie USA) i około 10% z Azji. Najczęstsze powody 
imigracji to wspólne zamieszkanie przez obcokrajowca z małżonkiem Polakiem oraz 
�powrót� z zagranicy osoby pochodzenia polskiego. 

Po drugie, ogromnie (kilkunastokrotnie w stosunku do lat 80.) wzrosła liczba 
cudzoziemców przybywających do Warszawy na pobyt czasowy. Najważniejszymi powodami 
tego były: stworzenie możliwości ubiegania się w Polsce o legalne zatrudnienie oraz brak 
innej możliwości legalnego wjazdu do Polski w celu podjęcia nielegalnego zatrudnienia (w 
przypadku krajów, których obywatele nie korzystali z bezwizowego ruchu turystycznego z 
Polską). Na początku drugiej połowy lat 90. w woj. warszawskim rocznie wydawano ponad 
15 tysięcy takich wiz, co stanowiło przeszło ¼ liczby ogólnopolskiej.  Wśród cudzoziemców, 
którzy przybyli na pobyt czasowy na teren woj. warszawskiego (głównie do samej Warszawy) 
najwięcej było osób podejmujących w Warszawie pracę (35%) lub handlujących (13%), a 
także deklarujących jako cel �odwiedziny� (25%). Ponadto, 19% stanowiły �osoby 
towarzyszące�. Blisko 2/3 tych migrantów uzyskiwało wstępną zgodę na pobyt co najmniej 
półroczny. Najwięcej cudzoziemców zamieszkujących czasowo w Warszawie miało paszport 
                                                 
31 Por. np. Antoniewski, 1997; Głąbicka, Kępińska, Koryś, Sakson, 1997; Iglicka, Jaźwińska, Kępińska, Koryś, 
1997; Okólski, 1997; Stola, 1997; Okólski, 1998; Głąbicka, 1999; Koryś, Żuchaj, 2000; Antoniewski, Górny, 
Koryś, Kosmala, 2000; Iglicka, 2000. 
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USA, Wietnamu, Ukrainy, Rosji, Chin i Turcji; łącznie stanowili oni prawie połowę osób 
należących do tej kategorii.  

W końcu lat 90. w Warszawie przebywało również około 3 000 studentów lub osób im 
towarzyszących. Stanowiło to około połowy tego rodzaju cudzoziemców mieszkających 
czasowo w Polsce. W okresie transformacji ich liczba systematycznie, choć raczej wolno, 
rosła. Pobyty tych osób są znacznie dłuższe niż innych migrantów �czasowych�, zwykle 
kilkuletnie. W próbce losowej (6,7% ogółu warszawskich studentów lub osób 
towarzyszących) zbadanej w 1996 r. największą grupę stanowili obywatele Libii (17%), przy 
czym była to kuriozalna grupa o zdecydowanej przewadze osób towarzyszących. Dalsze 
liczne grupy stanowili: mieszkańcy Afryki sub-saharyjskiej (10%), Ukraińcy (9%), 
Wietnamczycy (9%), Rosjanie (6%) i Białorusini (4%). Łącznie z państw Zachodu do tej 
kategorii należało jedynie 12% migrantów. 

Podobnie silna jak w przypadku studentów koncentracja cudzoziemców w Warszawie 
dotyczy osób legalnie zatrudnionych w Polsce. Największy poziom osiągnęła ona w 1994 r., 
gdy w woj. warszawskim udzielono 57% wszystkich zezwoleń na prace wydanych w Polsce. 
Z reguły około połowy legalnych pracowników z zagranicy znajdowało pracę w samej 
Warszawie. Bliższa charakterystyka cudzoziemców pracujących w Warszawie została 
przedstawiona w następnej części tego opracowania. 

Przypuszcza się, a potwierdzają to liczne choć fragmentaryczne dowody, że w 
napływie migracyjnym cudzoziemców do Warszawy przeważają osoby nie mające 
pozwolenia na zamieszkanie w Polsce, a jedynie korzystające z uprawnień przysługujących 
turystom. Przebywa w niej też pewna grupa obcokrajowców, którzy nielegalnie przekroczyli 
granicę Polski bądź w przypadku tych osób wygasło uprawnienie do pozostawania na 
terytorium Polski. Wydaje się, że liczebność tej kategorii jest znacznie mniejsza niż 
wymienionej poprzednio, a �napływ� nowych osób do niej w ostatnich latach maleje. 

Wśród pseudoturystów występują głównie osoby, które zajmują się drobnym handlem, 
pracą najemną oraz wykonują samodzielną działalność gospodarczą innego typu. Każde z 
tych działań jest realizowane bez zezwolenia, ma więc charakter nielegalny. Nawet handel na 
bazarze, na którym cudzoziemiec-turysta uiszcza opłatę handlową jest zajęciem 
niedozwolonym, ponieważ intencją udzielenia wizy turystycznej lub pozwolenia na wjazd 
bezwizowy do Polski jest powstrzymanie się obcokrajowca od zarobkowania. Trzeba 
wspomnieć, że dość znaczna liczba cudzoziemców zajmuje się w Warszawie żebractwem lub 
prostytucją, a pewna ich część osiąga dochody z działalności jawnie przestępczej (np. 
wymuszenia, sutenerstwo, kradzieże). 

Oficjalne statystyki, zarówno dotyczące legalnego napływu do Polski (w tym � do 
Warszawy), jak i wykrytych działań nielegalnych nie sugerują, by w ostatnich latach 
następował wzrost napływu czy nawet obecności cudzoziemców. Trzeba jednak zauważyć, że 
te statystyki są raczej ubogie co do treści, regularności i kompletności. Na tym tle interesujące 
są opinie mieszkańców Warszawy. Na pytanie zadane w końcu 2001 r.: Co Pan/Pani sądzi na 
temat liczby obcokrajowców w Warszawie w ostatnich kilku (3-5) latach?, co dziesiąty 
mieszkaniec Warszawy nie miał wyrobionego zdania, ale aż 42% osób uważało, że ich liczba 
szybko wzrasta. Blisko ¾ mieszkańców Warszawy było przekonanych, że taki wzrost 
nastąpił, a 14% sądziło, że liczba cudzoziemców pozostała na niezmienionym poziomie. 
Tylko niespełna 2% respondentów sądziło, że ona spada, przy czym niemal nikt nie uważał, 
by spadała szybko. Obraz jest zatem zgoła jednoznaczny, by nie rzec jednowymiarowy. 
Społeczeństwo Warszawy jest przekonane o zwiększaniu się lub nawet silnym zwiększaniu 
się liczby obcokrajowców w mieście, pomimo że sygnału takiego nie przekazują żadne 
wiarygodne źródła statystyczne. 

Konstatacja powyższa implikuje pilną potrzebę poprawy informacji statystycznej na 
temat liczb cudzoziemców migrujących do i z Polski oraz zasobu obcokrajowców 
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pracujących i mieszkających w Polsce i jej różnych częściach. Opierając się na 
doświadczeniach innych krajów europejskich, można przypuszczać, że sporadyczne badania 
naukowe nie są w stanie wyręczyć w realizacji tego zadania organów państwa. 

Z drugiej strony, podobnie jednoznacznego odczucia o nasileniu obecności 
cudzoziemców nie stwierdza się np. ani w Budapeszcie ani w Pradze, gdzie jest ich znacznie 
więcej niż w Warszawie. Na przykład, oceny z końca lat 90. sugerowały, że 10-12% 
mieszkańców Pragi stanowią obcokrajowcy, w połowie przebywający w niej nielegalnie. 
Gdyby tę ocenę odnieść do Warszawy oznaczało by to, że mieszka w niej około 200 tysięcy 
obcokrajowców, w tym 100 tysięcy legalnie. Tymczasem liczba cudzoziemców w Warszawie 
mających zezwolenie na osiedlenie (pobyt stały) lub pobyt czasowy oznaczony 
prawdopodobnie nie przekracza 30 tysięcy. Wydaje się, że liczba cudzoziemców 
mieszkających w Warszawie nielegalnie jest znacznie mniejsza, co prowadziłoby do 
ostrożnego szacunku udziału ludności cudzoziemskiej w całej populacji Warszawy na około 
2%32. 

Na wysoką, zapewne przesadną, ocenę dynamiki liczby obcokrajowców w Warszawie 
przez społeczność miasta może mieć wpływ coraz bardziej jednostronne naświetlanie 
zagadnień związanych z obecnością cudzoziemców przez środki masowego przekazu i organy 
państwa, tzn. jako zagadnień raczej uciążliwych dla Polski, oraz uporczywe akcentowanie 
�wymogu unijnego� oznaczającego większą kontrolę napływu do Polski. Nie bez znaczenia 
jest subiektywnie niższa ocena korzyści poszczególnych mieszkańców Polski związanych z 
napływem, obawy o wzrost trudności na rynku pracy czy osłabienie korzystnych postaw 
wobec aspiracji obywateli krajów uboższych niż Polska i w przeszłości ograniczających 
możliwości podróży zagranicznych. 

Warto zauważyć, że ocena zmian w liczbie cudzoziemców przebywających w 
Warszawie w słabym stopniu zależy od rodzaju rzeczywistych kontaktów z tymi osobami 
mieszkających w niej Polaków. Otóż, niemal wszyscy mieszkańcy Warszawy mieli 
bezpośredni kontakt z obcokrajowcami, przynajmniej ich widywali w mieście (93%). Blisko 
dwie trzecie było klientami migrantów sprzedających towary lub pracujących w barach lub 
restauracjach. Natomiast bardziej intensywny kontakt, jak np. utrzymywanie stosunków 
towarzyskich czy stosunek pracy, był udziałem zaledwie kilku procent mieszkańców 
Warszawy. Gdyby wyeliminować osoby, które nie miały wyraźnej opinii na temat zmian w 
liczbie imigrantów i rozpatrzyć trzy rodzaje kontaktów, to uzyskalibyśmy następujący 
związek między opinią na ten temat a intensywnością kontaktu: 

 
 Silny wzrost Wzrost Brak wzrostu 

(lub spadek) Ogółem 

Tylko widywał 47 35 18 100 
Zetknął się jako klient 47 34 19 100 
Był w stosunkach 
towarzyskich lub w 
stosunku pracy 

43 35 22 100 

 
oraz 

                                                 
32 Przy tego rodzaju szacunku, tzn. uwzględniając bliżej nieznaną liczbę nielegalnych obcokrajowców, trzeba też 
brać poprawkę na to, że wśród mieszkańców Warszawy jest również bliżej nieznana liczba nie zarejestrowanych 
(w pewnym sensie więc � nielegalnych) obywateli Polski, zarejestrowanych jako mieszkańcy innych jednostek 
administracyjnych. 
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 Silny wzrost Wzrost Brak wzrostu 

(lub spadek) 
Tylko widywał 53 53 51 
Zetknął się jako klient 38 37 38 
Był w stosunkach towarzyskich 
lub w stosunku pracy 9 10 11 

Ogółem 100 100 100 
 
A zatem, niezależnie od intensywności kontaktów z cudzoziemcami, zasiedziali 

mieszkańcy Warszawy w zdecydowanej większości (i w bardzo podobnej proporcji) 
spostrzegli w latach 1999-2001 silny (lub raczej bardzo silny) wzrost ich liczebności. 
Wprawdzie osoby o najbardziej intensywnych kontaktach częściej niż osoby o mniej 
intensywnych kontaktach uważały, że tego wzrostu nie ma (lub nawet że następuje spadek), to 
i oni byli w zdecydowanej mniejszości w swojej kategorii kontaktów z cudzoziemcami. 
Wniosek z tego, że oceny owej dynamiki nie są w silnym stopniu kształtowane na podstawie 
osobistych doświadczeń czy obserwacji (lub że ludzie tym doświadczeniom lub obserwacjom 
ufają w stosunkowo małym stopniu), lecz wynikają z innych przesłanek, które słabo różnicują 
populację miasta (np. komunikaty środków masowego przekazu). 

Mieszkańcy Warszawy proszeni w 2001 r. o wyrażenie opinii na temat 
najliczniejszych obywatelstw/narodowości migranckich przebywających w mieście na ogół 
nie mieli wątpliwości. Gdy trzeba było wymienić jedną najliczniejszą nację, to dość 
jednoznacznie wskazywano na Azjatów (61% konkretnych odpowiedzi), głównie na 
Wietnamczyków (25%) albo Azjatów określanych ogólnie lub potocznie (29%). Pozostałe 
dwie stosunkowo często wymieniane kategorie stanowili obywatele byłego ZSRR (27%) i 
Rumuni (7%). Zaskakujące może wydać się to, że obywatele kraju dominującego w 
większości rejestrów migranckich w Polsce, tj. Ukrainy byli postrzegani jako najliczniejsza 
grupa cudzoziemców jedynie przez 5% mieszkańców Warszawy. Natomiast prawdopodobnie 
z ogromną przesadę oceniano wielkość populacji Rosjan w Warszawie, bowiem aż 16% 
respondentów uznało ich za najliczniejszą narodowość33, co dało tej grupie drugą, po 
Wietnamczykach liczbę wskazań dotyczących największej społeczności imigranckiej. Jest 
wysoce prawdopodobne, że wiele osób myli Ukraińców z Rosjanami, choć nie osłabia to 
konstatacji, że poziom wiedzy o cudzoziemcach przebywających w Warszawie jest ogólnie 
niski. 

Jest uderzające, że pomimo ewidentnego dość częstego mylenia narodowości 
imigrantów, duża część, bo około jednej trzeciej, mieszkańców Warszawy wskazując kraj, z 
którego pochodzi ich najwięcej, nie jest w stanie podać żadnej narodowości, wiążąc ich nację 
z kontynentem (Azjaci, Afrykanie), grupą krajów (dawne kraje socjalistyczne, Wspólnota 
Niepodległych Państw, Ameryka Północna, Zachód, Europa) czy grupą etniczną (Romowie, 
Arabowie, Żydzi) lub uciekając się do określeń kolokwialnych (skośnoocy, żółtki, ruscy). Aż 
ponad jedna czwarta respondentów była zdania, że dominującą nacją są Azjaci, tj. nieco 
więcej niż liczba osób, która wyraźnie uznała za nią Wietnamczyków. 

Nieco inną strukturę geograficzną pochodzenia cudzoziemców uzyskuje się, 
analizując wskazania najliczniejszych (od jednej do trzech, w zależności od uznania 
respondenta) nacji. Po pierwsze, przy takim podejściu pojawia się znacznie więcej krajów 
pochodzenia dużych grup imigranckich (w tym tak odległe, jak: Boliwia, Indie, Mongolia, 
Nigeria, Palestyna czy Peru), po drugie zmniejsza się (choć stosunkowo nieznacznie) łączny 

                                                 
33 Nie bierzemy tu pod uwagę określeń kolokwialnych (np. �ruscy�) ani ogólnych (np. �z terenu byłego ZSRR� 
albo �z WNP�). 
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udział dwóch najliczniejszych grup krajów: azjatyckich i poradzieckich, głównie na rzecz 
krajów afrykańskich i Rumunii, a po trzecie, zmieniają się wyraźnie proporcje liczebne 
między wskazaniami na obywateli dwóch największych grup: krajów azjatyckich i obywateli 
byłego ZSRR na korzyść tych ostatnich (zwłaszcza Rosjan i Ukraińców). Dokładniejsze dane 
zawiera tabela 1.17. 

 
Tabela 1.17. Najliczniejsze nacje cudzoziemskie w Warszawie w 2001 r. w ocenie jej 

mieszkańców 
Odsetek odpowiedzi 

znamiennych c 
Kraj z którego 

pochodzi 
najwięcej 

cudzoziemców a 

Kraj z którego pochodzi 
jedna z najliczniejszych 
grup cudzoziemców b Kraj 

N % N % 

Największa 
liczba 

cudzoziemców 

Jedna z 
najliczniejszych 

grup 
cudzoziemców 

Azja 
  Wietnam 
  Chiny 
  Korea 
  Inne d 
  Ogólnie e 

589 
239 
36 
32 
5 

277 

58,7 
23,8 
3,6 
3,2 
0,5 
27,6 

891 
342 
98 
61 
30 

360 

38,5 
14,8 
4,2 
2,6 
1,3 
15,6 

61,0 
24,8 
3,7 
3,3 
0,5 

28,7 

39,2 
15,0 
4,3 
2,7 
1,3 
15,8 

Ex-ZSRR 
  Rosja 
  Ukraina 
  Białoruś 
  Armenia 
  Inne d 
  Ogólnie e 

263 
153 
51 
4 
8 
0 
47 

26,2 
15,2 
5,1 
0,4 
0,8 
0,0 
4,7 

864 
475 
193 
46 
26 
10 
114 

37,3 
20,5 
8,3 
2,0 
1,1 
0,4 
4,9 

27,2 
15,8 
5,3 
0,4 
0,8 
0,0 
4,9 

38,0 
20,9 
8,5 
2,0 
1,1 
0,4 
5,0 

Rumunia 72 7,2 230 9,9 7,5 10,1 
Afryka f 9 0,9 99 4,3 0,9 4,3 
�Arabowie� 4 0,4 38 1,6 0,4 1,7 
Zachód 
  Niemcy 
  Wielka Brytania 
  USA 
  Francja 
  Inne d 
  Ogólnie e 

20 
9 
4 
4 
1 
1 
1 

2,0 
0,9 
0,4 
0,4 
0,1 
0,1 
0,1 

109 
40 
23 
17 
14 
6 
9 

4,7 
1,7 
1,0 
0,7 
0,6 
0,3 
0,4 

2,1 
0,9 
0,4 
0,4 
0,1 
0,1 
0,1 

4,8 
1,8 
1,0 
0,7 
0,6 
0,3 
0,6 

Inne 
  Ex-socjalistyczne 
  Pozostałe f 

8 
3 
5 

0,8 
0,3 
0,5 

43 
26 
17 

1,9 
1,1 
0,7 

0,8 
0,3 
0,5 

1,9 
1,1 
0,7 

Odpowiedzi wymijające 33 3,3 33 1,4 X X 
Brak danych 6 0,6 6 0,2 X X 
Ogółem 1.004 100,0 2.313 100,0 100,0 100,0 
a respondent mógł wskazać tylko jeden kraj; liczba odpowiedzi jest więc równa liczbie respondentów 
b respondent mógł wskazać najwyżej trzy kraje; liczba odpowiedzi przewyższa więc liczbę respondentów 
c z pominięciem respondentów, których odpowiedzi nie dały się zaklasyfikować (np. �nie zwracam uwagi�) lub 
respondentów, którzy w ogóle nie udzielili odpowiedzi bądź ich odpowiedź nie została zarejestrowana 
d tzn. pojedyncze kraje, których nazwa została podana w sposób nie budzący wątpliwość 
e tzn. grupy krajów lub narodowości dające się jednoznacznie przypisać do grup krajów, w tym określenia 
potoczne/kolokwialne (np. �anglojęzyczni�, �WNP�, �ruscy�, �żółtki�, itp.) 
f w tym określenia grup etnicznych lub grup krajów kwalifikujące się w powyższym zestawieniu do więcej niż 
jednej kategorii (np. �Europejczycy�); najwięcej tego rodzaju wskazań było na �Żydów� 
Źródło: ISS UW. 
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Z opinią na temat kraju, z którego pochodzi najwięcej obcokrajowców 
przebywających w Warszawie dość wyraźnie jest związana percepcja dynamiki zmian ich 
populacji. Obrazują to dane przedstawione w tabeli 1.18. 

 
Tabela 1.18. Ocena zmiany liczby cudzoziemców w Warszawie w ostatnich 3-5 latach 

według kraju postrzeganego jako źródło pochodzenia największej grupy migrantów 
Liczba cudzoziemców w Warszawie w ostatnich 3-5 latach Kraj 

pochodzenia 
najliczniejszej 
grupy 

Silnie 
wzrosła Wzrosła 

Nie 
zmieniła 

się 
Spadła Silnie 

spadła 
Trudno 

powiedzieć 

 
Ogółem 

 

Azja 
  Wietnam 
  Inne kraje  
  Ogólnie 
Ex-ZSRR 
  Rosja 
  Ukraina 
  Inne kraje 
  Ogólnie 
Rumunia 
Afryka a 
Zachód 
Inne 
Brak wiedzy 

283 
109 
39 
135 
98 
57 
20 
3 
18 
23 
7 
6 
2 
3 

171 
73 
21 
77 
93 
54 
18 
4 
17 
32 
2 
7 
6 
1 

76 
43 
7 
26 
45 
25 
10 
4 
6 
12 
1 
4 
0 
3 

9 
3 
0 
6 
7 
5 
0 
0 
2 
0 
0 
1 
0 
1 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 

50 
11 
6 
33 
20 
12 
3 
1 
4 
5 
3 
1 
0 
24 

589 
239 
73 
277 
263 
153 
51 
12 
47 
72 
13 
20 
8 
32 

Ogółem 422 312 141 18 1 103 997 
a w tym �Arabowie� 
Źródło: ISS UW. 

 
Gdyby informacje tej tabeli ograniczyć do wyraźnie sprecyzowanych ocen dynamiki i 

do wybranych krajów, to uzyskalibyśmy następującą zależność: 
 

 Silny wzrost Wzrost Brak wzrostu  
(lub spadek) Ogółem 

Wietnam 48 32 20 100 
Ogólnie określeni 
Azjaci 55 32 13 100 

Rosja 40 38 21 100 
Ukraina 42 37 21 100 
Rumunia 34 47 18 100 
Kraje Zachodu 31 37 31 100 

 
Łatwo zauważyć, że jeśli Wietnamczycy zostali uznani za najliczniejszą nację, to 

wówczas populacji imigrantów en bloc przypisano najczęściej silny wzrost, a bardzo rzadko 
brak wzrostu (nie mówiąc o zmniejszaniu się ich liczby). W jeszcze większym stopniu 
dotyczy to osób określanych jako skośnoocy, żółtki czy po prostu Azjaci. W mniejszym 
stopniu dotyczy to Rosjan i Ukraińców. W przypadku Rumunów dominuje opinia, że ich 
populacja zwiększa się raczej szybko aniżeli bardzo szybko, choć opinie o braku takiej 
tendencji są w tym przypadku nawet nieco rzadsze niż w przypadku Wietnamczyków. Co do 
przybyszów z Zachodu, również przeważa opinia o umiarkowanym (a nie silnym) wzroście 
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ich liczby, ale w tym jednym przypadku stosunkowo często (równie często jak o silnym 
wzroście) sądzi się zarazem, że ich liczba nie wzrasta lub nawet maleje. 

Za tą prostą interpretacją danych kryje się poważniejsze pytanie: czy tak zróżnicowane 
(w zależności od nacji uważanej za najbardziej dynamiczną w Warszawie) postrzeganie 
dynamiki wzrostu liczby cudzoziemców w mieście odzwierciedla rzeczywiste różnice 
trendów wzrostu liczebnego w przypadku każdej z tych grup cudzoziemskich czy może raczej 
nieuświadomiony bądź uświadomiony stopień obawy żywionej wobec nich (lub a rebours 
poziom akceptacji tych grup) przez społeczeństwo Warszawy. Wydaje się jednak niestety, że 
dane badania sondażowego WAS, ani żadne inne dostępne w tej chwili dane, nie pozwalają na 
rozstrzygnięcie tej kwestii.  

 
Tabela 1.19. Ocena zmian w liczbie cudzoziemców w latach 1999-2001 według 

rodzaju kontaktu mieszkańców Warszawy z cudzoziemcami; liczby respondentówa 
Liczba cudzoziemców w Warszawie w ostatnich 3-5 latach Ogółem 

Bezpośredni kontakt z 
cudzoziemcami Silnie 

wzrosła Wzrosła 
Nie 

zmieniła 
się 

Spadła Silnie 
spadła 

Trudno 
powie- 
dzieć 

Liczba 
osób 
które 

odpowie-
działy 
�tak� 

Procent 
odpowiedzi 

�tak�a 

Tylko słyszał o nich 
Widział 
Pracował 
Kupował, jadł 
Zatrudniał 
Miał kontakty towarzyskie 
Inny 

11 
400 
28 
286 
25 
14 
12 

7 
296 
15 
205 
23 
16 
10 

7 
136 
7 
104 
12 
8 
3 

0 
17 
3 
12 
2 
1 
1 

0 
1 
0 
0 
0 
1 
0 

14 
84 
4 

42 
3 
4 
4 

39 
934 
57 

649 
65 
44 
30 

3,9 
93,0 
5,7 

64,6 
6,5 
4,4 
3,0 

a respondent mógł wskazać na dowolną liczbę wariantów kontaktów 
Źródło: ISS UW. 

 
1.7. Pracownicy cudzoziemscy 
Oficjalnie niewiele wiadomo o zatrudnieniu cudzoziemców w Warszawie. Liczne 

badania sondażowe, zrealizowane w drugiej połowie lat 90. dowodzą, że przeważająca część 
tych ludzi pracuje �na czarno�. Wcześniejsze badania OBM ISS wykazały, że nieformalna 
nisza cudzoziemska jest wyposażona w sprawne instytucje rekrutacji pracowników oraz 
mechanizmy alokacyjne i regulacyjne. Żadne badanie jednak nie skupiło się na kompleksowej 
charakterystyce zatrudnienia nielegalnego. 

Wiedza o zatrudnieniu legalnym jest dużo lepsza, chociaż do niedawna pochodziła 
jedynie z analiz rejestru zezwoleń na pracę Krajowego Urzędu Pracy. Od 2000 r. dostępne są 
również informacje o zgodach na pracę. Różnica jest istotna, ponieważ zezwoleń udziela się z 
reguły cudzoziemcom przebywającym za granicą (zwykle w kraju pochodzenia), w związku z 
czym część osób, którym udzielono zezwolenia nie przybywa do pracy (np. z powodu zbyt 
długiej procedury), natomiast zgody na pracę są wydawane cudzoziemcom, którzy uzyskali 
zezwolenie, ale później (dzięki temu) znaleźli się w Polsce z gotowością do podjęcia pracy. 

Według danych dla 2000 r., w woj. mazowieckim zgłoszono 13 476 wniosków o 
zezwolenie na zatrudnienie obcokrajowców (dane dla miasta Warszawy nie są dostępne). 
Stanowiło to 55,5% wniosków zgłoszonych przez pracodawców w całej Polsce. Pokazuje to, 
jakie znaczenie dla legalnego zatrudniania imigrantów ma warszawski rynek pracy. Ponad 10 
tys. wniosków uzyskało decyzję aprobującą, a ostatecznie wydano 8 831 zgód na pracę 
(następnie cofnięto 48 takich decyzji). 
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Wśród cudzoziemców, którzy faktycznie podjęli pracę w Warszawie, dominowali 
Europejczycy. Oto dane dla woj. mazowieckiego: 

 
Europa 
   Unia Europejska 
      Francja 
      Zjednoczone Królestwo 
   Ukraina 
Azja 
   Wietnam 
Ameryka Północna 
Inne obszary geograficzne 

5 663 (64%) 
3 178 (36%) 
   884 (10%) 
   703 (8%) 
   891 (10%) 
2 501 (28%) 
   656 (7%) 
   458 (5%) 
   209 (2%) 

 
Woj. mazowieckie było szczególnie atrakcyjnym rynkiem pracy dla obywateli państw 

Unii Europejskiej. Aż 53% osób z tego obszaru ubiegających się o zgodę na zatrudnienie w 
Polsce uzyskało ją na stołecznym rynku pracy i w jego otoczeniu. Dla porównania, 
przedstawiciele największej nacji występującej o legalne zatrudnienie w Polsce, tj. 
Ukraińców, jedynie 30% zgód uzyskali w woj. mazowieckim. Spośród nacji liczących się na 
oficjalnym rynku pracy w Polsce, obszar Warszawy i okolic relatywnie sprzyja szczególnie 
obywatelom państw azjatyckich oraz Francji i Zjednoczonego Królestwa, a nie sprzyja 
obywatelom państw byłego ZSRR i Niemiec.  

Woj. mazowieckie jest jedynym regionem Polski, gdzie ponad połowę zgód otrzymali 
cudzoziemcy zatrudnieni jako kierownicy (managerowie) lub właściciele firm, zaś następną z 
kolei kategorią byli pozostali pracownicy reprezentujący wysokie kwalifikacje (eksperci i 
doradcy). Stosunkowo niewielki był w tym regionie udział pracowników cudzoziemskich 
reprezentujących średnie i niskie kwalifikacje. 

Jak wspomniano, wiedza o przeważającej liczbie pracowników-migrantów, tj. osobach 
zatrudnionych bez zgody na pracę, wydanej przez  właściwy urząd pracy, jest dotychczas 
niewielka. Dlatego ważne jest każde źródło informacji naświetlające ten problem. 

Badanie WAS w dużym stopniu przełamuje pewien impas w rozpoznawaniu zjawiska 
obecności imigrantów na warszawskim rynku pracy, rozumianym kompleksowo i szeroko 
jako rynek, na którym jako pracodawcy występują zarówno firmy jak i gospodarstwa 
domowe, i to bez względu na prawidłowość prawną zatrudnienia. 

Mieszkańcy Warszawy zgodnie sugerują, iż zatrudnienie przytłaczającej większości 
obcokrajowców skupia się w dwóch wąskich niszach: w handlu bazarowym i gastronomii 
typu barowego lub że ta grupa zarobkuje w Warszawie w sposób nieudokumentowany bądź 
podejmując się zajęć uważanych zwykle za patologiczne. Jak wynika z informacji zawartych 
w tabeli 1.20., więcej niż połowa wskazań zajęć zarobkowych dotyczy handlu. Wiadomo też, 
że głównym miejscem ich zatrudnienia jest, w opinii 35% mieszkańców Warszawy, Stadion 
10-lecia lub niewyspecyfikowane bazary osiedlowe (26%), wskazane z nazwy (lub ściśle 
zlokalizowane) targowiska lub bazary (5%), dworce, skrzyżowania ulic, ronda lub place 
miejskie (9%) oraz budki gastronomiczne (3%). Blisko 80% respondentów sądzi więc, że 
cechą wyróżniającą zarobkowania cudzoziemców w Warszawie jest prowizorium. Oznaczało 
by to brak zakorzenienia i przejściowość tego zjawiska. 

Silne jest przekonanie, że wielu cudzoziemców pasożytuje w Warszawie (żebractwo) 
lub żyje z pospolitych przestępstw. Niesłychanie niski, w percepcji mieszkańców miasta jest 
odsetek imigrantów zajmujących się pracami wymagającymi wysokich kwalifikacji, a nawet 
pracujących w dużych znanych firmach. Uważa się np., że jedynie około 1% tych osób 
pracuje na własny rachunek i że podobnie liczna grupa wykonuje prace umysłowe, w tym 
zarządcze. 
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Mieszkańcy Warszawy mają sprecyzowany pogląd na temat �nisz etnicznych� na 
stołecznym rynku pracy. Ludzie z Zachodu, według nich, trudnią się niemal wyłącznie 
�biznesem� lub wykonują prace umysłowe (managerowie, finansiści i nauczyciele). Nie 
przypisuje się im pasożytnictwa, prostytucji czy działalności kryminalnej. Z kolei obywatele 
Rumunii w wyraźnej większości są żebrakami, a większość pozostałych handluje. Azjaci 
natomiast zajmują się głównie handlem. Jeśli zaś do tego dodamy gastronomię, to wyczerpie 
to prawie 90% przedstawicieli tej grupy migranckiej. Stosunkowo rzadko przypisuje się 
Azjatom przestępczość, nie mówiąc o prostytucji. Wreszcie, ponad połowa przybyszy z ex-
ZSRR zdaje się handlować. Reszta osób należących do tej grupy, w opinii mieszkańców 
Warszawy, zajmuje się bardzo różnorodną gamą profesji. Trzy wśród nich są częściej 
zauważane niż inne: prace budowlano-remontowe, przestępczość pospolita oraz prostytucja. 
Interesujące, że czerpanie dochodów z prostytucji czy przestępczości w tej grupie 
cudzoziemców przypisuje się relatywnie częściej Rosjanom niż Ukraińcom.  

O pewnym symptomie postrzegania działalności obcokrajowców w Warszawie warto 
tu wspomnieć w kontekście zajęć zarobkowych wymienianych jako pierwsze, drugie i trzecie. 
Respondenci mogli bowiem wskazać na jeden, dwa lub trzy rodzaje prac. Gdyby skumulować 
wskazania przestępczości, żebractwa i prostytucji jako zajęć imigrantów, to przy pierwszym 
wskazaniu ich odsetek wynosił 8% (a np. w przypadku handlu � 72%), przy drugim � 18% 
(handel � 20%), a przy trzecim � 41% (handel � 11%). Takiej tendencji nie wykazują 
wskazania odnoszące się do żadnego innego zajęcia zarobkowego. Wyniki sondażu implikują 
zatem wyraźnie dwubiegunowy (w świetle percepcji mieszkańców) model funkcjonowania 
imigrantów na warszawskim rynku pracy. Dominującym biegunem jest handel, a 
uzupełniającym - działalność skrywana, odrzucana bądź nawet ścigana z mocy prawa. 

W innym miejscu tego tomu (por. Grzymała-Kazłowska oraz Iglicka, Weinar) znajduje 
się bliższy opis działalności zarobkowej dwóch odmiennych grup pracowników 
cudzoziemskich: przybyszów z krajów słabo rozwiniętych (głównie Wietnamczyków) oraz 
osób o wysokim poziomie kwalifikacji (głównie z Zachodu). 
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Tabela 1.20. Najważniejsze zajęcia zarobkowea cudzoziemców uznanych przez mieszkańców Warszawy za najliczniejszą grupę, według 
wskazań respondentów (N = 1004) 
Obszar z którego 
pochodzi 
najwięcej 
cudzoziemców 

Handel Gastrono-
mia 

Inne 
usługi 

Prace na 
budowie i 
remonto-

we 

Pomoc w 
gospodar-

stwie 
domowym 

Inne 
prace 

fizyczne 

Przedsię-
biorczość 
(na własny 
rachunek) 

Prece 
umysło-

we 

Inne 
prace b Żebractwo Prostytucja Przestępczość Ogółem c 

Azja 
   Wietnam 
   inny kraj 
   bez nazwy 
   kraju 

539 
220 
61 

 
258 

267 
126 
21 

 
120 

20 
10 
1 
 
9 

15 
2 
6 
 

7 

7 
0 
0 
 

7 

9 
6 
2 
 
1 

8 
3 
1 
 

4 

4 
0 
2 
 

2 

12 
4 
2 
 

6 

19 
9 
2 
 

8 

4 
1 
0 
 

3 

28 
14 
2 
 
12 

932 (569) 
395 (232) 
100 (67) 

 
437 (270) 

ex-ZSRR 
   Rosja 
   Ukraina 
   inny kraj 
   lub bez nazwy 

213 
132 
36 

 
45 

19 
8 
6 
 
5 

11 
5 
3 
 
3 

49 
31 
15 
 

3 

11 
4 
3 
 

4 

26 
11 
10 
 

5 

2 
1 
1 
 

0 

2 
0 
1 
 
1 

7 
3 
1 
 

3 

10 
6 
1 
 

3 

22 
15 
5 
 

2 

38 
24 
5 
 

9 

410 (251) 
240 (148) 

87 (48) 
 

83 (55) 
Rumunia 23 1 0 3 0 0 0 0 7 59 1 6 100 (68) 
Afryka d 3 2 0 0 0 0 0 1 4 1 0 1 12 (12) 
Zachód 3 0 0 0 0 0 9 6 4 0 0 0 22 (20) 
Inne 5 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 3 13 (13) 
Brak wskazania 8 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 11 (11) 
Ogółem 794 291 31 68 18 35 19 13 36 91 28 76 1,500 (935) 
a respondent mógł przypisać nacji uznanej przez siebie za najliczniejszą najwyżej trzy najważniejsze zajęcia; 
b nie licząc żebractwa, prostytucji i pospolitej przestępczości; 
c w tej kolumnie pierwsza liczba od lewej strony oznacza liczbę wskazań, zaś druga (w nawiasie) liczbę respondentów, którzy wyrazili swoją opinię; 
d w tym �Arabowie�. 
Źródło: ISS UW. 
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1.8. Relacje między ludnością miejscową a cudzoziemcami na podstawie WAS 
W tej części chcemy się przyjrzeć jak mieszkańcy stolicy, którzy jak już zostało 

podkreślone w poprzednich częściach zdecydowanie częściej mają okazję na spotkanie z 
cudzoziemcem niż mieszkańcy innych miejscowości w Polsce, postrzegają obecność 
obcokrajowców w Warszawie. Tylko co piąty Warszawiak odpowiedział, że obecność 
cudzoziemców jest korzystna dla Warszawiaków. Co trzeci badany uważał, że owszem 
obecność części przybyszów jest korzystna, ale bynajmniej nie wszystkich. Taki sam odsetek 
badanych zadeklarował, że ich obecność nie jest korzystna dla mieszkańców Warszawy. Co 
szósty nie miał wyrobionej opinii na ten temat.  

Postawy w stosunku do obcokrajowców są zazwyczaj bardzo silnie związane z tzw. 
�bytnością w świecie�. Wyniki badania WAS potwierdzają tą zależność. Mieszkańcy 
Warszawy, którzy przebywali za granicą w ostatnich latach, bądź w związku z pracą 
zarobkową bądź na wakacjach, dwukrotnie częściej niż ci, którzy za granicę nie wyjeżdżali 
uważali, że obecność cudzoziemców jest korzystna dla mieszkańców miasta oraz rzadziej 
deklarowali, że ich obecność jest niekorzystna. Szczegółowe dane przedstawia tabela 1.21. 

Generalnie można także powiedzieć, że im starszy i gorzej wykształcony jest 
mieszkaniec Warszawy, tym częściej ocenia obecność cudzoziemców w Polsce jako 
niekorzystną, jednak nie jest to zależność bardzo silna. 

 
Tabela 1.21. Mieszkańcy Warszawy według opinii na temat cudzoziemców 

mieszkających obecnie w Warszawie i wyjazdów zagranicznych (w %) 
Czy obecność cudzoziemców 
jest korzystna dla 
warszawiaków? 

Był za granicąa Nie był za 
granicąb Ogółem 

Tak 12,7 6,2 8,6 
Większości tak 16,5 10,0 12,4 
Części tak, części nie 34,7 30,4 32,0 
Większości nie 14,9 20,9 18,7 
Nie 8,9 15,2 12,9 
Trudno powiedzieć 12,2 17,4 15,5 
Ogółem 100,0 100,0 100,0 
N (369) (632) (1001) 
a Respondent był na urlopie wypoczynkowym za granicą w ostatnich 3 latach i/lub w latach 1989-2001 
wyjeżdżał za granicę w celach zarobkowych 
b Respondent ani nie był na urlopie wypoczynkowym za granicą w ostatnich 3 latach ani nie wyjeżdżał w latach 
1989-2001 za granicę w celach zarobkowych 
Źródło: ISS UW. 

 
Jak już zostało powiedziane, 60% Warszawiaków wskazało na �Azjatów� jako na 

najliczniejszą grupę cudzoziemców mieszkającą obecnie w Warszawie. Dwie kolejne grupy 
to przybysze z krajów b. ZSRR (jedna czwarta wskazań) oraz z Rumunii (7%) (patrz tabela 
1.17.). Warto zatem sprawdzić, jakie są opinie mieszkańców Warszawy na temat tej grupy 
obcokrajowców, którą wskazali jako najliczniej zamieszkującą stolicę.  

W przypadku warszawiaków, którzy zadeklarowali, że w stolicy mieszka obecnie 
najwięcej przybyszów z krajów kontynentu azjatyckiego, trzy najczęściej pojawiające się 
skojarzenia w odpowiedzi na pytanie: Jacy są przedstawiciele tej grupy?34 to: pracowici 

                                                 
34  Aby wskazać najważniejsze różnice pomiędzy trzema najliczniej zamieszkującymi stolicę grupami 
cudzoziemców i ze względu na bardzo dużą liczbę odpowiedzi zostały one pogrupowane w kategorie 
przedstawione w tabelach 22-24. Należy jednak pamiętać, że wyodrębnione kategorie nie są rozłączne i dlatego 
należy podchodzić do ich analizy z dużą ostrożnością. 
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(13%), uprzejmi (11%), brudni (5%) oraz nie mam zdania (5%). Już te cztery pierwsze 
odpowiedzi, wyrażające zarówno sympatię, obojętność jak i niechęć, wskazują na to, że 
opinie na temat obcokrajowców z tej grupy były bardzo zróżnicowane. Pomimo tego, że co 
czwarty mieszkaniec Warszawy nadawał przybyszom z krajów azjatyckich raczej negatywną 
etykietkę � trzy najczęściej wymieniane skojarzenia to: �hałaśliwi�, �nachalni� i �brudni� 
(20% wszystkich negatywnych skojarzeń) � to jednak ponad połowa odpowiedzi wskazywała 
na to, że �Azjaci� byli traktowani przez warszawiaków z sympatią (tabela 1.22.). Można do 
nich zaliczyć takie, które były związane z pozytywnymi cechami osobowości (np. uprzejmi, 
przyjacielscy, otwarci, sympatyczni itp.), na co złożyło się 26% wszystkich skojarzeń, takie, 
które podkreślały ich pracowitość, zaradność i przedsiębiorczość (także 26%) oraz takie, które 
wskazywały na stosunek pełen współczucia i zrozumienia (np. biedni, chcą zarobić, nieśmiali, 
smutni, zagubieni) (5%). Warto także zauważyć, że postrzeganie obecności obcokrajowców z 
krajów azjatyckich w Warszawie było na tyle powszechne (przypomnijmy, że ¾ 
mieszkańców oceniało, że ich liczba silnie wzrosła lub wzrosła w ostatnich 3-5 latach), że 
tylko nieznaczny odsetek respondentów nie miał wyrobionej opinii.  

Tym samym większość skojarzeń jakie mieli mieszkańcy Warszawy na temat 
obywateli krajów azjatyckich nie było związanych z rodzajem zajęcia, którym trudnili się 
mieszkając w Warszawie. Tylko 15 (na 993) odpowiedzi bezpośrednio dotyczyło handlu. 
Jedynie 8 wskazań było związanych z nielegalną pracą, niepłaceniem podatków czy pracą w 
charakterze taniej siły roboczej i tylko 4 razy zostały wyrażone wprost obawy o to, że 
mieszkający w Polsce przedstawiciele krajów azjatyckich zabierają pracę Polakom. Nie jest to 
żadnym zaskoczeniem, biorąc pod uwagę czym według respondentów trudnią się 
obcokrajowcy z tej grupy. Praca w �małej gastronomii� i na bazarze nie jest zapewne 
wymarzonym zajęciem mieszkańców Warszawy. Można wręcz podsumować, że z jednej 
strony dla wielu mieszkańców stolicy możliwość skorzystania z usług proponowanych przez 
tych cudzoziemców jest postrzegana jako korzystna, ale z drugiej strony, budki z 
�egzotycznym� jedzeniem oraz stoiska bazarowe nie zawsze pasują do wizerunku stolicy.  

Cudzoziemcy z krajów azjatyckich nie są także kojarzeni z działalnością o charakterze 
przestępczym, prostytucją czy żebractwem (tylko 0,4% wszystkich wskazań). Pojawiały się 
natomiast odpowiedzi wskazujące na odmienność, egzotykę tej grupy, posługiwanie się 
innym językiem, inny styl życia itp. (3,7%), nie były to jednak opinie o zabarwieniu 
ujemnym. Warte wzmianki są także odpowiedzi mogące świadczyć o tym, że cudzoziemcy ci 
byli postrzegani jako zamknięta, rządząca się swoimi prawami społeczność (�zżyci ze sobą�, 
�zamknięci�, �zorganizowani�), jednak było to tylko 3,3% wszystkich wskazań). 
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Tabela 1.22. Mieszkańcy Warszawy według stosunku do cudzoziemców z krajów 
azjatyckich 
Skojarzenia Liczba 

wskazańa 
Odsetek 
wskazań 

Pozytywne 259 26,1 
Podkreślające pracowitość 254 25,6 
Współczujące (pełne zrozumienia) 51 5,1 
Obojętne 65 6,5 
Negatywne 252 25,4 
Nielegalnie pracują, nie płacą podatków, tania siła robocza 12 1,2 
Handlarze 15 1,5 
Przestępcy, prostytutki, żebracy 4 0,4 
Tworzą zamkniętą społeczność 33 3,3 
Są inni/odmienni 37 3,7 
Inne 11 1,1 
Ogółem 993 100,0 
a respondent mógł wymienić najwyżej trzy skojarzenia, liczba odpowiedzi przewyższa więc liczbę 
respondentów, którzy wskazali na obcokrajowców z krajów azjatyckich jako na najliczniejszą grupę obecnie 
zamieszkującą w Warszawie (N=589) 
Źródło: ISS UW. 

 
W przypadku przybyszy z b. ZSRR, najwięcej wskazań otrzymały takie określenia, 

jak: pracowici (19%), biedni (14%), uprzejmi (12%) oraz  około 6% takie, jak: nachalni, 
oszuści, brudni i chytrzy. Generalnie można więc powiedzieć, że pomimo tego, iż ogółem 
przeważały określenia wskazujące na sympatię i zrozumienie dla przybyszy zza wschodniej 
granicy, to jednak więcej niż co trzecie skojarzenie miało odcień pejoratywny (tabela 1.23). 
Warto tutaj zwrócić uwagę na takie określenia, jak trzy wymienione już powyżej (nachalni, 
oszuści, chytrzy) oraz takie, jak: nieuczciwi, sprytni, wyzyskiwacze czy kombinatorzy, które 
wydają się być dość mocno związane z najczęściej kojarzonym rodzajem zajęcia, jakim ta 
grupa cudzoziemców trudni się w stolicy, czyli handlem, chociaż sformułowanie, że 
obcokrajowcy z b. ZSRR to �handlarze� pojawiło się tylko w 5 (na 456) przypadkach. 
Dodatkowo, tylko w 3 przypadkach byli oni określani jako �tania siła robocza�. Natomiast 
tylko raz pojawiło się wskazanie na zazwyczaj nielegalny charakter zatrudnienia tej grupy 
cudzoziemców (�nie płacą podatków�). Dodatkowo, chociaż można by się było spodziewać, 
że w większym stopniu niż w przypadku �Azjatów� mieszkańcy stolicy będą wyrażać obawy 
o to, że obywatele b. ZSRR zabierają pracę Polakom, to jednak nie znajduje to potwierdzenia 
w przeprowadzonym badaniu (tylko 2 wskazania). Cudzoziemcy zza wschodniej granicy byli 
także zdecydowanie częściej niż przybysze z krajów azjatyckich kojarzeni z działalnością o 
charakterze przestępczym. Jednak nadal odsetek wskazań nie był bardzo wysoki (5,5%).  

Nie należy jednak zapominać, że także w przypadku tej grupy cudzoziemców 
dominowały skojarzenia pozytywne, dotyczące zarówno cech charakteru, pracowitości i 
zaradności jak i takich, które wyrażały zrozumienie i współczucie (47%). Chociaż warto 
zauważyć, że przybysze z b. ZSRR byli rzadziej pracowici niż przybysze z krajów azjatyckich 
oraz że do tych pierwszych warszawiacy mieli częściej stosunek pełen zrozumienia i 
współczucia. Można więc podsumować, że �Azjaci� zdobywają sympatię warszawiaków 
przede wszystkim dzięki ciężkiej pracy i uprzejmości, a obywatele b. ZSRR w większym 
stopniu z powodu zrozumienia warszawiaków dla trudnej sytuacji gospodarczej w krajach b. 
ZSRR a także zapewne w związku z tym, że część przybyszy z tego regionu to osoby 
pochodzenia polskiego. 
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Tabela 1.23. Mieszkańcy Warszawy według stosunku do cudzoziemców z krajów b. 
ZSRR 
Skojarzenia Liczba wskazań Odsetek wskazań 
Pozytywne 69 15,1 
Są pracowici, zaradni 72 15,8 
Współczujące (pełne zrozumienia) 71 15,6 
Obojętne 32 7,0 
Negatywne 166 36,4 
Nie płacą podatków, tania siła robocza 6 1,3 
Handlarze 5 1,1 
Przestępcy, prostytutki 25 5,5 
Inne 10 2,2 
Ogółem 456 100,0 
a respondent mógł wymienić najwyżej trzy skojarzenia, liczba odpowiedzi przewyższa więc liczbę 
respondentów, którzy wskazali na obcokrajowców z krajów b. ZSRR jako na najliczniejszą grupę obecnie 
zamieszkującą w Warszawie (N=263) 
Źródło: ISS UW. 

 
Rozkład skojarzeń odnoszących się do następnej pod względem liczebności grupy 

cudzoziemców, czyli Rumunów wyraźnie różni się od opisanych powyżej (tabela 1.24.). 
Najczęstsze skojarzenia: to brudni (aż 44%), biedni (24%), nachalni (27%) i oszuści (10%). 
Zdecydowana większość skojarzeń dotyczących tej kontrowersyjnej kategorii ma zatem 
charakter zdecydowanie negatywny35, chociaż warto zauważyć, że co czwarty mieszkaniec 
stolicy odnosi się do nich ze współczuciem. Dodatkowo, tylko niewielki odsetek 
warszawiaków kojarzy Rumunów z przestępczością, prostytucją i żebractwem (5%). Jest to 
także grupa, co do której warszawiacy w największym stopniu mają wyrobioną opinię. 

 
Tabela 1.24. Mieszkańcy Warszawy według stosunku do cudzoziemców z Rumunii 

Skojarzenia Liczba wskazań Odsetek wskazań 
Pozytywne 5 3,7 
Współczujące (pełne zrozumienia) 25 18,5 
Obojętne 1 0,7 
Negatywne 92 68,1 
Handlarze 1 0,7 
Przestępcy, prostytutki, żebracy 7 5,2 
Inne 4 2,9 
Ogółem 135 100,0 
a respondent mógł wymienić najwyżej trzy skojarzenia, liczba odpowiedzi przewyższa więc liczbę 
respondentów, którzy wskazali na obcokrajowców z Rumunii jako na najliczniejszą grupę obecnie 
zamieszkującą w Warszawie (N=72) 
Źródło: ISS UW. 

 
Poza generalnie negatywnym stosunkiem, Rumuni byli także najczęściej 

wskazywanymi cudzoziemcami, których Warszawiacy nie chcieliby mieć za swoich 
sąsiadów. Na pytanie Jakich obcokrajowców, których obecnie można spotkać w Warszawie, 
nie chciał(a)by Pan(i) mieć za sąsiadów? nacja ta pojawiała się w co czwartym przypadku 

                                                 
35 Niechęć wyrażana w stosunku do Rumunów i Cyganów (Romów) potwierdza się w rokrocznie 
przeprowadzanym przez CBOS pomiarze stosunku wszystkich Polaków do reprezentantów innych nacji. Na 
przykład, w 2001 r. 56% badanych określiło swój stosunek zarówno do Rumunów jak i Cyganów jako 
niechętny.  
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(tabela 1.25.). Nieznacznie mniej wskazań dotyczyło przybyszy z b. ZSRR i tylko co dziesiąte 
wskazywało na przybyszy z Azji jako na niepożądanych sąsiadów. W co piątym przypadku 
pojawiały się także określenia opisowe, nie nawiązujące do kraju lub regionu pochodzenia 
cudzoziemca. Wśród nich 17% odpowiedzi wskazywało na to, że mieszkaniec Warszawy nie 
miał nic przeciwko temu, żeby jego sąsiadem był cudzoziemiec (�nie przeszkadza mi żaden 
obcokrajowiec�, �nie kieruje się kryteriami narodowościowymi�, �to zależy od człowieka a 
nie od pochodzenia� itp.), a niecałe 2% wskazywało na niechęć do mieszkania w sąsiedztwie 
�złodziei�, �przestępców�, osób �nieuczciwych�, �hałaśliwych�, �dokuczliwych�. 
Niewątpliwie określenia te można zakwalifikować jako wyrażające ogólny stosunek do 
mieszkania w sąsiedztwie osób o określonych charakterystykach, niekoniecznie zatem 
przypisywanie ludziom takich cech było związane z posiadaniem obywatelstwa innego kraju. 
Natomiast w co dziesiątym przypadku warszawiacy w ogóle nie mieli zdania na ten temat, co 
w rezultacie daje następujący wynik: na ponad 1 200 wyrażonych opinii co trzecia wskazuje 
na brak niechętnego stosunku do mieszkania w sąsiedztwie obcokrajowca. 

 
Tabela 1.25. Mieszkańcy Warszawy według opinii na temat jakich cudzoziemców nie 

chcieliby mieć za sąsiadów 
Kraj/region pochodzeniaa oraz określenia 
opisowe 

Liczba wskazańb Odsetek wskazań 

Azja 153 12,1 
  Wietnam 49 3,9 
  Chiny 14 1,1 
  Korea 9 0,7 
  Inne kraje azjatyckie 26 2,1 
  Ogólne określenia 57 4,5 
b. ZSRR 216 17,1 
  Rosja 134 10,6 
  Ukraina 39 3,1 
  Białoruś 2 0,2 
  Armenia 6 0,5 
  Inne kraje b. ZSRR 4 0,3 
  Ogólne określenia 28 2,2 
Rumunia 281 22,3 
Afryka 57 5,6 
Arabowie 70 0,8 
Zachód 26 2,1 
Inne 29 2,3 
Określenia opisowe 239 18,9 
Żadnego 43 3,4 
Nie wiem 146 11,6 
Ogółem 1.262 100,0 
a opis do wyodrębnionych krajów i regionów pochodzenia � por. tabela 1.17. 
b respondent mógł wskazać do trzech odpowiedzi, liczba odpowiedzi przewyższa więc liczbę respondentów 
(N=1004)  
Źródło: ISS UW. 
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Ewa Jaźwińska, Paweł Kaczmarczyk 
 
2. WARSZAWSCY PRACOWNICY SEZONOWI W NIEMCZECH 

 
2.1. Polacy na niemieckim rynku pracy � przegląd problematyki 
Wśród problemów podejmowanych w negocjacjach akcesyjnych prowadzonych przez 

Polskę z Unią Europejską swobodny przepływ siły roboczej należy do kwestii szczególnie 
kontrowersyjnych. Strona unijna dużą uwagę zwraca na potencjalne zagrożenia związane z 
otwarciem własnych rynków pracy dla pracowników z krajów ubiegających się o przyjęcie do 
Unii, zwłaszcza z Polski, której potencjał ludnościowy jest największy. Te obawy często 
oparte są na uproszczonych prognozach i szacunkach emigracji zarobkowej w okresie 
minionych 20 lat. W istocie wiedza o polskich pracownikach na unijnych rynkach pracy jest 
dość ograniczona i niepełna. W takiej sytuacji podjęcie badań dotyczących tej problematyki 
wydaje się szczególnie potrzebne. 

Najważniejszym krajem docelowym współczesnych migrantów z Polski są Niemcy. 
Dotyczy to zarówno migrantów osiedleńczych, jak i osób podejmujących za granicą pracę 
legalną oraz w szarej strefie. Od początku lat 1990 polscy pracownicy zostali � w sposób 
wysoce selektywny � dopuszczeni na rynek pracy w RFN. Na podstawie umów bilateralnych 
podpisanych z Niemcami w kraju tym pracuje co roku około 200-220 tys. legalnych 
pracowników sezonowych z Polski, 20-30 tys. osób zatrudnionych jest w polskich firmach 
współpracujących z firmami niemieckimi, a dalsze kilka tysięcy pracuje jako tzw. robotnicy 
transgraniczni i pracownicy goście. Robotnicy sezonowi są zdecydowanie dominującą 
kategorią wśród Polaków podejmujących legalną prace w Niemczech. W latach 1991-2000 
sezonowe zatrudnienie w Niemczech podjęło 1,686 tysięcy Polaków36.  

Legalna, czasowa praca Polaków w Niemczech jest zjawiskiem na dużą skalę (wiele 
wskazuje, że faktycznie na skalę jeszcze większą niż przewidują przepisy) i trwałym, które w 
ciągu dekady objęło wiele setek tysięcy osób, wpłynęło znacząco na budżety setek tysięcy 
gospodarstw domowych i warunki na lokalnych rynkach pracy w Polsce i Niemczech, 
zwłaszcza na wybrane segmenty tych rynków. 

Zagadnienia związane ze zjawiskiem napływu cudzoziemskiej siły roboczej były 
analizowane szczególnie intensywnie w przypadku północnoamerykańskiego rynku pracy. 
Zwracano uwagę na mechanizmy migracji oraz funkcjonowanie zagranicznych pracowników 
w strukturach ekonomicznych krajów przyjmujących (głównie USA). Ten ostatni aspekt 
związany jest przede wszystkim z koncepcją dualnej struktury rynków pracy (Piore, 1979; 
Harris, 1995; Portes, 1981). Prace tego typu na mniejszą skalę podejmowane są również w 
Europie (np. OECD, 2000), a w ostatnim czasie analizy dotyczące przepływu siły roboczej w 
Europie koncentrują się głównie na próbie oceny potencjału migracyjnego krajów 
kandydujących do Unii Europejskiej, w tym Polski � kraju o dużym potencjale ludnościowym 
oraz długich tradycjach emigracyjnych. W opublikowanym w 2000 roku raporcie European 
Integration Consortium kwestia ta została zaprezentowana w szerszym kontekście wpływu 
integracji europejskiej na gospodarki krajów członkowskich i kandydujących (przepływy 
towarów i usług, mobilność kapitału oraz siły roboczej). Zadecydowało to jednak o tym, że 
problem migracji siły roboczej został potraktowany w sposób marginalny. Mimo przyjęcia 
dyskusyjnych założeń dotyczących potencjału migracyjnego krajów Europy Środkowo-
Wschodniej autorzy raportu dochodzą do konkluzji, że mało prawdopodobne jest drastyczne 

                                                 
36 W rzeczywistości podane liczby odzwierciedlają liczbę ofert pracy przesyłanych przez stronę niemiecką do 
wojewódzkich urzędów pracy w Polsce. W związku z tym, że zdecydowana większość tych umów została 
zrealizowana w dalszej części będzie mowa po prostu  o liczbie pracowników sezonowych, którzy faktycznie 
podjęli pracę w Niemczech. 
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zwiększenie skali napływu pracowników do krajów Unii (tym bardziej, że jako oczywiste 
traktuje się przyjęcie okresów przejściowych). Wiąże się to między innymi z faktem, że 
oprócz tradycyjnie analizowanych barier mobilności, duże znaczenie odgrywają wysokie 
koszty transakcyjne oraz możliwości absorpcji rynków pracy w krajach przyjmujących 
(Boeri, Bruckner, 2000). 

Teza o mało prawdopodobnej ilościowej i jakościowej zmianie w zakresie migracji 
między Polską a Unią Europejską skłania do konkluzji, że kluczowe znaczenie mieć będzie 
analiza aktualnie obserwowanych strumieni pracowników, którzy różnymi kanałami docierają 
na rynki pracy krajów Unii oraz, że szczególnie istotne jest zbadanie mechanizmów 
rządzących tym procesem.  

Zagadnienia związane z oceną potencjału migracyjnego Polski podejmowane są także 
przez polskich badaczy zwracających uwagę na znacznie szersze spektrum przyczyn, takich 
jak uwarunkowania demograficzne, struktura polskiego rynku pracy oraz tradycje 
emigracyjne (Okólski, Stola, 1998). Studia nad przepływami siły roboczej między Polską a 
krajami zachodniej Europy i Stanami Zjednoczonymi są więc jednym z elementów 
szerokiego spektrum problemów związanych z najnowszymi migracjami obywateli polskich. 
Przeprowadzone badania sugerują, iż migracje te (zarówno legalne jak i nielegalne) winny 
być traktowane jako jedna z ważnych form aktywności ekonomicznej gospodarstw 
domowych w okresie transformacji. Badania te zwracają uwagę na skomplikowany układ 
kosztów i korzyści związanych z odpływem (najczęściej krótkoterminowym) siły roboczej, z 
czego wynika postulat, iż zjawiska tego nie można analizować jedynie w ekonomicznej 
perspektywie (Frejka, Okólski, Sword, 1998; Jaźwińska, Okólski, 2001; Rajkiewicz, 1996). 

Nieco odmienny punkt widzenia prezentują badacze niemieccy, którzy na dużą skalę 
podejmowali kwestie zatrudnienia polskich pracowników sezonowych, kontraktowych i 
przygranicznych (zwłaszcza Federalny Instytut Pracy w Norymberdze). Znane badania 
poświęcają dużo miejsca przebiegowi zatrudnienia (czas pracy, płace, relacje: pracownik � 
pracodawca) oraz znaczeniu tych form zatrudnienia dla niemieckiego rynku pracy. Zwracają 
one też uwagę na niepokojące zjawisko nadużyć ze strony pracodawców oraz proces 
przystosowawczy obywateli Polski zatrudnionych czasowo w Niemczech (kontakty 
międzyetniczne, integracja, przypadki dyskryminacji) (Faist i inni, 1997; Mehrlaender i inni, 
1996; Hönekopp, Kranzusch, 1997). 

Powyższy krótki przegląd istniejących badań sugeruje, że dotychczasowy stan wiedzy 
na temat przepływu siły roboczej między Polską a Unią Europejską jest wciąż 
niezadowalający. Sytuacja ta jest o tyle niepokojąca, że, jak wspomniano na wstępie, kwestie 
te coraz częściej stają się przedmiotem publicznej debaty, rzadko popartej merytorycznie 
uzasadnionymi argumentami. Dlatego celowym wydało się podjęcie bardziej wnikliwych 
badań nad tego typu mobilnością. 

Po 1989 roku jedną z najważniejszych form mobilności międzynarodowej Polaków 
stały się wyjazdy sezonowe do Niemiec. Wynika to z wielu względów, ale kluczowym jest z 
pewnością niemiecka polityka migracyjna. Od 1973 roku, kiedy wprowadzono tzw. 
Anwerbestopp (zatrzymanie procesu werbunkowego) Niemcy nie są oficjalnie krajem 
imigracji. Oznacza to, że podejmowanie legalnego zatrudnienia przez cudzoziemców ma 
charakter wyjątkowy. Do roku 1989 Polacy, którzy docierali za zachodnią granicę mogli 
liczyć na azyl polityczny, uzyskanie karty stałego pobytu i zezwolenia na pracę. W latach 90. 
możliwości te wyczerpały się. Obecnie możliwości podjęcia legalnej pracy w Niemczech 
ograniczają się w zasadzie do następujących przypadków (Hönekopp, Kranzusch 1997; Cyrus 
1997):  

• posiadanie wizy pobytowej z zezwoleniem na pracę, co dotyczy osób, które 
przebywają od jakiegoś czasu na terenie Niemiec; 
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• zatrudnienie na specyficznych zasadach (zwykle do 3 miesięcy), kiedy nie jest 
konieczne posiadanie zezwolenia na pracę37; 

• zatrudnienie w charakterze pracownika programowego na podstawie umów 
dwustronnych między rządem Niemiec i Polski zawartych po 1990 roku. Pracownicy tacy 
otrzymują tzw. ogólne zezwolenie na pracę, co oznacza, że jest ono ograniczone do 
określonego przedsiębiorstwa i ograniczone czasowo. Możliwe są przy tym następujące 
sytuacje: 

1. pracownicy kontraktowi zatrudnieni w polskich firmach realizujących 
zamówienia w Niemczech (przede wszystkim branża budowlana i remontowa) z dwu lub 
trzyletnim maksymalnym okresem pobytu; 

2. pracownicy sezonowi wykonujący krótkotrwałe prace w rolnictwie, hotelarstwie, 
gastronomii (do 1993 roku możliwe było zatrudnienie na zasadach sezonowych w branży 
budowlanej) � czas pobytu i pracy do 3 miesięcy (wyjątkowo do 9 miesięcy w branży 
wystawienniczej);  

3. pracownicy przygraniczni, tj. osoby zamieszkałe w strefie przygranicznej, w 
przypadku których maksymalny wymiar zatrudnienia to dwa dni w tygodniu lub zatrudnienie 
całotygodniowe, lecz z koniecznością codziennego powrotu do Polski;  

4. tzw. nowi gastarbeiterzy, czyli pracownicy wykwalifikowani kontynuujący w 
Niemczech szkolenie zawodowe, dla których okres pobytu i pracy do 18 miesięcy; 

5. zatrudnienie w ramach wymian szkoleniowych między przedsiębiorstwami (np. 
joint-venture Ausbildung) � okres pobytu i pracy do roku lub 18 miesięcy.  

Powyższe zestawienie jednoznacznie sugeruje, że w latach 90. możliwości legalnego 
zatrudnienia w Niemczech, podkreślmy raz jeszcze � tradycyjnym kraju emigracji i migracji 
czasowych Polaków, ograniczają się w zasadzie do wyjazdów w charakterze pracowników 
programowych. Na mocy umów bilateralnych podpisanych przez Polskę z czterema krajami 
Europy Zachodniej (Niemcy, Francja, Belgia, Luksemburg) do pracy za granicą wyjeżdżało 
co roku około 200-250 tys. Polaków. Najważniejszym krajem docelowym były Niemcy, gdzie 
rokrocznie podejmowało pracę ponad 90% wszystkich polskich pracowników (w 1999 było 
to już 99%). Dodatkowo, najliczniejszą kategorię pracowników, która znajdowała 
zatrudnienie na niemieckim rynku pracy stanowili pracownicy sezonowi (w 1999 aż 92%). 
Oznacza to, że w praktyce jest to de facto jedyna możliwość podjęcia legalnej pracy poza 
granicami kraju, co sprawia, iż analiza mechanizmów tego typu migracji nabiera 
dodatkowych walorów.  

Województwa, z których w ostatnim dziesięcioleciu wywodziła się największa liczba 
pracowników sezonowych to przede wszystkim województwa położone w południowej i 
południowo-zachodniej Polsce. Wśród nich największe znaczenie w całej dekadzie 
odgrywały: wrocławskie, kieleckie, jeleniogórskie, konińskie, katowickie, opolskie, 
wałbrzyskie i legnickie. Prawie 40% wszystkich pracowników sezonowych podejmujących 
zatrudnienie w Niemczech w latach 1991-2000 wyjechało właśnie z tych województw.  

Dawne województwo warszawskie zajmuje w tym rankingu odległe miejsce: w latach 
1991-2000 wyjechało stąd do pracy sezonowej w Niemczech 23,6 tys. pracowników, co 
stanowiło tylko 1,4% wszystkich pracowników sezonowych. Co więcej, miejsce 
województwa stołecznego wśród wszystkich 49 województw pod względem liczby 
pracowników sezonowych podejmujących zatrudnienie w Niemczech uległo radykalnej 
zmianie w latach 1990. W 1991 roku, wyjechało z niego do pracy sezonowej 3 310 
pracowników (4,8% wszystkich pracowników sezonowych). Tym samym, woj. warszawskie 
znajdowało się na czwartym miejscu pod względem liczby pracowników z danego 
                                                 
37 Dotyczy to uczniów oraz studentów (praca załatwiana jest za pośrednictwem centralnej instytucji 
pośrednictwa), naukowców i artystów, samodzielnych przedsiębiorców oraz pracowników zatrudnianych przy 
transporcie, montażu i nadzorze urządzeń i podzespołów dostarczanych z Polski przez polskie firmy. 
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województwa (po Wrocławiu, Katowicach i Jeleniej Górze). W kolejnym roku woj. 
warszawskie spadło już na 12 pozycję, chociaż liczba pracowników nieznacznie wzrosła do 
3659 osób (już tylko 2,8% wszystkich pracowników sezonowych). W kolejnych latach liczba 
pracowników sezonowych z warszawskiego systematycznie spadała i w 2000 znajduje się 
ono na 47 pozycji pod względem liczby wysyłanych pracowników na niemiecki rynek pracy. 
Tym samym, można powiedzieć, że pracownicy z województwa warszawskiego nie 
odgrywali znaczącej roli w migracjach do pracy sezonowej na niemiecki rynek pracy. Mimo 
tego podjęcie badań nad sezonowymi pracownikami z Warszawy i jej okolic, podejmującymi 
pracę w Niemczech wydaje się sprawą ważną. 

 
Rysunek 2.1. Pracownicy sezonowi z województwa warszawskiego w latach 1991-

2000 

Źródło: Krajowy Urząd Pracy 
 
Stolica zajmuje szczególną pozycję zarówno na mapie emigracji z Polski, jak i jako 

rynek pracy. Warszawa, jeszcze w latach 80. stanowiła rejon, z którego wywodził się znaczny 
odsetek emigrantów z Polski. Jednocześnie emigracja z Warszawy była w tym okresie 
najbardziej zróżnicowana, zarówno pod względem kierunków migracji, jej charakteru i cech 
społeczno-demograficznych migrantów. W tym okresie, kiedy wszelka mobilność 
międzynarodowa była limitowana, warszawiacy mieli znacznie większe możliwości migracji 
niż mieszkańcy małych miast i wsi. Przede wszystkim mieli większe możliwości legalnego 
podejmowania pracy za granicą jako pracownicy kontraktowi, delegowani przez polskie firmy 
i instytucje. Zróżnicowanie społeczeństwa stolicy, zarówno pod względem pochodzenia 
terytorialnego, jak i pozycji społecznej, otwierało relatywnie duże możliwości wyjazdowe. 
Jak wykazały badania warszawiacy szybciej niż mieszkańcy innych miast reagowali na 
możliwości powstające w wyniku zmian przepisów paszportowych i wizowych oraz na 
sytuację na rynkach pracy w poszczególnych krajach. Ich stosunkowo wysoki poziom 
wykształcenia i częstsza niż w całej populacji Polski znajomość języków obcych, sprzyjały 
większej samodzielności osób podejmujących migrację. Nie należy zapominać, że 
mieszkańcy stolicy byli też uprzywilejowani pod innymi względami, takimi jak możliwości 
kształcenia, dostęp do dóbr kulturalnych czy też dostęp do relatywnie bogatego rynku pracy, 
oferującego szerokie spektrum atrakcyjnych stanowisk.  

To uprzywilejowanie transformacja w wielu wymiarach jeszcze pogłębiła, ponieważ 
pojawił się nowy element sytuacji życiowej, którym jest bezrobocie. I w tym wymiarze 
warszawiacy okazali się w wyraźny sposób uprzywilejowani. Przez pierwsze 10 lat 
transformacji bezrobocie było tu stosunkowo najmniejsze, wręcz nieznaczne. Jednocześnie 
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stołeczny rynek pracy wzbogacił się o wiele nowych miejsc, przede wszystkim w wyższych i 
średnich segmentach struktury zawodowej. Natomiast �uprzywilejowanie migracyjne� 
przestało odgrywać istotne znaczenie. Z jednej strony możliwości wyjazdu za granicę 
przestały być reglamentowane, z drugiej strony atrakcyjność migracji zarobkowych zmalała 
(także z uwagi na zmianę relacji złotego do walut obcych). Zmiana warunków systemowych 
spowodowała �przesunięcie� się głównych obszarów wysyłających z Warszawy i innych 
dużych miast do regionów peryferyjnych. Jednak mimo to z oferty pracy sezonowej w 
Niemczech w ostatnich latach skorzystało kilka tysięcy osób wywodzących się z obszaru 
będącego w zasięgu stołecznego rynku pracy. Dlaczego tak się stało? Jest to jedno z 
podstawowych pytań, na które będziemy starali się dalej odpowiedzieć. 

 
2.2. Metoda i realizacja badania 
Większość badań dotyczących migracji zarobkowych (i nie tylko) była realizowana 

bądź na próbach losowych o bardzo ograniczonym zakresie terytorialnym, bądź na próbach 
celowych. Taka sytuacja jest bardzo typowa w badaniach procesów migracyjnych � migranci, 
szczególnie ci o nieuregulowanym statusie, stanowią kategorię trudno dostępną, co utrudnia 
wyłonienie wśród nich próby reprezentacyjnej w sensie statystycznym.  

Autorzy relacjonowanego badania znaleźli się w sytuacji wyjątkowo korzystnej. 
Krajowy Urząd Pracy wyraził gotowość udostępnienia obszernej bazy danych, w której 
zgromadzono informacje na temat pracowników sezonowych w Niemczech. Baza ta nie tylko 
zawierała szereg przydatnych do analiz informacji, ale przede wszystkim dała możliwość 
uzyskania reprezentatywnej próby losowej.  

Badaniami zdecydowaliśmy się objąć nie tylko mieszkańców Warszawy, ale całego 
dawnego województwa stołecznego. Decyzja ta była podyktowana przekonaniem, że jak  
wspominaliśmy wcześniej, warszawski rynek pracy ma charakter szczególny. Jest to 
oczywiście rynek pracy mieszkańców stolicy, ale stanowi również podstawowy rynek dla 
mieszkańców bliższych i dalszych okolic Warszawy. Dawne województwo warszawskie o 
obszarze niespełna 3800 km2 i na ogół dobrych połączeniach komunikacyjnych z metropolią 
stwarzało warunki mieszkańcom całego obszaru uczestniczenia w życiu stolicy: korzystania z 
jej infrastruktury handlowej i kulturalnej, a przede wszystkim z bogatego rynku pracy. 

 
Tabela 2.1. Realizacja próby badania sezonowych pracowników z województwa 

warszawskiego podejmujących pracę w Niemczech 
 N % 
Próba wylosowana 550 100,0 
Próba zrealizowana 197 35,8 
Próba niezrealizowana 
Z powodu: 

- Błędów adresowych 
- Zmiany miejsca zamieszkania respondenta 
- Nieobecności respondenta w czasie realizacji 
badania 
- Niemożliwości zastania respondenta mimo 
trzykrotnej wizyty 
- Odmowy respondenta 
- Niespełniania przez respondenta kryterium próby 
(nie był w Niemczech) 
- Innych przyczyn 
- Brak danych 

353 
 

27 
58 
45 
32 
 
100 
26 
 

21 
44 

64,2 
 

4,9 
10,6 
8,2 
5,8 

 
18,2 
4,7 

 
3,8 
8,0 

Źródło: OBM ISS UW. 
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Ze zbioru zawierającego nazwiska i adresy około 600 tysięcy osób, które w latach 

1998 � 2000 wyjeżdżały do kontraktowej sezonowej pracy w Niemczech wybrano podzbiór 
mieszkańców Warszawy i dawnego województwa warszawskiego. Po zweryfikowaniu tak 
otrzymanej bazy wylosowano z niej w losowaniu prostym  próbę liczącą 550 osób. Jak 
wynika z informacji przedstawionych w tab. 2.1., stopień realizacji próby był niski. Udało się 
zrealizować 36% próby wylosowanej. Jest to wynikiem zarówno dużej mobilności badanych 
(między innymi zagranicznej), jak i niedostatków operatu, przede wszystkim błędów 
adresowych. Zdajemy sobie jednak sprawę, że w takiej sytuacji do wszystkich wyników 
uzyskanych w badaniu, a szczególnie przy próbach uogólnienia ich na populację należy 
podchodzić z dużą ostrożnością. Jednocześnie porównanie podstawowych charakterystyk 
zrealizowanej próby z całą populacją wykazuje stosunkowo małe różnice w rozkładzie wieku 
natomiast znacznie większe w rozkładzie ze względu na płeć i miejsce zamieszkania (tab. 
2.2.). W próbie wyraźnie nadreprezentowane są kobiety oraz mieszkańcy okolic Warszawy. 
Te rozbieżności są wynikiem typowych dla badań sondażowych trudności realizacyjnych. 
Trudniej dostępni są mieszkańcy wielkich miast oraz bardziej mobilni mężczyźni. Z tego 
względu we wszystkich analizach zastosowano wagi analityczne korygujące rozbieżności 
związane z płcią i miejscem zamieszkania. 

 
Tabela 2.2. Rozkład podstawowych charakterystyk demograficznych w populacji i 

próbie (przed ważeniem). 
Podstawowe charakterystyki 
badanej populacji i próby 
zrealizowanej 

Populacja Próba zrealizowana 

Płeć 
         Mężczyźni 
         Kobiety 

 
66,0 
34,0 

 
56,9 
43,1 

Wiek 
- do 29 lat 
- 30-39 
- 40-49 
- 50-59 
- 60 i więcej 

 
23,2 
23,8 
34,3 
15,4 
3,3 

 
20,3 
22,3 
34,5 
19,3 
3,5 

Miejsce zamieszkania 
- Warszawa 
- Poza Warszawą 

 
46,3 
53,7 

 
40,1 
59,9 

Źródło: OBM ISS UW. 
 
Badanie zostało zrealizowane w oparciu o wystandaryzowany kwestionariusz metodą 

wywiadów indywidualnych typu �face to face�.  
Kwestionariusz badania składał się z dwóch formularzy. W jednym rejestrowana była 

pełna historia zawodowa badanego, z uwzględnieniem wszystkich prac wykonywanych w 
kraju i za granicą. Drugi formularz dotyczył wyłącznie sezonowych prac kontraktowych w 
Niemczech. 

Zarówno kategoria osób objętych badaniem, jak i drażliwa momentami (dotycząca 
kwestii finansowych) problematyka badania oraz skomplikowany układ i wreszcie tematyka 
wywiadu wymagająca od prowadzącego rozmowę pewnej wiedzy specjalistycznej, 
spowodowały konieczność przygotowania obszernej instrukcji, zatrudnienia 
wykwalifikowanych ankieterów i przeprowadzenia intensywnego szkolenia. W realizacji 
badania wzięło udział 25 ankieterów.  
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2.3. Społeczno-demograficzne charakterystyki pracowników kontraktowych 
W wielu badaniach nad migracjami jednym z podstawowych problemów jest pytanie 

dotyczące czynników powodujących migracje. Często wyjaśnienia tej kwestii szuka się w 
czynnikach makrospołecznych czy makroekonomicznych. Jak się jednak wydaje nie są one w 
stanie odpowiedzieć na pytanie, dlaczego w tych samych warunkach jedne osoby podejmują 
migracje a inne nie. Według Lee (1972) nie można wyjaśnić takich decyzji bez odwołania się 
do indywidualnych cech jednostek, przy czym należy brać pod uwagę zarówno 
charakterystyki psychologiczne, sytuację rodzinną, jak i indywidualne cechy społeczno-
demograficzne, które w znaczący sposób wpływają na pozycję jednostki. Nie przesądzając 
czy ta ostatnia grupa czynników jest najważniejsza, jej uwzględnienie wydaje się niezbędne 
przy badaniu czynników migrogennych. 

Wyjazdy związane z krótkimi, sezonowymi pracami kontraktowymi nie są typowymi 
migracjami, ale niewątpliwie są pewną kategorią mobilności przestrzennej i można je 
analizować w podobny sposób jak klasyczne migracje. Dlatego analizę sytuacji 
kontraktowych sezonowych pracowników z regionu warszawskiego rozpoczynamy od 
przedstawienia ich podstawowych charakterystyk społeczno-demograficznych 

Aby odpowiedzieć na pytanie, dlaczego jedne osoby podejmują decyzje o podjęciu 
prac sezonowych zagranicą, a inni nie konieczne jest porównanie obu tych kategorii osób. 
Naturalnym punktem odniesienia są dane uzyskane w realizowanym w tym samym czasie 
badaniu WAS dotyczące ogółu dorosłych warszawiaków (w wieku 18 i więcej lat). 
Porównanie takie dotyczyć może oczywiście tylko sezonowych pracowników mieszkających 
w stolicy, a nie w pozostałych częściach województwa, dlatego w dalszej części tego 
rozdziału będziemy prezentować zarówno charakterystyki całej badanej zbiorowości, jak i w 
rozbiciu jej na mieszkańców Warszawy i reszty województwa38.  

Na początku warto zaznaczyć, że w naszej próbie mieszkańcy Warszawy stanowili 
40% badanych, podczas gdy w starym województwie warszawskim udział ogółu 
mieszkańców stolicy (we wszystkich kategoriach wieku) przekraczał 67%. Można więc 
mówić o wyraźnej selektywności migracji sezonowych związanej z miejscem zamieszkania. 
Wśród mieszkańców okolic Warszawy w próbie nadreprezentowani są mieszkańcy miast: 
stanowią oni 77% ogółu mieszkańców województwa (poza Warszawą) i ponad 77% 
pracowników sezonowych. 

 

                                                 
38 W celu uzyskania porównywalności ze zbioru WAS zostały wybrane wyłącznie osoby w wieku do 65 lat, 
ponieważ w takim wieku są badani pracownicy kontraktowi. 
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Tabela 2.3. Sezonowi pracownicy kontraktowi z województwa warszawskiego i ogół 
mieszkańców Warszawy według wieku (w odsetkach) 
Wiek  Sezonowi pracownicy kontraktowi z województwa 

warszawskiego 
Mieszkańcy 
Warszawy 

 Ogółem Zamieszkali poza 
Warszawą 

Zamieszkali w 
Warszawie 

 

Do 24 lat 12,2 8,5 16,7 15,8 
25-29 8,7 8,5 8,9 10,3 
30-39 23,0 20,8 25,6 17,3 
40-49 33,7 37,7 28,9 26,7 
50-59 18,9 20,8 16,7 19,6 
60-65 3,5 3,7 3,3 10,3 
Średni wiek 40,6 41,6 39,4 41,0 
N 197 107 90 821 

Źródło: OBM ISS UW. 
 
Średnia wieku osób podejmujących sezonowe prace kontraktowe w Niemczech, 

zarówno mieszkańców stolicy jak i okolic, nie różni się zasadniczo od ogółu populacji 
warszawskiej (tab. 2.3.). We wszystkich grupach średni wiek oscyluje między 39,4 i 41,6 lat, 
przy czym wśród pracowników kontraktowych relatywnie rzadziej zdarzają się osoby w 
skrajnych kategoriach wieku (poniżej 30 i powyżej 60 lat). Ogólnie można powiedzieć, że 
relatywnie częściej kontraktowe prace sezonowe podejmują osoby w wieku immobilnym. 
Można postawić hipotezę, że jest to typ mobilności wprawdzie �mało atrakcyjnej� (finansowo 
i zawodowo), ale bezpieczny. Nie wymaga ani specjalnych zasobów kapitału indywidualnego, 
ani nawet społecznego. Osoby młodsze, aktywniejsze, lepiej wyposażone kulturowo, gotowe 
podjąć pewne ryzyko, nawet jeśli równie często decydują się na podejmowanie czasowych 
prac zagranicą, prawdopodobnie załatwiają je sobie samodzielnie, szukając prac 
atrakcyjniejszych, nawet jeśli nie zawsze zgodnych z przepisami kraju przyjmującego. 

Znacznie wyraźniejsze są różnice w udziale mężczyzn i kobiet w porównywanych 
zbiorowościach (tab. 2.4.). Wśród pracowników kontraktowych wyraźna jest 
nadreprezentacja mężczyzn, szczególnie widoczna wśród osób mieszkających w Warszawie. 
Mężczyźni stanowią w tej grupie ponad 60% przy niespełna 47% wśród ogółu warszawiaków. 

 
Tabela 2.4. Sezonowi pracownicy kontraktowi z województwa warszawskiego i ogół 

mieszkańców Warszawy według płci (w odsetkach) 
Płeć Sezonowi pracownicy kontraktowi z województwa 

warszawskiego 
Mieszkańcy 
Warszawy 

 Ogółem Zamieszkali poza 
Warszawą 

Zamieszkali w 
Warszawie 

 

Mężczyzna 66,0 67,9 63,7 46,8 
Kobieta 34,0 32,1 36,3 53,2 
N 197 107 90 820 

Źródło: OBM ISS UW. 
 
Ten wynik nie powinien dziwić, ponieważ sezonowe zatrudnienie w Niemczech dość 

powszechnie uznawane jest za domenę mężczyzn, którzy stanowią około 80% 
wyjeżdżających (różne badania dostarczały zróżnicowanych wyników: w badaniu Hönekoppa 
i Kranzuscha (1997) było to 80%, u Korczyńskiej (1997) 75%, u Mehrlaender (1996) 76%, w 
próbie warszawskiej 65%). Wynika to jednak przede wszystkim z faktu, że praca jest 
wyczerpująca i wymaga dużego wysiłku fizycznego. 
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Wśród sezonowych pracowników z województwa warszawskiego przewaga mężczyzn 
również jest widoczna, ale wyraźnie mniejsza niż przytoczone wyżej szacunki. Wśród 
sezonowych pracowników z Warszawy kobiety stanowią 39%, ale wśród osób z pozostałej 
części województwa już blisko 46%. 

 
Tabela 2.5. Sezonowi pracownicy kontraktowi z województwa warszawskiego i ogół 

mieszkańców Warszawy według stanu cywilnego (w odsetkach) 
Stan cywilny Sezonowi pracownicy kontraktowi z województwa 

warszawskiego 
Mieszkańcy 
Warszawy 

 Ogółem Zamieszkali poza 
Warszawą 

Zamieszkali w 
Warszawie 

 

Kawaler/panna 18,8 15,3 24,1 24,1 
Żonaty/zamężna 72,6 78,0 64,6 60,4 
Rozwiedziony(a) 4,6 3,4 6,3 9,7 
Wdowiec/wdowa 4,1 3,4 5,1 5,7 
N 197 118 79 820 

Źródło: OBM ISS UW. 
 
Tabela 2.6. Sezonowi pracownicy kontraktowi z województwa warszawskiego i ogół 

mieszkańców Warszawy według wielkości gospodarstwa domowego wykształcenia (w 
odsetkach) 
Liczba osób w 
gospodarstwie 
domowym 

Sezonowi pracownicy kontraktowi z województwa 
warszawskiego 

Mieszkańcy 
Warszawy 

 Ogółem Zamieszkali poza 
Warszawą 

Zamieszkali w 
Warszawie 

 

1 osoba 6,1 4,7 7,8 11,3 
2 osoby 16,8 15,9 17,8 20,7 
3 osoby 25,4 22,4 28,9 30,0 
4 osoby 33,5 37,4 28,9 25,8 
5 i więcej osób 18,3 19,6 16,6 14,4 
Średnia liczba 
osób 

3,49 3,64 3,31 3,11 

N 196 117 79 821 
Źródło: OBM ISS UW. 
 
Dość wyraźnie osoby podejmujące prace sezonowe i ogółem warszawiaków różnią się 

stanem cywilnym (tab. 2.5.). Pracownicy sezonowi są znacznie częściej niż ogół 
warszawiaków osobami żonatymi (zamężnymi). Nie można  tego tłumaczyć różnicami w 
strukturze wieku, która w obu grupach jest dość podobna. Należy raczej sądzić, że to sytuacja 
rodzinna skłania do podejmowania pracy sezonowej. Takie wnioski nasuwają się również, 
jeśli porównamy wielkość gospodarstw domowych w analizowanych zbiorowościach (tab. 
2.6.): badani pracownicy sezonowi z Warszawy są znacznie częściej członkami członkami 
gospodarstw domowych liczących 4 i więcej osób (53,3%) niż ogół mieszkańców Warszawy 
(40,2%). Różnice w sytuacji rodzinnej widoczne są również między pracownikami 
sezonowymi z Warszawy i województwa. Mieszkańcy okolic Warszawy częściej są żonaci 
(78%) i częściej mają liczne gospodarstwa domowe (58,4% ). 
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Tabela 2.7. Sezonowi pracownicy kontraktowi z województwa warszawskiego i ogół 
mieszkańców Warszawy według poziomu wykształcenia (w odsetkach) 
Kategoria 
wykształcenia 

Sezonowi pracownicy kontraktowi z województwa 
warszawskiego 

Mieszkańcy 
Warszawy 

 Ogółem Zamieszkali poza 
Warszawą 

Zamieszkali w 
Warszawie 

 

Podstawowe 6,1 8,4 3,3 5,8 
Zasadnicze zawodowe 26,9 34,0 17,8 10,8 
Nieukończone średnie 5,1 6,5 3,3 4,3 
Średnie ukończone 41,6 35,5 48,9 36,0 
Niepełne wyższe 10,7 7,5 14,4 20,1 
Wyższe ukończone 9,6 7,5 12,2 22,7 
N 197 109 90 819 

Źródło: OBM ISS UW. 
 
Spośród wszystkich typów polskich pracowników kontraktowych pracownicy 

sezonowi uchodzą za  grupę najsłabiej wykształconą, ale też i prace, które podejmują nie 
wymagają zwykle posiadania żadnych kwalifikacji (niekonieczna jest nawet znajomość 
języka niemieckiego). Według Hönekoppa i Kranzuscha (1997) około 40% pracowników 
sezonowych ma wykształcenie zawodowe, 28% średnie (głównie techniczne) i około 8% 
wyższe39. Przystępując do badań zakładaliśmy, że wyniki te znajdą potwierdzenie również 
wśród warszawskich pracowników sezonowych, i że znajdzie to wyraz również w różnicy w 
poziomie wykształcenia między nimi a ogółem warszawiaków. Okazuje się jednak, że 
podejmujący je warszawiacy pod względem osiągniętego poziomu wykształcenia niewiele 
odbiegają od ogółu mieszkańców (tab. 2.7.). Wprawdzie rzadziej mają ukończone studia 
wyższe, ale ¾ z nich ukończyło szkołę średnią, czyli prawie dokładnie tyle co wśród ogółu 
mieszkańców stolicy. Znacznie większa jest w tym wymiarze różnica wewnątrz kategorii 
pracowników sezonowych. Wśród mieszkańców okolic Warszawy wykształcenie średnie lub 
wyższe niż średnie posiada niewiele ponad 50%. Te wyniki potwierdzają  ustalenia 
zaobserwowane wcześniej w badaniach nad emigracją z Polski: aczkolwiek migranci różnią 
się pod wieloma cechami od pozostałych mieszkańców społeczności z których się wywodzą, 
to różnice między migrantami z różnych regionów czy typów miejscowości są znacznie 
większe (Jaźwińska, Okólski, 2001). 

Poziom wykształcenia w sposób znaczący, ale pośredni, determinuje sytuację na rynku 
pracy. Jej bezpośrednim wskaźnikiem jest rodzaj aktywności ekonomicznej i, dla osób 
pracujących, pozycja zawodowa. Dane, które prezentujemy niżej dotyczą sytuacji w 
momencie badania, nie mogą więc być traktowane, jako zmienne wyjaśniające podejmowanie 
migracji40 . Można je jednak uznać za istotną charakterystykę tej kategorii osób. 

 

                                                 
39 Badanie przeprowadzone przez Mehrlaender (1996) wskazuje, że znaczący jest także udział osób 
dysponujących jedynie wykształceniem podstawowym. Kwestia ta będzie mogła być rozstrzygnięta dopiero po 
przeprowadzeniu badania ogólnopolskiego. 
40 Analizą sytuacji przed podjęciem migracji zajmujemy się w dalszej części pracy. 
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Tabela 2.8. Sezonowi pracownicy kontraktowi z województwa warszawskiego i ogół 
mieszkańców Warszawy według rodzaju aktywności ekonomicznej (w odsetkach) 
Rodzaj aktywności 
w okresie badania 

Sezonowi pracownicy kontraktowi z województwa 
warszawskiego 

Mieszkańcy 
Warszawy 

 Ogółem Zamieszkali poza 
Warszawą 

Zamieszkali w 
Warszawie 

 

Pracujący 71,7 63,5 84,2 64,5 
Bezrobotni i 
poszukujący pracy 

6,3 8,7 2,6 6,7 

Emeryci i renciście 6,8 7,8 5,3 12,5 
Pozostali 15,2 20,0 7,9 16,3 
N 191 115 76 821 

Źródło: OBM ISS UW. 
 
Ogólnie biorąc, pracownicy sezonowi częściej niż ogół warszawiaków posiadali stałe 

zatrudnienie. Szczególnie wyraźna jest ta różnica w przypadku osób podejmujących prace 
sezonowe z samej Warszawy, którzy w blisko 85% byli zatrudnieni na całym lub częściowym 
etacie. Wśród ogółu warszawiaków takich osób było około 65%. Częściowo można to 
wyjaśnić różnicami demograficznymi. Jak wspominaliśmy wcześniej, wśród ogółu 
warszawiaków liczniejsze niż wśród migrantów były skrajne kategorie wiekowe: ludzie 
młodzi, z których część jeszcze nie podjęła pracy oraz zbliżający się do wieku emerytalnego, 
z których część osiągnęła już uprawnienia emerytalne (wcześniejsze) i którzy relatywnie 
częściej mają status rencistów. To ostatnie stwierdzenie potwierdza znacznie większy w 
Warszawie udział kategorii emerytów i rencistów. Po drugie, wyraźnie większy udział kobiet 
wśród mieszkańców stolicy powoduje wzrost udziału kategorii osób niepracujących i 
zajmujących się domem lub wychowaniem dzieci. 

Zgodnie z wynikami wcześniejszych badań, skłonni byliśmy sądzić, że prace 
sezonowe w Niemczech są kołem ratunkowym dla bezrobotnych, zapewniając im, 
przynajmniej dorywczo, źródło utrzymania. Wyniki uzyskane w badaniu pracowników 
sezonowych z Warszawy i okolic nie potwierdzają tej hipotezy. Dalej zostanie bardziej 
szczegółowo omówiona kwestia sytuacji badanych w momencie podejmowania pracy 
sezonowej, natomiast już tutaj należy podkreślić, że wskaźnik bezrobocia wśród 
pracowników sezonowych z całego województwa warszawskiego nie odbiega od wskaźnika 
dla ogółu warszawiaków, a wśród pracowników sezonowych mieszkających w stolicy jest 
znacznie mniejszy. Do wyników tych należy podchodzić z dużą ostrożnością z uwagi na 
stosunkowo małą liczebność próby migrantów, jak i ze względu na relatywnie niski poziom 
realizacji, który może być źródłem systematycznego błędu. Jednak mimo tych zastrzeżeń, 
wydaje się, że na warszawskim rynku pracy pracownicy sezonowi funkcjonują nie gorzej niż 
inni mieszkańcy stolicy i motywów podejmowania sezonowej pracy w Niemczech nie należy 
wiązać z brakiem możliwości zatrudnienia na lokalnym rynku. 

Zwracaliśmy wcześniej uwagę, prace sezonowe podejmują osoby o bardzo 
zróżnicowanym poziomie wykształcenia. Równie zróżnicowana jest ich aktualna pozycja 
zawodowa. Jednak w tym wypadku różnice między warszawskimi pracownikami 
sezonowymi a ogółem warszawiaków wydają się znaczniejsze (tab. 2.9.)41. 

 

                                                 
41 Do danych zawartych w tabeli 2.9. należy podchodzić z pewną ostrożnością, ponieważ w obu 
relacjonowanych badaniach zawody były kodowane w nieco odmienny sposób. Wprawdzie w trakcie obróbki 
materiału statystycznego staraliśmy się wyeliminować wszystkie rozbieżności, ale nie ma stuprocentowej 
pewności, że we wszystkich przypadkach to się udało. 
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Tabela 2.9. Pracujący sezonowi pracownicy kontraktowi z województwa 
warszawskiego i ogół mieszkańców Warszawy według przynależności do kategorii 
społeczno-zawodowej (w odsetkach) 
Kategoria społeczno-zawodowa Sezonowi pracownicy kontraktowi 

z województwa warszawskiego 
Mieszkańcy 
Warszawy 

 Ogółem Zamieszkali 
poza 

Warszawą 

Zamieszkali w 
Warszawie 

 

Specjaliści 7,3 2,7 12,5 23,9 
Technicy i wyspecjalizowani 
pracownicy administracyjno-biurowi 

19,7 17,8 21,9 23,2 

Pozostali pracownicy umysłowi 10,2 8,2 12,5 12,5 
Wykwalifikowani pracownicy usług 10,9 11,0 10,9 7,4 
Robotnicy wykwalifikowani 20,4 24,7 15,6 9,3 
Robotnicy niewykwalifikowani 11,7 12,6 10,9 7,6 
Właściciele zakładów 17,5 20,5 14,1 16,1 
Rolnicy indywidualni 2,2 2,7 1,6 0,2 
N 137 73 64 504 

Źródło: OBM ISS UW. 
 
Najistotniejsza z tych różnic dotyczy znacznie mniejszego wśród pracowników 

sezonowych udziału osób z najwyższych szczebli drabiny zawodowej: specjalistów i 
wysokiej kadry kierowniczej. Jest to oczywiście zrozumiałe. Znaczna część osób należących 
do tej kategorii nie ma zarówno potrzeby, jak i po prosu możliwości podejmowania prac 
sezonowych. Jednocześnie ta grupa ma większe szanse podjęcia pracy poza granicami na 
innych zasadach i warunkach, np. jako kontraktowi specjaliści czy pracownicy 
międzynarodowych korporacji. Jednak już w wypadku dwóch pozostałych kategorii 
pracowników umysłowych różnice między warszawskimi pracownikami sezonowymi a 
ogółem mieszkańców stolicy są nieznaczne.  

Natomiast i w tym wymiarze bardzo wyraźne są różnice między pracownikami 
sezonowymi z Warszawy i pozostałej części województwa. Ci ostatni zdecydowanie częściej 
w kraju zajmują stanowiska pracowników fizycznych, znacznie rzadziej wykwalifikowanych 
pracowników umysłowych. Warto w tym miejscu dodać, że jednocześnie pracownicy 
sezonowi spoza Warszawy są osobami bardziej mobilnymi zawodowo: średnio w trakcie całej 
kariery zawodowej wykonywali 3,57 prac, przy 3,21 wykonywanych przez warszawiaków.  

Podobnie jak w przypadku aktywności ekonomicznej i pozycji zawodowej dochody 
gospodarstw domowych nie mogą wyjaśniać motywów podejmowania prac sezonowych w 
Niemczech. Biorąc pod uwagę fakt, że zarobki z zagranicznych prac sezonowych nie są 
dochodami stałymi (nawet wśród osób podejmujących je systematycznie), prezentowane w 
tab. 2.10. dane informują raczej o różnicach między badanymi zbiorowościami w dochodach 
uzyskiwanych na krajowym rynku pracy. Różnice między mieszkańcami Warszawy 
podejmującymi prace sezonowe i ogółem mieszkańców są nieznaczne. Wprawdzie dochody 
�migranckich� gospodarstw domowych są nieco wyższe niż ogółu mieszkańców stolicy, ale 
już na poziomie dochodu netto na jednego członka gospodarstwa różnice te znikają42.  

 

                                                 
42 Można sądzić, że  w gospodarstwach pracowników sezonowych więcej osób zarabia lub wnosi inny rodzaj 
dochodu. Do   takiego wniosku skłania np. fakt, że pracownicy sezonowi częściej żyją w związkach małżeńskich 
niż ogół warszawiaków. Jednocześnie jednak ich gospodarstwa domowe są liczniejsze, a więc na poziomie 
dochodu na osobę różnice te niwelują się.  
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Tabela 2.10. Sezonowi pracownicy kontraktowi z województwa warszawskiego i ogół 
mieszkańców Warszawy według dochodów gospodarstwa domowego. 
Dochody w 
gospodarstwach 
domowych 

Sezonowi pracownicy kontraktowi z 
województwa warszawskiego 

Mieszkańcy 
Warszawy 

 Ogółem Zamieszkali 
poza 

Warszawą 

Zamieszkali w 
Warszawie 

 

Średni łączny dochód 
gospodarstwa domowego 

2952 2462 3644 3218 

Średni dochód netto na 
osobę 

955 733 1268 1259 

N 164 96 68 543 
Źródło: OBM ISS UW. 
 
Tak jak w przypadku analizowanych wcześniej wymiarów zróżnicowania znacznie 

wyraźniejsza linia podziału przebiega między pracownikami sezonowymi z Warszawy i 
reszty województwa. W gospodarstwach domowych migrantów warszawskich dochody na 
osobę są o ponad 60% wyższe gospodarstwach osób zamieszkujących poza stolicą. 

Podsumowując przedstawione w tym rozdziale wyniki należy jeszcze raz podkreślić, 
że różnice między warszawskimi pracownikami sezonowymi a ogółem warszawiaków pod 
względem podstawowych cech społeczno-demograficznych są stosunkowo małe i, jak się 
wydaje, nie w nich należy szukać czynników skłaniających do podejmowania prac 
sezonowych zagranicą.  

 
2.4. Mechanizmy migracji sezonowej 
2.4.1. Uwarunkowania migracji sezonowych z Warszawy i okolic 
Punktem wyjścia do każdej analizy zachowań związanych z mobilnością jest kwestia  

ich uwarunkowań. Można przy tym zastanawiać się nad przyczynami określonych zachowań 
deklarowanymi przez samych wyjeżdżających lub/i poszukiwać źródeł mobilności w 
charakterystyce mobilnej grupy. Wyjazdy do sezonowej pracy do Niemiec są taką formą 
mobilności, w przypadku której można ograniczyć katalog motywów do czynników 
ekonomicznych. Potwierdzają to wyniki badania: 

 
Tabela 2.11. Sezonowi pracownicy kontraktowi z województwa warszawskiego 

według deklarowanych motywów podjęcia zatrudnienia sezonowego w Niemczech (w 
odsetkach) 
Deklarowane motywy podjęcia pracy sezonowej w Niemczech Odsetek badanych 
Brak możliwości znalezienia pracy w Polsce 14,6a 
Chęć zarobienia większych pieniędzy 90,1 
Chęć załatwienia prawa stałego pobytu w Niemczech 1,5 
Chęć wyjazdu do innego kraju 26,5 
Niepewna sytuacja polityczna w Polsce 1,2 
Lepsze warunki pracy za granicą 9,4 
Możliwość zdobycia lub podniesienia kwalifikacji 7,9 
N 197 
aodsetki nie sumują się do 100 ponieważ respondenci mogli wskazać więcej niż jedną odpowiedź 

Źródło: OBM ISS UW. 
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Wyjazdy do prac sezonowych w Niemczech mają wybitnie zarobkowy charakter, przy 
czym w większości przypadków są jedynie �uzupełnieniem� aktywności ekonomicznej 
podejmowanej w kraju. Okazuje się, że �jedynie� dla  15% badanych powodem poszukiwania 
pracy za granicą było bezrobocie (dotyczy to przy tym przede wszystkim osób 
zamieszkujących poza granicami administracyjnymi Warszawy), co oznacza, że większość w 
momencie wyjazdu miała pracę w Polsce. Największe znaczenie odgrywa wąsko rozumiany 
cel zarobkowy, chęć zarobienia pewnej sumy pieniędzy, która może zasilić budżet domowy. 
Na skutek przemian dokonujących się w Polsce, ale i zmian w niemieckiej polityce 
migracyjnej straciły znaczenie tak popularne jeszcze w latach 80. motywy polityczne lub chęć 
osiedlenia się w Niemczech na stałe. Pozostałe deklarowane motywy wiązały się z: 
możliwością wyjazdu do innego kraju, co dotyczyło zwłaszcza ludzi młodych i było przede 
wszystkim wyrazem ciekawości i chęci poznania świata, możliwością podniesienia 
kwalifikacji oraz dążeniem do poprawy warunków pracy. Te dwa ostatnie motywy mogą 
wydać się zaskakujące, gdy uświadomimy sobie, że praca sezonowa w większości 
przypadków łączy się z wyjątkowo ciężkimi warunkami pracy i polega na wykonywaniu 
prostych, nie wymagających wysokich kwalifikacji czynności. 

W poprzedniej części zaprezentowano szereg zestawień ukazujących pracowników 
sezonowych z byłego województwa stołecznego na tle całej populacji Warszawy zwracając 
jednocześnie uwagę na zróżnicowanie wewnątrz badanej grupy. Opierając się w pewnej 
mierze na tamtych danych chcielibyśmy raz jeszcze zwrócić uwagę na cechy kluczowe w 
kontekście uwarunkowań migracyjnych oraz podkreślić różnice między wyjeżdżającymi z 
Warszawy i okolic a pracownikami z innych części kraju: 

• Migracja zarobkowa jest zwykle domeną ludzi młodych, tym bardziej powinno 
to dotyczyć mobilności związanej ze zwykle bardzo ciężką fizyczną pracą sezonową. 
Poniższy wykres pokazuje, że wyniki badania nie potwierdzają takiej tezy: 

 
Rysunek 2.2. Sezonowi pracownicy kontraktowi z województwa warszawskiego 

według wieku w momencie podjęcia pierwszej pracy sezonowej w Niemczech (N=197) 
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Źródło: OBM ISS UW. 
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Średni wiek w momencie podjęcia pierwszej pracy sezonowej w przypadku 
wyjeżdżających z Warszawy i okolic wyniósł 34 lata, co oznacza, że migracje tego typu 
podejmują osoby dysponujące dużymi doświadczeniami, w większości są to osoby 
pozostające w związku małżeńskim. Zwraca przy tym uwagę relatywnie duży odsetek 
migrantów w wieku 40 i więcej lat (niemal 30%), co sugeruje, że jest to opcja atrakcyjna 
zwłaszcza dla osób, które rozpoczynały karierę zawodową przed zmianą systemową. 

• Cechą charakterystyczną badanej grupy pracowników jest duży udział kobiet 
(por. tab. 2.4.). Informacji takiej dostarcza zresztą nie tylko analiza wyników badania, ale i 
dane zarejestrowane przez Krajowy Urząd Pracy: w przypadku byłego województwa 
stołecznego kobiety stanowiły około 40% wyjeżdżających do prac sezonowych w Niemczech 
w latach 1998-2000, co jest wartością o wiele wyższą niż w innych regionach kraju. Z 
sondażu wynika dodatkowo, że tak wysoki wskaźnik aktywności kobiet jest 
charakterystyczny przede wszystkim dla wyjazdów po 1998 roku (dotyczy to zarówno 
udziału wśród osób wyjeżdżających po raz pierwszy, jak i kontynuujących wyjazdy). W 
okresie tym odsetek wyjeżdżających kobiet sięgał niemal 50%. W tym samym czasie można 
zaobserwować obniżanie się średniego wieku pracownika sezonowego, co sugeruje, że 
zmiany zachodzące w ostatnich latach na warszawskim rynku pracy silnie wpływają na 
charakter migracji sezonowych43.  

• Okazuje się, że wyjazdy do prac sezonowych nie są domeną ludzi słabo 
wykształconych. Z przedstawionych wcześniej danych wynika, że dużą część osób 
podejmujących prace sezonowe w Niemczech dysponowała wykształceniem co najmniej 
średnim (pow. 60%), z czego mniej więcej 10% posiadała wykształcenie wyższe44. Jak już 
zaznaczano, jest to specyficzna cecha mieszkańców byłego województwa stołecznego, którzy 
cechują się relatywnie wysokim poziomem wykształcenia w odniesieniu do mieszkańców 
innych części kraju i różnica ta uwidacznia się również w przypadku osób wyjeżdżających do 
prac sezonowych. 

• W przypadku migracji zarobkowych kluczowe znaczenie ma status 
potencjalnego migranta na rynku pracy. Warszawski rynek pracy jest w skali całego kraju 
przypadkiem szczególnym i cechuje się bardzo niskim, jak na polskie warunki, poziomem 
bezrobocia. Jak wynika z tab. 2.11. na bezrobocie jako motyw wyjazdu wskazało 15% 
badanych. Okazuje się jednak, że w rzeczywistości w momencie podejmowania pierwszej 
pracy sezonowej bez pracy było 23% badanych45. Są to odsetki bardzo niskie, jeżeli 
uświadomimy sobie, że w przypadku pracowników wyjeżdżających z innych części kraju 
odsetek bezrobotnych sięgał 40-55%46, ale w kontekście uprzywilejowanej sytuacji na 
warszawskim rynku pracy oznaczają, że także tutaj wyjazd do pracy sezonowej może 
stanowić formę ucieczki przed bezrobociem. Wniosek ten jest tym bardziej uprawniony, że w 
obliczu pogarszającej się sytuacji na polskim rynku pracy odsetek bezrobotnych z Warszawy i 
okolic odpowiadających na oferty zatrudnienia z Niemiec wyraźnie wzrasta. Jeżeli weźmiemy 
pod uwagę tylko pierwsze wyjazdy (czyli osoby włączające się w strumień migrantów 

                                                 
43 Trzeba jednak pamiętać, że część cytowanych wcześniej badań realizowano przed 1995 rokiem a do 1993 
roku istniała możliwość zatrudnienia sezonowego w budownictwie, czyli branży typowo �męskiej�. 
44 Choć warto podkreślić, że zwraca uwagę zmniejszający się udział osób z wyższym wykształceniem: wśród 
osób podejmujących pierwszy wyjazd sezonowy przed 1992 rokiem stanowiły one około 17%, z czasem udział 
ten zmniejszał się a po roku 1999 na pierwszy wyjazd nie zdecydowała się żadna z badanych osób 
dysponujących wyższym wykształceniem.  
45 Z tym, że około 11% aktywnie jej poszukiwało, czyli spełniało kryteria bycia bezrobotnym.  
46 Jak wykazywały wcześniejsze badania, które objęły osoby z innych rejonów kraju, mniej więcej połowa 
pracowników sezonowych w momencie podjęcia zatrudnienia sezonowego nie miała pracy w Polsce (por. 
Anisiewicz, 2001; Markowska, 2001). Wskazywano przy tym na to, że dla wielu osób praca sezonowa jest 
jedynym źródłem utrzymania � około 45% osób pozostających bez pracy to długotrwale bezrobotni, przy czym 
tylko 25% posiadało prawo do zasiłku (Mehrlaender 1997).  
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sezonowych) okazuje się, że o ile przed 1996 roku 65-75% wyjeżdżających miało stałą pracę, 
po roku 1997 odsetek ten spada do około 35-45%. Jednocześnie zwiększa się udział osób 
bezrobotnych: wśród osób, które wyjechały po raz pierwszy po 1999 roku już 17% nie miało 
pracy i aktywnie jej poszukiwało (dalsze 12% nie poszukiwało zatrudnienia).  

• W przypadku migracji zarobkowych istotnym czynnikiem wypychającym 
może być zła sytuacja materialna. Wydaje się jednak, że w niewielkim tylko stopniu dotyczy 
to badanych osób47. Wyniki zaprezentowane w tabeli 2.10. pokazują, że wyjeżdżający do prac 
sezonowych nie pochodzą z rodzin ubogich, choć ich status materialny jest niższy niż średnia 
w Warszawie. Potwierdzają to i inne wyniki. Badani przez nas pracownicy sezonowi z reguły 
oceniali swoją sytuację materialną jako dobrą48.  

 
Z powyższych rozważań wynika, że w przypadku mieszkańców Warszawy i okolic 

wyjazdy do prac sezonowych w Niemczech są w większości jedynie dodatkową formą 
aktywności ekonomicznej i mogą uzupełniać to, co dane gospodarstwo jest w stanie 
zakumulować w wyniku pracy sezonowej w kraju. Ważne jest przy tym to, że praca sezonowa 
stwarza możliwość łączenia z pracą zawodową w kraju a wyjazd do pracy sezonowej nie musi 
oznaczać rezygnacji z zatrudnienia. W mniej więcej połowie przypadków (47%) wystarcza 
urlop płatny (lub ewentualnie bezpłatny � 21% respondentów), jeżeli zaś kontrakt wymaga 
dłuższej nieobecności w kraju istnieje możliwość połączenia obu tych form (18%). 
Jednocześnie, jak zostanie pokazane w dalszej części, poziom dochodów osiąganych za 
granicą jest na tyle wysoki, że włączenie pracy sezonowej do katalogu aktywności 
ekonomicznych może być atrakcyjne nawet dla relatywnie zamożnych gospodarstw 
domowych i osób cechujących się wysokimi kwalifikacjami zawodowymi. Z drugiej strony, i 
jest to widoczne także w przypadku byłego województwa stołecznego, coraz częściej do prac 
sezonowych wyjeżdżają bezrobotni. Pozwala to przypuszczać, że dla pewnej grupy osób, a 
być może nawet całych gospodarstw domowych, staje się ona jedynym źródłem dochodów. 
Pozwala to zrozumieć, dlaczego stopniowo zmniejsza się liczba wyjeżdżających a także 
udział Warszawy i okolic w ogóle pracowników sezonowych wyjeżdżających do pracy w 
Niemczech. Jeżeli przyjmiemy, że w kilku ostatnich latach coraz większą rolę jako czynnik 
wypychający zaczyna odgrywać bezrobocie i niemożność znalezienia pracy w miejscu 
zamieszkania oznacza to, że potencjał migracyjny jest o wiele większy w tych regionach, 
gdzie stopa bezrobocia przekracza 15 czy nawet 20%.  

Mówiąc o uwarunkowaniach różnego typu procesów migracyjnych i ich terytorialnym 
zróżnicowaniu nie sposób nie zwrócić uwagi na różnorodne formy przekazywania i 
wykorzystania kapitału społecznego, tym bardziej, że, jak się wydaje, w przypadku 
pracowników sezonowych mogą one mieć decydujące znaczenie. W porównaniu z innymi 
formami mobilności międzynarodowej wyjazdy do legalnej pracy sezonowej są zjawiskiem 
relatywnie nowym. W związku z tym ważną rolę w procesie stawania się pracownikiem 
sezonowym odgrywa informacja, w tym ta dotycząca możliwości podjęcia tego typu 
zatrudnienia. 

 

                                                 
47 Zarejestrowany w momencie badania status materialny respondentów może być oczywiście nie tyle przyczyną 
wyjazdów co skutkiem podejmowanych prac sezonowych. Warto jednak zwrócić uwagę, że znaczna część 
badanych zaczęła wyjeżdżać do prac sezonowych w ciągu ostatnich 2-3 lat, co oznacza, że uzyskane dane można 
traktować jako pewne przybliżenie sytuacji materialnej w momencie wyjazdu. 
48 Ponad 70% z nich oceniało, że żyją na średnim lub wyższym poziomie, a jedynie 2% oceniało swój status 
materialny jako niski. Podobnie było z wartościami relatywnymi. Aż 57% badanych stwierdziło, że dochody ich 
gospodarstw domowych są wyższe lub co najmniej takie same jak ich sąsiadów/członków społeczności lokalnej 
(24% - niższe). 
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Tabela 2.12. Sezonowi pracownicy kontraktowi z województwa warszawskiego 
według źródła informacji o możliwości podjęcia pracy sezonowej (w odsetkach) 
Źródło informacji o możliwości podjęcia pracy sezonowej Odsetek badanych 
Ogłoszenia w radio/prasie/telewizji 1,5 
Ogłoszenia w UP 0,9 
Prywatni pośrednicy 4,7 
Rodzina/znajomi w Polsce 70,0 
Rodzina/znajomi w Niemczech 19,0 
Wcześniejsze wyjazdy 0,6 
Inne 3,6 
N 197 

Źródło: OBM ISS UW. 
 
Jak wynika z tab. 2.12. źródłem informacji dla niemal 90% badanych byli członkowie 

rodziny i krewni, mieszkający w Polsce lub w Niemczech49. Pomimo tego, że wyjazdy 
odbywają się na podstawie umowy międzynarodowej i informacje o nich musiały znaleźć się 
w mediach nie znajduje to odzwierciedlenia w naszych wynikach, niewielkie było też 
znaczenie prywatnych pośredników. Ciekawe jest przy tym to, w jaki sposób o możliwości 
podjęcia pracy sezonowej dowiedzieli się pionierzy � osoby, które podjęły pracę sezonową w 
pierwszych latach obowiązywania umowy, czyli w latach 1990-1993. Jak można było 
przypuszczać to właśnie te osoby zdobyły informacje dzięki mediom (3 przypadki) oraz 
ogłoszeniom w Urzędzie Pracy (2 osoby). Duże znaczenie miała także rodzina i znajomi 
zamieszkali w Niemczech (20-30%). Osoby, które podążały śladem pionierów niemal bez 
wyjątku korzystały z informacji przekazywanych prywatnymi kanałami przez rodzinę i 
znajomych. 

Praca sezonowa jest specyficznym przykładem zatrudnienia poza granicami kraju w 
przypadku którego warunkiem podjęcia pracy jest podpisanie przez zainteresowaną osobę 
umowy o pracę, co odbywa się jeszcze w Polsce (w Urzędzie Pracy). W każdym przypadku 
oferta taka dociera z Niemiec, ale może mieć dwojaką postać. Olbrzymia część ofert ma 
charakter imienny, to znaczy jest zgłoszeniem zapotrzebowania na konkretnego pracownika z 
Polski. Jak wskazują wyniki badań i dane urzędów pracy jest to formuła dominująca i 
rokrocznie 97-99% wszystkich ofert pracy sezonowej ma właśnie imienny charakter. Reszta 
to umowy anonimowe, co oznacza, że pracodawca zgłasza zapotrzebowanie na pracowników 
zwykle bez określenia warunków dodatkowych (sporadycznie zawierają wymogi odnośnie 
określonych kwalifikacji)50. Ponieważ olbrzymia większość umów ma charakter imienny 
oznacza to, że już przed podjęciem pracy nawiązywany jest kontakt między pracodawcą i 
pracownikiem i sposób nawiązania tego kontaktu rzuca nieco światła na mechanizm 
poszukiwania zatrudnienia na niemieckim rynku pracy. Uzyskane wyniki potwierdzają 
wcześniejsze wnioski: niemal 80% osób dotarła do niemieckiego pracodawcy dzięki 
pośrednictwu członków rodziny i znajomych czy to wcześniej u niego pracujących (69%), czy 
też po prostu takich, którzy nawiązali z nim kontakt w inny sposób (9%). Bardzo nieliczne 
były przypadki osób, które zdobyły pracę nie będąc członkami tego typu sieci powiązań51.  

Zjawisko zgłaszania zapotrzebowania na osoby już znane, zwłaszcza takie, które były 
już wcześniej zatrudniane nie jest oczywiście niczym zaskakującym i może być tłumaczone 
                                                 
49 Co więcej, w przypadku około 75% respondentów pracę sezonową podejmował już wcześniej ktoś z rodziny 
lub znajomych. 
50 W tym przypadku przyszli pracownicy odpowiadają na ogłoszenia w Urzędach Pracy. 
51 Były to osoby, które już wcześniej pracowały u danego pracodawcy a potem wykorzystały możliwości 
prawne, jakie daje umowa o zatrudnieniu sezonowym (6%) oraz te, które na własną rękę dotarły do niemieckich 
przedsiębiorstw i przekazały pracodawcom swoje dane (3%). 
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choćby dążeniem do ograniczania kosztów transakcyjnych, ale jest ono elementem szerszego 
procesu. W analizach migracyjnych wielokrotnie podkreślano znaczenie tzw. sieci powiązań 
(networks). Siecią powiązań jest zbiór kontaktów między osobami uczestniczącymi w 
mobilności, ich rodzinami, znajomymi oraz członkami społeczności lokalnych zarówno w 
kraju/regionie docelowym, jak i wysyłającym. Koncepcja sieci jest więc wyrazem 
przekonania, że migracja jest dynamicznym procesem, w którym olbrzymią rolę odgrywają 
różnego typu powiązania między krajami/regionami zaangażowanymi w to zjawisko (por. 
m.in. Fawcett 1989, Gurak, Cases 1992, Massey i inni 1993). Migrant, w tym przypadku 
pracownik sezonowy, dzięki sieciom powiązań staje się dysponentem pewnego kapitału 
społecznego, który może być zamieniony na kapitał ekonomiczny (wymierny dochód).  

Uczestnictwo w sieci powiązań nie ogranicza się przy tym wyłącznie do 
przekazywania i uzyskiwania informacji. Niemal 80% pracowników sezonowych z byłego 
województwa stołecznego, do których udało się nam dotrzeć wyjeżdżało w towarzystwie 
innych osób (do tej samej pracy). Niekoniecznie byli to przy tym członkowie rodziny (47%), 
ale także znajomi (29%) lub koledzy z pracy (12%). Oczywiście, osoby posiadające 
doświadczenia z zatrudnieniem sezonowym przekazują informację na ten temat (by użyć 
bardziej kolokwialnego zwrotu: �załatwiają pracę�) kolejnym osobom. Przyznało się do tego 
około 45% badanych osób. Jeżeli weźmiemy dodatkowo pod uwagę, że średnia liczba 
znajomych/przyjaciół, którzy uzyskali zatrudnienie dzięki tego typu pośrednictwu wynosi 
około 4 uzyskujemy obraz procesu migracyjnego, w przypadku którego specyficzna formuła 
zdobywania zatrudnienia sprzyja tworzeniu się kręgu osób związanych z tego typu 
wyjazdami52. Zjawisko polecania innych osób do pracy sprawia, że krąg pracowników 
poszerza się o członków rodziny, najbliższych znajomych, a z czasem i innych członków 
lokalnej społeczności. Zwróćmy uwagę, że i ten czynnik może decydować o mniejszej skali 
wyjazdów do pracy sezonowej mieszkańców Warszawy i okolic, region ten cechuje się silną 
atomizacją społeczeństwa, co tym samym zmniejsza możliwości rozwijania łańcucha 
migracyjnego. 

Sieci powiązań są ważnym czynnikiem determinującym skalę i charakter tego typu 
mobilności także dlatego, że utrwalają związki między pracodawcą i zatrudnianą osobą, co 
jest oczywiście korzystne dla obu zainteresowanych stron. Wśród 151 spośród badanych 
osób, które wyjeżdżały więcej niż jeden raz niemal 90% znajdowało zatrudnienie u tego 
samego pracodawcy53.  

 
2.4.2. Praca i pobyt w Niemczech 
Możliwość podejmowania legalnego zatrudnienia sezonowego w Niemczech pojawiła 

się w 1990 roku i w tej pierwszej fazie (tj. do 1992) pierwszą pracę sezonową podjęło 
większość z badanych przez nas osób. Jak wynika z poniższej tabeli relatywnie duży odsetek 
pracowników wyjechał po raz pierwszy dopiero po 1999 roku, co ma zapewne związek z 
pogarszającą się sytuacją na rynku pracy w Polsce. 

 

                                                 
52 Co pozwala to w pewnej mierze wyjaśnić podkreślaną wielokrotnie koncentracją geograficzną, jeżeli chodzi o 
regiony wysyłające pracowników sezonowych. 
53 Trudno przy tym doszukiwać się istotnych statystycznie zależności łączących zerwanie kontaktu z pracodawcą 
z niskim płacami czy niedotrzymaniem warunków umowy. 
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Tabela 2.13. Sezonowi pracownicy kontraktowi z województwa warszawskiego 
według roku podjęcia pierwszej i ostatniej pracy sezonowej 
Lata Pierwsza praca Ostatnia praca 
Przed 1992 37,7 0,6 
1993-1994 13,1 1,8 
1995-1996 16,4 10,2 
1997-1998 10,8 18,1 
1999-2001 21,9 69,3 
N 195 195 

Źródło: OBM ISS UW. 
 
Większość pracowników sezonowych z Warszawy i okolic ma za sobą poważne 

doświadczenia z tego typu zatrudnieniem, to znaczy strategia uwzględniająca wykorzystanie 
wyjazdów do prac sezonowych realizowana jest od kilku lat. Przeciętna liczba wyjazdów do 
prac sezonowych wyniosła w grupie badanych osób ponad 5, a ponad 15% wyjeżdżało więcej 
niż 10 razy, co oznacza, że udawało się wykonywać kilka kontraktów sezonowych w ciągu 
roku. Trudno ocenić, jaka część pracowników sezonowych zrezygnowała z tego typu 
zatrudnienia. Ostatnia praca w 37% przypadków miała miejsce w 2001 roku, ale wydaje się, 
że zatrudnienie jest wciąż możliwe w przypadku osób, które przerwały zatrudnienie nie 
wcześniej niż w 1999 roku (czyli około 70%). Zwracano już uwagę na trwałość powiązań 
między wyjeżdżającym a pracodawcą. Sporadycznie zdarzało się, że badane przez nas osoby 
zmieniały miejsce pracy, co ma ścisły związek z opisywanymi wcześniej mechanizmami 
załatwiania tego typu zatrudnienia. W związku z niewielkimi różnicami między kolejnymi 
pracami sezonowymi w poniższej części wykorzystano informacje odnoszące się przede 
wszystkim do pierwszej pracy, w kilku miejscach podano dane dotyczące zarówno pierwszej, 
jak i ostatniej, czyli najbardziej aktualnej pracy sezonowej. 

Większość badanych, około 70% respondentów, znalazła zatrudnienie w 
przedsiębiorstwach zlokalizowanych na terenach wiejskich. Jest to zupełnie zrozumiałe, jeżeli 
weźmiemy pod uwagę, że najczęściej pracodawcami są właściciele gospodarstw rolnych: 

 
Tabela 2.14. Sezonowi pracownicy kontraktowi z województwa warszawskiego 

według charakteru działalności przedsiębiorstwa, w jakim byli zatrudnieni (w odsetkach) 
Charakter działalności przedsiębiorstwa Pierwsza praca Ostatnia praca 
Ogrodnictwo/sadownictwo 45,6 43,3 
Warzywnictwo (w tym uprawa tytoniu i chmielu) 21,7 21,7 
Uprawa winnej latorośli i zbiór winogron 19,8 20,4 
Leśnictwo i inna działalność rolnicza 2,9 2,3 
Hotelarstwo i gastronomia 6,4 8,0 
Inne 3,7 4,2 
N 197 197 

Źródło: OBM ISS UW. 
 
Jak wynika z tab. 2.14. przedsiębiorstwa związane z rolnictwem i leśnictwem 

zapewniły zatrudnienie około 90% wszystkich pracowników sezonowych, co jest zgodne z 
danymi rejestrowanymi przez Krajowy Urząd Pracy (por. Marek, 2000)54. Na podstawie 
informacji udzielonych przez respondentów można przy tym przyjąć, że udziały 

                                                 
54 Wśród badanych nie znalazła się ani jedna osoba zatrudniona przy pracach budowlanych, przy których na 
początku lat 90. zatrudnienie znajdowało nawet 10% wyjeżdżających (Marek 2000).  
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poszczególnych �branż� są względnie stabilne, zwraca uwagę jedynie wzrastająca 
nieznacznie w ostatnich latach skala zatrudnienia w hotelarstwie i gastronomii.  

Mamy również do czynienia z silną koncentracją geograficzną przedsiębiorstw 
zatrudniających sezonowo Polaków. Badanie wykazało, że tylko do trzech regionów 
(Landów) dociera niemal 70% wszystkich pracowników sezonowych z Warszawy i okolic55. 
Wydaje się, że wynika to po pierwsze z faktu, że w tych regionach koncentrują się 
przedsiębiorstwa wymagające sezonowego wykorzystania dodatkowej siły roboczej (np. 
winnice), a po drugie są to regiony, w których znacznie trudniej znaleźć rodzimych 
pracowników (np. bezrobotnych) niż choćby we wschodniej części Niemiec. Dodatkowe 
znaczenie odgrywają zapewne historyczne powiązania, tak jak chociażby w przypadku 
tradycyjnego regionu docelowego polskich pracowników sezonowych � Nadrenii-Westfalii. 

 
Tabela 2.15. Sezonowi pracownicy kontraktowi z województwa warszawskiego 

według regionu Niemiec, w którym byli zatrudnieni (w odsetkach)56 
Region (Land) Odsetek badanych 
Badenia-Wirtembergia 23,7 
Bawaria 26,4 
Brandenburgia 0,6 
Brema 0,6 
Dolna Saksonia 5,8 
Hamburg 1,6 
Hesja 12,3 
Maklemburgia-Pomorze 0,6 
Nadrenia-Westfalia 16,2 
Nadrenia-Palatynat 7,3 
Saksonia 0,6 
Szlezwik Holsztyn 2,7 
Turyngia 1,8 
N 187 

Źródło: OBM ISS UW. 
 
Wiadomo, że praca sezonowa jest specyficznym rodzajem zatrudnienia. Nie wymaga 

kwalifikacji lub też nabywane są one już w jej trakcie, opiera się na ciężkiej, fizycznej pracy 
w często złych lub bardzo złych warunkach. Tak też było w przypadku badanych z byłego 
województwa warszawskiego. Wykonywane prace były bardzo proste. Najczęściej polegały 
one na zbiorze warzyw lub owoców (64%, zwykle był to zbiór ręczny) lub pielęgnacji roślin 
(20%), sortowaniu lub pracy w magazynie (ok. 7%) � to w przypadku gospodarstw rolnych a 
w przypadku zatrudnienia w gastronomii i hotelarstwie chodziło zwykle o pomoc w kuchni 
czy pralni, pracę w charakterze kucharza, rzadziej kelnera. 

Z punktu widzenia zatrudnianej osoby kluczowe znaczenie mają warunki pracy. W 
przypadku zatrudnienia sezonowego długość kontraktu jest ograniczona w zasadzie do 3 
miesięcy (wyjątkiem jest, jak zaznaczano, branża wystawiennicza). W przypadku 
analizowanych prac przeciętna długość kontraktu wyniosła 7,6 tygodnia, była zbliżona dla 
kobiet i mężczyzn, ale różniła się w zależności od branży. Najkrócej trwały wyjazdy do prac 
związanych z uprawą winnej latorośli i zbiorem winogron (średnio około 5 tygodni), 
najdłużej prace pozarolnicze. Tydzień pracy wielokrotnie sięgał 7 dni (średnia dni pracy w 
tygodniu wyniosła 6 i nie zanotowano różnic między branżami), a pracodawca wymagał 

                                                 
55 Chodzi o Badenię-Wirtembergię, Bawarię oraz Nadrenię-Westfalię. 
56 Por. także mapa 1 w aneksie. 
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często pracy nawet do 16 godzin dziennie. Średnia dzienna liczba godzin pracy wyniosła 9, 
choć zatrudnieni w branżach związanych z rolnictwem pracowali nieco krócej. Bez mała 60% 
badanych pracowało dłużej niż przewidywała to podpisana w kraju umowa, ale w większości 
(82%) otrzymywali za to dodatkowe wynagrodzenie.  

I wreszcie najważniejszy element z punktu widzenia każdego pracownika: 
wynagrodzenie. Godzinowe stawki płac netto były bardzo zróżnicowane, wahały się od 3 do 
20DM za godzinę, ale przeciętnie wynosiły 8,4DM w przypadku pierwszych prac i 9DM w 
przypadku prac ostatnich. Różnice w niewielkim tylko stopniu wynikały z zatrudnienia w 
przedsiębiorstwach różnych branż, choć w najlepszej sytuacji były osoby, które znalazły 
prace w branży nie zasilanej tak masowo przez pracowników z Polski, ale i cechującej się 
wyjątkowo ciężką pracą � leśnictwie. Przeciętnie 0,5DM więcej na godzinę otrzymywali 
mężczyźni. Stawki te lokują pracowników sezonowych w przedziale najniższych stawek płac 
i jest to o tyle interesujące, że w świetle niemieckiego prawa każdy pracownik zatrudniony na 
określonym stanowisku, w tym także cudzoziemiec, powinien otrzymywać taką samą stawkę 
płac, zgodną z oficjalnym taryfikatorem. Podobnie jak w przypadku innych prac 
kontraktowych, także w przypadku zatrudnienia sezonowego zasada ta jest często łamana. 
Zarobki możliwe do uzyskania w przypadku pracy sezonowej nie są wysokie jak na warunki 
niemieckie, ale wciąż stanowią pokaźną kwotę w relacji do możliwych do uzyskania w kraju 
(zwłaszcza, że dla większości osób jest to jedynie praca dodatkowa). 

 
Tabela 2.16. Sezonowi pracownicy kontraktowi z województwa warszawskiego 

według poziomu miesięcznych zarobków netto (w odsetkach) 
Poziom zarobków Pierwsza praca Ostatnia praca 
Pon. 1000DM 5,8 3,2 
1001-1500DM 27,7 16,8 
1501-2000DM 32,4 39,2 
2001-2500DM 21,2 26,4 
Pow. 2500DM 12,9 14,5 
N 189 185 
Średni poziom zarobków w DM 1857 1994 

Źródło: OBM ISS UW. 
 
Średnie miesięczne zarobki netto w próbie wynosiły 1 857DM w przypadku pierwszej 

pracy i o ponad 100DM więcej w pracy ostatniej, przy czym widoczna jest wyraźna tendencja 
wzrostowa57. W obu przypadkach zarobki miesięczne dla około 60% badanych wahały się 
między 1 000 a 2 000DM, ale nastąpił wzrost udziału osób zarabiających od 1501 do 
2000DM (z 32 do 40%). 

Zatrudnienie sezonowe i tym samym czas spędzony w Niemczech wyróżnia się 
określonym trybem życia. Podstawowym celem wyjazdu jest zgromadzenie maksymalnej 
sumy oszczędności, a służy temu podporządkowanie wszystkiego pracy zarobkowej58. Z tego 
wynika między innymi bardzo niski poziom wydatków ponoszonych przez pracowników 
sezonowych. Rzecz jasna każdy z nich musi ponieść określone koszty wejścia związane z 
załatwieniem wizy i transportem, ale pozostałe wydatki są minimalizowane. Stąd kwoty 
wydawane �na życie� są małe, tym bardziej, że koszty wyżywienia i zamieszkania często 

                                                 
57 Najwyższy przeciętny poziom zarobków miesięcznych netto (zarówno w przypadku pierwszej i ostatniej 
pracy) zanotowano w przypadku prac podejmowanych w latach 1997-1998. 
58 Sytuacja polskich pracowników sezonowych nie jest niczym niezwykłym. W literaturze migracyjnej osoby o 
takim statusie określano niekiedy mianem target earners, co świetnie oddaje specyfikę ich zachowania.  
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pokrywa pracodawca59. W przypadku badanych osób w olbrzymiej większości przypadków 
mieszkanie zapewniał pracodawca (odpłatnie lub bezpłatnie). Warunki zakwaterowania 
trudno uznać za dobre, badani mieli możliwość zamieszkania najczęściej w pokoju 
wieloosobowym (51%), baraku lub kontenerze (12%), czasami w namiocie (6%). Bardzo 
rzadko badani wydawali pieniądze na rzeczy inne niż wyżywienie czy mieszkanie. Jeśli już, 
chodziło zwykle o krótkie wyjazdy turystyczne. Trzeba jednak pamiętać, że o skali wydatków 
może decydować po prostu duża ilość pracy i brak czasu, który można by poświęcić na 
przyjemności. 

Analizując zjawisko zatrudnienia sezonowego Polaków w Niemczech zwracano 
uwagę na częste łamanie warunków umowy przez pracodawców. Nieprawidłowości 
dotyczyły przede wszystkim warunków pracy, zakwaterowania, czasami również 
deklarowanych wcześniej warunków płacowych. Chodziło także o zjawiska zawierania 
podwójnych umów, z których jedna miała nieformalny charakter i dotyczyła 
nienormowanego zatrudnienia poza właściwymi godzinami pracy (por. m.in. Cyrus 1997). 
Oznacza to, że wielokrotnie już w czasie pobytu sezonowego może być podejmowana praca o 
nielegalnym charakterze. Na podstawie zebranego materiału badawczego nie można 
jednoznacznie odnieść się do zależności między zatrudnieniem legalnym i nieformalnym.  W 
przeciwieństwie do innych form legalnego zatrudnienia tylko około 7% respondentów 
podejmowało w czasie pobytu także inne prace, przy czym większości były to prace u tego 
samego pracodawcy. Wydaje się więc, że zatrudnienia sezonowego w stosunkowo niedużym 
wymiarze dotyczy zjawisko przechodzenia do innych form, tym razem nielegalnego 
zatrudnienia. Być może wynika to z faktu, że większość pracujących jest związana z 
miejscem pracy w Polsce, a przez to długość pobytu w Niemczech ograniczona jest przede 
wszystkim możliwością uzyskania urlopu. 

Przytaczane powyżej dane odnoszące się do warunków pracy i pobytu w Niemczech 
sugerują, że uczestnictwo pracowników sezonowych w niemieckim rynku pracy ma bardzo 
specyficzny charakter. Nie sposób nie odnieść się do kluczowej, jak się wydaje, perspektywy 
teoretycznej, która pozwala zrozumieć źródła tego typu zjawisk, czyli do teorii dualnej 
struktury rynków pracy. Autorzy tej koncepcji (Piore, 1979; Portes, 1981) zwracali uwagę, że 
na skutek szeregu czynników o różnorodnym charakterze immanentną cechą społeczeństw 
wysoko rozwiniętych jest generowanie tzw. drugorzędnego rynku pracy cechującego się 
niestabilnym zatrudnieniem, niskim płacami, trudnymi warunkami pracy itp. Koncepcja 
dualnego rynku pracy w ujęciu Piore (1979) prowadzi do konstatacji, że tego typu miejsca 
pracy nie są, z małymi wyjątkami, zadowalające dla rodzimych pracowników, którzy 
poszukują pewnego i dobrze płatnego zatrudnienia, ale mogą być bardzo atrakcyjne dla 
migrantów, którzy stają się tym samym istotnym elementem podaży pracy w tym sektorze. 
Wielokrotnie podkreślano, że w Niemczech zaistniały warunki sprzyjające wykreowaniu się 
takiej właśnie struktury i, jak się wydaje, także programy zatrudnienia sezonowego są 
elementem tego procesu (por. Biller, 1989)60. Poniżej przedstawimy wybrane argumenty 
potwierdzające taką tezę. 

Drugorzędny sektor rynku pracy obejmuje prace o specyficznym charakterze, nie 
wymagające zwykle żadnych kwalifikacji. Tak było i w przypadku badanych przez nas osób. 
Mimo, że badani mieli relatywnie wysokie wykształcenie, to wykonywane prace nie miały 
żadnego związku z posiadanymi kwalifikacjami61. Aż 92% spośród respondentów nie znała w 

                                                 
59 Okazuje się, że sami zainteresowani nie są pewni, czy ponosili koszty związane z wyżywieniem czy 
zakwaterowaniem. W praktyce oznacza to, że pracodawca niemiecki może w pewnym przedziale manipulować 
stawką płacy. 
60 Wielokrotnie programy zatrudnienia pracowników cudzoziemskich realizowane w latach 90. określano jako 
�udoskonalony Gastarbeiting�. 
61 Nie stwierdzono przy tym korelacji między poziomem kwalifikacji a zarobkami. 



 

 

65  

ogóle języka niemieckiego (58%) lub znała go słabo, co oznacza, że w praktyce nie mogli 
wykonywać poważniejszych i bardziej skomplikowanych prac. Jednocześnie, sami badani 
stwierdzają, że nieznajomość języka nie była dla nich żadnym utrudnieniem (około 90% 
spośród nie znających języka lub znających go słabo). Dla pewnej grupy pracowników 
sezonowych zatrudnienie w Niemczech jest dopiero wstępem do właściwej kariery 
zawodowej. Dla 16%, przede wszystkim uczniów i studentów (40%), była to pierwsza praca 
zawodowa. Praca sezonowa cechuje się dużą nieregularnością i niepewnością, o czym 
świadczy fakt, że aż w 24% przypadków kontrakt trwał krócej niż przewidywano, a wynikało 
to zwykle z przyczyn obiektywnych, tzn. braku pracy co było skutkiem nieurodzaju, złej 
pogody czy po prostu końca sezonu.  

O tym, że mamy do czynienia wręcz ze specyficznym sektorem rynku pracy świadczą 
także dane odnoszące się do przedsiębiorstw zatrudniających pracowników sezonowych z 
Warszawy i okolic. Tak jak sugerowali autorzy koncepcji dualnego rynku pracy są to w 
większości firmy niewielkie. 67% zatrudniało mniej niż 25 pracowników (w tym ponad 16% 
mniej niż 5 osób) a zaledwie 3% to firmy duże, zatrudniające ponad 250 osób. To właśnie 
tego typu przedsiębiorstwa są w największym stopniu narażone na skutki zmian koniunktury i 
najbardziej zainteresowane pozyskiwaniem taniej siły roboczej, która dodatkowo może być 
zatrudniana jedynie w okresie czasowego wzrostu popytu na pracę (sytuacja typowa dla 
rolnictwa). Potwierdzają to także inne wyniki. W 81% przedsiębiorstw, które zatrudniały 
pracowników sezonowych z byłego województwa warszawskiego pracowali inni Polacy lub 
cudzoziemcy. Oznacza to, że w dużej mierze firmy te opierały się na pracy pracowników 
pochodzących spoza Niemiec. W większości przypadków stanowili oni zresztą ponad połowę 
osób zatrudnionych na niekierowniczych stanowiskach (średnia 79%).  

 
Tabela 2.17. Najważniejsze grupy cudzoziemców pracujących w przedsiębiorstwach 

zatrudniających sezonowych pracowników kontraktowych z województwa warszawskiego (w 
odsetkach) 
Kraje z których pochodzili pracownicy Odsetek przedsiębiorstw,  

w jakich byli zatrudnieni a 
Kraje Unii Europejskiej 7,1 
Kraje b. Związku Radzieckiego 5,9 
Kraje Europy Środkowo-Wschodniej (poza Polską) 23,7 
Inni pracownicy z Polski 66,3 
a Odsetki nie sumują się do 100 ponieważ respondenci mogli podać więcej niż jedną narodowość  

Źródło: OBM ISS UW. 
 
Zwraca uwagę szczególnie duże znaczenie krajów Europy Środkowo-Wschodniej jako 

rezerwuaru sezonowej siły roboczej. Wydaje się, że w najbliższych latach można spodziewać 
się wzrostu udziału pracowników z krajów byłego Związku Radzieckiego, choć należy 
pamiętać, że dynamiczny rozwój tej formy zatrudnienia w przypadku pracowników z Polski 
był skutkiem określonych przyjętych rozwiązań prawnych. We wszystkich z analizowanych 
przedsiębiorstw byli oczywiście zatrudnieni Polacy, ale w niemal 70% przypadków była to 
więcej niż 1 osoba. Warto podkreślić, że zatrudnienie cudzoziemców, zwłaszcza Polaków jest 
krytycznym czynnikiem dla funkcjonowania wielu niemieckich firm. Edward Marek (2000) 
podaje jako przykład przeprowadzoną w 1997 roku próbę ograniczenia czy wręcz 
wstrzymania napływu cudzoziemskiej siły roboczej do rolnictwa, jaką podjął niemiecki rząd 
w obliczu rosnącego poziomu bezrobocia wśród rodzimych aktywnych zawodowo. Okazało 
się jednak, że aktywizacja niemieckich bezrobotnych zakończyła się niepowodzeniem a 
rodzimi rolnicy ponieśli olbrzymie straty finansowe. 
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W 64% przypadków w firmach, gdzie pracowały badane przez nas osoby zatrudniano 
także Niemców (poza stanowiskami kierowniczymi), ale w niemal połowie przedsiębiorstw 
nie byli to pracownicy etatowi a raczej typowi pracownicy sezonowi, tj. bezrobotni, studenci, 
uczniowie, emeryci/renciści, członkowie rodziny właściciela. Sektor ten może być brany pod 
uwagę przez obywateli Niemiec, ale przede wszystkim przez osoby w specyficznej sytuacji: 
takie, które nie rozpoczęły jeszcze kariery zawodowej, nie pracujące lub mające problemy ze 
znalezieniem stałej pracy.  

Z powyższych rozważań wynika, że jak dotąd na drugorzędne rynki pracy krajów 
zachodnioeuropejskich, w tym przypadku Niemiec, docierały osoby nie tylko z tzw. regionów 
peryferyjnych. Badanie objęło przecież mieszkańców najlepiej zapewne rozwiniętej 
ekonomicznie części Polski, dodatkowo cechujących się relatywnie wysokim poziomem 
wykształcenia i kwalifikacji. Obserwowane w ostatnich latach tendencje i stopniowy spadek 
zainteresowania wyjazdami sezonowymi w Warszawie i okolicach sugeruje jednak, że o ile 
możliwość wyjazdów do pracy sezonowej będzie trwałą alternatywą można oczekiwać 
wykształcenia się określonego typu idealnego pracownika sezonowego z Polski. Będzie to 
osoba, która jest gotowa zaakceptować ciężkie warunki życia i pracy w Niemczech oczekując 
niezbyt wysokich w skali absolutnej, ale pozwalających funkcjonować w Polsce dochodów. 
Mogą to być uczniowie i studenci dorabiający w okresie wakacji oraz przede wszystkim 
bezrobotni, którzy mogą opierać swoje budżety domowe na dochodach z pracy sezonowej. 
Jak wskazują wyniki badania, zapewne coraz częściej będą to kobiety. Ze względu na 
relatywnie dobrą sytuację na stołecznym rynku pracy oraz stopień zamożności potencjalnych 
migrantów opcja w postaci tego typu wyjazdu w Warszawie i okolicach staje się coraz mniej 
atrakcyjna, choć na pewno wciąż będzie przyciągać wspominane grupy osób. Na koniec 
warto podkreślić, że już obecnie zjawiska o podobnym charakterze można zaobserwować 
także na polskim rynku pracy, który co prawda eksportuje polskich pracowników 
znajdujących zatrudnienie w drugorzędnych sektorach Zachodniej Europy, ale jednocześnie 
kreuje silny popyt na siłę roboczą zza wschodniej granicy.  

 
2.4.3. Skutki migracji sezonowych dla mieszkańców Warszawy i lokalnego rynku 

pracy 
Wiele z przytaczanych powyżej informacji sugerowało, że mimo ograniczonego 

czasowo charakteru wyjazdy do prac sezonowych mogą być istotną aktywnością 
ekonomiczną i jako takie mają określone skutki nie tylko dla osób bezpośrednio 
zaangażowanych w tę formę mobilności, ale i gospodarki lokalnej, a być może także 
narodowej. Wyjściowym poziomem analizy powinni być przy tym sami pracownicy i ich 
gospodarstwa domowe. Większość respondentów pozytywnie ocenia skutki swoich wyjazdów 
do Niemiec: 57% jest z nich zdecydowanie zadowolona, kolejne 33% raczej zadowolona 
(łącznie ponad 90%). Tylko 2% spośród wszystkich badanych osób ocenia swoje wyjazdy 
bardzo negatywnie62. Tym bardziej interesujące jest zestawienie obrazujące ocenę wpływu 
prac sezonowych na sytuację materialną gospodarstwa domowego. 

 

                                                 
62 Chodzi przy tym o osoby, które miały wybitnie złe doświadczenia wynikające z wypadków w czasie pracy czy 
konfliktów z pracodawcą. Niezadowolenie wynikało najczęściej z konieczności wykonywania ciężkiej, męczącej 
fizycznie pracy, złego traktowania przez pracodawców oraz konieczności czasowego rozstania z rodziną. 



 

 

67  

Tabela 2.18. Sezonowi pracownicy kontraktowi z województwa warszawskiego 
według oceny skutków prac sezonowych dla gospodarstwa domowego  
Na skutek wyjazdów sytuacja materialna gospodarstwa: Odsetek odpowiedzi 
     Wyraźnie się polepszyła 19,4 
     Trochę się polepszyła 48,5 
     Nie uległa zmianie 29,9 
     Pogorszyła się 1,2 
     Trudno powiedzieć 1,0 
N 192 

Źródło: OBM ISS UW.  
 
Z tabeli 2.18. wynika, że wyjazdy przyczyniły się do wyraźnej poprawy tylko w 20% 

gospodarstw domowych. W większości przypadków deklarowano niewielką poprawę sytuacji 
materialnej. W przypadku pracowników z byłego województwa stołecznego zatrudnienie 
sezonowe ma przede wszystkim charakter uzupełniający i trudno liczyć, by stało się podstawą 
utrzymania rodziny (choć pewne przesłanki sugerują, że dzieje się tak coraz częściej). Jednak 
w porównaniu z dochodami uzyskiwanymi w Polsce zarobki pracowników sezonowych wciąż 
są znaczące. Dysponujemy informacjami na temat oszczędności generowanych przez 
poszczególnych pracowników, które sugerują, że są to czasami pokaźne kwoty.  

 
Tabela 2.19. Sezonowi pracownicy kontraktowi z województwa warszawskiego 

według poziomu oszczędności zgromadzonych w czasie ostatniego pobytu sezonowego w 
Niemczech 
Poziom oszczędności Odsetek badanych 
Poniżej 1000DM 18,1 
1001-2000DM 35,8 
2001-3000DM 21,0 
3001-4000DM 12,5 
4001-5000DM 5,8 
Powyżej 5000DM 6,8 
N 179 
Średni poziom oszczędności w DM 2552 

Źródło: OBM ISS UW. 
 
W przypadku większości pracowników w okresie całego pobytu udawało się 

generować oszczędności w przedziale między 1000 a 3000DM, średnio było to 2552DM63. Z 
ekonomicznego punktu widzenia równie ważny jak skala transferowanych środków 
finansowych jest sposób ich wykorzystania. 

 

                                                 
63 Rozkład deklarowanych oszczędności jest przy tym mocno skośny, warto więc podać, że mediana wyniosła 
2000DM a przy 95% poziomie ufności średnia mieści się w przedziale od 2251 do 2852DM. Zaznaczmy przy 
tym, że tylko jedna osoba nie przekazała do kraju żadnych pieniędzy, chodzi przy tym o pracownika, który po 
tygodniu pracy uległ wypadkowi i musiał powrócić do kraju. 
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Tabela 2.20. Sezonowi pracownicy kontraktowi z województwa warszawskiego 
według sposobu wykorzystania zarobionych za granicą środków finansowych  
Rodzaj wydatków Odsetek badanych 
Bieżące wydatki 60,7a 
Zakup mieszkania/domu 14,8 
Remont mieszkania/domu 41,4 
Zakup samochodu 23,2 
Zakup innych dóbr trwałego użytku 22,3 
Edukacja dzieci 19,8 
Własna edukacja 9,2 
Oszczędności 12,9 
Spłata długów 16,5 
Inwestycje 6,2 
Inne 8,0 
a odsetki nie sumują się do 100 ponieważ respondenci mogli wskazać więcej niż jedną odpowiedź 

Źródło: OBM ISS UW. 
 
Dane z tabeli 2.20. potwierdzają, że w większości przypadków prace sezonowe 

stanowią atrakcyjną formę wspierania domowego budżetu, stąd tak wysoki odsetek osób 
przeznaczających oszczędności na bieżące wydatki oraz inne związane z codzienną 
egzystencją � zakup dóbr trwałego użytku, samochodu a zwłaszcza remont domów czy 
mieszkań. W przypadku 17% badanych środki finansowe posłużyły także do spłaty długów, 
zapewne częściowo poniesionych w związku z samym wyjazdem. Porównując te wyniki z 
danymi innych badań analizujących zachowania migrantów z Polski (por. zwłaszcza 
Jaźwińska, Okólski, 2001) zwraca uwagę relatywnie duży udział osób, które wydały 
pieniądze na cele inwestycyjne. Co prawda tylko około 6% badanych określiło jednoznacznie 
w ten sposób cel swoich wydatków, ale warto zwrócić uwagę, że w niemal 20% przypadków 
środki generowane w czasie wyjazdów sezonowych posłużyły finansowaniu edukacji dzieci 
oraz w 9% poprawie własnych kwalifikacji, co rzecz jasna również należy traktować jako 
inwestycję, tym razem w kapitał ludzki. Zachowania tego typu dotyczyły przede wszystkim 
osób o wysokim poziomie wykształcenia, wydaje się jednak, że przede wszystkim jest to 
skutkiem funkcjonowania badanych osób na specyficznym, warszawskim rynku pracy.  

Zastanawiając się nad znaczeniem oszczędności transferowanych do Polski można 
pokusić się o oszacowanie wymiernych finansowych skutków wyjazdów mieszkańców 
Warszawy i okolic do prac sezonowych w Niemczech w sensie zagregowanym64. 
Wykorzystano najbardziej aktualne dane, tzn. odnoszące się do ostatnich wyjazdów badanych 
osób, które w 70% miały miejsce w dwóch ostatnich latach. Jak zaznaczano, w czasie pobytu 
trwającego przeciętnie 7 tygodni udawało się zgromadzić oszczędności w wysokości średnio 
2 552DM. Oznacza to, że w skali miesiąca przeciętny pracownik był w stanie generować ok. 
1 789DM oszczędności. Oczywiście, nie wszystkie oszczędności są transferowane do Polski. 
Pewna część pieniędzy jest wydawana jeszcze w Niemczech, głównie na upominki oraz 
podróże po zakończeniu trwania kontraktu. Skala tych wydatków nie jest jednak duża. Z 
uzyskanych danych wynika, że w Niemczech wydawane jest przeciętnie mniej niż 20% 
zarobionych pieniędzy, przy czym w ostatnich latach ze względu na powszechną dostępność 
różnego rodzaju dóbr w Polsce odsetek ten jeszcze maleje. Przy założeniu, że przeciętny 
pracownik przekazuje do kraju nieco ponad 80% oszczędności i opierając się na przeciętnym 
poziomie oszczędności generowanych w czasie najbardziej aktualnego pobytu sezonowego 

                                                 
64 Należy jednak rzecz jasna pamiętać, że opieraliśmy się na deklarowanych przez samych respondentów faktach 
dotyczących ich pobytu w Niemczech. 
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oszacowano skalę transferu środków finansowych do Polski biorąc pod uwagę liczbę ofert 
pracy sezonowej wykorzystanych przez mieszkańców byłego województwa warszawskiego: 

 
Tabela 2.21. Szacowana skala transferu środków finansowych generowanych w skali 

roku dzięki migracjom sezonowym w byłym województwie warszawskim65 

Rok 
Liczba wykorzystanych 

ofert 
Szacowany przeciętny transfer 

(w DM) 
Szacowany przeciętny 

transfer w PLN66 
1995 2 258 4 733 825 9 467 649 
1996 2 217 4 647 870 9 295 739 
1997 1 843 3 863 791 7 727 581 
1998 1 567 3 285 165 6 570 331 
1999 1 486 3 115 351 6 230 703 
2000 1 316 2 758 952 5 517 904 

Źródło: OBM ISS UW. 
 
Z danych zawartych w tab. 2.21. wynika, że skala transferu pieniędzy pochodzących z 

migracji sezonowych jest bardzo znacząca67, ale warto pamiętać, że nawet gdyby w ujęciu 
globalnym była to wartość niewielka, może być ona decydująca dla poszczególnych osób i 
gospodarstw domowych. Okazuje się, że relacja miesięcznych dochodów osiąganych w pracy 
za granicą w relacji do miesięcznych dochodów gospodarstwa domowego wynosiła średnio 
1,8 i w przypadku 64% rodzin były one wyższe niż dochody możliwe do uzyskania w kraju. 
Rzecz jasna, w większości przypadków jest to jednorazowy w skali roku zastrzyk gotówki, 
ale jego wielkość, przeciętnie ponad 5000PLN, sprawia, że może w istotny sposób wpływać 
na funkcjonowanie członków danej rodziny. W wielu przypadkach środki te są na tyle duże, 
że pozwalają przetrwać nawet kilka kolejnych miesięcy. Za niezwykle pozytywne w 
przypadku pracowników sezonowych z byłego województwa stołecznego należy także uznać 
relatywnie duży odsetek zarobionych pieniędzy przeznaczanych na inwestycje edukacyjne. 
Oznacza to w dłuższej perspektywie pozytywny wpływ na sytuację tych osób oraz członków 
ich rodzin na rynku pracy.  

Z sytuacją na rynku pracy wiąże się zresztą geneza umowy międzyrządowej o 
zatrudnieniu sezonowym Polaków w Niemczech, która miała być jednym z kroków podjętych 
w celu ochrony przed skutkami przewidywanego u progu transformacji wzrostu bezrobocia. 
W przypadku warszawskiego rynku pracy bezrobocie stało się istotnym problemem dopiero 
w ostatnich latach, ale, jak pokazano, znalazło to odzwierciedlenie w mechanizmach 
zatrudnienia sezonowego. Jak na razie trudno byłoby jednak bronić tezy, że w przypadku 
byłego województwa stołecznego praca sezonową była formą �eksportu bezrobocia�. 
Zatrudnienie sezonowe w niewielkim stopniu korzystnie wpływa na sytuację na rynku pracy. 
Trzeba dodatkowo pamiętać, że praca sezonowa nie przynosi korzyści łączących się zwykle z 
zatrudnieniem (nabywanie doświadczenia, poprawa kwalifikacji) i te elementy mogą być w 
pewnym sensie postrzegane jako koszty zatrudnienia. Ponieważ wykonywane prace mają 
wyjątkowo prosty charakter i jedynie sporadycznie pozwalają wykorzystać posiadane 
umiejętności nie można ich traktować jako elementu kariery zawodowej. Coraz częściej 
pojawiają się także hipotezy mówiące, że współczesne czasowe migracje z Polski, w tym 
także wyjazdy do pracy sezonowej w Niemczech, wiążą się z deklasacją uczestniczących w 
nich osób. Może to oznaczać, że generowane środki finansowe nie pozwalają wyrównać strat 
                                                 
65 Przyjęto, że większość pracowników wyjeżdża do jednej pracy sezonowej w ciągu roku. 
66 Przy założeniu, że kurs wymiany wynosi 2PLN za 1DM. 
67 Badacze niemieccy szacują transfer środków finansowych związanych ze wszystkimi formami legalnego 
programowego zatrudnienia na około 600-700 mln DM rocznie. W latach 1991-1996 mogło to być nawet około 
4 mld DM (por. Marek 2000). 
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wynikających z ograniczonej aktywności na krajowym rynku pracy. Wydaje się jednak, że 
tego typu hipotezy w niewielkim stopniu dotyczą badanych przez nas osób.  

Pozytywnie należy oceniać znaczenie zatrudnienia sezonowego dla gospodarki 
Niemiec. Wykonywane przez pracowników sezonowych prace są ciężkie, monotonne, 
dodatkowo względnie nisko opłacane i nie wiążące się ze wzrostem prestiżu społecznego. 
Mogą więc służyć za modelowy przykład aktywności na drugorzędnym (wtórnym) rynku 
pracy, który w większości krajów wysokorozwiniętych staje się domeną cudzoziemców. W 
tym kontekście zatrudnienie sezonowe pozwala zaspokajać popyt w branżach cechujących się 
zmiennym poziomem popytu na pracę bez konieczności zapewnienia prawa pobytu, 
prowadzenia polityki integracyjnej itp. Doświadczenia badawcze pokazują jednak, że tego 
typu polityka okazuje się często zawodna, o czym świadczy zwłaszcza zjawisko przenikania 
się sfery formalnej i nielegalnej. 

W kontekście aktualnej sytuacji Polski nie sposób nie poruszyć tak ważnego tematu 
jakim jest przyszła akcesja do Unii Europejskiej a wykorzystując zgromadzone dane można 
próbować stawiać pewne hipotezy dotyczące potencjału migracyjnego Polaków. Spośród 
badanych przez nas osób zaledwie około 36% zadeklarowało chęć ponownego wyjazdu do 
pracy sezonowej (16% nie było w stanie jasno tego określić). Mniej więcej 14% 
respondentów chciałoby podjąć w Niemczech także pracę innego rodzaju, przy czym połowa 
z nich zamierza wyjechać także do prac sezonowych. Znacznie mniejszy odsetek badanych 
deklarował chęć pracy zarobkowej w innym kraju (8%), a całkiem nieliczna jest grupa 
zamierzających osiedlić się poza granicami Polski (4%). W przypadku osób deklarujących 
chęć podjęcia pracy poza granicami Polski kluczowe znaczenie ma poziom zarobków, jakie 
chcieliby (i mogliby) tam uzyskać. 

 
Tabela 2.22. Sezonowi pracownicy kontraktowi z województwa warszawskiego 

według miesięcznej stawki płacy, która mogłaby ich skłonić do podjęcia pracy za granicą (w 
odsetkach)68 
Wymagany poziom płacy Odsetek badanych 
1000-2000DM 24,8 
2001-3000DM 42,0 
3001-4000DM 21,9 
4001-5000DM 7,2 
Pow. 5000DM 4,1 
N 143 
Średni wymagany poziom zarobków w DM 3298 

Źródło: OBM ISS UW. 
 
Ponad 40% osób, które zadeklarowały gotowość wyjazdu do pracy poza granicami 

kraju (w Niemczech) chciałoby otrzymywać za tę pracę 2000-3000DM miesięcznie. Jest to 
oczywiście stawka możliwa do uzyskania, ale należy pamiętać, że średnie miesięczne zarobki 
osiągane przez pracowników sezonowych z Warszawy i okolic były niższe (w przedziale 
2000-3000DM znalazło się 30-35% badanych). Tak wysokie wymagania co do zarobków za 
granicą wynikają przede wszystkim z przemian, jakie dokonały się i wciąż dokonują się w 
Polsce. Najwięcej zarabiać chciałyby oczywiście osoby pochodzące z gospodarstw 
domowych o relatywnie wysokich dochodach oraz cechujące się dobrym wykształceniem (co 
najmniej średnim).  

Badani przez nas pracownicy sezonowi są w większości euro-entuzjastami. Łącznie 
68% spośród nich opowiada się za przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej. Są to osoby, 

                                                 
68 Pominięto braki danych oraz osoby, które nie zadeklarowały chęci wyjazdu do pracy zarobkowej za granicą. 
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które dysponują już pewnymi doświadczeniami z pracy poza granicami kraju i dlatego też 
interesujące jest, w jaki sposób sami oceniają swoje szanse na przyszłym europejskim rynku 
pracy. Relatywnie duży odsetek badanych, bo około 57%, uważa też, że po przystąpieniu do 
Unii Polakom łatwiej będzie znaleźć zatrudnienie za granicą, ale warto podkreślić, że 27% 
jest innego zdania. Z badania wynika przy tym, że odczucia te mają związek z obawami co do 
możliwości konkurowania z innymi pracownikami na takim międzynarodowym rynku. Około 
27% badanych stwierdziła, że nie będą w stanie efektywnie walczyć o zatrudnienie. 
Świadome tego są przy tym, co nie powinno dziwić, przede wszystkim osoby słabiej 
wykształcone i starsze. 

Podsumowując, warto podkreślić, że wbrew oczekiwaniom badana grupa osób nie 
deklarowała masowo chęci wyjazdu za granicę w najbliższej przyszłości69. Mamy więc do 
czynienia z osobami o relatywnie dobrym poziomie wykształcenia, które mają za sobą 
doświadczenia migracyjne (nie tylko prace sezonowe). Większość należałoby uznać za 
mobilne także ze względu na fakt, że już wcześniej zmieniały miejsce zamieszkania w kraju. 
Fakty te sugerować mogłyby silną skłonność do migracji zagranicznych, która jednak nie 
została potwierdzona przez zrealizowane badanie. Niejako na marginesie można więc wyrazić 
przypuszczenie, że pojawiające się często w ostatnim czasie oceny potencjału migracyjnego 
Polaków są mocno przesadzone. 

 
 

                                                 
69 Dodatkowo, trzeba pamiętać, że zwykle tego typu deklaracje mają niewiele wspólnego z rzeczywistością i nie 
muszą się wiązać z realnymi krokami podejmowanymi w kierunku wyjazdu. 
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Krystyna Iglicka, Agnieszka Weinar 
 

3. CUDZOZIEMSCY-SPECJALIŚCI W AGLOMERACJI WARSZAWSKIEJ 
 
Wprowadzenie 
Badania dotyczące obecności cudzoziemców w Polsce, a więc i w Warszawie, rzadko 

kiedy obejmują grupę wyspecjalizowanych pracowników z krajów wysoko rozwiniętych. A 
przecież wydaje się, że to właśnie oni, ze wszystkich cudzoziemców przybywających do 
Polski, odegrali najbardziej znaczącą rolę w okresie transformacji systemowej. I to w 
podwójnym wymiarze. W przestrzeni symbolicznej obecność przybyszy �z Zachodu� 
oznaczała ostateczne zerwanie z historią izolacji, w mistyczny niemal sposób oddalała groźbę 
powrotu przeszłości. Drugi aspekt obecności omawianej grupy dotyczy przestrzeni 
ekonomicznej. Zgodnie z powszechnie obserwowanymi prawami migracji, pracownicy 
wysokowykwalifikowani podążają w ślad za kapitałem i inwestycjami bezpośrednimi. 
Odpływ wyspecjalizowanej siły roboczej z centrum na peryferie wiąże się głównie z 
różnicami w wynagrodzeniu (dodatki za tzw. �trudną placówkę�), ekspansją inwestycyjną i 
przekazywaniem know-how oraz poszukiwaniem nowych rynków zbytu. W związku z tym 
naturalnym wydaje się, iż najbardziej rzucającym się w oczy znakiem przemian byli na 
początku lat dziewięćdziesiątych cudzoziemscy menedżerowie. Stanowili oni żywy dowód 
zmian i rozwoju kapitalistycznego. Zjawisko to było, i jest, najwidoczniejsze w stolicy, w 
czasach, kiedy Warszawa staje się, po raz pierwszy w swojej historii powojennej, miastem 
przyciągającym wysoko-wyspecjalizowany kapitał kulturowy i finansowy z krajów Europy 
Zachodniej i Ameryki Północnej. W warunkach transformacji systemowej od początku lat 90. 
miasto przyciągać zaczęło wysoko-wyspecjalizowanych specjalistów, menedżerów, 
dyrektorów, itp. Wraz z nimi przyjeżdżają ich współmałżonkowie i dzieci. Wszyscy oni 
muszą �odnaleźć się� i znaleźć swoje miejsce w nowej przestrzeni społeczno-ekonomicznej. 

 
3.1. Założenia analizy 
W niniejszym rozdziale zdecydowałyśmy się uchwycić oba aspekty obecności 

cudzoziemców w Warszawie, zarówno w przestrzeni symbolicznej jak i ekonomicznej. 
Posługując się mieszanymi metodami ilościowo-jakościowymi będziemy starały się 
odpowiedzieć na pytanie, w jaki sposób kształtowane są relacje między przybyszami a 
społecznością przyjmującą. Badanie takie wymaga naszkicowania ogólnego obrazu dynamiki 
migracji z krajów wysokorozwiniętych do Polski. Bazując na relacji między migracją z 
centrum na peryferie a kierunkiem przepływu kapitału, w części pierwszej rozdziału 
zaprezentujemy dane statystyczne dotyczące obecności inwestycyjnej firm zagranicznych na 
terytorium całego kraju. Na ich podstawie zakreślimy globalny obraz obecności kapitału z 
Europy Zachodniej, Ameryki Północnej i Azji Południowo-Wschodniej w Polsce, starając się 
uwypuklić sytuację województwa mazowieckiego. Następnie przejdziemy do części 
poświęconej analizie jakościowej. W celu zaprezentowania pełnego obrazu, zdecydowałyśmy 
się na pokazanie obu stron dyskursu. Najpierw przybliżymy odbiór miasta przez przybyszy z 
krajów wysokorozwiniętych, dla których stolica nie jest tylko punktem na mapie wycieczki 
turystycznej, ale miejscem do życia. Opierając się na wywiadach pogłębionych z 
przedstawicielami interesującej nas grupy określimy schematy �osadzenia� się cudzoziemców 
w Warszawie. Zgodnie z najnowszymi trendami w badaniach nad relacjami 
międzyetnicznymi w miastach postanowiłyśmy zawrzeć tu również analizę przestrzenną, a 
więc badanie preferencji mieszkaniowych cudzoziemców w Warszawie. Natomiast analiza 
relacji widzianych od strony społeczności przyjmującej zasadzać się będzie na badaniu 
dyskursu prasowego, postrzeganego przez nas jako podstawowa miara relacji społecznych, 
odzwierciedlająca jak i zarazem kreująca przestrzeń społeczną.  
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3.2. Regionalne rozmieszczenie spółek z udziałem kapitału zagranicznego w 

Polsce 
Napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Polski cechują duże dysproporcje 

regionalne. Znaczna część spółek z kapitałem zagranicznym jest zlokalizowana na obszarze 
województwa mazowieckiego (głównie w Warszawie). Znaczący jest również napływ 
inwestorów zagranicznych do niektórych zachodnich oraz południowych regionów kraju 
(Wielkopolska, Górny i Dolny Śląsk).  

Należy jednak zaznaczyć, że te dysproporcje wynikają również ze stosowanej 
metodologii opracowywania danych. Oparta jest ona na klasyfikacji według przedsiębiorstw 
zgodnie z którą o przypisaniu spółki do danego województwa decyduje lokalizacja jej 
siedziby, natomiast nie jest brane pod uwagę rozmieszczenie jej zakładów produkcyjnych czy 
usługowych. Zdarza się natomiast, że spółki, które są zarejestrowane w głównych 
aglomeracjach prowadzą działalność gospodarczą w różnych regionach kraju. Dlatego też 
poniżej przedstawiono lokalizacje spółek z udziałem kapitału zagranicznego przy 
uwzględnieniu podziału według przedsiębiorstw oraz według jednostek lokalnych. 

 
3.2.1. Regionalne rozmieszczenie spółek z udziałem kapitału zagranicznego według 

przedsiębiorstw 
Poniższa tabela przedstawia liczbę spółek z udziałem kapitału zagranicznego w 

poszczególnych regionach kraju w 1999 roku 
 
Tabela 3.1. Liczba spółek z udziałem kapitału zagranicznego w województwach w 

1999 r. 
Województwo Spółki 
Mazowieckie 3278 
Dolnośląskie 1556 
Śląskie 1437 
Wielkopolskie 1258 
Zachodniopomorskie               1005 
Pomorskie 960 
Małopolskie 834 
Łódzkie 693 
Lubuskie 576 
Opolskie 426 
Kujawsko-pomorskie 400 
Lubelskie 275 
Warmińsko-mazurskie 254 
Podkarpackie 222 
Świętokrzyskie 169 
Podlaskie 57 
Ogółem 13400 
Źródło: Działalność gospodarcza spółek z udziałem kapitału zagranicznego w 1999r. 

GUS. 
 
W Polsce, w systemie REGON w dniu 31.XII.2000 było zarejestrowanych 43 736 

spółek z udziałem kapitału zagranicznego, w tym 1 204 spółki akcyjne oraz 42 532 spółki 
z o.o. Odnosząc powyższe dane do ogólnej liczby spółek kapitałowych prawa handlowego 
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zarejestrowanych w gospodarce, spółki z udziałem kapitału zagranicznego stanowiły 
około 15% ogólnej liczby spółek akcyjnych i ponad 28% wszystkich spółek z o.o. 

Rejestracja spółki nie jest jednoznaczna z rozpoczęciem przez nią działalności 
gospodarczej. Można jednak uznać, że jeśli spółka składa sprawozdanie bilansowe to jest 
ona aktywna. W 1999 roku działało 13 400 takich spółek. Należy również zaznaczyć, że 
prezentowane wyniki nie uwzględniają napływu kapitału zagranicznego do banków i 
instytucji ubezpieczeniowych. 

W 1999 roku z ogólnej liczby firm z udziałem kapitału zagranicznego 3 278 
podmiotów prowadziło działalność gospodarczą na obszarze województwa 
mazowieckiego. Przy czym odnotowano wzrost o 459 podmiotów w stosunku do roku 
1996. Na drugim miejscu pod względem największej liczby lokalizacji znalazło się 
województwo dolnośląskie (wzrost o 305 podmiotów), na kolejnej pozycji uplasowało się 
śląskie (wzrost o 334). Natomiast zdecydowanie najmniej przedsiębiorstw z udziałem 
kapitału zagranicznego znajduje się na terenie województwa podkarpackiego, gdzie 
przybyły jedynie 54 firmy, i świętokrzyskiego (50), a w podlaskim odnotowano spadek 
liczby podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego z 87 w 1996 roku do 57 w 1999.  

 
Tabela 3.2. Liczba spółek z udziałem kapitału zagranicznego, które zainwestowały 

powyżej 1 mln USD (1999 r.) 
Województwo Liczba firm 
Mazowieckie 474 
Wielkopolskie 123 
Dolnośląskie 96 
Śląskie 94 
Łódzkie 69 
Małopolskie 66 
Pomorskie 59 
Kujawsko-pomorskie 31 
Opolskie 31 
Lubuskie 24 
Podkarpackie 24 
Świętokrzyskie 23 
Warmińsko-mazurskie 22 
Lubelskie 18 
Podlaskie 10 
Ogółem 1201 

Źródło: Działalność gospodarcza spółek z udziałem kapitału zagranicznego w 1999r. 
GUS. 
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Tabela 3.3. Spółki z udziałem kapitału zagranicznego (1999 r.) 
Województwo Środki trwałe Przychody Wydatki 

inwestycyjne 
Zatrudnienie 

Dolnośląskie 7 356 405 16 134 410 2 254 050 67 462 
Kujawsko-pomorskie 3 448 182 25 982 178 389 553 28 339 
Lubelskie 2 666 480 4 427 034 713 018 16 868 
Lubuskie 3 640 357 5 238 238 729 641 24 908 
Łódzkie 3 956 375 11 795 314 822 651 32 398 
Małopolskie 7 180 887 19 929 455 1 741 593 46 982 
Mazowieckie 89 044 702 187 882 997 24 210 567 347 727 
Opolskie 3 379 420 4 888 254 369 657 18 948 
Podkarpackie 4 088 113 4 591 388 803 214 25 062 
Podlaskie 1 244 921 2 409 545 186 740 6 767 
Pomorskie 6 692 998 13 178 845 1 022 799 48 480 
Śląskie 13 573 237 36 164 377 3 394 820 77 319 
Świętokrzyskie 3 775 455 5 087 390 655 184 19 930 
Warmińsko-mazurskie 2 442 240 5 424 649 307 499 24 327 
Wielkopolskie 13 460 996 35 426 242 4 211 133 100 312 
Zachodniopomorskie 4 299 668 7 746 604 593 453 37 005 
Ogółem 170 250 436 386 306 919 42 405 570 922 834 

Źródło: GUS70. 
 
Pod koniec 1999 roku podmioty z udziałem kapitału zagranicznego dysponowały 

środkami trwałymi o łącznej wartości 170,3 mld zł. Koncentrowały się one zwłaszcza w 
spółkach działających na obszarze województwa : mazowieckiego (52,3%), śląskiego (8,0%) 
oraz wielkopolskiego (7,9%). Natomiast  nikły był udział województwa podlaskiego (tylko 
0,7%), warmińsko-mazurskiego (1,4%) oraz lubelskiego (1,6%). 

Spółki z kapitałem zagranicznym osiągnęły w 1999 r. przychody w wysokości 386,3 mld 
złotych z czego największy udział w tej kwocie miały podmioty działające w województwach: 
mazowieckim (48,6%), śląskim (9,4%) i wielkopolskim (9,2%), a najmniejszy w 
województwach: podlaskim (0,6%), lubelskim (1,1%) i podkarpackim (1,2%). 

W 1999 roku spółki z udziałem kapitału zagranicznego poniosły wydatki inwestycyjne o 
łącznej wysokości 42,4 mld zł. Największa była skala inwestowania podmiotów z województw: 
mazowieckiego (57,1%), wielkopolskiego (9,9%) i śląskiego (8,0%). Na czołowe trzy 
województwa przypadało 75% ogółu wydatków inwestycyjnych podmiotów z kapitałem 
zagranicznym. Na przeciwnym biegunie, z udziałem tylko 0,4%, znajduje się województwo 
podlaskie, 0,7% warmińsko-mazurskie oraz 0,9% kujawsko-pomorskie i opolskie. 

Według stanu na koniec 1999 r., spółki z kapitałem zagranicznym zatrudniały ogółem 
922,8 tys. osób. Największe zatrudnienie odnotowano na terenie województwa mazowieckiego � 
334,7 tyś. osób, czyli 37,7% zatrudnienia ogółem, a następnie wielkopolskiego � 10,9% i 
śląskiego � 8,8%. Z drugiej strony, zagraniczni zapewniali najmniej miejsc pracy w 
województwach: podlaskim � 0,7% ogólnego zatrudnienia spółek z kapitałem zagranicznym, 
lubelskim � 1,8%, opolskim � 2,1%.   

Między rokiem 1996 i 1999 zatrudnienie w spółkach z kapitałem zagranicznym 
zwiększyło się 375 tys. osób (o 68%) w tym w województwie mazowieckim o 189 tys. osób, 
wielkopolskim 37 tys. dolnośląskim 32 tys., natomiast najmniej wzrosło zatrudnienie w 

                                                 
70 IKCHZ, opracowanie pt. �Rola inwestorów zagranicznych w środowisku lokalnym� wykonane na zlecenie 
PAIZ, Warszawa 2001. 
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województwach: warmińsko-mazurskim (3,7 tys.), lubelskim (1,8 tys.) oraz podlaskim (jedynie 
394 osoby).  

 
3.2.2. Regionalne rozmieszczenie spółek z udziałem kapitału zagranicznego według 

jednostek lokalnych  
Gdy przyjmiemy klasyfikację według jednostek lokalnych liczba podmiotów z 

udziałem kapitału zagranicznego w województwie mazowieckim w 1999 roku maleje z 
24,4% do 23%, czyli o 1,4 pkt. proc., w województwie dolnośląskim o 1,6 pkt. proc., 
natomiast z drugiej strony najsilniej rośnie udział województwa  wielkopolskiego, bo aż o 3 
pkt. proc.  

 
Tabela 3.4. Liczba jednostek lokalnych spółek z kapitałem zagranicznym według 

województw w 1999 r. i jej wzrost w stosunku do 1996 r. 
1999 r. Wzrost w stosunku do 1996 r. Województwo 

Liczba 
jednostek 

Udział 
województw 

w % 

Liczba 
Jednostek 

1996=100 

Dolnośląskie 2 164 10,0 612 139 
Kujawsko-pomorskie 673 3,1 189 139 
Lubelskie 522 2,4 226 176 
Lubuskie 755 3,5 166 128 
Łódzkie 1 184 5,5 364 144 
Małopolskie 1 524 7,0 642 173 
Mazowieckie 4 980 23,0 1 349 137 
Opolskie 615 2,8 188 144 
Podkarpackie 390 1,8 146 160 
Podlaskie 200 0,9 42 127 
Pomorskie 1 473 6,8 341 130 
Śląskie 2 165 10,0 653 143 
Świętokrzyskie 314 1,5 135 175 
Warmińsko-mazurskie 546 2,5 219 167 
Wielkopolskie 2 694 12,4 1 308 194 
Zachodniopomorskie 1 423 6,6 301 127 
Zagranica 31 0,1 x x 
Ogółem 21 653 100,0 6 912 147 

 Źródło: GUS. 
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Tabela 3.5. Pracujący w jednostkach lokalnych spółek z kapitałem zagranicznym 
według województw w 1999 r. i wzrost w stosunku do 1996 r. 

1999 r. Wzrost w stosunku do 1996 r. Województwo 
Liczba 

pracujących 
w tys. 

Udział 
województw 

w % 

W tys. 1996=100 

Dolnośląskie 75,5 8,2 36,7 195 
Kujawsko-pomorskie 38,3 4,2 15,8 170 
Lubelskie 25,0 2,7 6,3 134 
Lubuskie 29,1 3,2 12,8 179 
Łódzkie 45,3 4,9 19,9 179 
Małopolskie 54,9 6,0 20,9 162 
Mazowieckie 226,6 24,6 105,0 186 
Opolskie 23,6 2,6 11,4 194 
Podkarpackie 31,4 3,4 5,8 123 
Podlaskie 13,6 1,5 2,6 123 
Pomorskie 59,1 6,4 20,5 153 
Śląskie 96,8 10,5 41,5 175 
Świętokrzyskie 21,9 2,4 10,3 188 
Warmińsko-mazurskie 29,7 3,2 7,9 136 
Wielkopolskie 108,4 11,7 45,9 173 
Zachodniopomorskie 41,7 4,5 9,9 131 
Ogółem 922,8 100,0 375,0 168 

Źródło: GUS. 
 

Największe zatrudnienie odnotowano w jednostkach lokalnych spółek na terenie 
województwa mazowieckiego, które wyniosło 226,6 tys. osób, co stanowi 24,6% 
zatrudnienia we wszystkich spółkach z udziałem kapitału zagranicznego. Od 1996 roku 
zatrudnienie w jednostkach lokalnych rosło najszybciej w województwach: dolnośląskim (o 
95%) a także opolskim (94%), natomiast najwolniej w podlaskim i podkarpackim (23%).  

 



 

 

79  

Tabela 3.6. Wydatki inwestycyjne jednostek lokalnych spółek z kapitałem zagranicznym 
według województw w 1999r. i wzrost w stosunku do 1996 r. 

1999 r. Wrost w stosunku do 1996 r.  
W mln zł Udział 

województw 
w % 

W mln zł 1996=100 

Dolnośląskie 2 918,9 6,9 2 202,3 407 
Kujawsko-pomorskie 534,3 1,3 225,1 173 
Lubelskie 1 315,9 3,1 1 065,4 525 
Lubuskie 771,7 1,8 473,0 231 
Łódzkie 1 466,5 3,5 1 139,2 448 
Małopolskie 2 466,0 5,8 1 952,9 481 
Mazowieckie 18 024,1 42,5 13 774,8 424 
Opolskie 433,6 1,0 153,4 155 
Podkarpackie 839,1 2,0 532,6 274 
Podlaskie 192,0 0,5 7,4 104 
Pomorskie 1 854,5 4,4 1 378,9 390 
Śląskie 4 559,9 10,8 3 277,5 356 
Świętokrzyskie 722,2 1,7 625,9 750 
Warmińsko-mazurskie 679,8 1,6 246,5 157 
Wielkopolskie 4 703,4 11,1 3 360,4 350 
Zachodniopomorskie 922,9 2,2 466,6 202 
Zagranica 0,8 0,0 x x 
Ogółem 42 405,6 100,0 30 846,8 367 

Źródło: GUS. 
 
Największa skala inwestowania została odnotowana w jednostkach lokalnych na terenie 

województw: mazowieckiego (42,5%), wielkopolskiego (11,1%) oraz śląskiego (10,8%). Na 
wymienione województwa przypadło ponad 64% wszystkich wydatków inwestycyjnych. 
Najmniejszy udział w tej kategorii ma województwo podlaskie (zaledwie 0,5%). 

Na przestrzeni lat 1996-1999 wydatki na inwestycje spółek z udziałem kapitału 
zagranicznego zwiększyły  się w cenach bieżących około 3,7 raza. Najszybszy wzrost 
odnotowano w województwach: świętokrzyskim (7,5-krotny) oraz lubelskim (5-krotny)  



 

 

80  

Tabela 3.7. Działalność produkcyjna 
Województwo Jednostki lokalne Pracujący Środki trwałe Nakłady 

inwestycyjne 
Dolnośląskie 665 46 876 5 498 971 1 551 055 
Kujawsko-pomorskie 283 29 233 4 232 467 471 024 
Lubelskie 185 15 797 2 042 224 490 834 
Lubuskie 297 22 540 3 225 494 653 438 
Łódzkie 438 29 160 3 822 141 787 088 
Małopolskie 414 27 445 4 581 212 994 457 
Mazowieckie 978 80 191 22 031 766 3 481 087 
Opolskie 204 15 626 3 383 433 341 791 
Podkarpackie 156 25 513 3 973 378 488 151 
Podlaskie 92 9 366 1 342 322 161 400 
Pomorskie 433 37 067 5 339 268 600 717 
Śląskie 671 57 385 12 087 997 2 279 102 
Świętokrzyskie 132 13 360 2 871 140 505 616 
Warmińsko-mazurskie 255 23 216 2 341 277 282 697 
Wielkopolskie 740 69 763 8 615 634 1 979 728 
Zachodniopomorskie 464 26 401 3 432 660 379 381 
OGÓŁEM 6 414 529 776 88 822 749 15 447 573 
 Źródło: GUS. 

 
W latach 1996-1999 regionalne rozmieszczenie aktywności inwestorów zagranicznych 

wykazywało tendencję do postępującej koncentracji. Województwo mazowieckie notowało w 
tym okresie zdecydowanie najsilniejszy wzrost udziału w ogólnej wartości środków trwałych i 
wydatków inwestycyjnych oraz wielkości zatrudnienia spółek z kapitałem zagranicznym. Duży 
był także wzrost udziału tego województwa w ich ogólnych przychodach. Z drugiej strony, 
pozycja województw o najmniejszej dotychczas skali zaangażowania kapitału zagranicznego 
ulegała dalszemu względnemu osłabieniu. 

W tabeli 3.8. zaprezentowane zostało zestawienie spółek z kapitałem zagranicznym w 
Warszawie według kraju pochodzenia. Widać z niego wyraźnie iż w stolicy zdecydowanie 
dominuje kapitał zachodnioeuropejski, na drugim miejscu są spółki z kapitałem 
północnoamerykańskim, a na trzecim z kapitałem azjatyckim (tu głównie Korea). 
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Tabela 3.8. Kapitał zagraniczny spółeka w Warszawie według krajów pochodzenia w 
1999 roku. 
Kraje W mln zł W odsetkach 
Ogółem 21812,5 100 
W tym:   
1. Holandia 6026,7 27,63 
2. St. Zjednoczone Ameryki 3774,0 17,30 
3. Niemcy 3142,6 14,41 
4. Korea pd. 2156,6 9,89 
5. Francja 1884,9 8,64 
6. W. Brytania 1098,7 5,04 
7. Dania 915 4,19 
8. Szwajcaria 465,8 2,14 
9. Szwecja 443,3 2,03 
10. Austria 436 2,00 
11. Belgia 240 1,10 
12. Luksemburg 182,7 0,84 
13. Izrael 175 0,80 
14. Włochy 171 0,78 
15. Czechy 140,2 0,64 
16. Lichtenstein 90,2 0,41 
17. Finlandia 74,2 0,34 
18. Cypr 48,6 0,22 
19. Rosja 40,8 0,19 
20. Australia 39,2 0,18 
21. Norwegia 38,7 0,18 
22. Irlandia 38,3 0,18 
23. Wietnam 4,5 0,02 
a Łącznie ze spółkami, które zaangażowały kapitał, a nie rozpoczęły działalności podstawowej 
Źródło: Rocznik statystyczny Warszawy 2000, Warszawa 2000. 

 
3.3. Menedżerowie wysokiego i średniego szczebla kierowniczego pracujący w 

Warszawie.  
Na potrzeby analizy jakościowej w pierwszym rzędzie zrealizowano 11 wywiadów 

pogłębionych z obywatelami Holandii, Stanów Zjednoczonych Ameryki, Niemczech, Korei, 
Francji Wielkiej Brytanii, Danii, Szwecji i Kanady. W badaniu starano się uzyskać wywiady 
od przedstawicieli możliwie wszystkich krajów, z których napływ kapitału miał dla 
województwa warszawskiego największe znaczenie.  

Na podstawie przeprowadzonych wywiadów można stwierdzić, że cudzoziemcy 
przyjeżdżają do Warszawy zwykle na kilkuletnie kontrakty (od 2 do 5 lat), głównie na 
stanowiska kierownicze. Często jest to forma awansu. Rekrutacja na przyjazd do Polski 
odbywa się na ogół wewnątrz firmy, bez ogłaszania konkursu dla ludzi z zewnątrz. Można 
więc sądzić, iż napływ do Polski wysoko-wykwalifikowanych cudzoziemców wiąże się 
wyraźnie ze strategią inwestycyjną firmy. Dla większości badanych cudzoziemców aktualny 
pobyt w Polsce nie był pierwszym kontraktem zagranicznym. Jako powody decyzji 
opuszczenia własnego kraju podawali chęć zmiany, przygody, nowego doświadczenia, smaku 
życia w innym kraju, nowego wyzwania na nowym, nieznanym, środkowo-europejskim 
rynku.  
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�Byłem kiedyś na konferencji organizacji studenckiej w Szczecinie, potem w czeskiej 
Pradze na trzymiesięcznym projekcie, zainteresowałem się Europą Środkowo-Wschodnią i 
zacząłem szukać firmy, która wysłałaby mnie  w te regiony�.  

Nie bez znaczenia jest również fakt, iż w Polsce posiadają wysoki status społeczny i 
zarobki na zdecydowanie wyższym poziomie niż w kraju pochodzenia. Expatriate wiąże się z 
tym, że firmy opłacają bądź dofinansowują im wynajęcie apartamentu czy domu, koszty 
związane z samochodem, telefonem komórkowym, często przeloty do domu 1-2 razy w roku. 

Badani cudzoziemcy za pozytywny aspekt swojego pobytu w Polsce uważają pracę z 
Polakami, w których cenią oddanie pracy, dynamizm, pomysłowość, otwartość, inicjatywę, 
nastawienie do współpracy. Negatywną cechą są jednak dla nich często problemy Polaków z 
myśleniem perspektywicznym (myślenie na tu i teraz). W codziennych kontaktach uważają 
Polaków za ciepłych, gościnnych, uczynnych.  

�Wielu ludzi pomogło mi w formalnościach, w znalezieniu mieszkania, zawsze był 
ktoś, kto poszedł ze mną by mi pomóc, to jest niespotykane w Anglii�. 

Niepochlebnie natomiast wypowiadają się o pracownikach urzędów i instytucji, z 
którymi kontakty niemile wspominają. Ogromnym problemem jest dla nich biurokracja. 
Reguły postępowania w poszczególnych sprawach są jasne, ale bardzo skomplikowane i 
czasochłonne. To utrudnia inwestycje: 

�Polacy stawiają bardzo dużo utrudnień, zwłaszcza natury prawnej,  przed 
cudzoziemcami jako całą grupę, a w tym są osoby i z krajów z problemami i z krajów, które 
mogą przynieść coś dobrego. Wszystkich nas traktują tak samo.� 

Przyjazd właśnie do Warszawy jest powodowany faktem, że tu znajdują się siedziby 
ich firm. Są zadowoleni z pobytu w stolicy. Jest to duży konkurencyjny rynek, zwiększający 
wyzwanie. Jeden z badanych przeniósł się z Krakowa do Warszawy (po rozpoznaniu rynku 
polskiego skłonił swoja firmę do inwestycji nie tylko na południu Polski ale i w stolicy), 
uważając miasto za niezwykle dynamiczne i prężne.  

Dla wielu miłą niespodzianką okazały się warunki życia w Warszawie na poziomie 
zachodnim (hipermarkety, kina, restauracje, duży wybór produktów). Interesujące jest, iż 
badanym cudzoziemcom podoba się różnorodność możliwości spędzania wolnego czasu, 
duża ilość ciekawych klubów, restauracji, pubów. Często wspominanymi kinami były Galeria 
Mokotów, Silver Screen czy Multikino. Jako ulubione restauracje wymieniali najczęściej 
znajdujące się na przy ulicy Foksal i na Starym Mieście, TGI Fridays, Sheraton. Wielu z nich 
uprawia sporty, jak np. bieganie (nie mają problemu ze znalezieniem miejsca). Przeważnie 
mówili o parkach niedaleko miejsc ich zamieszkania. Uważają, iż jest w Warszawie 
wyjątkowo dużo, co wygląda szczególnie ładnie latem. Ponadto wspominają Powsin oraz 
Kampinos. Inne sporty przez nich uprawiane i co do których uważają, że dostęp jest łatwy to:  
jazda na rowerze, pływanie (basen Warszawianka), siłownia, jazda konna, golf.  

Dostęp do informacji o tym, gdzie i kiedy jest coś organizowane jest coraz lepszy, np. 
poprzez Internet. Strony o Warszawie są dobrze opracowane. Są także gazety dla 
cudzoziemców po angielsku, jak �City Guide� i �The Warsaw Voice�. W pracy raczej nie 
odczuwają bariery językowej. O komunikacji w innych obszarach życia codziennego 
wyrażają natomiast mieszane opinie. Jedni uważają, że we wszystkich większych sklepach, 
hipermarketach, restauracjach, pubach czy klubach można bez większych problemów 
komunikować się w języku angielskim; inni iż na polu innym niż biznesowe umiejętności 
języków obcych są bardzo słabe. Za negatywne strony mieszkania w Warszawie podają korki 
uliczne (nawet w ciągu dnia, brak obwodnicy), infrastrukturę technologiczną (słaba 
przepustowość połączeń internetowych), wysokie ceny, nie zawsze adekwatne do jakości 
produktu czy usługi, brak poczucia bezpieczeństwa wieczorem na ulicy, zniszczone, brzydkie 
miejsca użyteczności publicznej, które nie pozwalają w pełni odpocząć. Chwalą natomiast 
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komunikację miejską � jest dogodna, oznakowanie przystanków oraz tablice z trasami 
przejazdu niesamowicie pomocne dla obcokrajowców. 

 
3.4. Preferencje mieszkaniowe cudzoziemców z krajów wysoko rozwiniętych w 

Warszawie 
W celu poznania preferencji mieszkaniowych i lokalizacyjnych 

wysokokwalifikowanych cudzoziemców przeprowadzone zostały wywiady z 
doświadczonymi agentami nieruchomości. Jest to w zasadzie jedyne źródło informacji gdyż 
ani w skali krajowej ani regionalnej nie było prowadzonych do tej pory badań na temat 
preferencji mieszkaniowych cudzoziemców z Europy Zachodniej. Obywatele krajów 
rozwiniętych (Amerykanie, Brytyjczycy, Francuzi, Japończycy, Koreańczycy) stanowią 
większość wszystkich klientów cudzoziemskich. Głównie najmują, rzadziej zakupują domy i 
apartamenty. Przeważnie w imieniu swoich pracowników zgłaszają się firmy i wtedy często 
umowa zostaje podpisana na firmę. Preferencje wysokokwalifikowanych cudzoziemców są 
powodowane przede wszystkim przez bliskość szkoły dla dzieci. Nie rozważają dojazdów do 
szkoły, gdyż nie ufają komunikacji miejskiej. Drugim kluczowym kryterium jest kwestia 
bezpieczeństwa. Szczególnie Amerykanie są  bardzo wyczuleni na ten aspekt, zwłaszcza po 
11 września 2001 r., choć i wcześniej było to dla nich niezmiernie istotne. Wypytują więc o 
okolicę, wzmocnione szyby, ochronę, preferują kompleksy ogrodzone, strzeżone i 
monitorowane. Czasem bardzo specyficzne preferencje � na przykład kryterium konkretnej 
ulicy, na której mieszka przyjaciółka. Ponadto cenią ciszę i spokój, otoczenie zieleni, a także 
zwracają uwagę na dojazd do miasta. Ważny jest standard. W przypadku domów istotna ilość 
sypialni (3-4), nawet bezdzietne małżeństwa życzą sobie co najmniej 2-3 sypialnie, ponadto 
ogródek i garaż. Normą jest wyposażona kuchnia: szafki, chłodziarko-zamrażarka, płyta 
ceramiczna bądź dobra kuchenka, zmywarka do naczyń, często kuchenka mikrofalowa. 
Różnie wygląda sprawa pozostałych mebli. Często osoby przyjeżdżające na kilkuletnie 
kontrakty sprowadzają własne meble z zagranicy. Bogatsze firmy czasem kupują meble 
swoim pracownikom. Bardzo rzadko zdarza się, że właściciel domu zakupuje meble według 
gustu najemcy. Obcokrajowcy zdają się szukać w Polsce lepszego luksusu niż u siebie w 
domu. Być może nadrabiają w ten sposób tęsknotę. Mogą sobie na to pozwolić, gdyż 
przeważnie płaci firma. Najmują wygodne apartamenty � co najmniej 100 m2, gdzie czynsz 
wynosi nieraz powyżej 1000-1800$ i domy 200-400 m2. Wyjątkiem są nauczyciele angielscy, 
którzy najmują mieszkania wielkości 70-80 m2 na 3 osoby. Cudzoziemcy wybierają miejsca 
prestiżowe. Najbardziej popularne lokalizacje wśród cudzoziemców to okolice Łazienek, 
Wilanów, Stary Mokotów, Sadyba, Stary Żoliborz, Konstancin. Niektóre narodowości 
skupiają się w pewnych miejscach, jak na przykład wielu Amerykanów i Anglików 
zamieszkuje Wilanów, Konstancin, Ursynów (tu zazwyczaj nowo wybudowane domy i 
segmenty); Francuzi � Saską Kępę, Nadarzyn (kupione domy), Wilanów; Japończycy, 
Koreańczycy � Pyry (jest tam szkoła japońska). Umowy zawiera się zawsze w języku polskim 
� są one podstawą dla orzeczenia sądu w ewentualnych sporach. Często tłumaczy się je na 
angielski. Polacy chętnie wynajmują mieszkania i domy cudzoziemcom z krajów wysoko 
rozwiniętych. Są oni bogaci i często skłonni zapłacić więcej niż polscy klienci. Tylko 
cudzoziemców z Zachodu stać na bycie najemcą domu za 6 tysięcy USD. Ankietowani agenci 
nieruchomości nie spotkali Polaków, którzy by najmowali dom na takich warunkach. Polacy 
mają własne domy albo najmują za połowę tej ceny. Dzięki powstałym skupiskom 
cudzoziemców zyskało Południe Warszawy. Utrzymują się tam wysokie ceny i nie zanosi się, 
by miało się to zmienić. Nie zauważono ani pozytywnych ani negatywnych przejawów 
wpływu skupisk cudzoziemców na sąsiednie lokalizacje. 

 



 

 

84  

3.5. Analiza treści prasy na temat cudzoziemców z krajów wysoko rozwiniętych w 
Warszawie 

Przedmiotem analizy są artykuły i notatki prasowe opublikowane w dziennikach i 
tygodnikach warszawskich, które w tytule, bądź w samej treści odnoszą się do cudzoziemców 
mieszkających i pracujących w stolicy, bądź też przybywających tu w celach turystycznych. 
W zbiorze tym zawarte są informacje prasowe odnoszące się zarówno do działalności 
cudzoziemców w Warszawie i jej odbioru społecznego, jak i do życia w mieście z punktu 
widzenia przybyszy. Dzięki takiemu doborowi materiału mam nadzieję otrzymać medialny 
obraz cudzoziemca funkcjonujący w świadomości populacji warszawskiej. 

Media są uznane za odzwierciedlenie a zarazem twórcę pewnych postaw społecznych 
w obrębie danej populacji, odpowiedzialnym za proces powstawania i selekcji, oraz sposób 
prezentacji pewnych problemów, osób czy wydarzeń. A zatem właśnie na podstawie analizy 
dyskursu medialnego można stwierdzić, jaką pozycję w społeczeństwie zajmują pewne 
jednostki, czyli jaka jest relacja między in-groups a out-groups. W naszym przypadku in-
group będą stanowili warszawiacy, osoby zamieszkujące stolicę; out-group natomiast to 
cudzoziemcy wysokokwalifikowani, przybywający do Warszawy legalnie z szeroko pojętego 
Zachodu. Z analizy wyłączeni zostali wszyscy przybysze z krajów nie kwalifikujących się do 
kategorii �kraje wysoko rozwinięte�. Takie ograniczenie było konieczne dla spełnienia 
założeń niniejszego badania. Taki zabieg znajduje też potwierdzenie w świadomości 
społecznej. W sondażach CBOS wyraźnie zaznacza się różnica w percepcji obywateli USA i 
krajów Europy Zachodniej, a odbiorem przybyszy z terenów b. ZSRR czy Azji71. Obecność 
tych pierwszych witana jest z zadowoleniem, tych drugich � z niechęcią. Zatem, w przypadku 
obywateli �krajów wysoko uprzemysłowionych� mamy najwyraźniej do czynienia z 
fenomenem imigracji społecznie akceptowanej. 

 
3.5.1 Metoda 
Analiza została przeprowadzona mieszaną metodą ilościowo-jakościową. Ten wybór 

podyktowany został dwoma czynnikami; pierwszy to stosunkowo niewielka i 
fragmentaryczna próba badawcza, której analiza metodami ilościowymi dałaby niepełny 
obraz problemu; drugi to przeświadczenie, że badanie dyskursu prasowego musi opierać się 
na jakościowej analizie językowej, dzięki której można wychwycić wielorakie niuanse 
znaczeniowe, o podłożu emocjonalnym czy kulturowym, rekonstruując w ten sposób 
wizerunek cudzoziemca.  

3.5.2. Kategoria badawcza � cudzoziemiec. 
Centralnym problemem w rozpoczęciu badania było sprecyzowanie poszukiwanej 

kategorii. Trudność z uchwyceniem właściwego sposobu definiowania interesującej mnie 
grupy wiązała się głównie z rozstrzygnięciem zasadności użycia nazwy �imigrant�, �ex pat�, 
czy też �cudzoziemiec�. W analizowanym materiale prasowym sami dziennikarze mieli 
ewidentny problem z dokładnym rozdzieleniem znaczeń. Słowa te były używane w bardzo 
ostrożny, tradycyjny sposób, który w pewnym sensie ukierunkował pozyskiwanie próby 
badawczej.  

Określenie �imigrant�, niewątpliwie oddaje charakter wyborów życiowych 
dokonanych przez interesującą nas grupę, nie pasuje jednak do jej opisu. �Imigrant� to wszak 
ktoś, kto porzuca ojczyznę na zawsze, a większość cudzoziemców z krajów wysoko 
uprzemysłowionych spędza w Warszawie zaledwie kilka lat, co wynika ze specyfiki ich pracy. 
Oczywiście sformułowanie �imigrant krótkoterminowy� lub �długoterminowy� byłoby do 
przyjęcia, lecz w języku polskim ma ono zupełnie inne konotacje i odnosi się do 
archetypicznych desygnatów osób podróżujących �za chlebem� do ziemi obiecanej. 

                                                 
71 Porównaj: CBOS, BS/161/99. 
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Nazewnictwo to najwyraźniej razi w odniesieniu do przedstawicieli przedsiębiorstw 
zagranicznych, czy też turystów, i w konsekwencji nie pojawia się w takim kontekście w 
badanej prasie.  

Oficjalnym słowem, używanym na określenie statusu cudzoziemca wysoko 
wykwalifikowanego, jest �ex pat�, od ang. �expatriate�. Nazwa ta przyjęła się w kręgach 
warszawskich obcokrajowców, którzy w ten sposób identyfikują się ze swoją grupą: ludzi 
pochodzących z rozwiniętych gospodarczo krajów, pracujących w firmach z kapitałem 
zagranicznym bądź w przedstawicielstwach korporacji. Wydawałoby się, że dla potrzeb 
analizy użycie tego jednoznacznego nazewnictwa byłoby wskazane. Myślę jednak, że 
wprowadzenie do kategorii badawczych określenia funkcjonującego głównie wewnątrz 
badanej grupy nie mogłoby mi pomóc w analizie prasy polskojęzycznej, gdzie słowo takie po 
prostu nie występuje.  

W toku analizy preferuję pojęcie �cudzoziemcy�, i nie bez powodu. Już samo słowo 
�cudzoziemiec� funkcjonuje w polskiej świadomości społecznej w dość nietypowy sposób. 
Pomimo, że definicja słownikowa zakłada bardzo uniwersalne rozumienie tego określenia, 
przeciętni użytkownicy języka polskiego skłaniają się raczej do wiązania go z osobami z 
wysoko rozwiniętych krajów Europy Zachodniej, Ameryki Północnej i Australii, również 
turystów. Tak też używają go bardzo często sami dziennikarze. Podczas wyszukiwania 
materiałów hasło �cudzoziemiec�, w wyniku dosyć znaczącego skrótu myślowego, często 
zastępowało w treści artykułu dłuższą nazwę �cudzoziemiec z krajów wysoko rozwiniętych� 
odnosząc się do tego samego desygnatu. Tak więc nazewnictwo kategorii badawczej zostało 
niejako narzucone przez próbę.  

W związku z tym zdecydowałyśmy się na używanie tego słowa w odniesieniu do 
grupy będącej przedmiotem badania. Zatem w niniejszej analizie konstytutywny zespół cech 
nazwy �cudzoziemiec� to obcokrajowiec, obywatel jednego z państw uprzemysłowionych 
Europy Zachodniej, Ameryki Północnej bądź Azji Południowo-Wschodniej, który przebywa 
w Warszawie jako legalny pracownik, student bądź turysta. Procentowy udział wzmianek o 
poszczególnych narodowościach z tej kategorii przedstawiał się w zebranych materiałach jak 
następuje: 

 
Rysunek 3.1. 
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3.5.3. Materiały 
W analizie użyto materiałów prasowych z okresu: styczeń 1998 � listopad 2001 

pochodzących z następujących źródeł:  
• dzienniki � �Życie Warszawy�(ŻW), �Życie�(Ż), �Gazeta 

Stołeczna�(GS); 
• tygodnik ��Dzień Dobry�(DD).  

Wszystkie teksty zostały zebrane metodą wyszukiwania tematycznego. W Archiwach 
internetowych �Gazety Wyborczej� zastosowano opcję wyszukiwania słowa kluczowego w 
treści artykułu. W archiwum �Dzień Dobry� przejrzano wszystkie numery tygodnika. Działy 
dokumentacji �Życia� oraz Telewizji Polskiej dostarczyły nam materiałów z różnych gazet z 
interesującego mnie okresu.  

Zaskakujący okazał się niedobór materiałów traktujących o cudzoziemcach z krajów 
wysokorozwiniętych w stołecznej prasie. Nieporównanie więcej artykułów i informacji 
prasowych dotyczyło nielegalnych pracowników ze Wschodu: krajów b. ZSRR i Azji. Być 
może miało to związek z centralną charakterystyką działalności dziennikarskiej: 
poszukiwaniem informacji, która poruszyłaby czytelnika. Z tego punktu widzenia deportacje 
pracujących na czarno Ukraińców, czy żebrzących Romów, przestępstwa popełniane przez 
gangi ze Wschodu, czy też problemy z handlarzami ze Stadionu X-lecia okazały się bardziej 
chwytliwe niż życie ludzi pracujących dla wielkich koncernów zagranicznych czy też 
przybywających do Warszawy w celach turystycznych. A zatem, mimo, iż selekcja materiału 
dotyczyła najbardziej liczących się warszawskich gazet, ostateczny dobór tytułów był 
uwarunkowany dwoma czynnikami, tzn.: prawdopodobieństwo odnalezienia na ich łamach 
poszukiwanych treści, oraz zasięg oddziaływania tychże treści na populację stolicy, czyli, 
najoględniej mówiąc, poziom merytoryczny i nakład gazety. W sumie zebrałyśmy 81 
wycinków prasowych z gazet polskojęzycznych, w tym 12 zwięzłych informacji prasowych i 
2 listy do redakcji. Ogólny obraz próby przedstawia Rysunek 3.2. 

 
Rysunek 3.2. 
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3.5.4. Strona publikacji i struktura tematyczna 
3.5.4.1 Pozycja na łamach 
Z zebranych 81 wycinków prasowych zaledwie 5 trafiło na pierwszą stronę, z czego 2 

do GS, a 3 w dodatku do GS �Nieruchomości�. Pozostałe wycinki można było odnaleźć na 
różnych stronach, bez szczególnych preferencji, niezależnie od tytułu prasowego. Ukazywały 
się one według układu danej gazety, w tradycyjnych działach. Największą liczbę wycinków 
zawierał dodatek do GS �Nieruchomości� � 31% wszystkich danych zebranych z tego tytułu.  

 
3.5.4.2. Tematy obecne w analizowanej prasie 
Po wstępnej analizie materiału polskojęzycznego, częściowo na podstawie miejsca 

druku danego wycinka, lecz także na podstawie jego zawartości, wyodrębnione zostały 
następujące kategorie tematyczne, w których kontekście media zajmowały się interesującą nas 
grupą cudzoziemców: 

• Nieruchomości � artykuły informujące o możliwości zakupu bądź wynajmu 
mieszkań, apartamentów i domów. Chodziło tu zawsze o luksusowe lokale mieszkalne lub 
atrakcyjne lokalizacje w mieście chętnie wybierane przez cudzoziemców.  

• Inwestycje � informacje o nowopowstałych biurowcach, hotelach i innych 
obiektach firmowanych przez spółki z kapitałem zagranicznym.  

• Business � informacje na temat szeroko pojętej działalności gospodarczej, 
głównie funkcjonowania koncernów, również łapówkarstwo.  

• Przestępczość � informacje o przestępstwach, których ofiarami padli 
cudzoziemcy.  

• Język polski � artykuły opisujące stosunek cudzoziemców do języka polskiego. 
• Języki obce � w tekstach tych zaznaczano rolę języków obcych w życiu 

warszawiaków, opisywano sylwetki nauczycieli native speakers. 
• Styl życia � tematyka społeczna opisująca życie codzienne cudzoziemców w 

stolicy. 
• Komunikacja� doświadczenia i obserwacje cudzoziemców nt. stołecznego 

MZK, obserwacje postronnych warszawiaków. 
• Zakupy luksusowe � sklepy oferujące zakupy z górnej półki, których klientami 

są cudzoziemcy. 
• Zatrudnienie i prawo � teksty o legalizacji pobytu, jak i sytuacji cudzoziemców 

na warszawskim rynku pracy. 
• Kultura i rozrywka � wkład cudzoziemców do kulturalnego życia stolicy, 

organizacja imprez o charakterze narodowym lub charytatywnym. 
• Nauka � studenci z krajów wysoko rozwiniętych w Warszawie. 
• Turystyka � turyści z krajów wysoko rozwiniętych w Warszawie. 
Poniższy wykres obrazuje ilościowe rozłożenie wyodrębnionych tematów w próbie 

badawczej, z użyciem zasady �jeden artykuł - kilka tematów� tam, gdzie istniała taka 
możliwość. W ten sposób udało się uchwycić wszystkie konteksty obrazowania 
cudzoziemców. 
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Rysunek 3.3. 
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Łatwo zauważyć, że dziennikarze największą liczbę artykułów poświęcili 

cudzoziemcom w kontekście inwestycji kapitałowych. Dalsze miejsca zajmuje działalność 
kulturalna cudzoziemców oraz problematyka ich zatrudnienia. Uderza niewielka ilość tekstów 
o problemach językowych cudzoziemców, a także informacji o życiu obcej kulturowo 
wspólnoty w Warszawie. Mało mówi się też o turystach z tych części świata. 

Ujmując te spostrzeżenia w sposób syntetyczny, można stwierdzić, że w większości 
tekstów cudzoziemcy pojawiają się jako enigmatyczni �Obcy�, z którymi przeciętny 
warszawiak ma mało wspólnego, i od których odgradza go nie tylko bariera językowa, lecz 
przede wszystkim finansowa.   

Już ta pobieżna analiza ilościowa nasuwa dość proste wnioski. Po pierwsze rozmiar 
próby świadczy o tym, że cudzoziemcy nie są często portretowani w stołecznej prasie 
polskojęzycznej, a konkluzja narzuca się sama: jeśli media są naprawdę twórcą 
rzeczywistości, to ten rodzaj cudzoziemców nie zajmuje żadnego centralnego miejsca w 
świadomości społecznej, raczej egzystuje na jej obrzeżach. 

A jednak wszędzie tam, gdzie mimo wszystko wzmianki o cudzoziemcach się 
pojawiały, można było z kilku słów odczytać całe bogactwo intertekstualnych odniesień, które 
wiele mówiły o przedmiocie badania. 

 
3.6. Analiza treści 
Prawdziwy obraz członków out-group widziany oczami in-group nakreślony jest 

zwykle za pomocą różnic, które niosą ze sobą różne przesłania. Nigdy nie są one obiektywne, 
tak jak nigdy obiektywny nie będzie obraz �Obcego� prezentowany przez członków innej 
grupy. Taki przekaz niesie zwykle ze sobą ukryte treści zrozumiałe tylko dla członków tej 
samej grupy, co jeszcze bardziej wyłącza �Obcego� ze społeczności. Rodzaj i nasilenie tych 
treści mówi wiele o pozycji �Obcego�, a więc i o jego percepcji społecznej. Treści te są 
związane z kategoriami myślowymi prezentowanymi przez autorów przekazu, w tym 
wypadku medialnego. W dalszej części poddam analizie te kategorie, które pojawiły się jako 
czynniki wartościujące w próbie badawczej. 

W wycinkach prasowych mówiących o cudzoziemcach w Warszawie można 
wyodrębnić cztery podstawowe wymiary, w których cudzoziemcy funkcjonują w dyskursie 
prasowym, wymiary, w których wyraźne są granice między in-group (warszawiakami) a out-
group (cudzoziemcami). Są to: wymiar etniczny, wymiar rynku pracy, wymiar ekonomiczny, 
wymiar cywilizacyjno-kulturowy.  
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Rysunek 3.4.  
 

Udział poszczególnych wymiarów w próbie badawczej
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Wymiar etniczny Wymiar cywilizacyjno-kulturowy
Wymiar ekonomiczny Wymiar rynku pracy

 
 
3.6.1. Wymiar etniczny 
Pomimo, iż materiał badawczy zawiera wzmianki o wielu narodowościach (patrz: rys. 

3.4.) trudno jest wydobyć z niego jasno wyrażone sądy o poszczególnych grupach etnicznych 
zamieszkujących Warszawę. Wyważony dyskurs medialny zasadniczo traktuje te narodowości 
jako jedną całość, obdarzając etykietką �cudzoziemcy z Zachodu� lub po prostu 
�cudzoziemcy�. Pojawiają się zwykle całe listy nazw, które bardzo często mają za zadanie 
uświadomić czytelnikowi różnorodność przybyszy, niż rzeczywisty skład danej grupy: 

�Przyjeżdżają ze wszystkich stron świata. Austriacy, Grecy, Belgowie, Koreańczycy, 
Amerykanie. Zakładają firmy, zajmują fotele prezesów banków i przedsiębiorstw.� 
(ŻW:19/4/01:4)  

A zatem posługiwanie się kategorią pochodzenia etnicznego z pozoru nie znajduje 
uzasadnienia. Jednakże po dokładnym przebadaniu udało się wyodrębnić kilka grup, którym 
w prasie poświęcono szczególną uwagę.  

 
Azjaci 
Ciekawostką jest traktowanie Azjatów, którzy w dyskursie prasowym w zasadzie 

zlewają się w jedną grupę. Do tego stopnia, że można natrafić na następujące twierdzenie: 
�W warszawskim biznesie mocno osadzeni są Koreańczycy... Chociaż kojarzeni 

bywają przede wszystkim z barami szybkiej obsługi, w których można zjeść ryż podany na 
kilkanaście sposobów, to zajmują się także poważnym biznesem.� (ŻW:19/4/01:4)  

Dyskurs ten zafałszowuje rzeczywistość, biorąc pod uwagę, że według większości 
opracowań budkami z jedzeniem zajmują się Wietnamczycy, a Koreańczycy kojarzeni są 
zasadniczo z Daewoo. Tendencja do lekceważącego traktowania przybyszy z Azji i mieszanie 
detali etnicznych omija tylko Japończyków. Ta grupa etniczna jest bezbłędnie identyfikowana 
w prasie. Przedstawiani są w pozytywnym świetle:  

�Łatwiej znaleźć mieszkanie Japończykom, którzy cieszą się u nas dobrą sławą: 
uważani są za solidnych, terminowych i czystych.�(DD:2001/19:13).  

Japończycy przedstawiani na łamach prasy lubią Chopina, wykładają na 
Uniwersytecie (GS:2000/242:2; DD:2001/17:11).  
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Amerykanie 
Nie inaczej sprawa wygląda z Amerykanami, grupą etniczną najczęściej prezentowaną 

w mediach. Wciąż żywy w Polsce mit amerykański znajduje tutaj swe ujście: dyskurs 
prasowy stara się ewidentnie stworzyć wrażenie Małej Ameryki w Warszawie. Jest to jedyna 
grupa cudzoziemców, której poświęcono ogromny artykuł p.t. �Jak w Nowym Jorku� 
(ŻW:24/10/98:10).  

�Rocznie przyjeżdża do pracy w Polsce około dwustu Amerykanów. Są wśród nich 
szefowie, menedżerowie, prezesi wielkich firm i koncernów, takich jak General Motors, 
PepsiCo, Philip Morris czy Citibank. To najlepiej uposażone grupy zawodowe. Zarabiają od 
piętnastu do osiemdziesięciu złotych miesięcznie. Pracują w Warszawie również 
przedstawiciele mniejszych firm, na przykład reklamowych. Mają znacznie niższe dochody niż 
ich koledzy z koncernów. Jest też grupa Amerykanów-wolontariuszy zatrudnionych przez 
fundacje amerykańskie, które ponoszą koszty związane z ich pracą.� (ŻW: ibid.) 

W tym lidzie zaprezentowano wielostopniowość grupy etnicznej i jej wewnętrzne 
zróżnicowanie, co nie miało miejsca w żadnym innym przypadku. Amerykanie pojawiają się 
też w prasie jako inwestorzy (GS:1999/82:1) i profesorowie uniwersyteccy (ŻW:6/10/98). Ich 
portrety są zwykle utrzymane w przyjaznym tonie.  

 
Francuzi 
Inaczej prezentowani są Francuzi. Prasa traktuje ich jako zwartą grupę inwestorów i 

mówi o nich tylko w takim kontekście. Łączy się tę nację głównie z budową supermarketów, 
bardzo krytykowanych na forum publicznym (GS:1999/97:2). Ich inwestycje wzbudzają 
niechęć z moralnego punktu widzenia, co jest widoczne chociażby w tytułach i lidach:  

Darowali w łapę 
�Dwa miliony złotych podarował francuski inwestor stowarzyszeniu, które blokowało 

mu budowę w centrum Warszawy. Stowarzyszenie już nie protestuje, lecz współpracuje w 
inwestycji (za kolejne 200 tysięcy).� (GS:8/6/01:8) 

lub 
Spółki już nie będzie 
�Gmina Centrum traci miliony dolarów, gdyż francuska firma Bouygues nie 

wywiązała się z umowy.� (Ż:4/10/00) 
Umieszczanie przymiotnika �francuski� w bliskim sąsiedztwie określeń zdecydowanie 

pejoratywnych utrwala negatywny obraz Francuzów jako nacji obdarzonej negatywnymi 
cechami. 

Wymowne jest również pewne pominięcie. Zastanawia mianowicie brak szczególnych 
odniesień do Niemców � narodowości najistotniejszej w dokonaniach polskiej transformacji. 
Jedyne wzmianki na ich temat pojawiają się przy okazji opisu nowych inwestycji i nawet 
wtedy przeważnie ograniczają się do podania niemieckiej nazwy spółki. Odesłanie tej grupy 
w niebyt medialny w prasie stołecznej jest wręcz nienaturalne, a nawet szkodliwe: nie powstał 
jeszcze wizerunek, który zastąpiłby stereotyp Niemca-okupanta.  

 
3.6.2. Wymiar pozycji społecznej 
Cudzoziemiec � fachowiec 
W wymiarze tym najistotniejsza wydaje się być pozycja na rynku pracy: 
�Zdaniem krajowego Urzędu pracy przybysze z krajów zachodnich zajmują 

stanowiska specjalistów, doradców i ekspertów oraz kierują przedsiębiorstwami jako ich 
właściciele lub współwłaściciele.� (ŻW:5/8/99:19) 

�Z zachodu kontynentu przybywają do nas głównie wykwalifikowane kadry, ze 
wschodu przede wszystkim robotnicy.� (GS:51/1998:3 � tytuł: �Za chlebem nad Wisłę�) 
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�Z roku na rok wzrasta liczba cudzoziemców zatrudnianych w Polsce. Jesteśmy coraz 
bardziej atrakcyjnym miejscem pracy dla młodych ludzi z krajów wysoko rozwiniętych, w tym 
takich jak USA i Niemcy.� (ŻW:5/8/99:19) 

�Ale już dziś więcej zachodnich fachowców przyjeżdża do Polski, niż polskich z niej 
wyjeżdża. Polski rynek pracy jest wbrew pozorom bardzo interesujący.� (DD:2001/24) 

Czytając powyższe sformułowania można łatwo zauważyć, że dyskurs w tym 
wymiarze nabiera charakteru głoszenia wielkich nowin. Warszawa jako Mekka dla 
pracowników z Zachodu staje się miastem atrakcyjnym, wznosi się na poziom światowej 
metropolii. Równocześnie konsekwentnie budowany jest tu wizerunek menedżera bez 
określonej przynależności etnicznej, przybywającego z szeroko pojętego Zachodu. Podkreśla 
się przygotowanie merytoryczne tych pracowników implikując niejako, że w Warszawie są 
oni jedynymi specjalistami. Temat podejmowania pracy na czarno przez pracowników z 
Zachodu najczęściej jest pomijany milczeniem � w próbie odnaleziono jedną krótką notkę 
(Ż:4/12/98). W żadnej z gazet stołecznych nie poddano w wątpliwość faktycznej potrzeby 
zatrudniania cudzoziemców na stanowiskach kierowniczych 10 lat po transformacji. Wyjątek 
stanowi wzmianka o problemach z uzyskaniem pozwolenia na pracę przez prezesa Daewoo. 
Dziennik przytacza uzasadnienie starosty oraz prawdziwy powód odmowy:  

�Starostwo nie kryje, że powodem tej decyzji nie była sytuacja na rynku pracy, a tak 
naprawdę naciski związków zawodowych... Związki obawiały się bowiem ewentualnych 
zwolnień w przyszłości... �W innych krajach tylko kryminaliści są traktowani w ten sposób� 
[słowa Sun Joo Lee].� (Ż:22-24/4/2000:2)  

To jedyny przykład podważania zasadności zatrudnienia zagranicznych kadr, trudno 
generalizować, że prasa przejawia tendencję do piętnowania dyskryminacji w stosunku do 
cudzoziemców nie oszczędzając Polaków i urzędników państwowych.  

A zatem ogólny obraz pozycji cudzoziemców na rynku pracy jest pozytywny, stwarza 
wrażenie ciepłego przyjęcia �Obcych� � ekspertów i fachowców potrzebnych miastu i 
państwu, � którzy w tym wymiarze są postrzegani w sposób bezkrytyczny, a ich obecność jest 
pożądana. 

 
3.6.3. Wymiar ekonomiczny 
Cudzoziemiec � krezus 
Prasa przypisuje cudzoziemcom atrybuty najlepiej sytuowanej klasy społecznej 

stolicy. Od warszawiaków odróżnia ich zawartość portfela.  
�To prawda, że często zarabiają więcej niż Polacy na tych samych stanowiskach w 

podobnych firmach. Wyższa pensja dla fachowców, którzy przyjeżdżają do obcego kraju, 
traktowana jest przez nich i ich pracodawców jako rekompensata za trudy wynikające z 
przeprowadzki.� (ŻW:24/9/98:10) 

W powyższym fragmencie ewidentna dyskryminacja płacowa jest traktowana jako coś 
normalnego, nawet, jeśli cudzoziemiec i Polak obarczeni są taką samą odpowiedzialnością. W 
sposób naturalny zaznacza się więc pewną granicę.  

Rzadko kiedy mówi się tak otwarcie o pensjach. Obraz zagranicznego krezusa jest 
budowany na kilka różnych sposobów; np.: poprzez relacje z ekskluzywnych sklepów z 
towarami luksusowymi media potwierdzają wysoki status ekonomiczny �Obcych�: 
�Oczywiście przeważają obcokrajowcy. Miejsce jest prestiżowe�(o zakupach w galerii przy 
hotelu Marriot) (GS:1998/181:2) W Desie natomiast �Pewna grupa [klientów] to 
cudzoziemcy, którzy urządzają sobie tu biura albo własne domy.� (GS:1998/65:3) 

 
Cudzoziemcy � lepsza kasta 
Frapująca jest, z tego punktu widzenia, separacja przestrzenna ukazana w dyskursie 

medialnym. Podstawową kategorię stanowią tu mieszkania dla cudzoziemców. Już same 
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tytuły: �Elegancka sypialnia Ochoty� (GS:1998/229:19) czy �Ceny dla bogaczy� 
(GS:1999/40:4) wyraźnie wskazują na status ekonomiczny ewentualnych kupujących. Lecz 
sposób przedstawiania rzeczywistości w suchych notatkach prasowych nie pozostawia 
miejsca na domysły: 

�Najpierw zielone tereny wokół parku Szczęśliwickiego odkryli zagraniczni 
inwestorzy. Zaczęli budować kameralne osiedla na sprzedaż i wynajem dla cudzoziemców i 
polskich biznesmenów pracujących w bogatych firmach.� (GS:1998/229:19) 

Istotna jest nie tylko kolejność (cudzoziemcy są wymienieni jako pierwsi), ale też 
mało klarowne stwierdzenie dotyczące bogatych firm. Nie jest zatem jasne, czy chodzi o 
cudzoziemców w ogóle, czy tylko o pracowników bogatych firm. Odruchowo przyswajany 
jest pierwszy wariant, który niesie wiele implikacji, m. in.: jakikolwiek cudzoziemiec żyje na 
poziomie dostępnym tylko dla najbogatszych Polaków, i tylko tacy Polacy mogą mieszkać w 
jego pobliżu. W podobnym duchu sformułowany jest następny fragment: �Na dobrych 
osiedlach, szczególnie w rejonach, gdzie mieszka trochę cudzoziemców...� (GS:2000/254:2) 
Ewidentnie �trochę cudzoziemców� to oznaka lepszej części miasta. Oba fragmenty sugerują 
istnienie enklaw dla obcokrajowców, lokują ich na obrzeżach głównego nurtu życia w 
Warszawie, kreują ich na wybrańców. W ten sposób prasa tworzy grupę, której członkowie 
trafiają następnie do kolumn kroniki policyjnej.  

 
Cudzoziemiec � ofiara przestępstwa 
Status ekonomiczny cudzoziemców znajduje swój wyraz także w częstotliwości 

ukazywania się informacji prasowych na temat kradzieży, których ofiarami padają. Tylko 2 
wiadomości spośród zebranych na ten temat notatek prasowych dotyczyły porwania dla 
okupu (GS:1998/170:5) i zabójstwa (GS:1999/304:3). 

Najczęściej jednak są to informacje o kradzieżach samochodów, o bardzo 
wymownych tytułach, np.: �Belg okradziony na koło� (GS:1998/152:7). Problem kradzieży 
przewija się w większości wycinków, często przypadkowe wzmianki są wplecione w treść 
artykułu traktującego zupełnie o czymś innym; np. w tekście o kursie letnim Polonicum 
pojawia się niepozorne, lecz bardzo wymowne: �...kogoś zdążyli już okraść w drodze z 
akademika na Radomskiej, ale to nieważne...� (GS:2000/177:7). Jasno więc wynika stąd, iż 
temat kradzieży jest niejako wpisany w problematykę cudzoziemców w Warszawie.  

W próbie znajdowały się też artykuły poświęcone w całości problemowi złodziei 
samochodowych. Tekst pt. �Na bojka i na chama� (GS:1998/283:A) zawiera jednoznaczne i 
raczej obojętne stwierdzenie: �W stolicy złodzieje najczęściej wybierają samochody 
obcokrajowców�. Ciekawsze już jest rozszyfrowanie tytułu: �na bojka� oznacza w żargonie 
złodziejskim kradzież samochodu cudzoziemca, �na chama� � pojazdu Polaka. Niestety nie 
podaje się źródłosłowu tego pierwszego określenia. Całość jest utrzymana w tonie rzeczowym 
i chłodnym. Przeciwieństwo to notatka z imprezy zorganizowanej w hotelu Sheraton z okazji 
święta narodowego Norwegii (GS:2000/120:2). Autor nawołuje w niej złodziei do sprzątania 
rozbitych szyb samochodowych, gdyż służby porządkowe nie nadążają z ich usuwaniem. 
Tutaj kradzieże są określane jako �plaga� i są powodem stresu, a także ucieczek z Warszawy 
do rodzinnego kraju. Bezprawne zawładnięcie mienia cudzoziemca staje się więc punktem 
wyjścia do zanegowania całego kraju. �Jak złodziejstwo odbija się na gospodarce � nikt nie 
policzy. Bo że psuje opinie całemu krajowi i coraz bardziej przeszkadza w robieniu interesów 
� to wiadomo na pewno.� (GS: ibid.) 

W informacji o zabójstwie, o wiele mówiącym tytule (�Żyć i umrzeć w Warszawie� 
(GS:1999/304:3)), można doczytać się, że morderstwo amerykańskiego architekta 

�... potwierdza to, o czym wszyscy cudzoziemcy i tak wiedzą: w Warszawie trzeba się 
bać ulicy... Wśród cudzoziemców panuje cicha psychoza... szukają mieszkań-twierdz, z 
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ochroniarzami i wysokimi płotami... Czują się u nas obcy, zagrożeni... Lgną do siebie, stronią 
od integracji ze społeczeństwem.� 

Rzadko kiedy w notatce prasowej można natknąć się na tego typu stwierdzenia. W 
dyskursie prasowym raczej unika się sformułowań piętnujących asymilację cudzoziemców, 
termin �integracja� w ogóle się nie pojawia. W kontekście zbrodni problem wyobcowania i 
zdecydowanego odcięcia out-group od in-group wysuwa się na pierwszy plan. Enklawy stają 
się złotymi klatkami, których nie należy opuszczać. 

 
Cudzoziemiec � ofiara wyłudzeń 
Status ekonomiczny cudzoziemców jest również bezpośrednią przyczyną innego 

rodzaju przestępstw popełnianych wobec nich: wyłudzeń. I mowa tu zarówno o bardzo 
rozpowszechnionych próbach wyłudzenia stosowanych przez kontrolerów MZK, jak i 
zakrojonych na szeroką skalę próbach wymuszenia łapówki na inwestorach zagranicznych. 

W tym pierwszym przypadku prasa przemawia głosem oburzenia i potępienia. Tytuły i 
treść wycinków na ten temat [np.: �Czy chcemy mieć turystów?�(GS:1998/165:2), �Doba czy 
dzień� (GS:1998/198:5), �W 175 lubią cudzoziemców� (GS:2001/177:1)] sugerują, że 
wyłudzenia kontrolerów po pierwsze są bezprawne, po drugie � tolerowane przez MZK, po 
trzecie � odstraszają obcokrajowców i mogą skłonić ich do rozpowszechniania złych opinii o 
Warszawie. Związek między pokrzywdzonymi a utratą twarzy przez całe miasto jest w tych 
tekstach bezpośredni. Wzmianki o skorumpowanych pracownikach służb miejskich tworzą 
wokół miasta otoczkę skandalu i zagrożenia, m.in. przez użycie przemawiających do 
wyobraźni sformułowań: �polowanie na cudzoziemców to nagminny proceder� 
(GS:2001/177:1). A zatem potępia się te praktyki, lecz nie neguje się jądra problemu: w 
dalszym ciągu w tym obrazie WSZYSTKICH cudzoziemców uważa się za bogatych. 

Odrębny problem to wyłudzanie łapówek o inwestorów. Prasa nie zajmuje się żywo 
tym problemem, może z racji ogólnej atmosfery, jaka panuje w Polsce wokół korupcji. 
Inwestorzy zagraniczni, którzy chcą budować w Warszawie luksusowe nieruchomości, często 
napotykają na opór domniemanych, bądź prawdziwych, spadkobierców, byłych właścicieli, 
osób fizycznych lub prawnych. Protesty są �zmorą inwestorów� (GS:8/6/01:8). Na łamach 
prasy nie pojawiają się informacje o tego typu szantażach, gdyż trudno o dowody. Jednak 
wyłudzenia udowodnione są potępione: 

�Stowarzyszenie skompromitowało się niezależnie od tego czy inwestycja jest dla 
Warszawy zła czy dobra. Jeżeli zła, to odstąpili za łapówkę od obrony interesów miasta. Jeżeli 
dobra, narazili się na zarzut pieniactwa i granica interesem stolicy dla własnej korzyści.� 
(GS:8/6/01:8) 

Warto zauważyć, że w przypadku udowodnienia łapownictwa głównym winowajcą 
staje się ten, kto bierze. Zagraniczny inwestor nie jest bez winy, ale otwarcie nie potępia się 
go. Natomiast, gdy w grę nie wchodzą pieniądze, a przynajmniej dziennikarze nie mają 
żadnych podejrzeń, stosunek do inwestora się zmienia, tak jak w artykule �Hrabia pyta o 
grunt� (GS:1999/82:1): 

�Czy pan się zdenerwował? � zapytałem Marka Searsa, dyrektora generalnego spółki 
Hines Polska, który uśmiechał się mniej niż zwykle�  

Ukryta ironia to informacja o tym, że w zasadzie dziennikarze, a może także i 
warszawiacy, kibicują protestom i rzucaniu kłód pod nogi kapitalistycznym gigantom. A 
zatem ponownie utrwalony zostaje obraz cuzoziemca-kapitalisty, cudzoziemca-bogacza, 
kogoś, kto żyje obok nas, lecz nie z nami i dlatego zasługuje na karę. 
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3.6.4. Wymiar cywilizacyjno-kulturowy 
W tym wymiarze można zaobserwować dwa rodzaje wypowiedzi prasowej: pierwsza 

dotyczy różnic cywilizacyjnych i kulturowych z perspektywy cudzoziemców, druga � z 
perspektywy indywidualnych dziennikarzy, biorących na siebie rolę edukatorów społecznych. 

 
Cudzoziemiec � niepełny warszawianin 
Wypowiedzi cudzoziemców cytowane na łamach stołecznych gazet są w większości 

bardzo pozytywne: 
�Kiedy ktoś zaczyna mówić źle o Warszawie, szybko staję w obronie tego miasta� 

(ŻW:24/9/98:10) 
�...podkreśla, że warszawiacy są sympatyczni i tolerancyjni... Warszawiacy pozytywnie 

odnoszą się do nowości, a cudzoziemców traktują najzwyczajniej pod słońcem� 
(ŻW:19/4/01:4)  

Obok tych jakże pochlebnych opinii drukowane są równie pochlebne cytaty, które 
jednak można rozumieć dwojako: �Zaskoczony jestem poziomem wiedzy i profesjonalizmem 
polskich urzędników� (ŻW:24/9/98:10); �To pierwsze miasto europejskie, które przypomina 
mi Nowy Jork� (ŻW:24/9/98:10). Cudzoziemcy najwyraźniej wierzą w swą misję 
cywilizacyjną, i kiedy ludzie spotkani na miejscu mają świetne kwalifikacje, czują się 
zaskoczeni. To samo dotyczy idei miasta globalnego, miasta, które wszędzie jest takie samo. 
Jeśli Warszawa odbiega od takich kryteriów, jest negowana, jeśli zaś przybliża się do ideału � 
jest chwalona. Częściej jednak spotyka się otwarte narzekania na komunikację 
(GS:1998/164:2), na warszawskie ulice (ŻW:24/9/98:10), na parkingi (GS:2/12/98), na wodę 
(GS:2000/22:2), nie wspominając już o kradzieżach. 

Analiza wymiaru ekonomicznego zdaje się dowodzić, że tak naprawdę cudzoziemcy 
zamykają się we własnym gronie i niewiele wiedzą o mieście, w którym przyszło im żyć. 
Ważny jest też zupełny brak oswojenia z ludźmi z ulicy: 

�Według mnie Amerykanie mają czasem trudności w zrozumieniu języka gestów, 
mimiki, jakimi posługują się Europejczycy. Nie dostrzegają, że idący z naprzeciwka facet, to 
nie zwykły przechodzień, tylko agresywny typ.� (GS:1999/304:3) 

Być może właśnie unikanie kontaktów z Polakami wywołało podaż nowej usługi 
developerów, którzy w jednym z artykułów zapewniają cudzoziemców przebywających w 
Warszawie na kontrakcie, że: �Najemca... w przypadku jakichkolwiek problemów nie musi 
kontaktować się z właścicielem mieszkania� (GS:2000/296:41) 

Skrajny przypadek obrazowania Polski to: �kraj niedźwiedzi, gdzie trzeba błysnąć 
lustrem � dać dzikusom po oczach� (GS:9/12/98). Przeświadczenie o wyższości 
cywilizacyjnej i kulturowej, wynikające z bardzo ograniczonych relacji między in-group a 
out-group, nie głoszone publicznie, przebija jednak ze skąpych wypowiedzi. Ten sam motyw 
jest eksploatowany bez żadnych przeszkód w artykułach, które nie cytują cudzoziemców, a są 
pisane przez dziennikarzy o zacięciu społecznym. 

 
Cudzoziemiec � wyższa technologia 
Najżywszym przejawem istnienia różnic cywilizacyjnych między dwoma grupami są 

inwestycje kapitału zagranicznego w Warszawie. Prasa prześcigała się wręcz w relacjach z 
kolejnych uroczystości wkopania kamienia węgielnego, wiechy czy otwarcia jakiegoś 
obiektu. Z reguły chodziło tu o nowoczesne wieżowce, hotele i centra komercyjne: 

O Focusie: �To było na pewno jedno z najbardziej efektownych i kosztownych otwarć  
nowych budynków w Warszawie� (GS:2001/213:61) 

O WTT: �Żelbetonowy trzon, stalowa konstrukcja wokół, 15 szybkobieżnych wind. 
Mają być najszybsze na świecie � 7m/sek. A wszystko po to, aby nie tracić zbyt dużo czasu na 
komunikację� (GS:2/12/98). 
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O Galerii Mokotów: �Galeria zapoczątkuje wielofunkcyjne obiekty nowej generacji�  
(GS:11/1/99). 

O Mokotów Business Park: �Pofabryczny kosmos wygląda niesamowicie. Budynki 
lśnią metalicznie, neony i napisy głoszą: Mercury, Mars, Saturn, Galaxy, Jupiter, 
Neptun...kosmicznymi biurowcami sieje (za ponad 200 mln dolarów) Globe Trade Center 
S.A.� (GS:11/9/98). 

Ton powyższych wypowiedzi jest wręcz elegijny. Inwestycje cudzoziemców mają 
wprawić odbiorcę w podziw, oszałamiać. Przekazywane treści wzbudzają świadomość 
opóźnienia cywilizacyjnego, istnienia pewnej luki, która jest zapełniana przez przybyszy z 
krajów wysoko rozwiniętych. Ta poetyka dyskursu przywodzi raczej na myśl cytowane wyżej 
�błyskanie lustrem�. Odnosi się wrażenie, że każdy nowopowstały budynek tej klasy to 
olbrzymi skok Warszawy na drodze postępu.  

 
Cudzoziemiec � papierek lakmusowy kultury 
Kompleks opóźnienia cywilizacyjnego pojawia się także w innych kontekstach. 

Nawet, gdy pisze się o spożyciu piwa w warszawskich pubach: 
�Polacy piją piwo z półlitrowych szklanek i kufli, Niemcy ze szklanek 0,4 litra, 

Brytyjczycy piwo odmierzają w pintach. Kilkenny, Harpa, Smithwiksa pije się ze szklanek o 
pojemności 1 pinta (0,56 litra). W Polsce nie ma takich szklanek, ale cudzoziemcom to nie 
przeszkadza.� (GS:S:2001/66:3) 

Dygresja ta obsadza obcokrajowców w roli papierka lakmusowego kultury, od którego 
wskazań zależy, akceptacja lub odrzucenie pewnych elementów rzeczywistości. Cudzoziemcy 
w tym wypadku są często łączeni z mitem Europy. Szczególnie, kiedy dyskurs prasowy 
odnosi się do organizacji życia codziennego w Warszawie. Tytuły tych wycinków prasowych 
wiele mówią o ich treści: �Podskakując do Europy� (GS:2001/117/2)., �Będzie jak w 
Europie� (GS:2001/198:M), czy �Pieszo do Europy� (GS:2000/168:1). Najciekawszym 
przykładem tego trendu jest artykuł poświęcony przebudowie i modernizacji szaletów przy 
Zamku Królewskim, gdzie powstało: �...nowe WC na miejscu najbardziej wstrząsającej 
toalety stolicy... Tu właśnie � przy perle stolicy Starówce � wielu cudzoziemców wyrabiało 
sobie opinię o Polakach � brudasach i dzikusach�, �WC przeszło kosmiczną metamorfozę... 
po prostu Europa� (GS:2001/101:2) 

A zatem pisząc o zmianach dziennikarze powołują się na cudzoziemców, aby je 
napiętnować lub pochwalić. Europa dodatkowo staje się tu wyznacznikiem nowoczesności. 

 
Cudzoziemiec � wyzwanie kulturowe 
Dużo miejsca w badanym materiale poświęcone jest swoistej wojnie językowej 

toczonej w stolicy. Język angielski, jako czynnik kulturowy, staje się przedmiotem dość 
częstych rozważań w powiązaniu z cudzoziemcami. Zwykle omawiany jest stopień 
znajomości języka obcego przez Polaków. Jeśli jest on wystarczający lub powyżej przeciętnej, 
społeczeństwo jest chwalone przez przybyszy (ŻW: 24/9/98:10; GS:1999/255:2). A zatem 
posługiwanie się językiem angielskim jest postrzegane jako pewien awans cywilizacyjny. Ta 
umiejętność może poprawić nawet wizerunek warszawskiej policji. W artykule �Could I help 
you?� (GS:2000/250:3) szkolenie językowe funkcjonariuszy wiąże się ściśle z turystami z 
krajów wysoko rozwiniętych. Równolegle z nauką języka zmienia się także obraz  komendy: 
�Chciałbym tutaj wyremontować, aby policja robiła na gościach z zagranicy jak najlepsze 
wrażenie�. Tak daleko posunięte implikacje rozwoju zdolności językowych są możliwe tylko 
wtedy, gdy w dyskursie społecznym język angielski nabiera cech wykraczających poza sferę 
komunikacyjną i, jako cecha konstytutywna out-group kojarzonej z postępem 
cywilizacyjnym, staje się przepustką do nowoczesności. Taka postawa przenosi się następnie 
do dyskursu prasowego, gdzie często rodzi swoisty bunt przeciwko takiemu stanowi rzeczy. 



 

 

96  

W notatce pod tytułem �Językowy rasizm� (GS:2000/31:2) napotykamy gwałtowny 
sprzeciw wobec dzielenia obywateli na kategorię A (cudzoziemców mówiących po angielsku) 
i B (Polacy). W podobnym duchu utrzymane są artykuły poświęcone działalności szkół 
językowych: �Ciągle jednak wielu przyjeżdżających do Warszawy kierowników 
międzynarodowych korporacji nie chce uczyć się polskiego, wolą, by to ich podwładni używali 
obcego dla siebie języka� (GS:1999/139:2). To wyraźny wyrzut skierowany w stronę 
cudzoziemców. Odrzucenie przez nich tak istotnej części polskiej kultury przyjmowane jest z 
rozżaleniem. Dlatego dużą wagę prasa przywiązuje do wszelkich przejawów aktywności 
obcokrajowców na tym polu. Doniesienia z otwarcia kursów letnich Polonicum pojawiają się  
rokrocznie. Podawane liczby (np.: 230 osób z 35 krajów w 2001 r.), obiektywnie nie są 
wysokie, lecz ich podkreślenie sprawia, że muszą imponować. Uczestnicy kursów kreowani 
są na bohaterów, którzy postanowili dokonać niemożliwego (GS:27/7/98) , co relacjonuje się 
czasem z zaskoczeniem: �Po polsku mówili jednak lepiej niż się spodziewałem...� 
(GS:2001/177:7) i brakiem wiary w ich prawdziwe umiejętności: �Na wszelki wypadek 
wszystko, co powiedziano podczas uroczystości, tłumaczono na angielski. Tak na wszelki 
wypadek.�(GS: ibid.) 

Radość z prostego faktu, że cudzoziemiec używa polszczyzny, zasłania często cel jego 
przekazu: 

�Warszawa nie Helsinki 
Od redakcji: Od fińskiego historyka Gazeta Stołeczna dostała list, który celnie 

podsumowuje warszawski absurd z dziurkowaniem biletów. Zachowaliśmy uroczy styl, jakim 
posługuje się nasz Czytelnik... 

...ogląda mój bilet i opowiada, że jest nieważny, bo skasowany nie w ten dzień... Ona 
była nieugięta, opowiadała mi cały wykład o tym, jak nierozsądnie jeździć bez biletu, bo 
kontrole są częste i grzywny ciężkie. Bardzo mi przykro było słuchać tego wykładu, nie tylko 
dlatego, że to wszystko ja już doskonale wiedziałem. Też dlatego, że ciężkość grzywny nie ma 
żadnego wpływu na moje postępowanie, bo ja nigdy nie jeżdżę bez biletu. Ni w Helsinkach, ni 
w Warszawie. Tak zachowuję się nie ze względów ekonomicznych, ale moralnych i 
politycznych. Jestem przeciwnikiem prywatnego samochodźstwa w miastach... Na koniec ona 
zaproponowała, żebym kupił jej kwiat... Cóż mi było robić? Zgodziłem się na to, żeby ubiec 
jeszcze straszniejszy los, choć i to było niemiło. A cóż, gdybym ja był mniej przystojnym 
panem?...� (GS:1998/164:2) 

Dobroduszne potraktowanie cudzoziemca i zaniechanie poprawek korektorskich 
doprowadziło do paradoksalnej sytuacji, w której list zawierający poważne oskarżenie 
wzbudzał rozbawienie czytelników. Zupełnie też chybiał celu. Stanowił raczej dokument 
folklorystyczny niż skargę z prośbą o interwencję.  

Walka prasowa o równouprawnienie języka polskiego i angielskiego jest w istocie 
walką z kompleksami, walką o uznanie prawa do zaistnienia jako partner. Fakt, że 
cudzoziemcy pracujący w Warszawie nie kwapią się do dzielenia tej części naszej kultury, 
mimo że piętnowany, pozostaje w harmonii z tezą o trudnej integracji. 

 
Podsumowanie 
Rezultaty analizy ilościowej i jakościowej potwierdzają, że bycie cudzoziemcem z 

krajów wysoko rozwiniętych w Warszawie oznacza wyższy standard życia i  lepszą sytuację 
finansową. Dzięki obecności tej kategorii cudzoziemców Warszawa, jako siedziba 
przedstawicielstw wielkich międzynarodowych korporacji, staje się ogniwem w łańcuchu 
globalizacji: stąd zarzucane są sieci na dalsze obszary Europy Wschodniej. Dzięki 
inwestycjom zagranicznym znalazło pracę i szansę rozwoju w stolicy tysiące Polaków. Jest to 
więc jeden z motorów napędowych Warszawy i jego mieszkańców.  
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W prasie stołecznej istnieje tendencja do traktowania wszystkich cudzoziemców z 
krajów wysoko rozwiniętych jako anonimowych przedstawicieli wielkiego kapitału lub 
menedżerów, którzy przyjeżdżają do Warszawy dla kariery zawodowej. Są więc portretowani 
w poetyce szarych eminencji obdarzających Warszawę coraz to nowym wystawnym 
obiektem, ludzi, których stać na drogie mieszkania, zakupy w luksusowych sklepach i którzy 
z tego powodu często padają ofiarą złodziei, głównie samochodowych. Życie codzienne 
cudzoziemców jest również mało zbadane, choć nasze badanie wskazuje, iż wkomponowali 
się oni całkiem naturalnie i znośnie w życie mieszkańców stolicy należących do kręgów 
middle-upper class, a więc jeżeli mieszkanie to w drogiej dzielnicy, jeżeli dom bądź 
apartament to tylko strzeżony, sporo czasu na hobby jakim najczęściej jest sport: tenis, 
jogging, wakacje za granicą, spędzanie czasu w pubach i klubach, itp. W prasie stołecznej 
tacy przybysze nie wzbudzają wielkiego zainteresowania, emocji, które towarzyszą zazwyczaj 
tematyce imigracyjnej. 

Wydaje się, że migracje obywateli krajów wysoko rozwiniętych są społecznie 
akceptowane. Ten fenomen zawdzięczamy przede wszystkim obrazowi bogatego 
obcokrajowca z Zachodu. Jednakże akceptacja ta, odczuwalna i uzasadniona na poziomie 
przestrzeni symbolicznej i ekonomicznej, w relacjach społecznych osiąga inny wymiar � 
podziały klasowe wewnątrz społeczności przekładają się na podziały między społecznością 
przyjmującą a przybyszami. �Osadzenie� w wykonaniu expariates nie jest tak naprawę 
możliwe, a szczątkowe informacje wzmagają ich obcość, zwiększają dystans w przestrzeni 
społecznej.   

Warszawa jest stolicą kraju, który jeszcze 12 lat temu dość skutecznie chronił swoich 
obywateli przed kontaktami z obywatelami krajów wysoko rozwiniętych. Można powiedzieć, 
że skutki tej granicy odczuwamy jeszcze dzisiaj. Łączy nas specyficzna relacja fascynacji i 
odrzucenia. Zza granicy mentalnej widzimy wyidealizowany obraz cudzoziemca, któremu 
przypisywane są atrybuty postępu i cywilizacji, który staje się ideałem stawianym za wzór. A 
jednocześnie ten ideał jest odrzucany w toku walki o akceptację. Tajemniczy cudzoziemcy są 
więc dla nas źródłem nieustających kompleksów. 
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Aleksandra Grzymała-Kazłowska 
 
4.CUDZOZIEMCY Z KRAJÓW SŁABIEJ ROZWINIĘTYCH W WARSZAWIE 
 
Wprowadzenie 
Po roku 1989 do Polski, wcześniej kraju właściwie wyłącznie emigracyjnego, zaczęli 

przybywać migranci z mniej rozwiniętych gospodarczo krajów południowej i wschodniej 
Europy, Azji a nawet Afryki poszukujący tu pracy i lepszych warunków do życia. Większość 
z przyjeżdżających do Polski obcokrajowców kieruje się przede wszystkim do stolicy lub w 
jej okolice. O tym, jak silnym magnesem przyciągającym cudzoziemców jest Warszawa 
świadczy na przykład fakt, że zarówno w 1999, jak i 2000 roku połowa pozwoleń na pracę 
wydanych obcokrajowcom w Polsce przypadła na województwo mazowieckie. Należy przy 
tym pamiętać, że liczba faktycznie pracujących migrantów jest najprawdopodobniej znacznie 
wyższa niż wynika to z oficjalnych statystyk. Według szacunków Ministerstwa Pracy i 
Polityki Socjalnej w 1999 roku w Polsce pracowało nielegalnie od 150 do 200 tys. 
cudzoziemców (Lentowicz, 1999). Przy czym można przypuszczać, że obcokrajowcy 
nieposiadający uregulowanego pobytu lub prawa do pracy w Polsce wybierają częściej 
warszawską metropolię niż inne miejsca. 

Obecność cudzoziemców w stolicy oraz analiza konsekwencji tego zjawiska dla 
miasta i jego mieszkańców jest więc istotną kwestią, która została podjęta przez Ośrodek 
Badań nad Migracjami Instytutu Studiów Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego w 
ramach projektu: �Warszawa i jej mieszkańcy� finansowanego przez władze stolicy. Pod 
kierownictwem profesora Marka Okólskiego przygotowany został projekt badania na temat 
obecności w Warszawie imigrantów z krajów mniej rozwiniętych gospodarczo niż Polska 
oraz konsekwencji tego zjawiska dla stolicy. Do realizacji powyższego projektu powstał 
zespół koordynowany przez autorkę niniejszego raportu, w którego skład weszli także: dr 
Teresa Halik, Paweł Kaczmarczyk, Agnieszka Kalita i Luiza Piwowarczyk72. 

Celem badania była weryfikacja hipotezy o dostrzegalnej obecności oraz istotnej roli 
imigrantów w życiu miasta i jego mieszkańców. Autorzy projektu zakładali szczególne 
znaczenie obcokrajowców dla rozwoju handlu i usług w stolicy.  

Przedmiotem badania byli najliczniej obecni w stolicy cudzoziemcy z krajów mniej 
rozwiniętych gospodarczo niż Polska, czyli migranci z Azji oraz z postkomunistycznych 
krajów południowej i wschodniej Europy. Poza naszym zainteresowaniem znaleźli się więc 
obcokrajowcy z państw należących do najwyżej rozwiniętych krajów świata, do których, 
według najnowszego �Human Development Report� (2001) z państw postkomunistycznych 
można zaliczyć: kraje Grupy Wyszehradzkiej, Słowenię, Estonię i Litwę. Obywatele Łotwy 
zostali również wyłączeni z badania, bowiem kraj ten otwiera listę państw o średnim 
poziomie rozwoju i niewiele różni się od innych republik nadbałtyckich. Wszystkie kraje 
nadbałtyckie nie tylko są podobne do państw Grupy Wyszehradzkiej pod względem 
socjoekonomicznych charakterystyk, ale i odmienności politycznej w stosunku do reszty 
państw postkomunistycznych. Według ocen organizacji Freedom House we wszystkich 
wyłączonych państwach mamy do czynienia z pełnią swobód politycznych i obywatelskich. 
Kraje te aspirują do przystąpienia do Unii Europejskiej, a ich starania uzyskały akceptację ze 
strony państw zachodnich. Państwa te są lub chciałyby stać się także członkami NATO. 

Badanie miało także odpowiedzieć na pytanie, w jakim stopniu można mówić o 
istnieniu w Polsce zorganizowanych społeczności imigranckich posiadających rozwinięte 
instytucje etniczne oraz czy można już wyodrębnić w Warszawie pewne skupiska 
                                                 
72 Przy tej okazji autorka raportu pragnie podziękować wszystkim osobom, które brały udział w realizacji 
projektu oraz służyły radą i pomocą podczas projektowania i wykonywania badania. Szczególne wyrazy 
wdzięczności należą się Pawłowi Kaczmarczykowi za jego wkład w badanie. 
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przestrzenne, gdzie mieszkają lub pracują cudzoziemcy. W projekcie skoncentrowaliśmy się 
na Wietnamczykach, bowiem przyjęliśmy, że jest to jedna z najliczniejszych, najbardziej 
widocznych i najważniejszych grup obcokrajowców z punktu widzenia rozwoju drobnego 
handlu i usług w stolicy.  

Badanie składało się z kilku części i było przeprowadzone przy pomocy różnych 
technik badawczych. Pierwszy etap stanowiła analiza danych urzędowych, takich jak: liczba 
przekroczeń granic Polski, pozwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony lub osiedlenie się 
cudzoziemców w województwie stołecznym, zgody na pracę dla obcokrajowców, wykaz 
kapitału obcego zainwestowanego w Warszawie, dane nt. uczniów i studentów 
cudzoziemskich w polskich szkołach, statystyki dotyczące przestępczości wśród migrantów. 
Pozwoliła ona wyłonić główne grupy obcokrajowców ze względu na kraj pochodzenia, 
dostarczyła informacji na ich temat oraz dała możliwość porównania imigracji do 
województwa stołecznego z napływem do innych regionów Polski.  

Badanie sondażowe na reprezentatywnej próbie dorosłych warszawiaków będące 
następnym etapem projektu pokazało percepcję obecności obcokrajowców w stolicy, a 
szczególnie postrzeganie dynamiki napływu migrantów oraz ocenę korzyści wynikających z 
pobytu cudzoziemców w Warszawie. Dostarczyło też wiedzy na temat tego, jak są widziane 
poszczególne grupy imigranckie i jaki dystans społeczny jest postulowany wobec każdej z 
nich. Uwidoczniło również częstość i okoliczności kontaktów warszawiaków z 
obcokrajowcami. Badanie sondażowe było też źródłem informacji na temat samych 
imigrantów. Służyło ukazaniu rodzajów ich działalności ekonomicznej oraz ustaleniu 
rozmieszczenia przestrzennego ich miejsc pracy i zamieszkania w stolicy. Cudzoziemcy z 
krajów mniej rozwiniętych gospodarczo niż Polska są niezwykle trudną do badania populacją. 
Znaczna ich część pozostaje nieobecna w oficjalnych statystykach ze względu na turystyczny 
lub nielegalny status w Polsce. Zaangażowani w nielegalną działalność migranci starają się 
pozostać jak najmniej widocznymi i raczej unikają udziału w badaniach naukowych. Kolejną 
trudność stanowi odnalezienie cudzoziemskich respondentów i nawiązanie z nimi kontaktu 
wynikające z dużej mobilności tej populacji. Niemożność dotarcia bezpośrednio do samych 
migrantów spowodowały, że zespół zdecydował się na taki rodzaj badania mimo jego 
ograniczeń i potencjalnych zarzutów, że dostarczy ono raczej wiedzy na temat społecznych 
reprezentacji imigrantów niż danych na temat samych cudzoziemców.  

Podobne zastrzeżenie można także zgłosić do analizy artykułów prasowych nt. 
obcokrajowców przebywających w Warszawie zamieszczonych w dziennikach: �Gazeta 
Wyborcza� i �Rzeczpospolita� oraz tygodnikach: �Wprost� i �Polityka� wykorzystywanych 
jako uzupełniające źródło informacji o imigrantach. Aby uchronić się przed takimi zarzutami 
uzyskane w ten sposób informacje traktowaliśmy tylko i wyłącznie jako materiał wymagający 
bezwzględnej weryfikacji za pomocą różnych technik badawczych takich jak: analiza 
dokumentów, obserwacja terenowa, wywiady z przedstawicielami badanych grup 
imigranckich oraz rozmowy z osobami i instytucjami stykającymi się z obcokrajowcami. 
Wszystkie te techniki zostały wykorzystane w badaniu. Wywiady z przedstawicielami agencji 
nieruchomości posłużyły na przykład do ustalenia wzorów rozmieszczenia przestrzennego 
cudzoziemców w stolicy. Choć zespołowi udało się zebrać i sprawdzić wiele informacji, 
istnieje potrzeba kontynuowania badań. Wiedza zdobyta przy realizacji tego projektu stanowi 
punkt wyjścia do bardziej pogłębionych studiów nad różnymi grupami obcokrajowców w 
Polsce.  

Systematyczna obserwacja �wietnamskiej� części bazaru na Stadionie Dziesięciolecia, 
wywiady pogłębione z liderami tej azjatyckiej społeczności oraz z przedstawicielami firmy 
organizującej targowisko są przykładem dalszego rozwinięcia projektu. Badanie 
�wietnamskiej� części targowiska, czyli przestrzeni, gdzie odbywa się działalność 
ekonomiczna tej grupy; miejsca, wokół którego skupia się społeczność wietnamska w Polsce i 
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gdzie występuje koncentracja wietnamskich przedsiębiorstw etnicznych, prowadzonych przez 
Wietnamczyków dla Wietnamczyków, takich jak: bary, sklepy, salony fryzjerskie i 
wypożyczalnie kaset video dostarczyło niezwykle interesujących danych i powinno być 
kontynuowane w przyszłości. Obserwacja terenowa i przygotowany przez zespół plan 
�wietnamskiej� części bazaru ukazały skalę obecności i wagę Wietnamczyków dla targowiska 
oraz pozwalają lepiej zrozumieć funkcjonowanie tej grupy w Polsce i ukierunkować dalsze 
badania. 

 
4.1. Obcokrajowcy w świetle urzędowych statystyk 
Dostępne dane urzędowe pozwalają jedynie w niezwykle ograniczonym stopniu mogą 

scharakteryzować przebywających w Polsce cudzoziemców. Nielegalny lub turystyczny 
status dużej części pracujących nad Wisłą obcokrajowców sprawia, że są oni niewidoczni w 
oficjalnych statystykach. Mimo koncentracji migrantów w stolicy dość często brak jest 
odrębnych statystyk nt. obcokrajowców w Warszawie lub województwie mazowieckim. 

Według Danych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na dzień 31 
grudnia 1999, Polskę zamieszkiwało ponad 45 tysięcy cudzoziemców mających kartę stałego 
pobytu, pozwolenie na osiedlenie się lub na zamieszkanie na czas oznaczony w Polsce (tab. 
4.1.)73.W tej grupie wśród migrantów z krajów objętych naszym badaniem najwięcej było 
obywateli: Ukrainy (7,4 tys.), Rosji (4,7 tys.), Wietnamu (3,3 tys.), Białorusi (2,3 tys.), 
Armenii (1,3 tys.), Kazachstanu (1,3 tys.), Jugosławii (1,3 tys.) i Bułgarii (1,2 tys.). Statystyki 
Straży Granicznej pokazują, że wśród cudzoziemców pochodzących z krajów będących 
przedmiotem niniejszego badania polskie granice najczęściej w 1999 roku przekraczali 
Ukraińcy (w 1999 � 5,3 mln), Białorusini (w 1999 � 4,6 mln) i Rosjanie (w 1999 � 2,1 mln). 
Ponadto w latach 1990-1999 do naszego kraju najczęściej wjeżdżali obywatele Rumunii, 
Bułgarii, Wietnamu, Kazachstanu, Armenii i byłej Jugosławii.  

W latach 1990-1999 najwięcej pozwoleń na pracę w Polsce otrzymali (w malejącej 
kolejności) Ukraińcy, Białorusini, Wietnamczycy, Rosjanie i Chińczycy. Pod koniec lat 90. 
wzrósł odsetek Azjatów w tej grupie. Mimo, że Ukraińcy przodowali w latach 1998-1999, 
Wietnamczycy wysunęli się na drugie miejsce z 3246-cioma pozwoleniami. Wzrosła też 
liczba zgód dla Chińczyków, którzy otrzymali 1421 - więcej niż Białorusini (1348) i niewiele 
mniej niż Rosjanie (1615). W ostatnim czasie relatywnie duża liczba zgód na pracę w Polsce 
została przyznana Turkom, Hindusom, Koreańczykom i Ormianom (tab. 4.2.). Według 
danych Krajowego Urzędu Pracy w 2000 roku najwięcej z 8831 zgód wydanych w 
województwie mazowieckim otrzymali Ukraińcy (891), Wietnamczycy (656), Turcy (423), 
Białorusini (403), Rosjanie (366), Chińczycy (350) i Hindusi (312) (tab. 4.3.).  

Ukraińcy, Wietnamczycy, Ormianie, Rosjanie i Bułgarzy otrzymali najwięcej wiz 
pobytowych i wiz z prawem do pracy w Polsce w latach 1994-1997. Ostatnio miał miejsce 
znaczny spadek liczby wydawanych wiz z ponad 43 tys. w 1998 do niespełna 20 tys. w 1999 i 
13,5 tys. w 2000 roku. Zmniejszył się też udział Ormian i Wietnamczyków wśród 
obcokrajowców, którzy otrzymali takie wizy, a wzrósł odsetek Białorusinów (tab. 4.4.). 

Oficjalne statystyki pokazują, że Warszawa i województwo stołeczne są magnesem 
najsilniej przyciągającym obcokrajowców przyjeżdżających do Polski. Dokładnie połowa z 
17 802 zgód na pracę dla cudzoziemców w 2000 roku wydana została w stolicy (źródło 
Krajowy Urząd Pracy). Według danych MSWiA w 1998 roku 36% wiz (pobytowych i z 
prawem do pracy) zostało wydanych przez wojewodę warszawskiego, a w latach 1999-2000 
ponad 40% wszystkich wiz przypadło na województwo mazowieckie. Stolica silnie przyciąga 
też zagraniczny kapitał. Blisko 1/4 wśród 13,4 tys. spółek z udziałem kapitału zagranicznego 

                                                 
73 Od 1 stycznia 1998 "karta stałego pobytu" została zastąpiona przez dwie kategorie dokumentów "pozwolenie 
na osiedlenie się" oraz "pozwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony". 
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aktywnych gospodarczo w 1999 roku zlokalizowana była na obszarze województwa 
mazowieckiego. Według danych PAiZ, w dn. 31 XII 2000 roku w Polsce w systemie REGON 
zarejestrowanych było 43,7 tys. spółek z udziałem kapitału zagranicznego, z tego 42,5 tys. to 
spółki z o.o. stanowiące 28% wszystkich spółek z o.o., a 1,2 tys. to spółki akcyjne stanowiące 
15% spółek akcyjnych w Polsce. Szczególnie w przypadku dużych spółek zagranicznych (w 
których zainwestowany kapitał przekracza 1 mln USD) widać silną koncentrację w stolicy - 
aż 40% z nich mieści się w Warszawie. Podmioty z kapitałem zagranicznym działające na 
terenie województwa mazowieckiego pod koniec 1999 roku posiadały 52,3% środków 
trwałych, którymi dysponowały wszystkie firmy z kapitałem zagranicznym działające w 
Polsce. Przychody stołecznych firm zagranicznych stanowiły 48,6% przychodów wszystkich 
spółek z kapitałem zagranicznym działających w naszym kraju. Do warszawskich spółek 
należało 57,1% wszystkich inwestycji zagranicznych w Polsce i zatrudniały one 37,7% 
wszystkich pracujących w spółkach z kapitałem zagranicznym � prawie 347 tys. osób. 

Stolica jest miejscem, gdzie obcokrajowcy najłatwiej znajdują pracę. Ma to między 
innymi związek z tym, że w województwie mazowieckim jest koncentracja miejsc pracy i 
panuje najniższe bezrobocie. Najwyższe zarobki mieszkańców Warszawy i jej okolic w kraju 
umożliwiają im częściej niż gdzie indziej prywatne zatrudnianie imigrantów. W stolicy 
obcokrajowcy mogą też najbardziej liczyć na wsparcie ze strony liczniejszych niż gdzie 
indziej członków własnej grupy etnicznej. Na warszawskim rynku pracy stosunkowo też 
najłatwiej funkcjonować w przypadku braku pozwolenia na pobyt i pracę w Polsce. Decyzje o 
wydaleniu cudzoziemców podjęte przez wojewodę mazowieckiego (przed 1999 rokiem przez 
wojewodę warszawskiego) stanowiły relatywnie niewielki odsetek wszystkich postanowień o 
wydaleniu w stosunku do liczby przebywających tu migrantów: 11% w 1998, 20% w 1999 i 
12% w 2000 roku (MSWiA). Warto przy tym odnotować, że prawie połowa (47 � 58%) z 9-
10 tys. decyzji o wydaleniu imigrantów z województwa mazowieckiego podjętych w latach 
1998-2000 dotyczyła obywateli zaledwie trzech krajów: Bułgarii, Rumunii i Ukrainy (tab. 
4.5.). Innym potwierdzeniem stosunkowo mniejszej kontroli obcokrajowców przebywających 
w Warszawie może być fakt, że w 1999 tylko 11% z 67 tysięcy  inspekcji sprawdzających 
legalność zatrudnienia cudzoziemców przypadło na województwo mazowieckie mimo 
koncentracji migrantów w stolicy (Krajowy Urząd Pracy za: Okólski, 2000). 

 
4.2. Cudzoziemcy w stolicy w oczach warszawiaków 
W opinii warszawiaków w ostatnich latach wzrosła liczba obcokrajowców w naszym 

kraju (tab. 4.6.). Najwięcej, bo aż 42% ankietowanych określa przyrost cudzoziemców w 
stolicy jako znaczny. Kolejna 1/3 respondentów uważa, że liczba napływających do Polski 
obcokrajowców powoli się zwiększa. Zdaniem 14% warszawiaków, w ostatnich latach jest 
mniej więcej podobna liczba cudzoziemców w mieście. Tylko niecałe 2% jest zdania, że 
mamy do czynienia ze zmniejszaniem się liczby cudzoziemców.  

Upowszechniany przez mass media obraz �inwazji� imigrantów stwarzających 
problemy i zagrożenia widoczny jest w postrzeganiu przyjazdów obcokrajowców do Polski 
jako masowego napływu i akcentowania niekorzystnych zjawisk związanych z ich obecnością 
nad Wisłą. Wśród mieszkańców stolicy przeważają negatywne bądź co najmniej 
ambiwalentne oceny konsekwencji pobytu cudzoziemców w warszawskiej metropolii (tab. 
4.7.) Prawie co trzeci respondent (32%) uważa, że obecność imigrantów jest niekorzystna dla 
miasta. Tyle samo warszawiaków zauważała zarówno wady, jak i zalety przyjazdów 
cudzoziemców do naszego kraju. Patrząc na to z drugiej strony ponad połowa ankietowanych 
dostrzega jednak pewne dobre strony tego zjawiska. Co piąty warszawiak twierdzi, że 
korzyści związane z obecnością obcokrajowców w Warszawie zdecydowanie przeważają.   

Warszawiacy wyróżniają wyraźnie trzy kategorie imigrantów przebywających w 
stolicy (tab. 4.8.). Kategorie te są przede wszystkim związane z regionem pochodzenia 
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obcokrajowców. W percepcji mieszkańców miasta w stolicy jest najwięcej Azjatów z 
Dalekiego Wschodu. Ze względu na swoją odmienność Azjaci są najbardziej widoczną grupą 
imigrantów mimo, że w rzeczywistości jest to znacznie mniej liczna grupa niż na przykład 
przybysze z byłego ZSRR. Aż 63% warszawiaków na pytanie, którzy obcokrajowcy tworzą 
najliczniejszą grupę w Warszawie, wskazało Azjatów. Przy czym zdecydowanie najczęściej 
podawaną przez respondentów konkretną grupą obcokrajowców byli Wietnamczycy, których 
wskazała ponad 1/4 respondentów (tab. 4.9.). Innymi, rzadziej przywoływanymi konkretnymi 
grupami Azjatów byli Chińczycy (4,3%) oraz Koreańczycy (3,6%).  

Aż 95% mieszkańców Warszawy z tych, którzy wymienili Azjatów jako 
najliczniejszych imigrantów w Polsce, spotkało osobiście przedstawicieli tej grupy. 76% z 
tych, którzy wskazali Azjatów jako najliczniejszych imigrantów, robiło zakupy lub stołowało 
się u migrantów z Dalekiego Wschodu. Można więc przyjąć, że przynajmniej 39% 
wszystkich warszawiaków było klientami Wietnamczyków. Według badanych, 
Azjaci/Wietnamczycy zajmują się przede wszystkim handlem (92%) lub gastronomią (47%). 
W oczach warszawiaków, najczęściej pracują oni na rozmaitych bazarach (przede wszystkim 
na Stadionie X-lecia, ale także na bazarze �Volumen�, na targowiskach przy PKiN, na targach 
koło Hali Marymonckiej, Hali Banacha, Hali Mirowskiej, przy Uniwersamie Grochów, na 
Bazarze Różyckiego) oraz na wielu mniejszych osiedlowych bazarkach. 
Azjatów/Wietnamczyków pracujących w stolicy najbardziej widać w Śródmieściu (w 
okolicach Alei Jerozolimskich, Marszałkowskiej, pl. Konstytucji, okolicach Dworca 
Centralnego), na Pradze oraz na Ochocie. Wietnamczycy/Azjaci są najbardziej pozytywnie 
postrzegani z cudzoziemców z krajów mniej rozwiniętych gospodarczo niż Polska i 
charakteryzowani przede wszystkim jako osoby: pracowite (31%), uprzejme (28%), zaradne 
(13%), spokojne (5%) i uśmiechnięte (3%). Wśród, dużo rzadszych, negatywnych określeń 
najczęściej pojawiały się takie cechy jak: przebiegli (8%), hałaśliwi (7%), brudni (6%), 
nachalni (5%). 3-4% ankietowanych łączyło członków tej grupy z przestępstwami i 
żebraniem, czyli negatywnymi stereotypowymi cechami imigrantów w ogóle. W percepcji 
warszawiaków, Azjaci też się izolują i tworzą hermetyczną grupę etniczną (3%).  

Badania Teresy Halik i Ewy Nowickiej (w druku) stosunku Polaków do 
Wietnamczyków przeprowadzone w listopadzie 2000 roku na reprezentatywnej próbie 
mieszkańców Polski stanowią wyśmienite uzupełnienie i dobry materiał porównawczy dla 
badań warszawskich. Według nich, 49% dorosłych Polaków zetknęło się osobiście z 
Wietnamczykami, z tego 9% ma częsty kontakt z tą grupą. Wietnamczyków najczęściej 
spotykają mieszkańcy dużych miast (60% w miastach powyżej 500 tysięcy i 71% w miastach 
mających między 100 a 500 tys. mieszkańców). W największych miastach aż 1/5 
respondentów ma częsty kontakt z Wietnamczykami.  

W próbie ogólnopolskiej, z jednej strony, był wysoki (46%) odsetek osób, które nie 
podały w ogóle lub odpowiedziały bardzo ogólnikowo na pytanie o charakterystykę 
Wietnamczyków. Może to świadczyć o niechęci części respondentów do nieuprawnionego 
generalizowania i posługiwania się stereotypami. Bardziej prawdopodobna wydaje się jednak 
hipoteza, że Wietnamczyków nie była w stanie opisać ta połowa Polaków, którzy w ogóle nie 
mieli do czynienia z tą grupą. Z drugiej strony, podane przez respondentów cechy składają się 
na bogaty, wielowymiarowy wizerunek Wietnamczyków o przeważającym pozytywnym 
zabarwieniu. Wietnamczycy byli przede wszystkim opisywani jako pracowici, zwinni, 
aktywni, zaradni, przedsiębiorczy i posiadający zdolności handlowe. Polacy postrzegają ich 
jako osoby raczej uczciwe, uprzejme i pogodne. Podkreślane są ich spokój, brak agresji i 
unikanie konfliktów, choć równocześnie Polacy dostrzegają ekspansywność tej grupy. Wśród 
odpowiedzi na pytanie, jacy są Wietnamczycy, gross stanowiły określenia odnoszące się do 
odmiennego wyglądu fizycznego Azjatów. Akcentowana też była tajemniczość wynikająca z 
odmienności kulturowej azjatyckich migrantów. Świadomość dużego dystansu kulturowego 
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dzielącego Polaków i Wietnamczyków sprawia, że respondenci pesymistycznie postrzegali 
szanse poznania i zrozumienia Wietnamczyków oraz możliwości integracji tej grupy z 
polskim społeczeństwem. Wśród negatywnych wyobrażeń najczęściej pojawiały się takie, że 
Azjaci są konkurentami Polaków na rynku pracy, którzy nie płacą podatków oraz zajmują się 
nielegalną i kryminalną działalnością. W świadomości Polaków istnieje też obawa przed 
chorobami, które może wywołać kontakt z Azjatami i spożywanie przyrządzonego przez nich 
jedzenia.  

Podobnie, jak w przypadku oceny przez warszawiaków korzystności pobytu 
cudzoziemców w Polsce, również w badaniach Halik i Nowickiej 1/3 ankietowanych była 
całkowicie przeciwna przyjazdom migrantów z Wietnamu do naszego kraju. Może to 
wskazywać na to, że zarówno w Warszawie, jak i w skali całego kraju jest mniej więcej 
podobny trzydziestoprocentowy odsetek Polaków negatywnie nastawionych do wszelkich 
imigrantów. Niezwykle istotne jest też to, że ponad połowę dorosłych Polaków (51%) cechuje 
neutralna postawa wobec przyjazdów Wietnamczyków do Polski, a co dziesiąty Polak jest 
zwolennikiem dalszego napływu Azjatów do naszego kraju. Jest to jeszcze jeden dowód na 
stosunkowo najwyższą akceptację tej grupy imigrantów w Polsce. Co więcej najwyraźniej 
kontakt z tą grupą imigrancką wpływa na wzrost sympatii wobec tej grupy, gdyż najwięcej 
osób, które chcą gościć tę grupę cudzoziemców, jest w średnich i dużych miastach 
(odpowiednio 12 i 17%), gdzie najczęściej można spotkać Wietnamczyków. 

Drugą pod względem liczebności w Warszawie kategorią obcokrajowców są, zdaniem 
ankietowanych, przybysze z terenów byłego ZSRR. Według prawie 1/3 respondentów są oni  
najbardziej liczną grupą imigrancką w Polsce. Spośród migrantów zza wschodniej granicy 
Polacy najczęściej wymieniają Rosjan, następnie Ukraińców, a rzadziej Białorusinów i 
Ormian. Imigranci z byłego ZSRR są przede wszystkim kojarzeni z handlem (83%) oraz z 
pracą na budowach (20%), przy czym Rosjanie są częściej łączeni z tym pierwszym, a 
Ukraińcy z tym drugim zajęciem. Wśród tych, którzy wskazali Rosjan jako najliczniejszych 
cudzoziemców w Warszawie, 70% robiło u nich zakupy, a 9% nieoficjalnie zatrudniało ich. W 
przypadku Ukraińców, 55% procent kupowało u nich jakieś towary, a 23% zlecało im 
nielegalną pracę. Ogólnie można powiedzieć, że przynajmniej 15% mieszkańców stolicy 
robiło zakupy u migrantów za wschodniej granicy, a nie mniej niż 3% warszawiaków 
nieformalnie zatrudniało obcokrajowców z byłego ZSRR. Zdaniem Polaków, imigranci z 
byłego Związku Radzieckiego zajmują się także takimi usługami jak opieka nad starszymi 
osobami i dziećmi oraz sprzątanie domów. Migranci ze Wschodu bywają też łączeni z 
przestępczością kryminalną i gospodarczą oraz prostytucją. 

Podobnie, jak w przypadku Wietnamczyków, warszawiacy najczęściej spotykali 
migrantów ze Wschodu na dużych bazarach i osiedlowych targowiskach. Grupa ta jest jednak 
bardziej widoczna niż Azjaci w prawobrzeżnej części stolicy (szczególnie w okolicach pl. 
Szembeka, ulicy Targowej, bazaru Różyckiego, ronda Wiatraczna, Stadionu Dziesięciolecia) 
oraz na przedmieściach stolicy i pod Warszawą. Cudzoziemców z byłego ZSRR mniej za to 
dostrzega się w Śródmieściu, choć i tam można ich spotkać, podobnie zresztą jak na Ochocie 
(w okolicach Hali Banacha) oraz na Żoliborzu (w okolicach Hali Marymonckiej). 
Obcokrajowcy z Rosji, Ukrainy czy Białorusi nie są już tak pozytywnie postrzegani jak 
Azjaci, choć także najczęściej określani byli jako: pracowici (19%), uprzejmi (17%) i zaradni 
(5%). Migranci zza Bugu budzą wśród mieszkańców Warszawy jednak także wiele 
negatywnych skojarzeń. Są charakteryzowani jako biedni (15%), nieuczciwi (11%), brudni 
(10%), nachalni (7%), hałaśliwi (5%), przestępcy (4%), aroganccy (3%), zdesperowani (3%), 
nadużywający alkoholu (3%). 

Trzecią grupą cudzoziemców wyróżnianą przez respondentów byli migranci z 
południowych, postkomunistycznych, europejskich krajów, wśród których w percepcji 
warszawiaków dominują Romowie lub �Rumuni� utożsamiani wyraźnie z Cyganami (8%). 
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Można przypuszczać, że do tej grupy są też zaliczani handlujący na targowiskach Bułgarzy 
czy migranci z Bałkanów. Według mieszkańców stolicy, którzy wymienili obcokrajowców z 
południa Europy jako najliczniejszych imigrantów w stolicy, ta kategoria cudzoziemców 
przede wszystkim utrzymuje się z żebrania (85%) oraz w mniejszym stopniu z handlu (29%). 
Grupa ta jest także dość często łączona z przestępczością (8%), ulicznym muzykowaniem 
(5%) oraz pracą na budowach (5%). Wśród respondentów uważających tę grupę 
obcokrajowców za najliczniejszą w stolicy, zdarzały się osoby, które robiło zakupy u 
przybyszów z południowej Europy. Zdaniem ankietowanych, przedstawicieli tej grupy 
najczęściej można spotkać w Śródmieściu (przy głównych skrzyżowaniach i ulicach, w 
okolicach dworców oraz w środkach komunikacji miejskiej). Członkowie tej grupy są 
charakteryzowani prawie wyłącznie negatywnie i opisywani jako: brudni (45%), nachalni 
(28%), biedni (23%), agresywni (8%), nieuczciwi (8%), bezczelni (8%), niewychowani (6%), 
aroganccy (3%), kombinatorzy (3%) i zacofani (3%). Pozytywne określenia pojawiały się 
niezwykle rzadko i były to najczęściej cechy �uprzejmi� (6%) i �oszczędni� (5%).  

Widoczna jest silna niechęć i duży dystans społeczny Polaków w stosunku do 
migrantów z południowych krajów Europy. Na pytanie, jakiej grupy obcokrajowców 
respondenci nie chcieliby mieć za sąsiadów, zdecydowanie najczęściej pojawiającymi się 
odpowiedziami były: �Rumunów�, �Cyganów� i �Romów�. Drugą pod względem częstości 
wykluczeń grupą są migranci z krajów byłego ZSRR. W stosunku do przybyszów z Dalekiej 
Azji, mimo dużego dystansu kulturowego, postulowany jest relatywnie najmniejszy dystans 
społeczny. Ta grupa jest najlepiej postrzegana i akceptowana w stolicy.  

 
4.3. Obecność obcokrajowców w Warszawie i jej konsekwencje dla miasta i jego 

mieszkańców 
Przeprowadzone badanie dostarczyło dowodów przemawiających za słusznością tezy 

o ważnym wkładzie cudzoziemców z mniej rozwiniętych krajów do rozwoju gospodarczego 
Warszawy, a szczególnie do rozkwitu przedsiębiorczości i usług.  

Za pośrednictwem cudzoziemców z krajów byłego ZSRR odbywa się wymiana 
handlowa między Polską a jej wschodnimi sąsiadami. Wśród legalnie pracujących w Polsce 
Ukraińców gross stanowią właściciele firm zajmujących się eksportem i importem towarów. 
Wielu migrantów ze Wschodu utrzymuje się z przewożenia przez granice i sprzedaży na 
bazarach różnych towarów. Obcokrajowcy zza Bugu znajdują w naszym kraju dorywcze i 
sezonowe zatrudnienie na budowach, w szwalniach, przy sprzątaniu prywatnych domów i w 
sadach. Przy czym Ormianie, podobnie zresztą jak Bułgarzy, raczej nie podejmują pracy w 
fabrykach lub u prywatnych rodzin specjalizując się głównie w handlu naręcznym na 
targowiskach. Kobiety z tych krajów pracują dość często w agencjach towarzyskich. Usługi 
porządkowe lub budowlane wykonywane przez migrantów z państw byłego ZSRR oferowane 
są po tak niskich cenach, że stać na nie relatywnie wielu warszawiaków. Zarobki ukraińskich 
sprzątaczek lub opiekunek zaczynają się już od około 20-30 złotych dziennie, a Rosjanie i 
Ukraińcy zatrudniani na budowach zarabiają nieraz 3 złote za godzinę.  

Azjaci importują rozmaite tanie artykuły tekstylne, które następnie sprzedają na 
bazarach lub dostarczają do polskich sklepów. Oprócz sprzedaży odzieży Wietnamczycy 
często zajmują się prowadzeniem barów z azjatyckim jedzeniem. Wietnamscy kupcy i 
restauratorzy nie tylko zaopatrują warszawiaków w tanie produkty i usługi gastronomiczne, 
ale i stanowią przykład, że nawet przy niezbyt korzystnej sytuacji gospodarczej można 
pomyślnie prowadzić małe firmy. W ten sposób przyczyniają się do rozwoju 
przedsiębiorczości Polaków. Przedstawiciele wietnamskiej społeczności podkreślają często, 
że wietnamscy przedsiębiorcy są zobligowani przez prawo do tworzenia nowych miejsc pracy 
dla Polaków, a w wietnamskich firmach i lokalach gastronomicznych pracuje więcej Polaków 
niż zwykło się przypuszczać. Nie tylko Polacy są klientami Wietnamczyków, wietnamscy 
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migranci korzystają też czasem z nieformalnych usług Polaków, na przykład zatrudniając 
emerytki do opieki nad dziećmi.  

Powstała cała rozwinięta nieformalna infrastruktura nastawiona na świadczenie usług 
obcokrajowcom. Choć nie sposób podać rzeczywistej skali tego zjawiska, Instytut Pracy i 
Spraw Socjalnych szacuje, że przynajmniej 15-20 tysięcy polskich gospodarstw, szczególnie 
w dużych miastach i na terenach przygranicznych, czerpie dochody z pośrednictwa pracy, 
oferowania migrantom noclegów i posiłków oraz usług transportowych (Rzeczpospolita, 
2000). Mieszkańcy obszarów przygranicznych pomagają też cudzoziemcom w przekraczaniu 
�zielonej� granicy. Istnieją też legalne firmy, na przykład pośród kancelarii prawniczych, 
które nastawione są na świadczenie usług obcokrajowcom. Oprócz tego niektórzy Polacy 
czerpią dochody z podnajmowania migrantom punktów handlowych lub mieszkań. 
Przykładem tego mogą być nagłośnione przez prasę przypadki, gdy Wietnamczycy w 
podnajętych od polskich najemców mieszkaniach organizowali nielegalne centrale 
telefoniczne (Stankiewicz, 1998).   

Imigranci z krajów mniej rozwiniętych gospodarczo niż Polska są dość ważną, choć 
może mało widoczną na pierwszy rzut oka grupą na warszawskim rynku wynajmu mieszkań i 
magazynów. Mimo przewagi liczebnej obcokrajowcy z tych krajów są rzadziej klientami 
pośredników nieruchomości niż specjaliści z państw zachodnich. Imigranci z mniej 
rozwiniętych krajów szukają prawie wyłącznie mieszkań na wynajem i interesują ich jedynie 
najtańsze lokale, którymi rzadko zajmują się agencje nieruchomości. Chęć obniżenia kosztów 
znalezienia i wynajmu mieszkania sprawia, że zazwyczaj poszukują lokali na własną rękę. 
Gdy decydują się na czyjąś pomoc, wolą nieformalnych pośredników, którzy mogą wydawać 
się tańsi niż agencje nieruchomości. Migranci o nieuregulowanym pobycie w Polsce, 
pracujący nielegalnie i chcący nieformalnie wynająć mieszkanie często obawiają się 
kontaktów z agencjami i ich unikają. Zdaniem agentów nieruchomości, większość 
przybyszów ze wschodniej Europy i Azji szuka mieszkań samodzielnie - poprzez znajomych 
lub ogłoszenia i wynajmuje je �na czarno�. Potwierdzają to ogłoszenia z �wietnamskiej� 
części Stadionu X-lecia. Wyjątkiem są obcokrajowcy o uregulowanym pobycie w Polsce i 
wysokim statusie społeczno-zawodowym, których preferencje są podobne do specjalistów z 
państw wysoko rozwiniętych. Najwyżej cenią oni południową część Warszawy: Stary 
Mokotów, Wilanów, Konstancin oraz Stary Żoliborz, Saską Kępę i Szczęśliwice. Awans 
społeczno-ekonomiczny migrantów, podobnie jak w przypadku Polaków, umożliwia im 
wyprowadzanie się z bloków w centrum miasta do domów jednorodzinnych w strefie 
podmiejskiej lub nowych luksusowych osiedli na obrzeżach miasta.  

Dla większości migrantów z krajów mniej rozwiniętych gospodarczo niż Polska 
najważniejszą kwestią przy wynajmie mieszkania jest cena. Przybysze z obszaru byłego 
ZSRR by zaoszczędzić decydują się nieraz na wynajem pokojów na stancji u Polaków. Aby 
obniżyć koszty pobytu w Polsce imigranci czasem mieszkają po kilka lub nawet kilkanaście 
osób w jednym lokalu. Wspólne wynajmowanie mieszkań może być też uzasadnione tym, że 
wielu z nich przyjeżdża do Polski na dość krótko lub wahadłowo kursuje między swoim 
krajem a Polską. Bywa, że w przypadku handlarzy mieszkania pełnią też funkcję magazynów. 
Ponieważ migranci poszukują najtańszych mieszkań, zwykle wynajmują lokale o bardzo 
niskim standardzie położone w blokach z wielkiej płyty. Takie stare, zniszczone mieszkania w 
wysokościowcach raczej nie cieszą się popularnością wśród Polaków. Wynajem mieszkania 
cudzoziemcom jest często jedyną szansą dla właścicieli, by lokal nie stał pusty.  

Bloki i wielkie osiedla są nie tylko preferowane przez obcokrajowców ze względu na 
niską cenę, ale i z tego powodu, że zapewniają im większą anonimowość. Szczególnie Azjaci 
chcąc jak najmniej rzucać się w oczy wybierają raczej mieszkania w blokach niż w starych 
kamienicach. Obawiając się o swoje bezpieczeństwo najchętniej zajmują lokale w 
zamkniętych osiedlach, czego najlepszym przykładem jest Osiedle za Żelazną Bramą. Strach 
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przed agresją, którą mogłyby prowokować duże skupiska imigrantów powoduje, że 
cudzoziemcy unikają utworzenia widocznych enklaw etnicznych. Mimo to widać tendencję 
do powolnej koncentracji obcokrajowców w niektórych rejonach stolicy. Oczywiście w dużej 
mierze może to być związane z relatywnie tańszymi mieszkaniami w pewnych rejonach 
miasta. Wyłanianie się etnicznych skupisk mieszkalnych zachodzi w dużo wolniejszym 
tempie niż koncentracja przestrzenna miejsc pracy obcokrajowców. Można jednak 
zaobserwować prawidłowość, że obcokrajowcy zaczynają zamieszkiwać w sąsiedztwie 
obszarów, na których mieszczą się skupiska ich miejsc pracy, tak jak to się dzieje w okolicach 
dużych warszawskich targowisk.  

Zdaniem agentów nieruchomości, wśród cudzoziemców ze słabiej rozwiniętych 
krajów jest większa tendencja do skoncentrowanego zamieszkiwania migrantów 
pochodzących z tych samych krajów niż w przypadku obcokrajowców z krajów wysoko 
rozwiniętych. Istnieją na przykład przypadki zamieszkiwania przez Wietnamczyków 
określonych osiedli, np. wspomniane Osiedle za Żelazną Bramą lub pewnych domów, np. 
budynku wielopiętrowego przy rogu Targowej i Kijowskiej.  

Ze względów praktycznych azjatyccy migranci wybierają  lokalizacje położone w 
samym centrum Warszawy, takie, do których jest dobry i szybki dojazd, np. wspomniane 
osiedle za Żelazną Bramą, okolice hali Mirowskiej, śródmiejskie ulice, takie jak: Bagno, 
Emilii Plater. Chętnie zamieszkują też budynki znajdujące się w sąsiedztwie bazarów, na 
których pracują. Wietnamscy handlarze z �Jarmarku Europa� w okolicach Stadionu X-lecia 
szukają zarówno lokali mieszkalnych, jak i powierzchni magazynowych (np. od strony 
Targowej oraz w Porcie Praskim). 

Działalność handlowa Wietnamczyków koncentruje się na dużych targowiskach 
miejskich. Oprócz �Jarmarku Europa� na Stadionie X-lecia, wietnamskich kupców można 
spotkać przy placu Defilad, Hali Mirowskiej, Hali Banacha, Hali Marymonckiej, w okolicy 
Dworca Centralnego i Dworca Ochota. Wietnamczycy skarżą się, że Polscy kupcy 
uniemożliwiają im handel na mniejszych, osiedlowych bazarkach. Wietnamscy migranci 
umiejscawiają swoje lokale gastronomiczne przy głównych ulicach i placach, zarówno w 
ścisłym centrum miasta, jak i w poszczególnych dzielnicach. Azjatyckie bary są też często 
ulokowane przy drogach dojazdowych do Warszawy i w najbardziej uczęszczanych miejscach 
podwarszawskich miejscowości. Wietnamskie punkty usługowe zwykle znajdują się tam, 
gdzie jest największy przepływ pieszych, np. w okolicach bazarów, dworców. Gdy imigranci 
raz wejdą w posiadanie (wynajem) korzystnie położonego lokalu, mimo zmian użytkujących 
go firm i osób, dana nieruchomość jest wciąż w rękach kolejnych Wietnamczyków.  

Cudzoziemcy z terenów byłego ZSRR są mniej widoczni niż azjatyccy migranci, co 
sprawia wrażenie są oni bardziej rozproszeni. Ze względu na odmienny charakter migracji są 
oni też bardziej mobilni przestrzenie od Azjatów. Obcokrajowcy zza wschodniej granicy 
mieszkają w starych blokach w centrum Warszawy lub dalej położonych peerelowskich 
osiedlach-sypialniach, na przykład na Bródnie, na Targówku czy na Żoliborzu (przy Kępie 
Potockiej, przy ul. Klaudyny). Cudzoziemcy z byłego ZSRR zamieszkują też czasem 
podwarszawskie miejscowości lub obrzeża stolicy, gdzie znajdują się budowy, na których są 
zatrudnieni. Zdarza się również, że nocują bezpośrednio na budowach, na których pracują. 
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4.4. Wietnamczycy jako przykład rozwiniętej społeczności imigranckiej w stolicy 
 

4.4.1. Ogólna charakterystyka Wietnamczyków  
Nasze badanie potwierdziło, że Wietnamczycy stali się w ostatnim dziesięcioleciu 

niezwykle widoczną grupą cudzoziemców w stolicy mającą znaczny wkład w rozwój 
gospodarczy miasta i w życie jego mieszkańców. Tylko na samych targowiskach na 
�Stadionie Dziesięciolecia� i w jego najbliższej okolicy znajduje się kilkanaście barów 
wietnamskich i przynajmniej około 1100 � 1200 stoisk. Kupców wietnamskich można też 
spotkać na innych dużych stołecznych bazarach, np. w okolicach Pałacu Kultury i Nauki. 
Zdaniem przedstawicieli wietnamskich organizacji, w Warszawie jest około 30 � 40 dużych 
wietnamskich restauracji i nawet 300 � 400 barów. W całej Polsce liczba ich restauracji może 
dojść do 100, nie mówiąc o kolejnych setkach barów poza stolicą. W przypadku 
Wietnamczyków widać zdecydowaną koncentrację tej grupy w stolicy. Na przykład w 2000 
roku ponad połowa (53%) zgód na pracę dla Wietnamczyków została wydana przez 
wojewodę mazowieckiego.  

Jednak według liderów tej społeczności, niektórzy członkowie tej grupy rozważają 
możliwość lub przenoszą się z centrum miasta w jego okolice lub z województwa stołecznego 
do innych regionów Polski. Część z tych migracji wewnętrznych może być spowodowana 
awansem społeczno-ekonomicznym poszczególnych rodzin wietnamskich, które dążą do 
przeprowadzenia się w lepszą okolicę. Niektórzy wietnamscy biznesmeni przenoszą swoje 
interesy na bardziej peryferyjne obszary, gdzie ich zdaniem, jest taniej i mają większą 
swobodę działania. Również w dalszych okolicach Warszawy Wietnamczycy chcieliby raczej 
ulokować swoje centrum handlowo � usługowe, które mogłoby przejąć funkcję 
�wietnamskiej� części targowiska na Stadionie Dziesięciolecia. Rodzi się pytanie, czy 
rozpoczynanie prowadzenia interesów poza stolicą jest znakiem rozwoju tej grupy i jej 
ekspansji na nowe rynki, czy przejawem ucieczki migrantów z Warszawy wymuszonej 
koniecznością znalezienia korzystniejszych warunków do prowadzenia biznesu?   

Niezwykle trudno jest oszacować faktyczną liczbę wietnamskich migrantów 
zarobkowych zarówno w stolicy, jak i w całej Polsce, co jest spowodowane, między innymi 
tym, że dość duża część z nich przebywa w naszym kraju turystycznie lub nielegalnie. 
Podawane przez rządowych ekspertów szacunki dotyczące wielkości liczebności 
Wietnamczyków w Polsce są bardzo rozbieżne i wahają się od 6 tys. do 50 tys. (Bartosiak, 
2001). Sami Wietnamczycy, a szczególnie przedstawiciele wietnamskich stowarzyszeń 
twierdzą, że w Polsce nie może być ich więcej niż 15-30 tys. 

Nasilone od początku lat 90. XX wieku przyjazdy Wietnamczyków do Polski są 
przede wszystkim wynikiem istnienia sieci migranckich powstałych na skutek wcześniejszego 
pobytu znacznej liczby wietnamskich studentów i doktorantów w Polskiej Republice Ludowej 
i innych krajach komunistycznych. Pierwsze dane o wietnamskich studentach w Polsce 
dotyczą roku akademickiego 1957/1958 (Roczniki Statystyczne GUS). Do połowy lat 60. 
rocznie w Polsce przebywało około 40 osób (tab. 4.10.). Później liczba wietnamskich 
studentów w Polsce szybko rosła. Najwięcej Wietnamczyków studiowało na polskich 
uczelniach w latach 70. W rekordowych latach 1971/1972 i 1972/1973 rocznie uczyło się w 
Polsce ponad 800 studentów. W pierwszej połowie lat 80. liczba wietnamskich studentów 
zmniejszyła się do około 115 osób rocznie, a później spadła nawet do 80. Niektórzy z 
wietnamskich studentów pozostali po studiach w PRL-u. Założyli rodziny i osiedlili się w 
Polsce. Część z tych, którzy wrócili po studiach do Wietnamu, zaczęła przyjeżdżać do Polski 
znowu pod koniec lat 80. i na początku lat 90. Od 1993 można też obserwować powolny trend 
zwyżkowy w przyjazdach Wietnamczyków na studia do Polski. Na przykład w roku 
akademickim 1999/2000 uczyło się nad Wisłą 168 wietnamskich studentów.  
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Przyjazdy Wietnamczyków do Polski można wiązać również z dwoma innymi 
czynnikami - �doi moi� czyli �wietnamską pierestrojką� z roku 1986, która zaktywizowała 
gospodarczo mieszkańców Wietnamu. Państwo, w którym dominował wcześniej system 
nakazowo-rozdzielczy i które całkowicie kontrolowało działalność gospodarczą obywateli, 
uznało własność prywatną i zwolniło obywateli z obowiązku wykazywania źródła 
pochodzenia posiadanych środków finansowych. Pojawiały się prywatne sklepy, zakłady 
usługowe i przedsiębiorstwa, a emigranci zaczęli przysyłać do kraju pieniądze zarobione za 
granicą. Rozbudził się apetyt konsumpcyjny obywateli, przy jednoczesnym braku możliwości 
zakupu wielu towarów za dochody z pracy w Wietnamie. Zmianie uległo też nastawienie 
państwa do emigracji Wietnamczyków. O ile wcześniej migranci byli postrzegani jako 
ideologiczni zdrajcy, państwo wreszcie dostrzegło ogromne korzyści finansowe związane z 
wyjazdami zarobkowymi Wietnamczyków. Prawie równocześnie nastąpiło otwarcie granic i 
rynków we Wschodniej Europie. Wietnamczycy szybko spostrzegli możliwości ekonomiczne 
zawiązane z transformacją systemową w tej części świata.  

Czynniki te wpłynęły na trwający aż do końca lat 90. zwiększony napływ migrantów z 
Wietnamu nad Wisłę. Po zmianach w polskiej polityce wizowej i przepisach dotyczących 
cudzoziemców w 1997 jest trudniej przyjechać z Wietnamu do Polski. Strumień 
wietnamskich migrantów był i jest jednak zasilany przez gastarbeiterów z terenów byłego 
NRD oraz Wietnamczyków rezydujących w innych krajach postkomunistycznych, np. byłych 
stypendystów ze Związku Radzieckiego (potwierdza to fakt, że znaczna część z 
Wietnamczyków w Polsce zna język rosyjski), z Bułgarii, z Czech (główna fala z 1997 roku) 
oraz migrantów, którzy nielegalnie dostają się do Polski. Przy okazji warto dodać, że istnieją 
liczne powiązania między Wietnamczykami rezydującymi w byłych krajach 
postkomunistycznych, a szczególnie tymi w Polsce, w Rosji, na Ukrainie i w Niemczech.  

Mimo relatywnie wysokiego stopnia zaufania społecznego, kooperacji etnicznej i 
solidarności wewnątrzgrupowej wśród Wietnamczyków w Polsce występują podziały 
związane co najmniej z kilkoma wymiarami, takimi jak: wykształcenie i pozycja społeczna w 
Wietnamie, status prawny w Polsce, znajomość języka polskiego i stopień integracji z 
polskim społeczeństwem, status zawodowo-ekonomiczny w Polsce, region pochodzenia w 
Wietnamie.  

Wyraźnie wyróżniającą się grupą są absolwenci oraz studenci polskich szkół 
wyższych tworzący wśród Wietnamczyków w Polsce elitę kulturalno-społeczną, a często 
także i ekonomiczną. Są oni w Polsce najdłużej, znają polski język i polskie realia, posiadają 
polskie obywatelstwo lub kartę stałego pobytu w naszym kraju oraz są na ogół dobrze 
zintegrowani z polskim społeczeństwem. Dość często zdarza się, że ich żonami są Polki, a 
dzieci bardziej identyfikują się z polską kulturą niż z wietnamską. Wielu członków tej grupy 
traktuje Polskę jako kraj osiedlenia i zamierza tu pozostać.  

Większość z wietnamskich absolwentów polskich wyższych uczelni należy do 
powstałego w 1986 roku Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Wietnamczyków w Polsce. 
Według Rocznika Statystycznego w 1998 do stowarzyszenia należało 178 członków. Zdaniem 
przedstawicieli towarzystwa, obecnie skupia ono około 200 - 300 wietnamskich członków74 
nie licząc ich rodzin. Oprócz największego warszawskiego oddziału, do którego należy około 
100 osób, są jeszcze oddziały w Krakowie, Gdańsku, Bydgoszczy, Lublinie, Przemyślu i 
Wrocławiu.  

Towarzystwo to zajmuje się przede wszystkim integrowaniem elity wietnamskiej, 
podtrzymywaniem kultury wietnamskiej (np. organizuje kursy języka wietnamskiego dla 
dzieci z mieszanych małżeństw, obchody wietnamskiego Nowego Roku, Dnia Dziecka), 
promowaniem jej wśród Polaków (pokazy sztuki walk, przygotowywanie dni kultury 

                                                 
74 Urodzonych w Wietnamie. 
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Wietnamu, organizacja wystaw, prelekcji, spotkań) oraz reprezentowaniem wietnamskiego 
środowiska w Polsce. Działacze stowarzyszenia dbają o wizerunek Wietnamczyków. 
Podkreślają korzyści związane z obecnością Wietnamczyków w Polsce i unikają wyrażania 
jakichkolwiek opinii krytycznych pod adresem członków własnej grupy. Wietnamscy 
migranci zabiegają o dobre kontakty z polskimi politykami, urzędnikami, przedsiębiorcami, 
dziennikarzami i naukowcami. W pewien sposób starają się aktywnie kreować własny 
wizerunek, czego przykładem może organizowanie opisywanych później przez prasę akcji 
pomocy Wietnamczyków dla polskich powodzian i sierot.  

Wietnamscy absolwenci polskich uczelni bardzo wcześnie zajęli się prowadzeniem 
własnej działalności gospodarczej w Polsce. Już w latach 80. grupa Wietnamczyków 
utworzyła stowarzyszenie, by wspólnie zacząć robić interesy w naszym kraju. Wynajęli oni 
stoiska w dużych domach handlowych i zorganizowali tam swoje punkty sprzedaży. Wielu z 
tych najbardziej wpływowych wietnamskich biznesmenów w Polsce należało do działającego 
między 1995 a 2000 rokiem Stowarzyszenia Biznesmenów Wietnamskich w Polsce. 

Absolwenci polskich uczelni starają się również organizować wietnamską społeczność 
i reprezentować rodaków, którzy przyjechali do Polski w latach 1989 - 2000. W 1999 roku 
powstało stowarzyszenie �Solidarność i Przyjaźń�, w którym kluczową rolę odgrywają byli 
studenci, choć sama organizacja ma za zadanie skupiać jak największą liczbę wietnamskich 
migrantów zarobkowych przebywających w Polsce. Liderzy tej organizacji również sprawują 
funkcję reprezentantów wietnamskich migrantów pracujących w Polsce. To liczące nawet 
kilka tysięcy osób stowarzyszenie przede wszystkim zajmuje się organizowaniem i 
integrowaniem społeczności wietnamskiej w Polsce. Ten cel organizacji oddaje pierwszy 
człon jej nazwy - �Solidarność�. Stowarzyszenie zapewnia Wietnamczykom wsparcie oraz 
rozmaitą pomoc: organizacyjną, prawną, finansową. Wydaje ono poczytną wśród 
Wietnamczyków gazetę, z której migranci dowiadują się co się dzieje na świecie, w 
Wietnamie i w Polsce oraz gdzie mogą znaleźć informacje dotyczące ich społeczności nad 
Wisłą i rozmaite praktyczne porady. Drugi człon nazwy stowarzyszenia, �Przyjaźń�, odnosi 
się od innego kluczowego � dbania o pozytywny wizerunek wietnamskich migrantów i dobre 
stosunki z polskim społeczeństwem. Podobną funkcję do wietnamskich organizacji w Polsce 
zdaje się pełnić utworzone w 1999 na Węgrzech chińskie stowarzyszenie HCA (Nyiri,1995; 
1997). Powstało ono by reprezentować wszystkich chińskich migrantów w tym kraju. Oprócz 
umacniania patriotyzmu i lojalności wobec Chin, celu raczej nieobecnego w programie 
wietnamskich stowarzyszeń w Polsce, podstawowymi zadaniami HCA było: prowadzenie 
działalności charytatywnej akcji dobroczynnych na rzecz chińskich migrantów i Węgrów 
promowanych w mediach i wśród władz węgierskich, organizowanie chińskich wydarzeń 
kulturalnych, takich jak np. obchody chińskiego Nowego Roku, zapewnianie chińskim 
migrantom potrzebnych usług (tłumaczeń, doradztwa finansowego, transportu) i informacji, 
dbanie o interesy chińskich przedsiębiorców na Węgrzech, działanie na rzecz integracji z 
węgierskim społeczeństwem, współpraca z chińskimi organizacjami na Węgrzech i w innych 
krajach.  

Wietnamscy migranci napływający do Polski byli coraz mniej jednorodni i 
wyselekcjonowani ze względu na status społeczny i wykształcenie. Można powiedzieć, że 
mimo, że powstanie sieci migranckich zapoczątkowali i zajmują w nich centralne pozycje 
absolwenci polskich wyższych uczelni, wraz z rozwojem sieci przyłączały się do nich 
jednostki cechujące się coraz mniejszym kapitałem społecznym i kulturowym.  

Zdaniem samych Wietnamczyków, wielu migrantów, którzy przyjechali do Polski w 
latach 90., to typowi migranci ekonomiczni, którzy w większości myślą tylko o tym, by jak 
najszybciej zrealizować zarobkowy cel swojej migracji i wrócić do domu. Nie wkładają 
wysiłku by poznać polską kulturę i przyswoić polskie normy. Ponieważ nie zamierzają 
osiedlać się w naszym kraju, nie starają się nauczyć języka polskiego opanowując tylko 
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podstawowe polskie zwroty pozwalające im w minimalnym stopniu porozumiewać się z 
klientami. Później przybyli migranci ekonomiczni w większym stopniu izolują się od 
polskiego społeczeństwa i silniej trzymają się razem, gdyż w grupie czują się pewniej, 
swobodniej i przyjemniej. Dla części młodych ludzi pobyt na emigracji jest nie tylko 
realizacją hasła �zarobić�, ale i �zabawić się�.  

Liderzy wietnamskiej społeczności dostrzegają małą znajomość polskiego wśród 
Wietnamczyków pracujących w stolicy. Ich zdaniem przyczyniają się do tego: dość rzadkie  
traktowanie Polski jako potencjalnego kraju stałego osiedlenia, brak czasu na naukę języka, 
trudności w opanowaniu języka polskiego wynikające z dużej różnicy kultur oraz brak 
wsparcia integracji obcokrajowców przez polskie państwowe i niepaństwowe organizacje. Z 
drugiej strony dość wielu wietnamskich migrantów jest świadomych korzyści, jakie daje 
znajomość elementów kultury europejskiej i języka polskiego nawet w przypadku powrotu do 
Wietnamu. Dlatego chętnie powierzają swoje dzieci pod opiekę polskim emerytkom, by te 
nauczyły je języka i innych elementów polskiej kultury, np. religii katolickiej. Dzieci znając 
polski stają się tłumaczami własnych rodziców i pośrednikami między polskim 
społeczeństwem a wietnamskimi migrantami.  

Dowodem na słuszność tezy o zmniejszającej się z czasem selekcji wśród 
przyjeżdżających do Polski wietnamskich migrantów może być pojawienie się w ostatnich 
latach wietnamskich złodziei. Można sobie wyobrazić, że rozwój sieci migranckich wyglądał 
w następujący sposób. O ile w pierwszej kolejności wietnamscy studenci sprowadzali do 
Polski najbliższych, o tyle potem zaczęli ściągać członków dalszej rodziny oraz pomagać w 
wyjazdach znajomym i sąsiadom. Kolejni migranci dalej rozbudowywali sieci przyczyniając 
się do przyjazdów kolejnych Wietnamczyków. Zaczęli napływać także wietnamscy 
gastarbeiterzy z fabryk byłego NRD różniący się znacznie od absolwentów polskich uczelni 
wyższych. Przedsiębiorcy wietnamscy werbowali też w Wietnamie tanich pracowników do 
wykonywania najcięższych prac fizycznych. Wcześniejsze badania Ośrodka Badań nad 
Migracjami nad przerzutem migrantów do i przez Polskę pokazały, że w niektórych 
przypadkach pracodawcy opłacali przerzut do Polski pracownikom, których potrzebowali do 
wykonywania najgorszych prac. W skrajnych sytuacjach ograniczana była wolność takich 
pracowników, by nie zostali złapani przez policję bądź nie uciekli nie odpracowawszy za 
przyjazd do Polski.  

Migranci z Wietnamu którzy nie posiadają w Polsce bliskich, zaczynają pobyt na 
emigracji od pracy jako tragarze i pomywacze. Znajdują się oni na samym dole drabiny 
społeczno-ekonomicznej wśród Wietnamczyków w Polsce. Na kolejnym szczeblu drabiny są 
sprzedawcy i inni pracownicy punktów gastronomicznych. Wyższą pozycję zajmują 
kierownicy punktów sprzedaży wyrobów tekstylnych oraz lokali gastronomicznych. Na 
szczycie hierarchii społeczno-ekonomicznej są właściciele małych przedsiębiorstw. Najlepszą 
pozycję mają w Polsce wietnamscy biznesmeni, czyli właściciele firm zatrudniających co 
najmniej kilku pracowników, wśród których największym prestiżem cieszą się właściciele 
dużych firm importowych i hurtowni.  

Wśród Wietnamczyków mieszkających w Polsce istotną rolę odgrywają również 
podziały związane z miejscem pochodzenia migrantów. Większość z przebywających nad 
Wisłą Wietnamczyków pochodzi z północnego Wietnamu, głównie z prowincji Ha Noi oraz 
innych prowincji położonych w promieniu 300 kilometrów od stolicy, takich jak: Thanh Hoa, 
Nam Dinh i Nghe Tinh (na południu od Hanoi), Son La (na zachodzie), Lang Son (na 
północnym-wschodzie), Hai Duong, Hai Phong i Nam Dinh (blisko Hanoi na południowym 
wschodzie), Ha Tay (sąsiadująca z Ha Noi na południu). Wietnamczycy skupiają się w 100 - 
300 osobowych grupach towarzyskich, często skupiających osoby pochodzące z tego samego 
regionu. Wietnamska liga piłki nożnej zrzesza drużyny reprezentujące prowincje, z których 
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pochodzi najwięcej Wietnamczyków przebywających w Polsce. Wokół każdej z drużyn 
skupiają się Wietnamczycy związani z danym regionem.  

 
4.4.2. Rola Stadionu X-lecia dla Wietnamczyków w Polsce 
Bazar na Stadionie X-lecia jest miejscem, gdzie pracuje największa liczba 

Wietnamczyków i gdzie wytworzyło się centrum życia wietnamskich migrantów w Polsce. 
Obserwacja �wietnamskiej� części bazaru dostarczyła nam wiedzy na temat ekonomicznego, 
społecznego i kulturowego funkcjonowania tej cudzoziemskiej grupy w Polsce. Badanie 
potwierdziło istnienie zorganizowanej, samoregulującej się społeczności posiadającej prężne 
instytucje etniczne dla której funkcjonowania pierwszorzędne znaczenie ma targowisko na 
Stadionie Dziesięciolecia.  

Zanim omówiona zostanie �wietnamska� część bazaru i jej funkcje w życiu 
Wietnamczyków w Polsce, warto powiedzieć parę słów o całym targowisku. �Jarmark 
Europa� jest ogromnym bazarem należącym do firmy �Damis�. Targowisko to działa od 1989 
roku i usytuowane jest na obszarze praskiego Stadionu X-lecia. Położone jest ono nad Wisłą i 
ograniczone ulicami Targową, Zieleniecką oraz mostem Poniatowskiego. Od początku 
powstania do 1997 z roku na rok Stadion stawał się coraz ważniejszym miejscem wymiany 
handlowej pomiędzy Polakami a cudzoziemcami z terenów byłego ZSRR. Najlepszym 
rokiem w historii �Jarmarku Europa� był 1997, gdy działało tam ok. 7 tys. podmiotów 
gospodarczych, których obroty Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową szacował na 1,9 
mld PLN (dane nt. Jarmarku pochodzą z oficjalnej witryny internetowej firmy �Damis�). Na 
skutek wejścia w życie nowych przepisów dotyczących cudzoziemców w Polsce oraz kryzysu 
ekonomicznego najpierw u naszych wschodnich sąsiadów, a potem w Polsce od 1998 
wymiana handlowa na Stadionie zaczęła się zmniejszać. W 1998 roku obroty spadły do 975 
mln, a w 1999 do 657 mln PLN. Pod koniec lat 90. można było też obserwować wyraźny 
spadek klientów zagranicznych (w stosunku do polskich klientów) i wzrost sprzedaży 
detalicznej (w stosunku do wyraźnie dominującej wcześniej sprzedaży hurtowej) (tab. 4.11.). 
Obecnie na targowisku działa około 5 tys. podmiotów gospodarczych, a bezpośrednio na 
bazarze zatrudnienie znajduje około 20 tys. osób.  Na Jarmarku dominuje sprzedaż odzieży 
(70% obrotów) i obuwia (14%), kosmetyków (3%), artykułów AGD i wyposażenia wnętrz. 
Aby uzyskać prawo do handlu na targowisku trzeba opłacić miesięczny abonament (kosztuje 
on od około dwustu do ponad tysiąca złotych w zależności od lokalizacji � najdroższe są 
stanowiska przy głównych ciągach komunikacyjnych, jak i rodzaju stanowiska - najwięcej 
trzeba zapłacić za zamykane wiaty) lub wykupić jednorazowy bilet zezwalający na 
jednodniową sprzedaż naręczną. Formalnym wymogiem, by wynająć stanowisko, jest to, że 
wynajmujący musi mieć zarejestrowaną działalność gospodarczą, posiadać NIP i REGON, a 
także w przypadku, gdy jest cudzoziemcem, mieć uregulowany status prawny w Polsce. 
Ogranicza to krąg potencjalnych wietnamskich najemców i sprawia, że Wietnamczycy, którzy 
nie spełniają któregoś z warunków są zależni od innych. 

W dni powszednie na targowisku zaopatrują się głównie hurtownicy. W weekendy 
dominuje handel detaliczny. Na bazar przychodzą nie tylko mieszkańcy Warszawy. W 
niedziele staje się on celem wycieczek całych rodzin nawet z odległych podwarszawskich 
miejscowości. Organizacja dnia na Stadionie wygląda następująco. Od 3 od 6 rano odbywa 
się rozkładanie stoisk i rozpoczyna się sprzedaż hurtowa, która zwykle kończy się około 8 
rano. Targowisko jest otwarte dla klientów do 15.00, jednak wiele stanowisk zamykanych jest 
wcześniej. Handlarze posiadający karnety mogą przebywać na terenie targowiska do godziny 
18 w celu przeprowadzenia remanentu, a w sporadycznych wypadkach nocować na Stadionie 
po uzyskaniu przepustki od zarządu �Jarmarku�.  

Oprócz Polaków na targowisku zarówno handlują, jak i zaopatrują się cudzoziemcy z 
różnych krajów. Wciąż robią tu zakupy przyjezdni z terenów byłego Związku Radzieckiego, 
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choć już nie w takiej liczbie jak kiedyś. Migranci zza wschodniej granicy również handlują na 
Stadionie. Na bazarze sprzedają też towary przybysze z Rumunii i Bułgarii oraz z krajów 
afrykańskich.  

Wietnamczycy byli obecni na �Jarmarku� od początku jego istnienia, z tym, że na 
początku z targowiskiem związana była tylko niewielka liczba wietnamskich migrantów. 
Przez całe lata 90. XX wieku liczba wietnamskich handlarzy na bazarze ciągle rosła i nadal 
się zwiększa. Mimo gorszej sytuacji ekonomicznej w kraju i zubożeniu polskich klientów 
oraz blokowania rozwoju wietnamskich kupców przez właścicieli targowiska i polskich 
handlarzy, ekspansja Wietnamczyków postępuje zarówno pod względem opanowanej 
przestrzeni, jak i pod względem oferowanego asortymentu. Nasze badanie pokazało, że tylko 
na terenie targowiska �Jarmark Europa� oraz na okolicznych terenach działa przynajmniej 
1100-1200 stanowisk wietnamskich (rys. 4.1.). Przy czym liczba ta obejmuje tylko 
stanowiska, gdzie towary są sprzedawane przez Wietnamczyków lub gdzie są oferowane 
typowo wietnamskie produkty (np. jedzenie wietnamskie). Pominięte mogły zostać stoiska 
wietnamskie obsługiwane przez nie-Azjatów.  

Wietnamczycy koncentrują się w pewnych częściach bazaru. Ich stoiska ciągną się od 
połowy ulicy Zielenieckiej i biegną w kierunku Targowej oraz są ulokowane wzdłuż torów 
kolejowych od strony zachodniej. Liczne wietnamskie kramy usytuowane są również w 
okolicach dworca PKS �Stadion� na mniejszym targowisku nie będącym już częścią 
�Jarmarku Europa�. W sąsiedztwie �Jarmarku� i dworca znajduje się też dość duże skupisko 
wietnamskich minihurtowni. 

Wietnamczycy zajmują się głównie sprzedażą wyrobów tekstylnych i jedzenia 
azjatyckiego. W przypadku barów wietnamscy migranci jako pierwsi zaczęli oferować na 
szeroką skalę szybkie, tanie dania etniczne i opanowali tę niszę rynkową. Jeżeli idzie o import 
i sprzedaż wyrobów tekstylnych tu konkurencja jest większa, zarówno między różnymi 
grupami migrantów, jak też między polskimi i cudzoziemskimi kupcami. Choć Wietnamczycy 
twierdzą, że unikają sprzedaży tych samych towarów co polscy kupcy, zdarzyło się jednak, że 
te same artykuły pojawiały się na polskich i wietnamskich stoiskach. Wietnamscy kupcy 
handlują głównie bawełnianymi skarpetami, rękawiczkami, szalikami, nakryciami głowy, 
parasolkami, bielizną, damskimi bluzkami, spódnicami i spodniami, męskimi koszulami 
flanelowymi, dżinsami, kurtkami puchowymi, kapciami i obuwiem sportowym. 
Wietnamczycy dotychczas raczej nie zajmowali się droższymi ubraniami, takimi jak: 
garnitury, płaszcze, podróbki najdroższych marek odzieży, wełnianymi swetrami oraz 
rajstopami,  piżamami, artykułami spożywczymi (oprócz gotowych potraw w barach i typowo 
azjatyckich produktów żywnościowych), biżuterią, zegarkami, płytami kompaktowymi, grami 
na CD, kasetami, kosmetykami, meblami, sprzętem AGD, wyrobami z plastiku i metalu.  

Pogorszenie się sytuacji gospodarczej w Polsce oraz nowe przepisy utrudniające 
wymianą handlową z migrantami z krajów byłego ZSRR, powodują, że generalnie kupcy 
znajdują się w coraz trudniejszym położeniu. Zaostrzeniu uległa konkurencja między 
handlarzami. Azjatyccy przedsiębiorcy wyraźnie lepiej radzą sobie w tej sytuacji (o czym 
świadczy ich ekspansja na bazarze i mniejsza rotacja wśród cudzoziemskich najemców 
stoisk). To wywołuje niechęć i wrogość polskich kupców. Przeciwdziałanie by Wietnamczycy 
wynajmowali kolejne stanowiska na Stadionie Dziesięciolecia, uniemożliwianie im handlu na 
osiedlowych bazarkach czy składanie donosów na policję to przykłady walki polskich 
kupców z wietnamskimi migrantami. Na powodzenie Wietnamczyków składa się tymczasem 
wiele czynników, wśród których najważniejsze są niższe ceny oferowanych przez nich 
towarów. Ma to szczególne znaczenie w sytuacji obecnej recesji gospodarczej i zubożenia 
Polaków. Migranci zadawalają się również mniejszymi zyskami z każdej sprzedanej sztuki 
towaru. Azjatyckim kupcom łatwiej nabywać towar bezpośrednio u producentów i 
importować do Polski tanie artykuły wprost z Azji. Polscy kupcy zarzucają wietnamskim 
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konkurentom oszustwa celne, które pozwalają im później taniej sprzedawać towary. Na 
korzyść Wietnamczyków działa także to, że mimo niskiej ceny sprzedawane przez nich 
towary nie mają opinii produktów najgorszej jakości tak jak produkty oferowane przez 
naręcznych handlarzy z południa i wschodu Europy, choć niewątpliwie są  uważane za 
produkty raczej niezbyt dobrej jakości, gorszej od towarów oferowanych przez Polaków. 
Towary sprzedawane przez Wietnamczyków są jednak zapakowane, a każdy kupujący 
otrzymuje dodatkowo plastikową torebkę. Wietnamczycy bardziej się również starają podczas 
obsługi klientów. Aktywnie przekonują ich do zakupów, nie okazują zniecierpliwienia, gdy 
klienci oglądają długo rzeczy, mierzą je i grymaszą. Częściej godzą się na niewielkie 
opuszczenie ceny towaru. Wietnamczycy mogą też mieć więcej klientów, gdyż ich stoiska są 
zwykle dłużej otwarte niż polskie kramy. Mimo protestów polskich kupców i ograniczeń ze 
strony gospodarzy targowiska w wynajmowaniu stanowisk Wietnamczykom, wietnamscy 
kupcy wciąż kontynuują swoją ekspansję zarówno zdobywając kontrolę nad nowymi 
stoiskami (np. poprzez nieformalne podnajmowanie punktów handlowych od Polaków), jak i 
poszerzając sprzedawany asortyment. Jeszcze do niedawna Wietnamczycy nie sprzedawali 
takich artykułów jak buty czy płyty CD.  

Jednym z pytań dotyczących funkcjonowania �wietnamskiego� targowiska, na które 
poszukiwaliśmy odpowiedzi, jest to, czy stoiska są wynajmowane przez pojedyncze osoby 
lub małe firmy rodzinne, czy też mamy raczej do czynienia z wąską grupą wietnamskich 
przedsiębiorców kontrolujących handel na Stadionie. Zarówno liderzy wietnamscy, jak i 
przedstawiciele �Jarmarku Europa� twierdzą, że rzadko się zdarza, by jeden Wietnamczyk 
wynajmował kilka stoisk. Regulamin targowiska w języku wietnamskim został jednak 
wydrukowany tylko w 300 kopiach, co jest przynajmniej trzy lub czterokrotnie mniej niż 
faktyczna ilość wietnamskich stoisk. Sprawę komplikuje też fakt istnienia procederu 
nieformalnego podnajmowania miejsc handlowych powodujący, że pewna liczba stoisk 
formalnie wynajmowanych przez Polaków może być faktycznie użytkowana przez 
imigrantów. 

Wiadomo też, że z targowiskiem związana jest grupa dość majętnych biznesmenów, 
którzy mają tam po kilka stoisk i zatrudniają wielu pracowników. W tym przypadku szef, 
czyli właściciel firmy wynajmującej stoiska, zatrudnia kierownika, który dba o jego interesy i 
nadzoruje wszystkie punkty sprzedaży prowadzone przez poszczególnych kupców. 
Prowadzący stoisko migrant lub para Wietnamczyków może zatrudniać na własny koszt 
pomocników, np. kogoś do noszenia towarów lub do ochrony. Pracownicy każdego szczebla 
dostają jako wynagrodzenie ustalony procent od utargu.  

Awansem dla Wietnamczyków jest możliwość przejścia z dystrybucji na import 
towarów, uważany za coś bardziej dochodowego i prestiżowego, choć znacznie trudniejszego. 
Tego rodzaju działalność wymaga posiadania zarejestrowanej w Polsce firmy oraz 
odpowiedniego kapitału finansowego. Niezbędna jest do tego znajomość języków obcych, 
prawa handlowego oraz wiedza skąd i jak importować produkty. Kupcy, którzy odnieśli 
sukces, zaczynają importować towar na potrzeby własne i innych handlarzy. Niektórzy  
zakładają hurtownie i skupiają się tylko na imporcie towarów. Przykładem takiej kariery jest 
życiorys pewnego Wietnamczyka, który po przyjeździe z Rosji do Warszawy wynajął 
stanowisko na Stadionie i wspólnie z żoną zaczął tam sprzedawać parasolki. Interes szedł 
dobrze, co pozwoliło mu na wynajęcie kolejnych stoisk, a potem rozpoczęcie importu 
chińskich parasolek dla siebie i innych kupców na bazarze.  

Także najemnik prowadzący stoisko na bazarze może po pewnym czasie 
usamodzielnić się, choć trudno jest mu całkowicie uniezależnić się od swojego szefa. Wielu 
migrantów skazanych jest na pracę jako najemnicy lub nieformalne podnajmowanie stoiska 
od innych przedsiębiorców, gdyż tylko osoby o uregulowanym statusie w Polsce, posiadające 
tu zarejestrowaną działalność gospodarczą mogą samodzielnie wynająć punkt handlowy. 
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Podnajmujący stoisko musi na ogół zaopatrywać się w towar u byłego szefa. Nawet oficjalnie 
wynajmując stoisko, pracownik jest często w pewien sposób zależny od byłego szefa, gdyż to 
poprzedni wynajmujący wskazuje następnego najemcę.  

Fakt, że wśród Wietnamczyków mamy do czynienia z dużą liczbą sprzedawców 
oferujących ten sam lub podobny towar po identycznych lub zbliżonych cenach mógłby 
wskazywać na to, że bazar działa na zasadach zbliżonych do modelowego rynku idealnie 
konkurencyjnego. Wyniki badania przemawiają jednak za czymś innym. Handel 
poszczególnymi rodzajami asortymentu jest kontrolowany przez wąską grupę biznesmenów 
zajmujących się dystrybucją danego towaru i/lub jego importem. Często pojedynczy 
wpływowi przedsiębiorcy monopolizują sprzedaż pewnego typu towarów lub robi to wąska 
grupa kupców specjalizujących się w pewnej branży. W tej drugiej sytuacji kupcy ściśle ze 
sobą współpracują realizując wspólną strategię handlową. Ustalają na przykład jedną cenę za 
dany towar, planują wielkość importu i rodzaj sprzedawanych produktów. Wspólnie 
sprowadzanie towaru pozwala im obniżyć koszty jego zakupu i importu. Taki wzór 
organizacji handlu potwierdzają obserwacje pracowników �Damisu�, że gdy pojawia się jakiś 
nowy produkt, to równocześnie na kilku stoiskach. Dzięki współpracy kupcy zajmujący się 
jedną branżą nie konkurują między sobą. Mogą też minimalizować bezpośrednią konkurencję 
z Polakami unikając sprzedaży tych samych towarów co polscy kupcy.  

Bazar na Stadionie Dziesięciolecia jest nie tylko miejscem pracy co najmniej kilku 
tysięcy Wietnamczyków przebywających w Polsce. Nie tylko załatwiane są tu interesy i 
nawiązywane kontakty handlowe. To wielkie targowisko pełni również wiele innych funkcji. 
Stanowi ono centrum skupiające i integrujące wietnamską społeczność w Polsce. Nie tylko 
konsoliduje liczną i prężną zawodowo grupę, ale i skupia ludzi, którzy wspólnie dzielą trudy 
życia na emigracji. Wietnamczycy pracujący na Stadionie często wspólnie wynajmują 
mieszkania i razem spędzają czas wolny. Bazar jest więc też miejscem kontaktów 
towarzyskich. W zdominowanej przez Wietnamczyków części targowiska widać, jak migranci 
gwarnie rozmawiają, wesoło żartują, grają w gry. Na bazarze następuje wymiana doświadczeń 
nie tylko związanych z pracą i życiem Wietnamczyków w Polsce, ale i informacji 
dotyczących tego, co się dzieje w Wietnamie. Przy niektórych wietnamskich stoiskach oraz na 
tablicach rozwieszonych w �wietnamskiej� części bazaru znajdują się rozmaite ogłoszenia 
głównie w języku wietnamskim. Wśród nich są na przykład ogłoszenia dotyczące przelotów 
lotniczych, rozmów międzynarodowych, meczy wietnamskiej ligi piłki nożnej. Za pomocą 
ogłoszeń w języku polskim wietnamscy migranci komunikują się z Polkami. Emerytki 
szukają pracy jako opiekunki do dzieci, bezrobotni oferują się do sprzątania lub rozładunku 
towarów, Wietnamczycy poszukują mieszkań lub lokali na magazyny w okolicach bazaru. 
Częstość kontroli wietnamskich kupców na Stadionie i sposób ich przeprowadzania jest dla 
Wietnamczyków wskaźnikiem stosunku do nich polskich władz.   

Takie skupisko wietnamskie wpływa na zachowanie swojej kultury, umocnienie 
poczucia tożsamości etnicznej i solidarności wewnątrzgrupowej. Jest to istotne w przypadku 
Wietnamczyków w Polsce, którzy, zdaniem Teresy Halik (2000), mimo, że dosyć łatwo 
przystosowują się zewnętrznie do nowych warunków, odczuwają potrzebę, by w sferze 
prywatnej zachować kulturową tożsamość. Z kontaktów między wietnamskimi migrantami na 
targowisku rodzą się pomysły imprez o kulturalnym i rozrywkowym charakterze. Tam też są 
propagowane informacje o takich wydarzeniach. Stadion Dziesięciolecia jest również 
najlepszym miejscem, gdzie można zaopatrzyć się w prasę wietnamską, zarówno tę 
przywożoną z Wietnamu, jak i tę wydawaną w Polsce. Wśród tytułów wydawanych w Polsce 
trzeba wymienić: �Que Viet� -  wydawaną w największej liczbie (około tysiąca egzemplarzy) 
gazetę towarzystwa �Solidarność i Przyjaźń�, �Phuong Dong� - najstarszą gazetę 
wietnamskich migrantów niegdyś firmowaną przez Towarzystwo Społeczno-Kulturalne 
Wietnamczyków w Polsce ukazującą się w kilkuset egzemplarzach, �Dan Chim Viet� - 
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prywatną gazetę grupy Wietnamczyków od lat mieszkających w Polsce o nakładzie 100 - 200 
egzemplarzy oraz �Que Huong� - gazetkę ambasady wietnamskiej w Polsce.   

Od połowy lat 90. następował dynamiczny rozwój instytucji etnicznych. Na i przy 
targowiskach powstały sklepy i punkty usługowe na potrzeby Wietnamczyków mieszkających 
w stolicy. Przy bazarze, szczególnie w częściach położonych w pobliżu dworca �Stadion�, 
rozwinęły się etniczne usługi na przykład zakłady fryzjerskie czy  wypożyczalnie kaset video. 
W wietnamskich sklepach oprócz prasy można kupić książki, kasety i płyty z wietnamską 
muzyką, specjalne naczynia i przyrządy kuchenne. Przede wszystkim sprzedawane są tam 
jednak rozmaite artykuły żywnościowe, takie jak: makaron, ryż, przyprawy, egzotyczne 
owoce i warzywa, herbata, ryby, lekarstwa.  

Na Stadionie i w jego najbliższych okolicach znajduje się przynajmniej kilkanaście 
barów wietnamskich i spotkać tam można co najmniej kilku obnośnych handlarzy z 
jedzeniem. Część z barów umiejscowiona jest przy głównych ciągach komunikacyjnych 
targowiska, między wejściem na bazar od strony ronda Waszyngtona oraz przy dworcu 
�Stadion�. Bary znajdujące się wewnątrz �wietnamskiej� części bardziej nastawione są na 
wietnamskich klientów, co widać, po bardziej egzotycznej i bogatszej ofercie kulinarnej. 
Lokale gastronomiczne są nie tylko miejscem spożywania posiłków i kupowania ich na 
wynos, ale i areną spotkań Wietnamczyków, tak towarzyskich, jak i tych związanych z 
interesami.  

Przy Stadionie prężnie działa też oddział towarzystwa �Solidarność i Przyjaźń�. 
Koncentracja przestrzenna na targowisku nie tylko ułatwia Wietnamczykom samoorganizację, 
wymianę informacji, zbiórki pieniędzy ale i umożliwia grupie najbardziej wpływowych 
Wietnamczyków kontrolę nad resztą migrantów. Na bazarze panują określone wzory 
zachowania i wszyscy muszą się podporządkować ściśle ustalonej hierarchii. Dzięki temu 
Wietnamczyków w stolicy jako grupę cechuje dość wysoki stopień samoorganizacji, co 
pomaga im osiągnąć sukces na polskim rynku i lepiej zaadoptować się do życia w Polsce. 
Sprawia to też, że wietnamscy migranci są w stanie rozwiązywać większość problemów we 
własnej grupie oraz wymusić na członkach społeczności uczciwe i kooperatywne zachowanie. 
Wśród Wietnamczyków istnieje na przykład specjalna rada mediacyjna, która pomaga 
zwaśnionym stronom w rozwiązaniu konfliktów. Jednostki łamiące ustalone reguły są 
skutecznie usuwane ze społeczności. W wietnamskiej prasie drukowane są ostrzeżenia przed 
wietnamskimi złodziejami lub oszustami. Gdy Wietnamczycy nie mogą sami uporać się z 
członkami własnej grupy, proszą o pomoc polską policję. 

 
Podsumowanie 
Badanie pokazało, że stolica jest silnym magnesem przyciągającym cudzoziemców z 

krajów rozwijających się wśród których, według oficjalnych statystyk, dominują migranci z 
Ukrainy, Białorusi, Rosji, Rumunii, Bułgarii, Wietnamu, Kazachstanu, Armenii, byłej 
Jugosławii, Chin i Turcji. Dostarczyło również dowodów na słuszność tezy o istotnej roli 
obcokrajowców w życiu miasta i jego mieszkańców. W tym kontekście uderza mała ilość 
odrębnych statystyk dotyczących cudzoziemców w Warszawie i w województwie 
mazowieckim. Oprócz gromadzenia, opracowywania i szerszego udostępniania oficjalnych 
danych przez odpowiednie urzędy celowe zatem zdaje się wspieranie przez miasto dalszych 
badań naukowych dotyczących zjawiska obecności w stolicy imigrantów. 

Sondaż wśród Warszawiaków udowodnił, że obcokrajowcy z krajów mniej 
rozwiniętych gospodarczo od Polski są wyraźnie obecni w percepcji społecznej. Warszawiacy 
wyróżniają trzy kategorie cudzoziemców związane z regionem pochodzenia migrantów. 
Zdaniem 63% mieszkańców stolicy najliczniejszą grupą obcokrajowców w Warszawie są 
przybysze z Dalekiej Azji, głównie Wietnamczycy. Ta najbardziej widoczna przez Polaków 
grupa cudzoziemców jest też znacznie pozytywniej postrzegana niż dwie pozostałe grupy 
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obcokrajowców: migranci zza wschodniej granicy i przybysze z południowej Europy 
utożsamiani przez warszawiaków z Romami z Rumunii. 

Okazało się, że mieszkańcy metropolii nie tylko często spotykają cudzoziemców na 
ulicach swojego miasta, ale i korzystają z ich usług. Choć nasze badanie nie pozwala 
odpowiedzieć na pytanie, jaki procent warszawiaków był klientami Wietnamczyków, 
wiadomo, że nie mniej niż 39%. Badanie, z jednej strony, potwierdziło znaczną rolę, jaką 
cudzoziemcy odgrywają w handlu i usługach w stolicy, z drugiej ujawniało niepokój 
warszawiaków spowodowany napływem imigrantów do miasta i wagę stereotypów 
etnicznych jako czynników modyfikujących ocenę korzyści związanych z pobytem 
cudzoziemców w Polsce. Ponad połowa respondentów dostrzegała jednak jakieś pozytywne 
strony tego zjawiska, nawet jeżeli  równocześnie widziała też negatywne aspekty obecności 
obcokrajowców w Polsce. Dość duża grupa osób całkowicie przeciwnych pobytowi 
migrantów w stolicy (1/3 badanych) może być wynikiem wymagania od ankietowanych 
ustosunkowania się do bardzo abstrakcyjnej kwestii, co jak wiadomo silnie uruchamia 
procesy stereotypizacji.  

Badanie dostarczyło dowodów na to, że w mieście zaczynają powoli wyłaniać się 
skupiska etniczne. Ich zaczątki tworzą się w najtańszych rejonach miasta. Dość często 
najpierw następuje koncentracja przestrzenna miejsc pracy cudzoziemców, a dopiero później 
obcokrajowcy zaczynają szukać mieszkań w tej samej okolicy. Widać, że miejsce i charakter 
pracy imigrantów obok ceny odgrywają decydującą rolę w wyborze przez cudzoziemców 
miejsca zamieszkania. Proces tworzenia się etnicznych skupisk mieszkalnych przebiega 
jednak bardzo powoli. Mimo, że obcokrajowcy chcieliby zamieszkiwać blisko siebie, 
obawiają się zbytniej koncentracji, by nie prowokować w ten sposób agresji pewnych grup 
Polaków. Migranci starają się, by ich miejsca zamieszkania pozostały jak najbardziej 
niewidoczne. 

Potwierdziło się nasze przypuszczenie, że Wietnamczycy są nie tylko widoczną i 
ważną grupą na warszawskim rynku pracy, ale tworzą dobrze zorganizowaną społeczność z 
rozwiniętymi instytucjami etnicznymi. Życie wietnamskich imigrantów koncentruje się wokół 
targowisk umiejscowionych na i w okolicach Stadionu Dziesięciolecia, na których znajduje 
się  przynajmniej 1100-1200 wietnamskich stoisk, działają wietnamskie bary, sklepy, punkty 
usługowe i przy którym istnieje oddział towarzystwa �Solidarność i Przyjaźń� organizujący 
wietnamską społeczność.  

Paradoksalnie pogorszenie się sytuacji ekonomicznej kraju działa może na korzyść 
wietnamskich przedsiębiorców, którzy są w stanie zaproponować polskim zubożałym 
klientom bardziej konkurencyjne ceny na swoje towary i usługi. Oprócz warunków 
ekonomicznych niezwykle istotne jest to jak wyglądać będzie polskiego polityka państwa 
wobec grup imigranckich obecnych na polskim rynku pracy oraz jaka atmosfera społeczna 
będzie towarzyszyła obecności cudzoziemców. Oprócz najlepiej zintegrowanej, dość wąskiej 
grupy wietnamskich absolwentów polskich uczelni i ich rodzin, pobyt reszty Wietnamczyków 
może mieć dość tymczasowy charakter. Wiąże się on z korzystnymi dla tej grupy 
możliwościami w Polsce. Zmiana sytuacji � pogorszenie się warunków życia i prowadzenia 
działalności gospodarczej w Polsce lub pojawienie się gdzieś indziej atrakcyjniejszych 
perspektyw � może spowodować wyjazdy Wietnamczyków z Polski. Przy braku silnych 
czynników wypychających migrantów z Polski lub przyciągających ich za granicą możliwy 
jest też inny scenariusz, w kierunku którego powoli ewoluuje sytuacja. Wietnamscy migranci 
zadomowią się w Polsce i z tymczasowych gości staną się mieszkańcami kraju nad Wisłą.   
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Załączniki 
 
Tabela 4.1. Liczba obcokrajowców z mniej rozwiniętych krajów w Polsce na dzień 31 

grudnia 1999 roku.  

Kraj Ogółem Osiedlenie Zamieszkanie na 
czas oznaczony 

Ogółem 45,097 25,855 19,242 

Algieria 359 296 63 
Armenia 1,349 473 876 
Białoruś 2,330 1,468 862 
Bułgaria 1,242 968 274 
Chiny 617 155 462 
Chorwacja 170 124 46 
Indie 529 126 403 
Irak 298 213 85 
Jordania 273 162 111 
Kazachstan 648 338 310 
Liban 194 148 46 
Libia 472 65 407 
Mongolia 334 85 249 
Rumunia 261 185 76 
Rosja 4,653 3,411 1,242 
Syria 490 338 152 
Turcja 389 189 200 
Ukraina 7,357 4,399 2,958 
Wietnam 3,277 1,492 1,785 
Jugosławia 1,279 451 828 

Źródło: MSWiA (opracowanie Agata Górny) (za Marek Okólski, 2000). 
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Tabela 4.2. Zgody na pracę dla najliczniejszych grup obcokrajowców ze słabiej 
rozwiniętych krajów wydane w 1998 i 1999 roku 

Zawód 

Kraj Ogółem 
Kierownik Właściciel Ekspert Nauczyciel 

Robotnik 
wykwalifi-

kowany 

Robotnik 
niewykwali-

fikowany 
Inni 

1998         
Ogółem 16,928 3,496 4,633 2,368 1,637 1,758 461 2,575 

Ukraina 2,311 55 213 262 392 511 376 502 
Wietnam 1,779 99 1160 96 3 331 8 82 
Rosja 823 92 205 169 89 37 11 220 
Chiny 736 65 399 57 4 162 - 49 
Białoruś 688 34 97 99 85 192 18 163 
Turcja 505 73 277 95 1 28 2 29 
Indie 485 147 167 63 7 23 2 76 
Korea Płd. 420 171 49 102 2 6 - 90 
Armenia 390 13 225 68 10 37 6 31 
Bulgaria 353 28 213 30 3 47 1 31 
1999         
Ogółem 17,116 4,184 4,154 2,510 1,890 1,479 385 2,514 

Ukraina 2,532 117 411 379 495 383 289 458 

Wietnam 1,467 208 820 42 2 337 3 55 
Rosja 792 110 155 173 100 41 12 201 
Chiny 685 80 334 57 5 151 24 34 
Białoruś 660 38 99 108 100 119 13 183 
Indie 505 164 159 77 8 17 3 77 
Turcja 485 135 147 121 - 42 1 39 
Bułgaria 443 29 335 18 5 30 5 21 
Korea Płd. 408 193 43 45 3 5 - 119 
Armenia 266 41 142 38 7 20 4 14 

Źródło: Krajowy Urząd Pracy (za: Okólski, 2000). 
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Tabela 4.3. Zgody na pracę dla cudzoziemców według kraju pochodzenia i grup zawodowych w układzie wojewódzkim wydane w 2000 r. 
 

Kierownicy (firmy) Ogółem grupy zawodowe 

Kontynent i kraje 
pochodzenia Ogółem 

Razem W tym 
właściciel Eksperci Prac. 

biurowi 

Robotnicy 
wykwalifi

kowani 

Robotnicy 
niewykwalif

ikowani 
Medyczne Nauczyciele Artyści Rolnicy Budowlańcy Inne 

grupy 

Ogółem 17,802 7,859 4,302 4,305 2,117 2,375 661 392 2,276 562 104 414 13,936 
MAZOWIECKIE 8,831 4,515 2,230 1,628 1,364 959 365 150 602 294 3 78 7,704 
              
KRAJE:              
UKRAINA 891 164 102 240 161 252 74 50 138 73 1 6 623 
WIETNAM 656 437 379 33 17 123 46 0 0 2 0 0 654 
TURCJA 423 192 139 53 74 81 23 0 0 0 0 42 381 
BIAŁORUŚ 403 78 55 111 78 121 15 11 38 85 0 9 260 
ROSJA 366 121 62 122 59 56 8 18 9 74 0 3 262 
CHINY 350 208 191 35 50 28 29 4 0 0 0 0 346 
INDIE 312 169 78 23 64 40 16 0 4 0 0 0 308 
AFRYKA 112 35 5 41 25 9 2 0 34 1 0 0 77 
AMERYKA PŁD. 27 11 3 4 8 1 3 0 2 2 0 0 23 
UNIA EUROPEJSKA 3,178 1,921 583 607 559 51 40 14 263 15 1 11 2,874 
AMERYKA PŁN. 458 263 109 113 72 6 4 4 74 2 0 0 378 
AUSTRALIA 61 25 1 17 19 0 0 2 17 0 0 0 42 

Źródło: Krajowy Urząd Pracy.  
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Tabela 4.4. Wizy pobytowe i wizy z prawem do pracy dla najliczniejszych grup 
obcokrajowców ze słabiej rozwiniętych krajów wydane w latach 1998-2000.  

OBYWATELSTWO RODZAJE WIZ 1998 1999 2000 

ARMENIA Wizy z prawem do pracy 324 26 2 
  Wizy pobytowe 2,804 754 291 
BIAŁORUŚ Wizy z prawem do pracy 388 85 39 
  Wizy pobytowe 1,996 1,234 834 
BUŁGARIA Wizy z prawem do pracy 223 165 124 
  Wizy pobytowe 2,027 1,045 990 
CHINY Wizy z prawem do pracy 704 83 14 
  Wizy pobytowe 440 377 277 
INDIE Wizy z prawem do pracy 417 105 55 
  Wizy pobytowe 539 306 209 
JUGOSŁAWIA Wizy z prawem do pracy 117 27 8 
  Wizy pobytowe 472 347 188 
KAZACHSTAN Wizy z prawem do pracy 27 10 6 
  Wizy pobytowe 786 473 401 
KOREA POŁUDNIOWA Wizy z prawem do pracy 271 28 44 
  Wizy pobytowe 798 379 171 
LIBIA Wizy z prawem do pracy 3 3 1 
  Wizy pobytowe 1,062 426 241 
MONGOLIA Wizy z prawem do pracy 201 34 10 
  Wizy pobytowe 404 199 105 
ROSJA Wizy z prawem do pracy 594 155 51 
  Wizy pobytowe 2,932 1,607 1,119 
RUMUNIA Wizy z prawem do pracy 14 7 4 
  Wizy pobytowe 305 209 149 
SYRIA Wizy z prawem do pracy 60 5 12 
  Wizy pobytowe 382 125 90 
TURCJA Wizy z prawem do pracy 349 89 60 
  Wizy pobytowe 263 179 160 
UKRAINA Wizy z prawem do pracy 1,374 269 186 
  Wizy pobytowe 3,273 2,659 2,363 
WIETNAM Wizy z prawem do pracy 1,596 86 15 
  Wizy pobytowe 2,619 534 205 
Wizy z prawem do pracy, Razem 10,505 2,015 1,064 
Wizy pobytowe, Razem 32,849 17,959 12,382 
OGÓŁEM    43,355 19,977 13,451 

Źródło: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. 
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Tabela 4.5. Decyzje o wydaleniu wydane woj. warszawskim/mazowieckim w latach 
1998-2000 dotyczące najliczniejszych grup cudzoziemców z krajów słabiej rozwiniętych. 

OBYWATELSTWO DECYZJE O 
WYDALENIU 1998 1999 2000 

AFGANISTAN Wydane 151 189 338 

  
Liczba osób objętych 
decyzją 192 224 472 

ARMENIA Wydane 875 694 571 

  
Liczba osób objętych 
decyzją 972 746 633 

BIAŁORUŚ Wydane 278 385 601 

  
Liczba osób objętych 
decyzją 278 385 605 

BUŁGARIA Wydane 1,360 1,413 1,081 

  
Liczba osób objętych 
decyzją 1,411 1,455 1,111 

MOŁDOWA Wydane 382 463 673 

  
Liczba osób objętych 
decyzją 386 468 707 

ROSJA Wydane 239 324 520 

  
Liczba osób objętych 
decyzją 239 336 631 

RUMUNIA Wydane 1,537 969 904 

  
Liczba osób objętych 
decyzją 2,264 1,269 1,118 

SRI LANKA Wydane 299 157 40 

  
Liczba osób objętych 
decyzją 303 159 40 

UKRAINA Wydane 1,247 2,521 3,095 

  
Liczba osób objętych 
decyzją 1,273 2,571 3,143 

WIETNAM Wydane 223 288 314 

  
Liczba osób objętych 
decyzją 241 296 332 

Wydane, Razem   7,955 8,531 9,226 
Liczba osób objętych decyzją, Razem 8,969 9,120 9,987 

Źródło: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. 
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Tabela 4.6. Percepcja dynamiki napływu cudzoziemców w ostatnich 3-5 latach. 
Szybko wzrasta ich liczba 42,2% 
Powoli wzrasta ich liczba 31,2% 
Cały czas jest ich tyle samo 14,2% 
Powoli zmniejsza się ich liczba 1,8% 
Szybko zmniejsza się ich liczba 0,1% 
Trudno powiedzieć 10,6% 
Ogółem 100,0% 

Źródło: ISS UW. 
 
Tabela 4.7. Ocena korzyści z obecności w Polsce cudzoziemców z krajów mniej 

rozwiniętych gospodarczo.  
Tak 8,6% 
Większości tak 12,4% 
Części tak, części nie 32,0% 
Większości nie 18,7% 
Nie 12,9% 
Trudno powiedzieć 15,5% 
Ogółem 100,0% 

Źródło: ISS UW. 
 
Tabela 4.8. Jakie trzy główne kategorie migrantów ze względu na pochodzenie 

wyróżniają warszawiacy 
Kategorie migrantów Liczba wskazań Procent wskazań ważnych 
Były ZSRR 238 29,1 
Azjaci 515 62,9 
Romowie 66 8,1 
Ogółem 819 100,0 
Braki danych i inne 
odpowiedzi 185  

N (1004)  
Źródło: ISS UW. 
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Tabela 4.9. Wszystkie największe grupy cudzoziemców wskazane przez 

warszawiaków 

Kategorie migrantów Liczba wskazań Procent wskazań 
ważnych 

Były ZSRR - bez specyfikacji 39 4,7 
Białoruś 4 0,5 
Rosja 141 16,8 
Ukraina 47 5,6 
Ormianie 7 0,8 
Azjaci - bez specyfikacji 228 27,2 
Wietnamczycy 221 26,4 
Koreańczycy 30 3,6 
Chińczycy 36 4,3 
Murzyni 8 1,0 
Rumunii 51 6,1 
Cyganie/Romowie 15 1,8 
Bułgarzy, Albańczycy, Jugosłowianie 3 0,4 
Arabowie 3 0,4 
Żydzi 4 0,5 
Ogółem 837 100,0 
Braki danych i inne odpowiedzi 167  
N (1004)  

Źródło: ISS UW. 
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Tabela 4.10. Liczba stypendystów wietnamskich na polskich wyższych uczelniach w 
latach 1957-2000. 
Rok Liczba studentów Rok Liczba studentów 
1957/1958 40 1979/1980 118 
1958/1959 60 1980/1981 111 
1959/1960 61 1981/1982 117 
1960/1961 60 1982/1983 125 
1961/1962 60 1983/1984 112 
1962/1963 50 1984/1985 112 
1963/1964 34 1985/1986 100 
1964/1965 30 1986/1987 87 
1965/1966 43 1987/1988 72 
1966/1967 142 1988/1989 66 
1967/1968 264 1989/1990 77 
1968/1969 387 1990/1991 85 
1969/1970 540 1991/1992 95 
1970/1971 725 1992/1993 99 
1971/1972 819 1993/1994 111 
1972/1973 814 1994/1995 134 
1973/1974 755 1995/1996 144 
1974/1975 616 1996/1997 155 
1975/1976 443 1997/1998 85 
1976/1977 312 1998/1999 187 
1977/1978 199 1999/2000 168 
1978/1979 148   

Źródło: Roczniki Statystyczne GUS, różne lata. 
 
Tabela 4.11. Struktura klientów �Jarmarku Europa�. Procentowy udział każdego typu 

klientów w poszczególnych latach. 
Typ klientów 1996 1997 1998 1999 
Krajowi hurtowi 16 19 26 22 
Krajowi detaliczni 26 19 42 48 
Zagraniczni hurtowni 32 40 22 18 
Zagraniczni detaliczni 26 20 10 12 

Źródło: www.jarmark.damis.pl. 
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Rysunek 4.1. Plan �wietnamskiej� części targowiska na Stadionie Dziesięciolecia i w jego okolicach 
(patrz oddzielny plik)
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