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Wprowadzenie 

Podstaw� analiz poni�szego badania był sonda� na próbie 800 osób, wylosowanej z 
zawieraj�cej 574 000 adresów bazie osób wyje�d�aj�cych do pracy sezonowej do Niemiec w 
latach 1998-2000. Baza ta tworzona była w ramach działaj�cego do 2002 roku Krajowego 
Urz�du Pracy. Zrealizowali�my równie� badania jako�ciowe - jedno w mie�cie poło�onym w 
województwie kujawsko-pomorskim, a drugie w województwie lubelskim. 
Przeprowadzili�my 27 wywiadów z migrantami sezonowymi do Niemiec. Zrealizowanych 
zostało równie� 17 wywiadów w jednym z powiatów województwa warmi�sko-mazurskiego 
z kobietami migruj�cymi sezonowo do Hiszpanii. Przeprowadzone zostały równie� wywiady 
z niemieckimi pracodawcami, zatrudniaj�cymi pracowników sezonowych z Polski. 
Korzystali�my tak�e z wiedzy lokalnych ekspertów, lokalnej i krajowej prasy oraz z 
ró�norodnych danych o charakterze urz�dowym i statystycznym. Wa�ny punkt odniesienia 
stanowiły wcze�niejsze badania prowadzone zarówno w Polsce i w Niemczech. 

Koncentrowali�my si� na migracji sezonowej do Niemiec. W pełni uzasadniała to 
skala wyjazdów do tego kraju, si�gaj�ca 300 000 osób rocznie. �aden inny kraj nie korzysta 
na tak� skal� z polskich pracowników sezonowych. Poza zasi�giem naszych zainteresowa� 
pozostały inne grupy pracownicze. S�dzili�my jednak, �e wła�nie koncentracja na jednej 
grupie (wymuszona tak�e ograniczonymi �rodkami), przyniesie pogł�bion� wiedz� w tej 
wła�nie kwestii. 

Nie bez znaczenia był równie� taki argument, �e OBM ISS UW zajmował si� 
intensywnie w ostatnich latach migracj� nie rejestrowan�, zasilaj�c� w zasadzie niemal 
wył�cznie drugorz�dny segment rynku pracy. Zagadnienie to zostało przez nas 
wszechstronnie rozpoznane, o czym �wiadczy mi�dzy innymi syntetyzuj�ca ksi��ka pod 
redakcj� Ewy Ja�wi�skiej i Marka Okólskiego (2002) Ludzie na hu�tawce. Migracje miedzy 
peryferiami Polski i Zachodu. Nic nie wskazuje na to, aby opisany stan rzeczy ulegał jakim� 
gwałtownym zmianom po wej�ciu Polski do Unii Europejskiej. Co znamienne, nie ujawnił si� 
wyra�ny trend do legalizowania własnego pobytu. 

Migracje sezonowe stanowi� bez w�tpienia stały element procesów migracyjnych 
zachodz�cych mi�dzy Polsk� a krajami Unii Europejskiej. Mo�na chyba nawet mówi� o 
pewnym rodzaju wzajemnego uzale�nienia. Z jednej strony, trudno byłoby obej�� si� 
zachodnioeuropejskim pracodawcom bez taniej, stosunkowo mało wymagaj�cej nie 
aspiruj�cej do szukania mo�liwo�ci dłu�szego pobytu w kraju przyjmuj�cym siły roboczej. Z 
drugiej strony za� dochody uzyskiwane z migracji stanowi� wa�ny element bud�etów 
domowych, pozwalaj� na zaspokojenie cz�sto głównie elementarnych potrzeb. 

Zyski płyn�ce z tego uzale�nienia mierzone w krótkim okresie czasu, na przykład po 
ka�dym sezonie, z pewno�ci� przewy�szaj� koszty. Działalno�� gospodarcza 
zachodnioeuropejskich firm czy gospodarstw rolnych przynosi godziwe dochody, a polscy 
pracownicy sezonowi dysponuj� �rodkami, które mog� przeznaczy� na wa�ne dla siebie cele - 
remont mieszkania, zakup szkolnych podr�czników, kupno samochodu, spłata długów czy 
egzystencjalne przetrwanie przez pozostałe miesi�ce w roku. 

Gdy jednak patrzymy na problem w dłu�szej perspektywie czasowej, wtedy oprócz 
tych korzy�ci wyra�niej dostrze�emy nie tylko zyski, ale równie� koszty, które wi��� si� z 
sezonowym rodzajem w�drówek pracowniczych. Kontrola nad podejmowanymi działaniami 
dotyczy zazwyczaj ich bezpo�rednich okoliczno�ci. A im bardziej s� one odległe w czasie, 
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tym mniej jest prawdopodobne, by były one zamierzone. Prawdopodobnie wła�nie te 
niezamierzone skutki okre�laj� w najwi�kszym stopniu �wiat �ycia migrantów. 

Po stronie kraju przyjmuj�cego migracje sezonowe s� niew�tpliwie czynnikiem 
utrwalaj�cym dualny charakter rynku pracy. Co prawda przynosi to równie� pewne zyski 
polegaj�ce na tym, �e sezonowa praca ogranicza społeczne i kulturowe skutki segmentacji 
rynku pracy (w wyniku tego, �e migranci sezonowi s� niejako „niewidzialni” dla 
społecze�stw i kultur krajów przyjmuj�cych). Segmentacja ukazuje jednak tak�e impuls j� 
utrwalaj�cy, co w dłu�szym okresie czasu zagra�a społecze�stwu obywatelskiemu czy po 
prostu spójno�ci tkanki społecznej. Brak takiej spójno�ci prowadzi do społecznej segregacji, a 
ona z kolei jest zagro�eniem dla skutecznego funkcjonowania demokracji.  

Po stronie kraju wysyłaj�cego mo�emy dostrzec głównie tak� oto korzy��, �e dochody 
z pracy seznowej zasilaj� lokalne rynki. Rosn�cy popyt, to niew�tpliwie pozytywny impuls 
dla lokalnej przedsi�biorczo�ci. Jednak problemem mo�e by� to, �e ten popytowy strumie� 
nie jest w miar� równomiernie rozło�ony w ci�gu roku (oczywi�cie przy uwzgl�dnieniu 
wszelkich zazwyczaj wyst�puj�cych waha�). Niew�tpliwie ogranicza to stabilno�� tych, 
którzy próbuj� na ten popyt odpowiedzie� działalno�ci� gospodarcz�, zwłaszcza o małym, 
lokalnym zasi�gu. 

Do�� cz�sto zdarza si�, �e prace sezonowe podejmuj� osoby posiadaj�ce w Polsce 
jakie� zatrudnienie. Wyjazd do pracy do Niemiec wi��e si� wi�c albo z wykorzystaniem 
urlopu wypoczynkowego, odpracowywaniem nieobecno�ci przez prac� w czasie 
ponadwymiarowym. Zdarzaj� si� równie� przypadki, �e robienie „kariery” migranta prowadzi 
do utraty zatrudnienia w Polsce. Osoba taka bywa postrzegana jako kto� komu si� nie�le 
powodzi, co uzasadnia pozbawienie go pracy w kraju ojczystym. Zjawiskiem niepokoj�cym 
jest tak�e kształtuj�ca si� przez lata „sezonowa” mentalno��. Rytm �ycia zaczyna wyznacza� 
oczekiwanie na kolejny wyjazd, spada aktywno�� w pozostałych okresach, równie� 
aktywno�� polegaj�ca na poszukiwaniu stałego zatrudnienia. Je�li ju�, to ro�nie gotowo�� do 
podejmowania krótkotrwałej pracy dorywczej. Trudno oczekiwa�, aby takie strategie 
działania przyczyniały si� do szans trwałego wychodzenia z biedy i przezwyci��ania 
marginalizacji. 

To s� tylko niektóre problemy o powa�nych i wła�nie długotrwałych konsekwencjach, 
na które zwracamy uwag� tytułem wst�pu, aby u�wiadomi� wieloaspektow� wag� problemu. 
Podejmuj�c badania nad migracj� sezonow� napotykamy wi�c nie tyko na zagadnienia, które 
bezpo�rednio wi��� si� z tym typem mobilno�ci - zarówno po stronie kraju wysyłaj�cego, jak 
i przyjmuj�cego, ale dotykamy tak�e wiele innych aspektów funkcjonowania samych 
migrantów, ich rodzin oraz społeczno�ci lokalnych i regionów, z których si� wywodz�. 

Nadal aktualna wdaje si� w tym kontek�cie teza niemieckiego badacza Norberta 
Cyrusa, który twierdził, �e na problem migracji z Polski (nie tylko sezonowej) nale�y patrze� 
jako na przypadek szczególny, ale równie� jako na prototyp nowych form migracji 
zarobkowych (pracowniczych) z Europy Wschodniej. 

Warto sobie jednak po ponad 10 latach od opublikowania tych przemy�le� zada� 
pytanie, czy istotne jest tak, �e migranci poruszaj� si� w polu napi�cia mi�dzy dwoma 
ekonomiami? Czy w przypadku polskich migrantów sezonowych nie wida� symptomów tego, 
�e mamy do czynienia z poruszaniem si� w obr�bie jednej ekonomii i jednego Lebensweltu - 
�wiata �ycia? 

Migracje rozpatrywane w planie biograficznym migruj�cych jednostek, rodzin czy 
innych grup rozpi�te s� z jednej strony mi�dzy biegunem kompletnej asymilacji, a z drugiej 
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biegunem pełnej segmentacji w jej wszystkich wymiarach. Je�eli wi�c plasujemy migracje 
sezonowe w pobli�u tego drugiego bieguna, to zasadne wydaje si� pytanie czy ta segmentacja 
dotyczy tylko wymiaru ekonomicznego czy te� nie przenosi si� na inne wymiary - jak wymiar 
kulturowy i psychospołeczny? Czy nie wywiera ona wpływu na sposób �ycia w kraju 
pochodzenia? A je�li tak, to jaki? 

Nasze badania wpisuje si� równie� w postulat zawarty w Memoriale Komitetu 
Prognoz „Polska 2000 Plus” przy Prezydium PAN dla najwy�szych władz Rzeczypospolitej 
Polskiej o potrzebie okre�lenia polityki pa�stwa w obszarze migracji zagranicznych, gdzie 
stwierdzono, �e rozpoznanie problemów migracyjnych jest nader słabe. „Jednym z 
przykładów mo�e by� fakt, �e wi�cej mo�emy si� dowiedzie� o emigracji z Polski do 
Niemiec z danych niemieckich ni� z własnych �ródeł informacyjnych. Niedostateczne jest 
rozpoznanie kierunków i struktury migracji, motywacji do opuszczenia kraju, poziomu 
kwalifikacji migrantów oraz mo�liwego rozwoju i skali tego procesu w przyszło�ci" 
(Memoriał Komitetu Prognoz „Polska 2000 Plus” przy Prezydium PAN, s. 177). 

1. Popytowe uwarunkowania migracji zarobkowych – przypadek migracji sezonowych z 
Polski do Niemiec 

Popyt na sił� robocz� za granic� stanowi znacz�cy czynnik, okre�laj�cy wolumen 
mo�liwych migracji. Dotychczas jest tak - w przypadku niemieckiego rynku – �e popyt 
zgłaszany ze strony niemieckich pracodawców napotyka na odpowiedni� poda� polskich 
pracowników. Nie mamy do czynienia z sytuacj�, w której niemieccy na pracodawcy 
musieliby na znaczn� skal� si�ga� po pracowników pochodz�cych z innych krajów. 

Dowodzimy, �e pobyt na pracowników sezonowych jest wynikiem cech niemieckiego 
rynku pracy, a nie polityki władz niemieckich. Dostrzegamy równie� to, �e mamy tutaj do 
czynienia z procesem długiego historycznego trwania. Praktyka sezonowego zatrudniania 
Polaków ma ju� ponad stuletni� tradycj�, jest wi�c sprawdzon� metod� sprzyjaj�c� 
funkcjonowaniu gospodarki niemieckiej. W odró�nieniu bowiem od pracowników, którzy 
podlegali werbunkowi a� do ogłoszenia w 1973 roku ko�ca akcji werbunkowej pozwala to na 
niemal całkowit� eksternalizacj� niepo��danych kosztów do kraju wysyłaj�cego. Co wi�cej, ci 
obywatele polscy, którzy decyduj� si� na podj�cie pracy sezonowej nie przewiduj� w swojej 
przytłaczaj�cej cz��ci przedłu�ania pobytu, nie mówi�c ju� o zainteresowaniu sprowadzaniem 
rodzin etc. 

U �ródeł zatrudnienia sezonowego po polskiej stronie le�ała ch�� zmniejszenia 
negatywnych konsekwencji zwi�zanych z transformacj� społeczno-ustrojow�, w 
szczególno�ci za� d��enie do ograniczonego ilo�ciowo „eksportu bezrobocia" w kontek�cie 
przewidywanych zmian na rynku pracy w Polsce. Tego typu argumenty były prezentowane 
przez obie zainteresowane strony, ale mo�na przypuszcza�, �e strona niemiecka kierowała si� 
równie� praktycznymi wzgl�dami zwi�zanymi z funkcjonowaniem niemieckiego rynku pracy. 

Jednym z motywów niemieckich sygnatariuszy umowy dwustronnej z Polsk� mogło 
by� d��enie do zwi�kszenia poda�y pracy w sektorach niemieckiej gospodarki mało 
atrakcyjnych dla rodzimych pracowników. Rynek pracy sezonowej dost�pny dla polskich 
pracowników powinien by� traktowany jako drugorz�dny segment niemieckiego rynku pracy. 
Zatrudnienie sezonowe zostanie potraktowane jako jedna z form migracji zarobkowej a 
wnioski odnosz�ce si� do struktury tej cz��ci niemieckiego rynku pracy i popytu na 
cudzoziemskich pracowników s� przez nas traktowane jako wa�ny przyczynek do 
zrozumienia mechanizmów współczesnych migracji zarobkowych mieszka�ców Polski.  
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Ponad 90% wszystkich pracowników sezonowych znajduje zatrudnienie w rolnictwie 
(z czego około 40% w warzywnictwie, około 35% w ogrodnictwie/sadownictwie i ponad 10% 
W przedsi�biorstwach zajmuj�cych si� zbiorem winnej latoro�li). Drugi pod wzgl�dem liczby 
zatrudnionych osób sektor niemieckiej gospodarki, tj. gastronomia i hotelarstwo ma znaczenie 
marginalne. 

Istotnym aspektem zatrudnienia wskazuj�cym jednocze�nie na strukturalne cechy 
danego sektora s� wynagrodzenia. Podobnie, jak wynikało to z wcze�niejszych bada� i w tym 
przypadku okazało si�, �e przeci�tny kontrakt sezonowy nie przekracza 8 tygodni. Godzinowa 
stawka płacy wynosiła �rednio 8,5 DM, co jest wielko�ci� bardzo nisk� jak na niemieckie 
warunki. Trudno byłoby doszukiwa� si� jakiejkolwiek tendencji wzrostowej w poziomie 
stawki godzinowej. Interesuj�ce jest to, �e pomimo stabilnego poziomu miesi�cznej stawki 
płacy netto pracownikom sezonowym z Polski udaje si� generowa� coraz wy�sze zarobki 
miesi�czne netto. Je�eli stawka płacy i długo�� kontraktu utrzymuj� si� na wzgl�dnie stałym 
poziomie musi to oznacza�, �e konieczne było znacz�ce zwi�kszenie intensywno�ci pracy w 
ramach dopuszczalnego czasu kontraktu. 

Ze wzgl�du na cechy oferowanych miejsc pracy sektor drugorz�dny przyci�ga przede 
wszystkim pracowników młodych, którzy nie zacz�li albo dopiero rozpoczynaj� karier� 
zawodow�, oraz starszych, którzy traktuj� prac� sezonow� jako aktywno�� dodatkow�. 
Wydaje si� jednak, �e tego typu zale�no�� odnosi si� głównie do pracowników rodzimych a 
niekoniecznie cudzoziemskich. Mimo tego, �e miejsca pracy oferowane w ramach 
opisywanego sektora cechuj� si� nisk� atrakcyjno�ci� i nie wymagaj� kwalifikacji, ponad 
37% wyje�d�aj�cych do prac sezonowych w Niemczech miało co najmniej wykształcenie 
�rednie, a zaledwie 12% spo�ród badanych pracowników dysponowało jedynie 
wykształceniem podstawowym.  

Mamy do czynienia z przykładem rynku pracy niewykwalifikowanej, na którym 
zatrudnienie znajduj� w du�ej mierze (a mo�e wr�cz dominuj�) pracownicy wykwalifikowani, 
czyli profil miejsc pracy nie odpowiada profilowi zatrudnionych osób. Istnieje pewien wymiar 
okre�laj�cy poziom kapitału ludzkiego, który pozwalałby wytłumaczy� obserwowane 
zjawiska tak�e w kontek�cie neoklasycznej teorii ekonomii (teoria kapitału ludzkiego). 
Chodzi o znajomo�� j�zyka. Ponad 62% pracowników sezonowych nie znało j�zyka 
niemieckiego przed wyjazdem do pierwszej pracy sezonowej a zaledwie 4% znało ten j�zyk 
w stopniu, który mo�na by okre�li� jako dobry. Decyduj�c� rol� spo�ród czynników 
wpływaj�cych na poziom miesi�cznych zarobków osi�ganych przez polskich pracowników 
sezonowych w Niemczech (w przypadku ostatniej pracy) odgrywaj� dwie cechy zatrudnienia: 
ilo�� dni pracy w tygodniu oraz codzienna ilo�� godzin pracy. 

Prace sezonowe maj� wiele cech typowych dla zarobkowych wyjazdów 
zagranicznych. Wi��� si� z relatywnie wysokim ryzykiem, a ze wzgl�du na asymetri� 
informacji zdobywanie wiedzy na temat pracownika (ale i pracodawcy) jest kosztowne. St�d 
te� dominuje strategia „wi�zania" si� z jednym pracodawc� i rokrocznych wyjazdów do tego 
samego przedsi�biorstwa. Mo�e to by� interpretowane jako d��enie do dywersyfikacji ryzyka 
(z punktu widzenia obu zainteresowanych stron), ale ma równie� zwi�zek z mechanizmem 
rekrutacji i kontroli napływu nowych pracowników. Badanie wskazuje, �e 85% pracowników, 
którzy wyje�d�ali do Niemiec wi�cej ni� jeden raz nie zmieniało pracodawcy. Wi�kszo�� z 
badanych osób ma za sob� dług� „karier�" sezonow�: mediana liczby wyjazdów do pracy 
sezonowej była równa 3, co sugeruje, �e uzasadnione jest mówienie o „strategii" wyjazdów 
do prac sezonowych. Wi�kszo�� z respondentów była obecna na niemieckim rynku pracy 
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przez dłu�szy czas. W zwi�zku z tym nale�ałoby postawi� pytanie, czy obowi�zuj�ce reguły 
prawne oraz instytucjonalne rozwi�zania na rynku pracy sezonowej s� skuteczn� barier� 
mobilno�ci na rynku pracy czy te� ma miejsce mobilno�� polskich pracowników sezonowych 
mi�dzy segmentami niemieckiego rynku pracy1. 

Wyniki badania sonda�owego potwierdzaj�, �e sektor prac sezonowych odpowiada 
najwa�niejszym kryteriom proponowanym przez teoretyków segmentacji. Polscy pracownicy 
s� zatrudniani przede wszystkim w przedsi�biorstwach małych i �rednich oraz w bran�ach nie 
wymagaj�cych wysokich kwalifikacji zawodowych, głównie w rolnictwie. Du�e znaczenie w 
kontek�cie tej pracy jest to, �e cz��� niemieckiego rynku pracy, na któr� docieraj� polscy 
pracownicy sezonowi nie ogranicza si� bynajmniej do przedsi�biorstw małych, ale obejmuje 
równie� niektóre „fragmenty" firm du�ych, co wyra�nie �wiadczy o ró�nych wymiarach 
„dualizmu". 

Rynek pracy sezonowej powinien by� traktowany jako drugorz�dny segment 
niemieckiego rynku pracy. Cechy miejsc pracy oferowanych w tym sektorze zniech�caj� 
rodzimych pracowników. Z innymi zjawiskami mamy do czynienia w przypadku 
pracowników z Polski i to pomimo coraz bli�szej perspektywy akcesji do Unii Europejskiej 
oraz poprawiaj�cej si� ogólnej sytuacji ekonomicznej (mierzonej cho�by poziomem PKB per 
capita). Skala mobilno�ci sezonowej nie tylko nie zmniejsza si�, ale wr�cz wzrasta, a 
dodatkowo pojawiaj� si� nowe strumienie migracji sezonowych do takich krajów jak 
Hiszpania, gdzie warunki zatrudnienia s� zbli�one do opisywanych wcze�niej. Mo�na 
wskaza� kilka czynników, które sprawiaj�, �e strategia uwzgl�dniaj�ca wykorzystanie pracy 
sezonowej była i jest uznawana za efektywn� i tak cz�sto współcze�nie wykorzystywana: 

• Istnienie silnego popytu na prac� imigrantów w segmencie pracy 
sezonowej w Niemczech. Jedn� z najwa�niejszych konkluzji wynikaj�cych z 
empirycznych testów teorii dualnego rynku pracy jest generowanie popytu na 
niewykwalifikowan� sił� robocz� przez rynki pracy w krajach wysokorozwini�tych. 
Popyt ten, co potwierdziły badania niemieckich badaczy, ale tak�e wyniki badania 
sonda�owego OBM ISS UW, jest w małym stopniu zaspokajany przez poda� rodzimej 
siły roboczej. W zwi�zku z tym pojawia si� silne „ssanie" imigranckiej siły roboczej, a 
umowa mi�dzyrz�dowa dotycz�ca zatrudnienia sezonowego jest z pewno�ci� 
przykładem próby skanalizowania strumienia migrantów z Polski do tych cz��ci rynku 
pracy, które s� szczególnie nara�one na niedostatki poda�y rodzimych pracowników 
(głównie rolnictwo). Sytuacja ta zbiegła si� z ogólnym pogorszeniem sytuacji na 
europejskich rynkach pracy, zaostrzeniem walki z nielegaln� imigracj�, 
ograniczonymi mo�liwo�ciami legalizacji pobytu w krajach zachodnioeuropejskich 
(co dotyczy nawet „wysiedle�ców"). 

• Cechy zatrudnienia sezonowego. Zatrudnienie w sektorze drugorz�dnym 
wi��e si� z wieloma niekorzystnymi cechami (relatywnie niskie płace, ci��kie warunki 
pracy, niepewno�� zatrudnienia), ale ma te� pewne zalety. Przede wszystkim, nie s� 
wymagane niemal �adne kwalifikacje, a jak pokazuje przykład pracowników 
sezonowych nie jest niezb�dna nawet znajomo�� j�zyka. Pojawia si� wi�c mo�liwo�� 

                                                 
1 Pytanie to jest tym bardziej uzasadnione, je�eli we�miemy pod uwag�, �e zatrudnienie sezonowe, cechuje si� 
du�� niepewno�ci� i niestabilno�ci�. Z informacji udzielonych przez respondentów wynika, �e w przypadku 
pierwszej pracy sezonowej w niemal 30% przypadków pobyt trwał krócej ni� planowano (ni� przewidywał to 
kontrakt). Pomijaj�c tak oczywiste powody jak choroba/wypadek, sytuacja rodzinna w Polsce czy konflikty z 
pracodawc�, kluczowe znaczenie maj� czynniki obiektywne, przede wszystkim brak pracy w zwi�zku z ko�cem 
sezonu (ponad 55% przypadków). 



 

 

10

podj�cia pracy zarobkowej za granic� równie� przez osoby o bardzo niskim 
wykształceniu i kwalifikacjach zawodowych. Zalet� mo�e by� równie� krótki czas 
pobytu za granic�, który nie zmusza do zrywania wi�zi ekonomicznych i społecznych 
z krajem pochodzenia (por. poni�ej). Nie mo�na wreszcie zapomina�, �e prace 
sezonowe daj� szans� legalnego zatrudnienia w Niemczech, które w innym przypadku 
byłoby dla obywateli Polski niedost�pne. 

• Sytuacja na polskim rynku pracy. W ci�gu całej minionej dekady oraz na 
pocz�tku XXI wieku, sytuacja na polskim rynku pracy była i jest bardzo trudna, a w 
niektórych regionach kraju wr�cz dramatyczna. Program zatrudnienia sezonowego 
miał by� form� wsparcia osób zagro�onych procesami restrukturyzacji, reformami i 
bezrobociem. Na znaczenie tego czynnika wskazuj� dane okre�laj�ce status na rynku 
pracy w Polsce osób wyje�d�aj�cych do pracy sezonowej do Niemiec. Przewa�aj�ca 
cz��� osób wyje�d�aj�cych do pracy sezonowej w momencie wyjazdu miała stał� 
prac� w Polsce. W przypadku pierwszej pracy odsetek ten wynosił 41,7% (nale�ałoby 
uwzgl�dni� równie� działalno�� gospodarcz� 4,2% oraz prowadzenie gospodarstwa 
rolnego 7,9%, czyli ł�cznie 52,8%) a w przypadku ostatniej pracy sezonowej 36,9% 
(wraz z działalno�ci� gospodarcz� i prowadzeniem gospodarstwa rolnego 52,8%). 
Osoby bezrobotne stanowiły około jednej czwartej wszystkich wyje�d�aj�cych2, 
podobny był tak�e udział osób biernych zawodowo. Zró�nicowanie mi�dzy sytuacj� 
badanych osób w momencie podejmowania pierwszej i ostatniej pracy wskazuje na 
zmieniaj�ce si� uwarunkowania zwi�zane z polskim rynkiem pracy. 

• Relatywnie wysoki poziom dochodów osi�ganych w czasie kontraktów. 
Pomimo tego, �e poziom stawek płac odbiega od standardów niemieckich, dzi�ki 
mo�liwo�ciom, jakie stwarza praca sezonowa i o których wspominano, pracownicy 
sezonowi s� w stanie generowa� poka�ne �rodki finansowe, które wci�� przedstawiaj� 
du�� sił� nabywcz� w Polsce. Tym samym, osoby zaanga�owane w migracje 
sezonowe uzyskuj� mo�liwo�� dofinansowania bud�etu gospodarstwa domowego 
kwot� porównywaln� z kilkumiesi�cznymi zarobkami w Polsce, co w wielu 
przypadkach umo�liwia funkcjonowania tego gospodarstwa albo daje szans� rozwoju. 

• Sieci powi�za�. Zatrudnienie w segmencie drugorz�dnym wyró�nia si� 
okre�lonymi relacjami mi�dzy pracodawc� i pracownikami. Zgodnie z koncepcj� 
dualnego rynku pracy nale�ałoby oczekiwa� relacji „rynkowych", opartych na 
mechanizmie cenowym, nie chronionych specyficznymi regułami prawnymi. 
Teoretycznie zale�no�� taka nie ma miejsca, poniewa� wa�n� zasad� pracy sezonowej 
miała by� silnie zinstytucjonalizowana funkcja po�rednictwa realizowana przez 
odpowiednie urz�dy pracy. Zasady rekrutacji s� znacznie mniej formalne i opieraj� si� 
na mechanizmach wła�ciwych raczej zatrudnieniu nielegalnemu. Urz�dy pracy 
odgrywaj� znikom� rol� w procesie rekrutacji, mniejsz� nawet ni� prywatni 
po�rednicy. Od pocz�tku lat 90. zaledwie 5-10% wszystkich umów o prac� to tzw. 
umowy anonimowe, w przypadku których pracodawca niemiecki przesyła do 
polskiego urz�du pracy zapotrzebowanie na okre�lonego pracownika (pracowników) 
bez podania jego danych osobowych. Werbunek do prac sezonowych w Niemczech 
odbywa si� wi�c nie legalnymi kanałami przewidzianymi przez pomysłodawców tej 

                                                 
2 Odsetek ten był wyra�nie wy�szy dla kobiet ni� dla m��czyzn, co odzwierciedla relatywnie gorsz� pozycj� 
kobiet na polskim rynku pracy i jednocze�nie tłumaczy stosunkowo du�y udział kobiet w�ród osób 
wyje�d�aj�cych do prac sezonowych, ale i w przypadku innych typów migracji. 
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formy zatrudnienia, ale z wykorzystaniem kapitału społecznego3. W przypadku 
zbadanych pracowników sezonowych niemal 85% z nich zostało „poleconych" 
pracodawcy czy to przez osoby ju� u niego pracuj�ce czy te� takie, które nawi�zały z 
nim kontakt w inny sposób. 

• Czasowy/cyrkulacyjny charakter migracji sezonowych. Warunki 
zatrudnienia, jakie oferuje sektor drugorz�dny, w tym przypadku rynek pracy 
sezonowej, s� wielce nieatrakcyjne dla rodzimych pracowników a nawet dla 
cudzoziemców zamieszkuj�cych w Niemczech na stałe (o czym �wiadczy cho�by fakt 
zmniejszania si� udziału imigrantów z „krajów werbunkowych"). Praca sezonowa nie 
mo�e by� traktowana jako element kariery zawodowej, gdy� nie oferuje mo�liwo�ci 
promocji, dodatkowo, niestabilno�� zatrudnienia sprawia, �e jest traktowana zwykle 
jedynie jako zatrudnienie dorywcze. Podstawowe znaczenie ma jednak fakt, �e tego 
typu warunki mog� okaza� si� optymalne dla migrantów czasowych lub 
cyrkulacyjnych. W ich przypadku specyficzny charakter pracy sezonowej daje szans� 
generowania pewnych �rodków finansowych bez ponoszenia wysokich kosztów 
wynikaj�cych z rozstania z rodzin�, ale przede wszystkim z opuszczenia krajowego 
rynku pracy. Formuła migracji czasowej umo�liwia funkcjonowanie na dwóch 
rynkach pracy. Dla znacz�cej cz��ci pracowników sezonowych wyjazdy do Niemiec 
s� jedynie epizodem w karierze zawodowej i dokonuj� si� dzi�ki takim rozwi�zaniom 
jak urlop wypoczynkowy czy zdrowotny (tak�e: przerwa w pracy z powodu 
bezrobocia lub oczekiwanie na ofert� pracy w Polsce). Jednocze�nie, jedynie 
niewielka cz��� z nich jest zainteresowana i wyra�a ch�� podj�cia zatrudnienia za 
granic� w innym charakterze. Trzeba podkre�li�, �e struktura rynku pracy nie tylko 
umo�liwia podejmowania pracy przez obywateli Polski w sytuacji, gdy pracownicy 
rodzimi i inni cudzoziemcy nie s� zainteresowani okre�lonymi formami zatrudnienia, 
ale jednocze�nie jest to formuła zatrudnienia, która mo�e by� przez samych 
zainteresowanych postrzegana jako atrakcyjna. Wydaje si�, �e wpływa to na 
efektywno�� tego typu strategii migracyjnej i, w konsekwencji, na skal� migracji 
sezonowych z Polski.  
Zaprezentowane argumenty wskazuj� w sposób jednoznaczny, �e struktura rynków 

pracy w krajach przyjmuj�cych, któr� analizowano na przykładzie Niemiec, odgrywa wa�n� 
rol� w procesie kreacji strumieni migracyjnych. Jest rzecz� oczywist�, �e istnienie popytu na 
prac� migrantów jest koniecznym warunkiem zaistnienia mobilno�ci zarobkowej. Przykład 
pracowników sezonowych pokazuje ponadto, �e migracja taka mo�e mie� miejsce nawet w 
sytuacji, gdy warunki zatrudnienia nie s� atrakcyjne, a stawki płac znacznie odbiegaj� od płac 
osi�ganych przez rodzimych pracowników (zwłaszcza, �e ma to miejsce w sytuacji wci�� 
znacz�cej luki dochodowej mi�dzy Polsk� a wi�kszo�ci� krajów UE). Jest on wa�ny tak�e 
dlatego, �e równie� kolejny czynnik promigracyjny wymieniany w uj�ciach neoklasycznych, 
czyli dost�p do rynku pracy mierzony stop� bezrobocia nie zawsze wystarcza, by wyja�ni� 
procesy migracyjne. Migracje sezonowe odbywaj� si� pomimo tego, �e niemiecki rynek pracy 
od kilku lat cechuje znacz�ca nierównowaga i wysoki poziom bezrobocia. Z drugiej strony, 
nie mo�na jednoznacznie stwierdzi�, �e bezrobocie w Polsce jest kluczowym czynnikiem 
wypychaj�cym i najwa�niejsz� grup� pracowników sezonowych s� osoby, które nie s� w 
stanie znale�� pracy w Polsce. Wynika z tego, i� nie sposób zrozumie� współczesnych 
                                                 
3 Wi�kszo�� osób podejmuj�cych prace sezonowe w Niemczech zdobywa informacje na temat tej formy 
zatrudnienia od rodziny i znajomych w Polsce (67%) lub w Niemczech (13%). 
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migracji zarobkowych z Polski bez odwołania si� do struktury popytu na prac� w krajach 
wysoko rozwini�tych. Wi�kszo�� zaprezentowanych argumentów odnosiła si� do rynku pracy 
legalnej, który jest chroniony licznymi regulacjami prawnymi. Sprawia to, �e zjawiska 
dyskryminacji czy segmentacji nie powinny by� tam cz�ste. Pomimo tego, jak wskazuj� 
liczne badania, w tym referowane na pocz�tku tego rozdziału, tego typu praktyki maj� 
miejsce. Wydaje si�, �e nale�ałoby oczekiwa� znacznego nat��enia opisywanych zjawisk w 
przypadku zatrudnienia nielegalnego. Wiele bada� potwierdza, �e ten typ zatrudnienia zbli�a 
si� do modelowych warunków zatrudnienia w drugorz�dnym segmencie rynku pracy z 
wszelkimi konsekwencjami tego faktu dla skali i struktury migracji zarobkowych, a jego 
rozmiary znacznie wykraczaj� poza opisywane powy�ej sektory gospodarki zwi�zane z 
produkcj� roln�. 

2. Sezonowe migracje pracownicze w �wietle polsko-niemieckiej umowy bilateralnej 

Przeprowadzone przez nas analizy wyra�nie wskazuj� na to, �e oficjalnie deklarowany 
cel, jaki miał przy�wieca� stronie polskiej (ochrona polskich pracowników zagranic� przy 
jednoczesnym łagodzeniu skutków sytuacji na polskim rynku pracy) nie pokrywa si� z 
rzeczywisto�ci�. Ju� z tego powodu, �e 8 umów dwustronnych z 19 obowi�zuj�cych mo�na 
by uzna� za umowy martwe. Nie oznaczało to jednak, �e nie dokonywał si� transfer siły 
roboczej. 

Przy zało�eniu, i� głównym celem dwustronnej umowy o prac� jest ułatwienie 
uporz�dkowanego przepływu zasobów siły roboczej mi�dzy układaj�cymi si� pa�stwami, w 
�wietle powy�szych konstatacji uprawnione wydaje si� stwierdzenie, �e w przypadku Polski 
tylko jedna umowa (chodzi tu o podpisan� z Niemcami umow� dotycz�c� pracowników 
sezonowych) okazała si� oczywistym sukcesem. W ramach pozostałych umów nie udało si� 
przyci�gn�� wi�kszej liczby pracowników do potencjalnych krajów przyjmuj�cych, a 
pracodawców zainteresowa� sił� robocz� w potencjalnych krajach wysyłaj�cych. 

Procedury okazały si� bardzo proste i przejrzyste. Krótko mówi�c, niemiecki 
pracodawca przejmuje inicjatyw�, proponuj�c prac� sezonow� obywatelowi polskiemu. 
Oferty pracy, kierowane do konkretnej osoby lub anonimowe, podlegaj� autoryzacji w 
lokalnym urz�dzie pracy w RFN. Nast�pnie niemiecki urz�d pracy przesyła autoryzowane 
oferty do lokalnego urz�du pracy w Polsce, który przekazuje oferty wskazanym w nim 
pracownikom lub - w przypadku ofert anonimowych -rekrutuje do pracy odpowiednie osoby. 

Migracja do pracy sezonowej w Niemczech na podstawie niemiecko-polskiej umowy 
dwustronnej przybrała znaczne rozmiary i wci�� si� rozwija. W 2000 r. w a� 50 jednostkach 
administracji lokalnej (powiatach), tj. 13% wszystkich powiatów, przynajmniej 3% ogółu siły 
roboczej znalazło prac� sezonow� w Niemczech. Z drugiej strony, migracja ta przyczyniła si� 
do złagodzenia ostrego deficytu siły roboczej w jednym z segmentów niemieckiego rynku 
pracy. Samo to wystarczy, aby móc nazwa� ten program udanym. 

Z jednej strony, realizacja programu była skuteczna ze wzgl�du na uproszczenia 
formalne i niskie koszty. Procedury administracyjne bowiem nie były kłopotliwe i nie 
zajmowały du�o czasu. Opłaty uiszczane zarówno przez pracowników, jak i pracodawców 
były jedynie symboliczne, a koszty ponoszone przez administracj� wzgl�dnie niskie. Z 
drugiej jednak strony, powstaje pytanie, dlaczego umowy dwustronne podpisane przez 
Niemcy mniej wi�cej w tym samym czasie i na podobnych zasadach z innymi pa�stwami 
Europy 	rodkowej i Wschodniej nie spowodowały znacz�cej migracji do pracy sezonowej z 
tych pa�stw? Odpowiadaj�c na to pytanie, mo�na doj�� do wniosku, i� sukces Polski wynikał 
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nie z odpowiednich rozwi�za� instytucjonalnych, ale raczej ze współdziałania dwóch 
czynników. Ów dodatkowy czynnik, którego dotkliwy brak odczuwały inne pa�stwa 
postkomunistyczne stanowiła dobrze rozwini�ta sie� powi�za�, zwłaszcza mi�dzy 
pracownikami migruj�cymi. Oznaczałoby to, �e obecna uprzywilejowana pozycja polskich 
pracowników sezonowych (np. w stosunku do Bułgarów, Rumunów czy Słowaków) mo�e np. 
mie� �ródło w masowych podró�ach Polaków za granic� przed 1990 rokiem (zjawisko raczej 
wyj�tkowe w�ród pa�stw byłego bloku sowieckiego). To wła�nie ten czynnik okazał si� 
sprzyjaj�cy w podejmowaniu pracy „na czarno" na du�� skal� w latach 80. i przyczynił si� do 
powstania sieci nieformalnych kontaktów pomi�dzy migrantami z Polski i niemieckimi 
pracodawcami. 

W realizacji programu rz�dowi polskiemu pozostawiono tylko niewielki margines na 
aktywne realizowanie celów polityki rynku pracy, tj. priorytetowego traktowania regionów 
dotkni�tych bardzo wysokim poziomem bezrobocia przy udost�pnianiu ofert pracy 
przychodz�cych z Niemiec. Fakt, �e znakomita wi�kszo�� ofert adresowana była do 
konkretnych osób, odci�ła odpowiednie polskie agendy rz�dowe od bezpo�redniego wpływu 
na ekonomiczn� mobilno�� siły roboczej, a w szczególno�ci na pomoc bezrobotnym. 

Jednak�e spontaniczny rozwój programu wywierał sam przez si� systematyczny 
wpływ na rynek pracy w Polsce. Po pierwsze, zaobserwowano trend polegaj�cy na 
obejmowaniu programem coraz wi�kszej liczby bezrobotnych, i na systematycznym 
zmniejszaniu si� udziału w nim osób posiadaj�cych prac� w Polsce. W przeciwie�stwie do 
pocz�tkowych trzech-czterech lat funkcjonowania programu, lata pó�niejsze wskazuj� na 
coraz silniejsz� dodatni� korelacj� na poziomie lokalnym mi�dzy liczb� ofert pracy a 
nat��eniem wyjazdów do Niemiec w celu podj�cia zatrudnienia. Wynika z tego uderzaj�cy 
wniosek, �e prawie wszystkie jednostki wykazuj�ce wzgl�dnie wysoki odsetek migracji 
sezonowej do Niemiec były oddalone od głównych o�rodków gospodarczych i oferuj�cych 
prac�, takich, jak: Warszawa, Katowice, Gda�sk, Pozna� i Łód�. Badania wykazały równie�, 
�e powiaty o najwy�szej intensywno�ci tego rodzaju migracji do�wiadczały wyj�tkowo 
wysokiego poziomu bezrobocia. 

W latach 80. wielu pracowników tymczasowych z Polski pracowało „na czarno" w 
Niemczech. Nasze badania �wiadcz� o tym, �e znaczna cz��� migrantów, którzy w latach 
1991-2001 znale�li zatrudnienie w ramach umowy dwustronnej, przed 1991 r. pracowała 
tymczasowo w Niemczech. Zatem, umowa dwustronna przyczyniła si� do przesuni�cia wielu 
Polaków poszukuj�cych w Niemczech pracy z podziemia gospodarczego do gospodarki 
oficjalnej. 

W latach 1991-2001 odsetek osób zatrudnionych „na czarno" w�ród osób migruj�cych 
w celu podj�cia legalnej pracy sezonowej był bardzo niski. Jedynie 1,7-3,0% (zale�nie od 
tego, który z kolei był to wyjazd) pracowników sezonowych z Polski po wyga�ni�ciu 
kontraktu pozostawało w Niemczech na dłu�ej4. Równie niski (4%) był odsetek tych, którzy 
przyje�d�ali do Niemiec w celu podj�cia pracy nielegalnej po zako�czeniu w Niemczech 
pracy sezonowej. Na ogół tego typu migracje, pomi�dzy kolejnymi legalnymi pracami 
sezonowymi, nale�ały do rzadko�ci. Innymi słowy, osoby maj�ce szans� na legaln� prac� w 
Niemczech, pomimo �e okres zatrudnienia wi�kszo�ci z nich był bardzo krótki, zostały 
skutecznie zniech�cone do korzystania z mo�liwo�ci zatrudnienia w szarej strefie. 

                                                 
4 Szacunek ten mo�e by� jednak bł�dny, jako �e nie bierze pod uwag� zachowania tych migrantów, którzy 
przestali wyje�d�a� do (legalnej) pracy sezonowej do Niemiec przed 1998 r. Niektórzy z nich bowiem mogli 
zrezygnowa� z wyjazdów ze wzgl�du na to, �e systematycznie podejmowali prac� w Niemczech w szarej strefie. 



 

 

14

3. Polscy pracownicy sezonowi w opinii niemieckich pracodawców 

Zatrudnienie polskich pracowników sezonowych stało si� niemal�e rutyn� w wielu 
niemieckich przedsi�biorstwach rolniczych, a tak�e zajmuj�cych si� gastronomi� czy 
hotelarstwem. Wszyscy przebadani pracodawcy przyznaj�, �e bez zatrudnienia polskich 
pracowników sezonowych niemo�liwe byłoby utrzymanie produkcji na po��danym poziomie. 
Jest to tłumaczone tym, �e w produkcji rolnej pojawiaj� si� fazy nat��onej pracy, co w sensie 
organizacyjnym mo�e by� rozwi�zane dzi�ki zatrudnieniu nisko wykwalifikowanej siły 
roboczej. A akurat w tym segmencie niemieckiego rynku pracy nie ma, co zgodnie 
stwierdzaj� wszyscy zbadani pracodawcy, odpowiednich zasobów rodzimej siły roboczej. 
Próby czynione przez urz�dy pracy, by wł�czy� do tego typu nisko opłacanych prac 
sezonowych w rolnictwie niemieckich bezrobotnych zako�czyły si� niepowodzeniem. 

Niemieccy pracodawcy bardzo wysoko oceniaj� wydajno�� polskich pracowników. 
Szczególnie pozytywnie ocenia si� ich motywacj�, niezawodno��, dyspozycyjno��, 
elastyczno��, dokładno��, zr�czno��, wysok� wydajno�� i produktywno��. Producent 
szparagów, z którym przeprowadzono rozmow� stwierdził wr�cz, �e polscy pracownicy 
sezonowi s� z reguły dwukrotnie bardziej produktywni ni� niemieccy pracownicy sezonowi, 
przy czym w przeciwie�stwie do pracowników rodzimych nie powoduj� niemal �adnych strat. 
Generalnie wi�c, dominuje zadowolenie z pracy �wiadczonej przez Polaków. 

Niektórzy pracodawcy podkre�laj� jednak, �e rodzimi i polscy pracownicy s� w 
zasadzie nieporównywalni. Bez w�tpienia, do wysokiej produktywno�ci polskich 
pracowników sezonowych przyczynia si� fakt, �e mieszkaj� w bezpo�redniej blisko�ci 
przedsi�biorstwa, bez rodziny i innych obowi�zków, które mogłyby przeszkadza� im w pracy. 
Dlatego te� mo�liwe jest wykorzystanie ich pracy nawet bez specjalnej zapowiedzi, na 
przykład wówczas, gdy hurtownicy domagaj� si� dotrzymania terminów dostaw. W 
przypadku rodzimej siły roboczej nie jest to w wielu przypadkach mo�liwe i konieczna jest 
zmiana terminu dostawy. 

Generalnie, wi�kszo�� badanych pracodawców stwierdzało, ze bez zatrudnienia 
polskich pracowników sezonowych musieliby oni znacz�co zmniejszy� rozmiary produkcji. 
Oznacza to, �e musieliby albo prowadzi� działalno�� na znacznie ni�szym poziomie w 
oparciu o prac� członków rodziny i znajomych lub te� - jak uwa�a wielu rolników - 
zlikwidowa� gospodarstwo. Bez pracowników sezonowych - to jednomy�lne zdanie osób 
zajmuj�cych si� upraw� warzyw - ta gał�� produkcji rolnej przestałaby by� w Niemczech 
rentowna. 

W perspektywie europejskiego rynku pracy i europejskiej polityki migracyjnej, wiele 
wskazuje na to, �e za spraw� niedostatków poda�y siły roboczej opisywane formy migracji 
b�d� odgrywa� coraz wi�ksz� rol�, przy czym problem dotyka� b�dzie zarówno wysoko 
wykwalifikowan�, jak i nisko wykwalifikowan� sił� robocz�. Dlatego niezwykle cenne 
byłoby, gdyby kraje europejskie wypracowały reguły, które mi�dzy innymi dopuszczałyby 
mo�liwo�� migracji sezonowych nisko wykwalifikowanych pracowników i ustalały relacje 
mi�dzy pracodawcami oraz pracownikami, jak równie� zaanga�owanymi krajami. Sezonowe 
migracje zarobkowe to obecnie przede wszystkim problem mi�dzy krajami członkowskimi 
UE a biednymi krajami południa Europy i s�siaduj�cymi z UE krajami 
wschodnioeuropejskimi. W ci�gu kilku lat, wraz z rozszerzeniem Unii Europejskiej i 
przesuni�ciem jej granic, zjawisko to mo�e dotyczy� mieszka�ców obszarów poło�onych 
jeszcze dalej na wschodzie Europy. 
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4. Dzie� codzienny polskiego pracownika sezonowego zatrudnionego w rolnictwie 
niemieckim 

Warunki pracy w Niemczech s� w zasadzie dobre, ale praca jest ci��ka, wykonywana 
niezale�nie od warunków pogodowych. Pracownicy najcz��ciej okre�laj� j� jako monotonn� i 
m�cz�c�. U niemieckiego bauera migranci wykonuj� prace, która nie wymagaj� �adnych 
kwalifikacji. W opinii polskich pracowników sezonowych, praca w rolnictwie polega na 
wykonywaniu przede wszystkim czynno�ci prostych, chocia� �mudnych, nie wymagaj�cych 
specjalnego przygotowania. Praca nie wymaga odbycia wcze�niejszych sta�y i praktyk. Co 
wi�cej, czynno�ci o tym samym lub podobnym charakterze s� wykonywane w trakcie 
kolejnych pobytów. Wi�kszo�� osób pracuje przez 10-12 godzin na dob�. Mimo, �e praca w 
rolnictwie ograniczona jest tylko do trzech miesi�cy w roku, to jest to czas trudny i 
wyczerpuj�cy fizycznie, a po powrocie do kraju nie ma czasu nawet na krótki wypoczynek 
(wiele osób wykorzystuje swój urlop wypoczynkowy na prac� w Niemczech). Zdarzaj� si� 
jednak i takie wypowiedzi badanych migrantów, w których mówi� oni o tym, �e ta praca 
stanowi rodzaj wypoczynku, mo�e nie fizycznego, ale głównie psychicznego od uci��liwo�ci 
�ycia w Polsce. 

5. Polska mapa migracji sezonowych 

W oparciu o dane Krajowego Urz�du Pracy (KUP) mo�liwe stało si� stworzenie mapy 
migracji sezonowych do Niemiec. Baza KUP, b�d�ca przedmiotem analizy, zawierała dane o 
574 000 wyjazdach w latach 1998-2000 (imi� i nazwisko osoby wyje�d�aj�cej, płe�, dat� 
urodzenia oraz adres zamieszkania). Nie było natomiast w niej danych o dacie wyjazdu, 
długo�ci jego trwania, miejscu zatrudnienia, rodzaju wykonywanej pracy oraz stawce 
wynagrodzenia. Wyst�puj�ce zró�nicowania wymagaj� niew�tpliwie podj�cia jeszcze 
bardziej pogł�bionych analiz. Z pewno�ci� istotne byłoby rozpoznanie, jakie s� przyczyny 
do�� daleko id�cego terytorialnego zró�nicowania nat��enia migracji sezonowych. 
Ograniczone �rodki nie pozwoliły na podj�cie szerszych studiów w wybranych 
społeczno�ciach lokalnych w ró�nych polskich regionach szczególnie dotkni�tych zjawiskiem 
migracji sezonowej. 

Najwi�ksz� liczb� wyjazdów zanotowano w województwach: dolno�l�skim 96.791 
(16,8%), wielkopolskim 61.997 (10,8%), najmniej w województwach: lubuskim 17.807 
(3,1%), podlaskim 20.495 (3,6%), opolskim 22.848 (4%) oraz łódzkim 22.926 (4%). 	rednia 
wieku wyje�d�aj�cych z danego województwa to 37,3 lat. W�ród wyje�d�aj�cych wyra�nie 
dominowali m��czy�ni - �rednio 68%. Pod tym wzgl�dem wyró�nia si� województwo 
małopolskie z wyjazdami 26,8% kobiet oraz 73,2% m��czyzn. W województwach 
podkarpackim oraz podlaskim odnotowano szczególnie mały procent wyjazdów osób w 
wieku powy�ej 45 lat (odpowiednio 17,6% i 18,9%). 

W rozkładzie terytorialnym liczby wyjazdów pracowników sezonowych odpowiednio 
w liczbach bezwzgl�dnych i w przeliczeniu na liczb� ludno�ci, w obu przypadkach 
dominowały powiaty Dolnego 	l�ska (luba�ski, oławski, miasto Jelenia Góra, 
kamiennogórski, złotoryjski), powiaty poło�one we wschodniej cz��ci Wielkopolski (miasto 
Konin, powiat koni�ski ziemski, kolski, słupecki), powiaty Zamojszczyzny (zamojski i 
biłgorajski). Ziemi 	wi�tokrzyskiej (powiat buski, miasto Kielce, powiat kielecki ziemski, 
powiat staszowski), Pomorza i Ziemi Lubuskiej (choszcze�ski, stargardzki, my�liborski) oraz 
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powiaty województwa warmi�sko-mazurskiego i podlaskiego (bartoszycki, ełcki, olecki, 
sejne�ski, augustowski, suwalski). 

Zbiorowo�ci pracowników sezonowych, które charakteryzuje stosunkowo wysoka 
�rednia wieku pochodz� przede wszystkim z Mazowsza i Górnego 	l�ska. Pod tym wzgl�dem 
wyró�niaj� si� powiaty: rybnicki ze �redni� wieku 43,3 lat, pruszkowski 42,5, warszawski 
42,3, piaseczy�ski 41,7, otwocki 41,5, nowodworski mazowiecki 41,4, mikołowski 41,2, m. 
�ory 41,1. Natomiast zbiorowo�ci wyje�d�aj�cych, których charakteryzuje stosunkowo niska 
�rednia wieku wywodz� si� z powiatów: chełmskiego - 30,8 (lubelskie), grudzi�dzkiego - 
33,2 (kujawsko-pomorskie), ropczycko - s�dziszowskiego - 33,5 (�wi�tokrzyskie), 
leszczy�skiego - 33,8 (wielkopolskie). 

Pracownicy sezonowi w wieku do 44 lat pochodz� głównie z Warmii i Mazur, Kujaw, 
Podlasia oraz Małopolski. Powiaty z wysokim odsetkiem osób poni�ej 44 lat to przede 
wszystkim: chełmski 97,7%, leszczy�ski 92,3%, warszawski zachodni 92%; z wysokim 
odsetkiem osób po 45 roku �ycia to warszawski 48,4%, piaseczy�ski 48,1%, nowodworski 
mazowiecki 45,2%, rybnicki 45,1%. 

Polska �rodkowa oraz kra�ce południowo-wschodnie dominuj� pod wzgl�dem odsetka 
wyje�d�aj�cych m��czyzn. Nale�y tu wymieni� powiaty: brzozowski 83,4% m��czyzn, 
bieszczadzki 83,4%, mogile�ski 82,4%, podd�bicki 82%. Do powiatów zdominowanych 
przez wyjazdy kobiet nale��: staszowski 49,3%, sul�ci�ski 46,5%, oławski 45,6%, 
goleniowski 45,6%, rybnicki 45,1%. 

Za te zró�nicowania odpowiedzialnych jest wiele czynników. Wymieniamy je tutaj 
bez próby uporz�dkowania wedle wa�no�ci. Byłoby to jednak zapewne mo�liwe tylko w 
ograniczonym zakresie, gdy� ró�ne z tych czynników odgrywaj� ró�n� rol� w poszczególnych 
regionach: 

• Wyjazdy o charakterze nielegalnym przed 1989 rokiem. Ten czynnik 
odgrywał znacz�c� rol� m.in. na Dolnym 	l�sku. Do wyst�pienia tego strumienia 
migracji przyczyniły si� w znacznym stopniu kontakty z byłymi mieszka�cami 
Dolnego 	l�ska. Po roku 1989 wyjazdy odbywały si� ju� legalnie. Ponadto silnie 
zadziałały sieci migracyjne. Ci, którzy wyje�d�ali przed rokiem 1989 i cz�sto w 
dobrym stopniu znali j�zyki niemiecki stali si� po�rednikami w werbunku nowych 
pracowników, najcz��ciej wywodz�cych si� z miejscowo�ci czy z okolic, z których 
sami si� wywodzili. 

• Za stosunkowo niewielkie nat��enie legalnych migracji sezonowych z 
Podlasia "odpowiedzialny" jest znacz�cy w latach 90. (poprzedzony wcze�niejszymi 
wyjazdami do Ameryki Północnej) strumie� wyjazdów nie rejestrowanych do innych 
ni� Niemcy krajów Unii Europejskiej (np. Belgia). Migracje te w znacz�cym stopniu 
wyczerpuj� zasób, które zdecydowały si� na migracj�. Mo�liwe jest tutaj dokonanie 
szerszego uogólnienia: legalne migracje sezonowe pozostaj� w ujemnej korelacji z 
migracjami nie rejestrowanymi na danym ograniczonym lokalnie czy regionalnie 
obszarze. Dokonujemy tego uogólnienia jednak nie bez zastrze�e�, gdy� zdarzaj� si� 
równie� takie społeczno�ci, w których te dwie formy migracji współwyst�puj� ze sob� 
ze znacz�cym nat��eniem (np. Zamojszczyzna). 
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6. Aktywno�� ekonomiczna migrantów sezonowych na polskim rynku pracy. 

Nieobecno�� w kraju zwi�zana z corocznymi wyjazdami wymusza specyficzn� 
strategi� ekonomiczn�. Polega ona na ł�czeniu �ycia w Polsce z kilkutygodniow� prac� w 
Niemczech i na czerpaniu dochodu z tych dwóch, cz�sto równorz�dnych �ródeł. 

W badaniach nad pracownikami sezonowymi porównywali�my przepływy pomi�dzy 
kolejnymi wyjazdami do pracy sezonowej - pierwszym, drugim, trzecim i czwartym. Takie 
podej�cie pozwalało na uwypuklenie wpływu prac sezonowych na zachowania na polskim 
rynku pracy, poniewa� zmiany aktywno�ci s� przedstawione pomi�dzy kolejnymi wyjazdami. 

Osoby migruj�ce sezonowo w wi�kszo�ci nie zmieniaj� stanu aktywno�ci 
ekonomicznej (bezrobocia, zatrudnienia, bezczynno�ci zawodowej) pomi�dzy kolejnymi 
wyjazdami. Taka stabilna sytuacja, o czym była ju� mowa wcze�niej, jest typowa dla całego 
rynku pracy. 

Osoby pracuj�ce przed pierwszym wyjazdem w wi�kszo�ci nie zmieniły stanu 
aktywno�ci ekonomicznej a� do kolejnego wyjazdu sezonowego. 85,5% respondentów 
zatrudnionych przed pierwszym wyjazdem do Niemiec, miało zatrudnienie przed podj�ciem 
po raz drugi pracy sezonowej. Praca w Niemczech i nieobecno�� w Polsce przez kilka, a 
nawet kilkana�cie tygodni okazuje si� dla migrantów łatwa do pogodzenia z aktywno�ci� na 
polskim rynku pracy. By� mo�e dzieje si� tak dlatego, �e osoby wyje�d�aj�ce do pracy 
sezonowej nie zajmuj� kluczowych stanowisk w swoich miejscach zatrudnienia lub - w 
przypadku rolników - mog� by� zast�pione przez innych członków rodziny. 

12,3 % osób zatrudnionych przed pierwszym wyjazdem, straciło prac� (stało si� 
bezrobotne) przed drugim wyjazdem. Nale�y przypuszcza�, �e w wi�kszo�ci przypadków 
utrata pracy była wynikiem ogólnej sytuacji na polskim rynku pracy - wzrastaj�cego od kilku 
lat bezrobocia, zwłaszcza w�ród osób młodych (aktywizuj�cych si� na rynku pracy) i osób 
bez wy�szego wykształcenia. Jednak w�ród respondentów, z którymi przeprowadzono 
wywiady pogł�bione, kilka osób deklarowało celowe porzucenie pracy dla zarobienia 
wi�kszych pieni�dzy w Niemczech. Wyjazdy sezonowe były bezpo�redni� przyczyn� utraty 
pracy przez te osoby w Polsce. 

Zdecydowana wi�kszo�� bezrobotnych wyje�d�aj�cych do pracy sezonowej po raz 
pierwszy - 76,4 % - nie znalazło zatrudnienia w Polsce do momentu wyjazdu po raz drugi. 
Tylko 16,7 % bezrobotnych znalazło zatrudnienie w Polsce, które utrzymało do drugiego 
wyjazdu do pracy sezonowej. Praca sezonowa oznacza ci��ki wysiłek fizyczny w 
gospodarstwie rolnym i te do�wiadczenia nie przynosz� dodatkowych umiej�tno�ci ani nie 
powoduj� wzrostu kwalifikacji. W przeciwnym wypadku, gdyby bezrobotni nabywali 
podczas pracy sezonowej nowe umiej�tno�ci, łatwiej byłoby im znale�� prac� po powrocie do 
kraju, przynajmniej w wi�kszych miastach. Tak si� nie dzieje - sezonowa praca nie poprawia 
sytuacji bezrobotnego na polskim rynku pracy. Dlatego mały odsetek bezrobotnych znajduje 
po powrocie do kraju zatrudnienie. 

Mo�liwo�� pracy sezonowej jest atrakcyjna dla osób nieaktywnych ekonomicznie - 
uczniów, studentów, gospody� domowych, rencistów. 18,4 % respondentów wyje�d�aj�cych 
pierwszy raz do pracy sezonowej ani nie pracowało, ani nie szukało pracy w kraju. Wyjazd do 
pracy sezonowej był wi�c dla tych osób sposobem aktywizowania si� na rynku pracy, jednak 
ograniczonym jedynie do pracy sezonowej, poniewa� wi�kszo�� z nich (72,1 %) nie szukała 
po powrocie do kraju zatrudnienia. 
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Przepływy pomi�dzy stanami aktywno�ci ekonomicznej osób migruj�cych s� 
porównywalne do analogicznych przepływów obliczonych na podstawie Badania Aktywno�ci 
Ekonomicznej Ludno�ci (BAEL) na próbce reprezentatywnej w skali kraju. Wszystkie 
przepływy obliczone na podstawie BAEL znacz�co ró�ni� si� od przepływów pracowników 
sezonowych, lecz na szczególn� uwag� zwraca sytuacja osób bezrobotnych. Osoby migruj�ce 
do Niemiec cz��ciej zostaj� bezrobotne oraz rzadziej znajduj� prac�, odchodz�c od 
bezrobocia ni� respondenci BAEL. W�ród pracowników sezonowych, którzy byli bezrobotni 
przed wyjazdem do Niemiec, 86,3% nie zmieniło tego stanu przed kolejnym wyjazdem. W 
próbie reprezentatywnej badania BAEL 55,4% bezrobotnych nie znajduje pracy w nast�pnym 
roku. Pozostali albo znajduj� zatrudnienie (28% bezrobotnych) lub dezaktywizuj� si� na 
rynku pracy (16,6% bezrobotnych). Odsetki te dla osób migruj�cych sezonowo wynosz� 
odpowiednio 10 % i 3,7%. Mo�liwo�� zatrudnienia w Niemczech sprzyja pozostawaniu bez 
pracy w Polsce w długim okresie. 

Nie mo�na jednoznacznie wyja�ni� wy�szego dla osób migruj�cych 
prawdopodobie�stwa utraty pracy i przej�cia do stanu bezrobocia. By� mo�e cz��� osób 
przewiduje w niedalekiej przyszło�ci utrat� zatrudnienia w Polsce i dlatego decyduje si� na 
pierwszy wyjazd do pracy sezonowej. W tym przypadku mamy do czynienia z selektywnym 
doborem pracowników sezonowych: utrata zatrudnienia w Polsce nie wynika z podj�cia pracy 
sezonowej, lecz wyjazd do Niemiec spowodowany jest niestabiln� sytuacj� zawodow�. 
Pozostała cz��� osób traci zatrudnienie w wyniku pracy sezonowej: albo wskutek długiej 
nieobecno�ci, jak� niesie ze sob� praca sezonowa, albo celowo rezygnuje ze stałego 
zatrudnienia, poniewa� migracje do Niemiec s� bardziej opłacalne5. 

Wi�kszo�� osób, dla których wyjazd do pracy sezonowej był momentem aktywizacji 
na rynku pracy, to osoby młode: respondenci urodzeni w latach 1975 -1983 stanowili 44% 
wszystkich nieaktywnych ekonomicznie i wyje�d�aj�cych. Zako�czenie edukacji i powrót z 
sezonowej pracy w Niemczech oznaczaj� - w wi�kszo�ci przypadków - rozpocz�cie szukania 
zatrudnienia w Polsce, st�d wysokie prawdopodobie�stwa przej�cia spoza siły roboczej do 
pozostałych stanów: bezrobocia lub zatrudnienia. Tymczasem badanie BAEL uwzgl�dniło 
równie� osoby starsze oraz niezdolne do ci��kiej fizycznej pracy, przez co 
prawdopodobie�stwo zmiany stanu w skali krajowej było znacznie ni�sze. 

W�ród osób wyje�d�aj�cych do prac sezonowych po trzy, cztery razy, dominuj� osoby 
stale zatrudnione oraz osoby długotrwale bezrobotne. Te dwie grupy osób stosuj� trwałe 
strategie ekonomiczne, których elementami s� coroczne wyjazdy sezonowe. Osoby 
zatrudnione, które decyduj� si� po raz kolejny na wyjazd do Niemiec, „dorabiaj�" za granic� 
do dochodu uzyskiwanego w kraju. Osoby te potrafi� ł�czy� aktywno�� ekonomiczn� w 
Polsce z wyjazdami sezonowymi, poniewa� obie te formy zatrudnienia s� w pewnym stopniu 
dorywcze. Wyje�d�aj� osoby, które na co dzie� pomagaj� w rodzinnej firmie, w rodzinnym 
gospodarstwie rolnym lub s� zatrudnione na stałe na mało znacz�cym stanowisku, dzi�ki 
czemu mog� wyjecha� na dłu�szy okres czasu wykorzystuj�c urlop płatny i bezpłatny.  

Pozornie taki sposób „dorabiania" nie ma wpływu na polski rynek pracy. Dane 
statystyczne nie odzwierciedlaj� negatywnych skutków takiego działania, lecz skutki takie 
istniej�, jak na przykład traktowanie pracy w kraju jako drugorz�dnej. Takie zachowanie 
dotyczy przede wszystkim osób, które czerpi� niskie dochody z zatrudnienia w Polsce i dla 

                                                 
5 Mo�liwe jest, �e dla niektórych osób stała i stabilna praca (w Polsce) nie stanowi warto�ci samej w sobie. 
Osoby o takim podej�ciu pracuj� dorywczo na rynku polskim i łatwiej przychodzi im decyzja o wyje�dzie 
sezonowym. 
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których praca sezonowa jest wyj�tkowo atrakcyjna. Zatrudnienie w Niemczech staje si� 
głównym �ródłem dochodu i jest ono traktowane w priorytetowy sposób. Pracownik przestaje 
by� dyspozycyjny i zmotywowany do pracy w Polsce. Je�eli polski pracodawca nie pozwoli 
na kilkutygodniowy urlop, pracownik rezygnuje z zatrudnienia w Polsce i po powrocie z 
pracy sezonowej szuka innego zaj�cia. 

Wpływ działa� migranckich na polski rynek pracy istnieje tak�e w przypadku osób 
pozostaj�cych w stanie bezrobocia. Dla osób długotrwale bezrobotnych, które nie maj� 
perspektyw na znalezienie pracy w swoim miejscu zamieszkania, przy swoich kwalifikacjach, 
wyjazd do pracy sezonowej jest cz�sto jedyn� szans� na zarobienie pieni�dzy. Trzeba 
pami�ta� jednak, �e praca sezonowa nie przynosi korzy�ci pozamaterialnych w postaci 
podniesienia kwalifikacji - wyjazd do Niemiec nie poprawia sytuacji bezrobotnego na 
polskim rynku pracy, lecz stanowi jedynie jednorazowy zastrzyk gotówki. Niewielka cz��� 
zarobionych pieni�dzy jest przeznaczana na inwestycje, lokaty, edukacj�. Dochody sezonowe 
s� przede wszystkim wykorzystywane przez bezrobotnych na bie��ce potrzeby gospodarstwa 
domowego. 

Wielokrotne wyjazdy do pracy sezonowej nie ułatwiaj� znalezienia pracy w Polsce, a 
czasami nawet stoj� temu na przeszkodzie. Po pierwsze, dlatego, i� bezrobotni podczas swojej 
nieobecno�ci nie odpowiadaj� na polskie oferty pracy. Brak dyspozycyjno�ci oznacza niemal 
zawsze pora�k� w znalezieniu zatrudnienia. Drugim powodem s� wi�ksze wymagania wobec 
minimalnej płacy, za któr� bezrobotni chcieliby podj�� prac� w Polsce. Pieni�dze zarabiane 
podczas prac sezonowych w Niemczech przewy�szaj� cz�sto �redni� krajow� pensj� w Polsce 
i dlatego bardziej opłacalny mo�e by� jeden wyjazd w roku do pracy sezonowej ni� podj�cie 
stałej pracy w Polsce. Taka sytuacja jest prawdopodobna, je�eli pozostali członkowie rodziny 
maj� stałe, pewne dochody w Polsce, a bud�et gospodarstwa domowego wspomagany jest 
zarobkami osoby migruj�cej. Osoby takie nie szukaj� w Polsce stałego zaj�cia, poniewa� 
mogłoby ono przeszkodzi� w sezonowym wyje�dzie do pracy. 

Trzeba zwróci� uwag� równie� na to, i� przy kolejnych wyjazdach utrwala si� 
zjawisko widoczne ju� przy analizie pierwszego i drugiego wyjazdu: osoby, które s� 
nieaktywne ekonomicznie przed wyjazdem do pracy sezonowej, po powrocie do Polski nie 
podejmuj� i nie staraj� si� podj�� pracy6. Wyjazd do Niemiec jest jedynym okresem ich 
zatrudnienia. Tylko co dziesi�ty nieaktywny ekonomicznie respondent stara si� po powrocie 
zdoby� prac� w Polsce. 

Jak wytłumaczy� wi�ksze przepływy pomi�dzy stanami aktywno�ci ekonomicznej 
przy pierwszym i drugim wyje�dzie, a znacznie mniejsze przepływy przy kolejnych pracach 
sezonowych? Koszty podj�cia pracy sezonowej s� niskie, za� mo�liwe zarobki - stosunkowo 
wysokie. Dlatego wiele osób decyduje si� na wyjazd, a ci, którym nie odpowiada taka forma 
zatrudnienia - z powodów ekonomicznych, fizycznych lub innych - z reguły rezygnuj� po 
pierwszym wyje�dzie. Pozostaj� te osoby, którym wyjazdy sezonowe odpowiadaj� i oni 
zmieniaj� swoje dotychczasowe zachowanie na polskim rynku pracy. Niektóre dot�d 
zatrudnione osoby rezygnuj� ze swojego zaj�cia na rzecz wyjazdów do Niemiec. Do 
wyjazdów zgłaszaj� si� tak�e młode osoby, dla których praca sezonowa jest pierwszym 
zaj�ciem zarobkowym i które po powrocie do Polski aktywizuj� si� na lokalnym rynku pracy. 
W ten sposób przed drugim wyjazdem obserwowane s� wi�ksze przepływy ni� pomi�dzy 
kolejnymi wyjazdami, a tym samym pierwszy wyjazd sezonowy staje si� przełomowy dla 
osób, którym taka forma pracy odpowiada. Przy kolejnych wyjazdach utrwala si� zjawisko 
                                                 
6 Staranie si� o prac� oznaczałoby przej�cie do stanu bezrobocia. 
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stałej strategii ekonomicznej - ł�czenia prac sezonowych z aktywno�ci� na polskim rynku 
pracy - i dlatego przepływy pomi�dzy drugim i trzecim wyjazdem s� wi�ksze ni� analogiczne 
przepływy pomi�dzy wyjazdem trzecim i czwartym. 

Z analizy zmian aktywno�ci ekonomicznej wynika, �e na wyjazd do prac sezonowych 
decyduj� si� osoby o pewnej specyficznej sytuacji na polskim rynku pracy. Pierwszego 
wyjazdu podejmuj� si� osoby, dla których taka praca jest atrakcyjna finansowo. Do kolejnych 
wyjazdów sezonowych - drugiego, trzeciego, czwartego i nast�pnych - zgłaszaj� si� osoby, 
dla których praca w Niemczech stanowi konsekwentn� strategi� poł�czon� z �yciem w 
Polsce. Poniewa� próba wylosowana do badania była reprezentatywna w skali kraju, zjawisko 
strategii ma powszechny charakter dla osób migruj�cych sezonowo. Strategie te prowadz� do 
korzystania z drugiego �ródła dochodu w Niemczech, ale nie powoduj� wi�kszej aktywno�ci 
ekonomicznej, a czasami s� przyczyn� wycofania z polskiego rynku pracy. 

Sezonowa praca w Niemczech stanowi korzystn�, cho� dora�n� pomoc materialn� dla 
polskich gospodarstw domowych. Trzeba jednak pami�ta� o negatywnych skutkach takich 
wyjazdów dla polskiego rynku pracy. Sezonowe zatrudnienie w Niemczech nie likwiduje 
lokalnego bezrobocia w Polsce, a tylko pomaga przetrwa� osobom bez pracy. Osoby 
wyje�d�aj�ce do prac sezonowych uwa�a si� cz�sto za najbardziej przedsi�biorcze i aktywne 
ekonomicznie. Paradoksalnie, na dłu�sz� met� migracje do pracy nie powoduj� wi�kszej 
aktywno�ci ekonomicznej, a czasami oznaczaj� ekonomiczn� marginalizacj� i wycofanie si� z 
polskiego rynku pracy. Dotyczy to zwłaszcza osób, które nie maj� w Polsce stałego zaj�cia 
lub maj� mało opłacalne zaj�cie. Dlatego praca sezonowa powinna by� po prostu prac� 
sezonow�, a nie głównym i priorytetowym zaj�ciem. 

7. Mobilno�� zawodowa i terytorialna pracowników sezonowych 

Pracownicy sezonowi s�, niejako z definicji, populacj� mobiln�. Jest to jednak 
szczególny rodzaj mobilno�ci. Relatywnie małe koszty i zyski zwi�zane z podejmowaniem 
prac sezonowych, nie wymagaj� od uczestników cech typowych dla „tradycyjnych" 
migrantów. Wa�nym aspektem, który uwzgl�dnili�my w badaniach jest analiza zwi�zków 
miedzy ruchliwo�ci� zawodow�, migracjami wewn�trznymi i podejmowaniem prac 
sezonowych. Wa�ne jest poszukiwanie odpowiedzi na pytanie, czy mobilno�� w jednym 
wymiarze zwi�ksza szans� na mobilno�� w innych wymiarach. 

Zgodnie z oczekiwaniami i wynikami innych bada� nad pracownikami sezonowymi, 
udział m��czyzn w tej kategorii jest znacznie wy�szy ni� w populacji ogólnopolskiej 
(odpowiednio 65% i 49%) i zbli�ony do udziału w�ród innych kategorii migrantów z Polski. 
Drug� istotn� ró�nic� jest nadreprezentacja w�ród osób podejmuj�cych prace sezonowe 
mieszka�ców wsi (51%, przy 38% w skali kraju). 

Natomiast ró�nice w strukturze wieku wydaj� si� mniej wyra�ne. Pracownicy 
sezonowi s� �rednio o 2,6 lat młodsi od ogółu Polaków w wieku produkcyjnym, ale istotne 
wydaje si�, �e ponad 40% to osoby w wieku 40 i wi�cej lat, a wi�c w okresie uznawanym za 
mało mobilny. Jest to wyra�na ró�nica mi�dzy osobami podejmuj�cymi prace sezonowe a 
migrantami uczestnicz�cymi w innego typu migracjach zagranicznych. W �wietle wyników 
wcze�niejszych bada� OBM ISS UW nad emigracj� z Polski w ostatnich dziesi�cioleciach 
migranci byli wyra�nie młodsi od ogółu mieszka�ców miejscowo�ci, z których si� wywodzili. 

Znacznie bardziej interesuj�ce wydaje si� porównanie pracowników sezonowych i 
ogółu mieszka�ców Polski ze wzgl�du na poziom wykształcenia. Podejmowane w Niemczech 
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prace sezonowe wymagaj� raczej siły fizycznej i, ewentualnie, pewnej sprawno�ci manualnej 
ni� specyficznych kwalifikacji. 

Wydawa�, wi�c by si� mogło, �e staj� si� one udziałem przede wszystkim osób o 
niskim poziomie wykształcenia. Tymczasem, �redni poziom wykształcenia pracowników 
sezonowych jest zaledwie o 0,2 klasy ni�szy ni� w�ród ogółu Polaków w wieku 18-65 lat. Jest 
to efektem ró�nic w udziale osób o skrajnych poziomach wykształcenia. Pracownicy 
sezonowi wprawdzie dwukrotnie rzadziej maj� wykształcenie wy�sze ni� �rednie, ale te� 
dwukrotnie rzadziej tylko podstawowe. Ogólnie mo�na powiedzie�, �e pracownicy sezonowi 
lokuj� si� cz��ciej ni� ogół populacji wokół �redniej. 

Szukaj�c cech wyró�niaj�cych pracowników sezonowych podejmuj�cych prac� w 
Niemczech, warto porówna� ich aktywno�� ekonomiczn� z aktywno�ci� ogółu ludno�ci. Jest 
to o tyle wa�ne, �e wła�nie w tym wymiarze nale�ałoby oczekiwa� istotnych ró�nic. Mo�na 
podejrzewa�, �e mało atrakcyjna, uci��liwa i nie przynosz�ca bardzo wysokich dochodów 
praca sezonowa jest domen� osób znajduj�cych si� w szczególnie trudnej sytuacji, a wi�c w 
znacznej mierze bezrobotnych. Dane uzyskane w naszych badaniach w pewnym stopniu 
potwierdzaj� to domniemanie. 

Zmienn�, któr� analizowali�my jest pozycja społeczno-zawodowa. Jak si� okazuje, w 
populacji pracowników sezonowych reprezentowani s� przedstawiciele wszystkich kategorii 
społeczno-zawodowych, chocia� ró�nice mi�dzy obu porównywanymi grupami s� do�� 
wyra�ne. W�ród pracowników podejmuj�cych prace sezonowe mniejszy jest udział obu 
kategorii pracowników umysłowych, nadreprezentowani s� natomiast robotnicy 
wykwalifikowani i, w mniejszym stopniu wła�ciciele gospodarstw rolnych. 

Na podstawie prezentowanych wcze�niej danych trudno utrzyma� twierdzenie o 
specyfice osób podejmuj�cych prace sezonowe w Niemczech. Reprezentuj� oni pełne 
spektrum cech społeczno-demograficznych i, mimo pewnych, ró�nic nie odbiegaj� w sposób 
zasadniczy od ogółu mieszka�ców Polski. 

Migracje sezonowe, zwłaszcza traktowane jako stała strategia �yciowa, w pewien 
sposób przypominaj� cyrkulacj� z lat 60. Trudno oczywi�cie o empiryczne stwierdzenie 
zwi�zków mi�dzy tymi dwoma rodzajami mobilno�ci, ale nadreprezentacja w�ród 
pracowników sezonowych osób urodzonych i mieszkaj�cych na wsi, mo�e sugerowa� 
podobie�stwo tych przemieszcze�. 

Dane dotycz�ce migracji wewn�trznych, którymi dysponujemy uwzgl�dniaj� tylko 
trwałe zmiany miejsc zamieszkania nie pozwalaj� wi�c ustali� zwi�zku mi�dzy migracjami 
sezonowymi a podejmowanymi wcze�niej dojazdami do pracy. Warto jednak odnotowa� fakt, 
�e pod wzgl�dem intensywno�ci migracji wewn�trznych pracownicy sezonowi nie ró�n� si� 
od ogółu społecze�stwa. Prawie 57% całe �ycie mieszkało tylko w jednej miejscowo�ci, a 
�rednia liczba miejscowo�ci zamieszkania jest nawet nieco ni�sza w�ród ogółu ludno�ci 
Polski. 

Brak odpowiednich danych porównawczych nie pozwala stwierdzi�, czy rozmiary 
poszczególnych typów ruchliwo�ci w�ród pracowników sezonowych s� podobne do 
wyst�puj�cych w całej populacji. Warto odnotowa� jednak relatywnie małe rozmiary 
ruchliwo�ci „w gór�". W badanej populacji osoby, które do�wiadczyły awansu społeczno-
zawodowego zaledwie o dwa punkty procentowe przewy�szaj� tych, których pozycja w 
trakcie kariery zawodowej obni�yła si�. Mo�e to by� specyficzna cecha pracowników 
sezonowych, ale jest te� wielce prawdopodobne, �e jest to raczej ogólny efekt 
dotychczasowych procesów transformacyjnych. Pojawiaj�ce si� w wyniku procesów 
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modernizacyjnych wysokie pozycje s� stosunkowo nieliczne, natomiast skala bezrobocia b�d� 
wypycha cz��� osób poza rynek pracy, b�d� zmusza do podejmowania prac w ni�szych 
segmentach struktury. Widoczne to jest szczególnie w�ród osób przechodz�cych z zawodów 
umysłowych do usług oraz z usług do prac czysto fizycznych. 

Zaprezentowane wy�ej wska�niki ruchliwo�ci informuj� o pokonywaniu barier 
mi�dzywarstwowych, wyra�nych zmianach poło�enia społecznego. Ale mobilno�� zawodowa 
nie musi mie� charakteru wertykalnego, wi�za� si� z degradacj� czy awansem. Mo�e 
przejawia� si� w skłonno�ci do zmiany pracy nawet w obr�bie tej samej kategorii, w 
poszukiwaniu lepszych warunków płacowych, socjalnych czy ogólnie atrakcyjniejszej pracy. 

I w tym wzgl�dzie pracownicy sezonowi nie wykazuj� szczególnej aktywno�ci. Liczba 
prac wykonywanych w trakcie całej kariery zawodowej jest zbli�ona do rozkładu tej zmiennej 
w całej populacji. 

Jak przedstawiaj� si� zwi�zki mi�dzy trzema typami mobilno�ci: migracjami 
wewn�trznymi, ruchliwo�ci� pracownicz� i podejmowaniem prac sezonowych w Niemczech? 
Uwzgl�dnione zostały tak�e dwie zmienne, które nie s� wprawdzie wska�nikami �adnego z 
analizowanych typów mobilno�ci, ale które mo�na podejrzewa� o pewne zwi�zki z głównym 
nurtem moich rozwa�a�, a mianowicie poziom wykształcenia i wiek badanych. 

Uzyskane wyniki do�� jednoznacznie wskazuj� na brak lub bardzo słabe zale�no�ci 
mi�dzy trzema typami mobilno�ci. Jedynie zwi�zek miedzy liczb� zamieszkiwanych 
miejscowo�ci i liczb� wykonywanych prac jest wyra�niejszy. Silniejsze s� natomiast zwi�zki 
mi�dzy poszczególnymi wska�nikami mobilno�ci a zmiennymi społeczno-demograficznymi, 
zwłaszcza wiekiem badanych. Jest to do�� oczywiste, poniewa� dłu�szy okres aktywno�ci 
�yciowej zwi�ksza szans� dokonania ró�nego typu zmian poło�enia �yciowego. Podobnie 
mo�na interpretowa� negatywn� zale�no�� mi�dzy liczb� prac a poziomem wykształcenia - 
dłu�sza nauka skraca sta� pracy, a wi�c w pewnej mierze ogranicza ruchliwo�� zawodow�. 
Natomiast podejmowania prac sezonowych poza granicami Polski nie da si� wyja�ni� ani 
innego typu ruchliwo�ci�, ani poziomem wykształcenia. 

Analiza dost�pnego materiału empirycznego nie wykazała wyra�nych zwi�zków 
mi�dzy wyjazdami do pracy sezonowej a innymi formami mobilno�ci: migracjami 
wewn�trznymi i ruchliwo�ci� zawodow�. Nie jest to rezultat nieoczekiwany, poniewa� we 
wcze�niejszych badaniach nad migracjami mi�dzynarodowymi równie� nie stwierdzono tego 
typu zale�no�ci. Jednocze�nie analizowane dane, a tak�e wyniki wcze�niejszych bada� 
wskazuj�, �e Polacy wykazuj�cy mał� skłonno�� do trwałego przemieszczania si� w obr�bie 
kraju i niezbyt du�� ruchliwo�� zawodow�, ch�tnie podejmuj� czasowe migracje zagraniczne, 
wymagaj�ce zarówno przemieszczania si� w przestrzeni, jak i okresowej zmiany pracy. 

Sugerujemy, �e skłonno�� do migracji sezonowych wynika nie tylko z historii PRL, 
ale równie� z procesów zachodz�cych w Polsce obecnie. Przy spadku roli tradycyjnych 
podziałów, znaczenia nabieraj� zmiany okresowe, umiej�tno�� reagowania na zmiany sytuacji 
i dostosowywania do nich indywidualnych strategii. 

Bez zmiany pa�stwowego etatu mo�na uczestniczy� w szarej strefie Polski 
sprywatyzowanej, bez zmiany miejsca zamieszkania mo�na czerpa� korzy�ci z 
atrakcyjniejszych, chocia� nawet odległych rynków pracy. Wykazali�my, �e polscy 
pracownicy sezonowi w Niemczech nie s� kategori� szczególnie zmarginalizowan�. By� 
mo�e wi�c s� raczej prekursorami nowych strategii poruszania si� w przestrzeni geograficznej 
i społecznej. 

 



 

 

23

8. Kobiety i m��czy�ni w migracjach sezonowych z Polski do Niemiec 

Dwie trzecie ofert pracy sezonowej w Niemczech, które w latach 1998-2000 znalazły 
si� w bazie Krajowego Urz�du Pracy, zostało skierowanych do m��czyzn. Chocia� 
tradycyjnie pewna cz��� ofert pracy sezonowej skierowanych przez niemieckiego pracodawc� 
do polskiego pracownika jest niewykorzystana, to jednak odsetek ten jest nieznaczny i nie 
wpływa na ogólny rozkład pracowników sezonowych według płci. Typowym polskim 
pracownikiem sezonowym jest zatem m��czyzna, a tylko co trzeci z nich to kobieta. 

W rzeczywisto�ci udział kobiet w�ród polskich pracowników sezonowych jest wy�szy 
ni� wskazywały na to szacunki uzyskane w dotychczas przeprowadzonych badaniach tego 
strumienia migracyjnego 

Jak wskazuj� dane z bazy KUP, w podziale na powiaty odsetek ofert pracy 
skierowanych do kobiet waha si� od 17 do 49%, przy medianie równej 31%. Zró�nicowanie 
przestrzenne jest zatem wyra�ne. Najbardziej interesuj�ce wydaj� si� powiaty, w których 
odsetek kobiet w�ród pracowników jest najwy�szy (górne 20%). Takich powiatów jest 75 (z 
373) i ponad połowa z nich (56%) znajduje si� w pi�ciu województwach: zachodnio-
pomorskim, mazowieckim, �l�skim, dolno�l�skim i �wi�tokrzyskim, w wi�kszo�ci 
przypadków tworz�c „wyspy" granicz�cych ze sob� powiatów. Wywodzi si� z nich a� 28% 
wszystkich kobiet, które wyjechały do pracy sezonowej do Niemiec w latach 1998-2000. Dla 
porównania, w�ród 20% powiatów o najwy�szym odsetku m��czyzn w�ród pracowników 
sezonowych (od 74% do 83%) ponad połowa (59%) znajduje si� w czterech województwach: 
mazowieckim, podkarpackim, wielkopolskim i kujawsko-pomorskim, skupiaj�c 17% 
wszystkich pracowników sezonowych płci m�skiej w tym okresie, co wskazuje na wi�ksz� 
koncentracj� przestrzenn� w�ród kobiet. 

Przeprowadzone badanie sonda�owe pozwala tak�e na uchwycenie zmian w czasie. 
Wraz ze wzrastaj�c� w latach dziewi��dziesi�tych liczb� Polaków podejmuj�cych sezonowe 
zatrudnienie w Niemczech, udział kobiet wzrasta. Stanowi� one 30% osób, które po raz 
pierwszy wyjechały w pierwszej połowie lat dziewi��dziesi�tych, podczas gdy w�ród tych 
zaczynaj�cych w 1998 roku i pó�niej ich odsetek wynosi ju� 40%. 

Ró�nice pomi�dzy kobietami i m��czyznami s� znaczne. M��czy�ni o wiele cz��ciej 
ni� kobiety maj� prac�, a co za tym idzie kobiety cz��ciej ni� m��czy�ni s� bez pracy, chocia� 
aktywnie jej poszukuj�. Dodatkowo, kobiety cz��ciej ni� m��czy�ni w momencie 
podejmowania pierwszej pracy sezonowej znajdowały si� poza sił� robocz�, czyli nale�ały do 
grupy ucz�cych si� lub studiuj�cych, opiekuj�cych si� domem i dzie�mi oraz emerytów i 
rencistów. 

Dualnemu rynkowi pracy towarzyszy segmentacja rynku pracy ze wzgl�du na płe� 
czyli podział na zaj�cia postrzegane jako typowo m�skie i typowo kobiece. Podrz�dne sektory 
prac typowo m�skich i typowo kobiecych wysyłaj� sygnały o zapotrzebowaniu na prac� 
cudzoziemców i to cudzoziemców okre�lonej płci: m��czy�ni znajduj� prac� w budownictwie 
i przy remontach, a kobiety jako opiekunki do dzieci, osób starszych i do pomocy w 
gospodarstwie domowym. 

W przypadku polskich pracowników sezonowych w Niemczech zastosowanie tego 
modelu nie jest ju� tak oczywiste. Chocia� zacz�li oni podejmowa� prac� za granic� na 
podstawie umowy bilateralnej, która instytucjonalizowała dopływ cudzoziemskiej siły 
roboczej do podrz�dnego sektora niemieckiej gospodarki to trudno w tym konkretnym 
przypadku mówi� o zrywaniu owoców i zbieraniu warzyw jako pracach typowo m�skich i 
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typowo kobiecych. Tak�e oficjalna procedura rekrutacyjna nie dyskryminuje ani 
pracowników płci �e�skiej ani pracowników płci m�skiej. Chocia� z wielu powodów kobiety 
wydaj� si� idealnymi odbiorcami istniej�cej oferty migracyjnej, w�ród polskich pracowników 
sezonowych w Niemczech dominuj� m��czy�ni. 

9. Znaczenie migracji sezonowych dla migrantów, ich rodzin i społeczno�ci wysyłaj�cych 

Migracje sezonowe w jednoznaczny sposób podporz�dkowane s� motywowi 
ekonomicznemu - generowaniu �rodków finansowych. Dlatego kluczowe znaczenia miała 
analiza finansowego wymiaru migracji sezonowych, zarobków osi�ganych przez migrantów 
sezonowych, ich determinant a równie� oszcz�dno�ci, jakie s� generowane w czasie pobytu za 
granic� i transferowane do Polski. Ocena skali tych oszcz�dno�ci pozwoli oszacowa� 
rozmiary transferu �rodków finansowych do Polski. Analizowali�my równie� sposoby 
alokacji pieni�dzy pochodz�cych z migracji oraz podj�li�my prób� okre�lenia, jaki mo�e by� 
ich wpływ na funkcjonowanie nie tylko samych migrantów, ale i gospodarki lokalnej czy 
regionalnej. 

Wyje�d�aj�cy sezonowo Polacy zapytani o motywy wyjazdu odpowiadaj� najcz��ciej, 
�e chodziło im o mo�liwo�� zarobienia dodatkowych, wi�kszych ni� w Polsce pieni�dzy 
(ponad 90% respondentów). W drugiej kolejno�ci jako wa�ny powód podawano brak szans na 
znalezienie pracy w Polsce (39% przypadków) a dopiero jako powody dodatkowe takie 
aspekty jak ciekawo�� innego kraju (zwłaszcza w przypadku młodych osób) czy mo�liwo�� 
nauki j�zyka niemieckiego. Chodzi wi�c głównie o krótkoterminowy, ale bardzo intensywny 
wyjazd za granic�, w przypadku którego wszystkie aspekty i wymiary �ycia redukowane s� 
do jednego - zarabiania pieni�dzy. Nawet za cen� pracy w bardzo ci��kich warunkach, w 
nadgodzinach, tak�e w niedziele i �wi�ta. To po�wi�cenie staje si� bardziej zrozumiałe, je�li 
podkre�limy raz jeszcze, �e kluczow� cech� migracji sezonowej jest jej krótkoterminowo��. 

Decyduj�c� rol� spo�ród czynników wpływaj�cych na poziom miesi�cznych zarobków 
osi�ganych przez polskich pracowników sezonowych w Niemczech (w przypadku aktualnej 
pracy) odgrywaj� dwie cechy zatrudnienia: ilo�� dni pracy w tygodniu oraz codzienna ilo�� 
godzin pracy. Wpływ kwalifikacji mierzonych poziomem wykształcenia (liczba lat nauki) 
okazał si� nieistotny w sensie statystycznym, a ponadto siła tego wpływu była bardzo 
ograniczona. Wi�ksze znaczenie miały kompetencje j�zykowe: znajomo�� j�zyka 
niemieckiego wpływała pozytywnie i w sposób statystycznie istotny na poziom płac. Pewn� 
rol� odgrywaj� wewn�trzne regulacje oraz do�wiadczenie nabywane w toku pracy. Osoby, 
które wyje�d�ały po raz kolejny zarabiały przeci�tnie wi�cej ni� wyje�d�aj�ce po raz 
pierwszy. Potwierdziła si� tak�e tendencja wzrostu poziomu miesi�cznych zarobków na 
przestrzeni ostatnich lat. 

Wydaje si�, �e w przypadku migracji sezonowych, podobnie zreszt� jak i w innych 
przykładach współczesnej mobilno�ci Polaków, motywy altruistyczne nie maj� decyduj�cego 
znaczenia. Raczej, migracja zagraniczna jest wynikiem pewnej grupowej decyzji, elementem 
strategii ekonomicznej. Wyjazd jest finansowany przez innych członków gospodarstwa 
domowego a transfer oszcz�dno�ci mo�na rozumie� jako etap takiej ,,transakcji". Za 
interpretacj� tak� przemawiałby tak�e wynik mówi�cy o pozytywnym wpływie na wielko�� 
transferu faktu pozostawania w zwi�zku mał�e�skim. Rzeczywi�cie, osoby w zwi�zkach 
mał�e�skich cechował relatywnie wysoki poziom oszcz�dno�ci, ale, co ciekawe, bardzo 
podobne zachowania odnosiły si� do osób stanu wolnego. Mo�e to oznacza�, �e w warunkach 
polskich migracja jest form� dofinansowania gospodarstwa domowego funkcjonuj�cego w 
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kraju, ale równie� stanowi atrakcyjny sposób na wygenerowanie �rodków pozwalaj�cych na 
zało�enie własnego gospodarstwa (sfinansowanie �lubu, zakupu lub wynajmu mieszkania 
itp.). W tym kontek�cie uzyskane wyniki nie podwa�aj� znaczenia motywu transakcyjnego a 
jedynie wskazuj�, �e mo�e mie� on znacznie szersze znaczenie ni� mogłoby si� wydawa�. 

Aby oceni� skal� transferu �rodków finansowych zwi�zanych z prac� sezonow� w 
Niemczech konieczne s� informacje na temat struktury wydatków, w szczególno�ci udziału 
pieni�dzy wydawanych w Niemczech i w Polsce. Tego typu informacje zebrano dzi�ki 
sonda�owi. Wyniki s� stabilne i zbli�one dla pierwszej, ostatniej, aktualnej pracy oraz okresu, 
w którym miało miejsce zatrudnienie. Dla najbardziej aktualnej pracy udział wydatków 
ponoszonych w Niemczech wyniósł 14,7%, a udział wydatków ponoszonych w Polsce 85,3%. 
W praktyce, znacz�ca wi�kszo�� generowanych �rodków finansowych dociera wi�c do Polski, 
co z pewno�ci� wynika głównie z charakteru samej migracji. 

Mo�liwe jest sformułowanie nast�puj�cych wniosków. Nawet je�li zało�ymy, �e skala 
oszcz�dno�ci gromadzonych przez jednego pracownika sezonowego jest stała (takie zało�enie 
przyj�to), to zauwa�alny jest wyra�ny trend rosn�cy, je�li chodzi o ogóln� sum� 
transferowanych pieni�dzy. Wynika to głównie z faktu, �e w latach 1991-2002 liczba 
pracowników sezonowych regularnie si� zwi�kszała7. Po drugie, ze wzgl�du na masowo�� 
zjawiska generowane i transferowane �rodki finansowe s� znacz�ce nawet w kontek�cie całej 
polskiej gospodarki. Na podstawie oszacowa� mo�na przyj��, �e na pocz�tku XXI wieku, w 
latach 2001 i 2002 wielko�� �rodków finansowych, które napływały do Polski w zwi�zku z 
zatrudnieniem sezonowym za granic� wynosiła 1,3-1,4 mld zł. Jest to wielko�� niebagatelna, 
porównywalna z najwi�kszymi inwestycjami zagranicznymi w Polsce. Ta kwota ma 
znaczenie w kontek�cie całej gospodarki narodowej a nie tylko pojedynczych migrantów i ich 
rodzin. 

Respondentom zadano równie� pytanie, jaki wpływ miały migracje sezonowe na 
sytuacj� materialn� gospodarstwa domowego. Generalnie, ocena wpływu wyjazdów 
sezonowych na sytuacj� materialn� gospodarstw domowych jest do�� dobra. Dotyczy to 
zwłaszcza tych osób, które najwcze�niej zacz�ły „karier�" pracownika sezonowego. Odsetek 
odpowiedzi „zdecydowanie tak" wynosił w przypadku osób, które wyjechały po raz pierwszy 
przed 1993 rokiem 27,1%, w latach 1994-1996 20,4% za� w latach 1997-1999 15,8%, a po 
2000 roku 9,3%. Jednocze�nie, dla tych osób wyjazdy do prac sezonowych nosz� znamiona 
okre�lonej strategii ekonomicznej, tzn. kontynuuj� one wyjazdy. 

W tym kontek�cie warto zastanowi� si�, jak istotn� pozycj� w bud�etach badanych 
osób były dochody z pracy migracyjnej. Przeci�tnie, oszcz�dno�ci akumulowane w czasie 
krótkiego, bo niespełna dwumiesi�cznego wyjazdu zagranic� stanowiły ponad 20% rocznych 
dochodów wszystkich członków gospodarstw domowych badanych osób. Rozkład zmiennej 
cechuje silna asymetria prawostronna - w przypadku około 68% badanych, oszcz�dno�ci te 
były mniejsze ni� 20% rocznych dochodów, w przypadku dalszych 21% mie�ciły si� w 
przedziale 20-40% a dla 6% zakres ten wyniósł 40-60%. 

Mo�na zaproponowa� kilka ogólnych uwag i wniosków: 
l) Migracje sezonowe to specyficzna kategoria mobilno�ci. W kontek�cie generowania 

i transferowania �rodków finansowych znaczenie maj� zwłaszcza dwa aspekty: relatywnie 

                                                 
7 Z wyj�tkiem dwóch okresów: 1993-1994 oraz 1996-1997. Zmniejszenie skali było istotne tylko w tym 
pierwszym przypadku a wynikało ze zmiany regulacji odno�nie zasad zatrudnienia sezonowego, w szczególno�ci 
wył�czenia z zakresu prac sezonowych budownictwa. 
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niewielka warto�� przywo�onych do kraju oszcz�dno�ci (przeci�tnie około 6000 zł) oraz 
jednoznacznie dominuj�cy model wydatkowania pieni�dzy w kraju. 

2) Niezale�nie od tego, czy analizowana jest pierwsza czy ostatnia praca struktura 
wydatków jest do�� zbli�ona. Mo�na si� spodziewa�, �e to co ró�nicuje populacj� pod 
wzgl�dem mechanizmów wydatkowania �rodków z migracji to cechy społeczno-
demograficzne. 

3) Najwi�ksza grupa respondentów zadeklarowała fakt wydatkowania oszcz�dno�ci z 
migracji sezonowych „na �ycie" - celem było wi�c wsparcie bud�etu domowego i dora�ne 
utrzymanie okre�lonego poziomu �ycia. Zachowania takie cechowały niemal połow� 
badanych. Z bardziej wnikliwej analizy wynika, i� ten rodzaj wydatków odnosił si� 
relatywnie cz��ciej do m��czyzn (co �wiadczy o istnieniu modelu nominowania migrantów) 
oraz osób pozostaj�ce w zwi�zkach mał�e�skich. Najwi�ksz� skłonno�ci� do tego typu 
wydatków wyró�niały si� osoby w zaawansowanej fazie cyklu �ycia, tj. mi�dzy 30 a 40 
rokiem �ycia, słabiej wykształcone, pochodz�ce raczej z biednych lub �yj�cych na 
przeci�tnym poziomie gospodarstw domowych. Wreszcie, zachowania takie odnosz� si� w 
relatywnie wi�kszym wymiarze do migrantów, którzy zacz�li wyje�d�a� sezonowo do�� 
pó�no, bo po 1997 roku. Generalnie mo�na przyj��, �e istnieje grupa osób, które wyje�d�aj� 
sezonowo głównie ze wzgl�du na złe warunki materialne w Polsce, dla których migracje 
sezonowe to przede wszystkim forma dofinansowania domowego bud�etu. 

4) Relatywnie du�y był udział wydatków na zakup lub remont domu/mieszkania. 
Ł�cznie ten typ wydatków dotyczył około 40% respondentów. Mo�e to by� nieco 
zaskakuj�ce, je�li we�miemy pod uwag� relatywnie niewielk� wielko�� dochodów w trakcie 
kontraktów sezonowych. Okazuje si� jednak, �e tego typu wydatki cechowały osoby 
pochodz�ce z relatywnie dobrze sytuowanych gospodarstw domowych, dobrze oceniaj�ce 
swoj� sytuacj� materialn�, dodatkowo takie, które zacz�ły wyje�d�a� bardzo wcze�nie 
(najwi�cej takich osób wyjechało po raz pierwszy przed 1995 rokiem). Wydaje si� wi�c, �e 
dochody z migracji stanowiły jedynie uzupełnienie innych �rodków przeznaczanych na dane 
cele. Dodatkowo, nie bez znaczenia jest fakt, �e relatywnie wi�cej takich wydatków było w 
pierwszej połowie lat 1990. Wynika� to mogło z korzystniejszych relacji kursowych mi�dzy 
mark� niemieck� i złotówk� oraz du�o wy�szej ni� obecnie siły nabywczej pieni�dzy 
pochodz�cych z migracji. 

5) Jak mo�na było oczekiwa�, du�a grupa migrantów przeznacza zarabiane w 
Niemczech pieni�dze na zakupy ró�nych dóbr. Relatywnie najcz��ciej chodziło przy tym o 
zakup samochodu. Tego typu zachowania cechowały przede wszystkim osoby młode, tj. w 
wieku poni�ej 30 lat, b�d�ce w stanie wolnym, pochodz�ce z gospodarstw o przeci�tnej 
sytuacji materialnej. Wskazuje to na istnienie innego ni� opisywany wcze�niej model 
zachowania migranta sezonowego. Obok osób odpowiedzialnych za rodziny i staraj�cych si� 
dofinansowa� gospodarstwo domowe w�ród migrantów sezonowych byli tak�e ludzie młodzi, 
dopiero zaczynaj�cy samodzielne �ycie. Traktuj� oni wyjazd jako szans� na zaspokojenie 
potrzeb, które w inny sposób trudno byłoby im zaspokoi�. 

6) Gromadzenie oszcz�dno�ci jako form� wykorzystania �rodków z migracji wymienia 
około 10% respondentów, ale w�ród osób w wieku poni�ej 20 lat odsetek ten si�gał niemal 
30%. Osoby, które �rodki z migracji przeznaczaj� na oszcz�dno�ci to przede wszystkim 
młodzie�, jeszcze stanu wolnego (st�d przypuszczenie, �e oszcz�dno�ci te gromadzone s� z 
my�l� o przyszłej rodzinie), relatywnie dobrze wykształcone i pochodz�ce z dobrze 
sytuowanych gospodarstw domowych. Dla takich osób migracje sezonowe s� szans� na 
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szybsze usamodzielnienie si�. Jednocze�nie osoby takie cechowała relatywnie wi�ksza 
skłonno�� do przeznaczania zarobionych pieni�dzy na spłat� długów. Jak wynikało z 
wcze�niejszych rozwa�a� wskazuje to na znacz�cy udział motywów transakcyjnych w 
zachowaniach migracyjnych. Młode osoby nie posiadaj� wystarczaj�cych �rodków 
finansowych, by pokry� koszty wyjazdu, ale s� wspierane przez rodziców lub innych 
członków rodziny. 

7) Pytali�my równie� o wydatki ponoszone na cele edukacyjne. Fakt wydatkowania 
pieni�dzy zarobionych w Niemczech na własn� edukacj� zadeklarowało około 6-7% 
badanych, za� na kształcenie dzieci 9 i 14% respondentów. Wskazuje to, zwłaszcza coraz 
wi�kszy odsetek osób ło��cych na edukacj� dzieci, na rosn�c� �wiadomo�� znaczenia 
wykształcenia, ale równie� na to, �e koszty kształcenia w Polsce rosn�. Trudno przypuszcza�, 
by ch�� finansowania edukacji była jedynym motywem skłaniaj�cym do migracji 
sezonowych, ale w niektórych przypadkach jest to zapewne motyw istotny. Je�li chodzi o 
wydatki na edukacj� dzieci, to zachowania takie dominowały u osób pochodz�cych z 
relatywnie ubogich gospodarstw domowych, głównie kobiet. Ciekawe jest to, �e najwi�ksz� 
skłonno�ci� wyró�niali si� mieszka�cy regionów przygranicznych i peryferyjnych: 
dolno�l�skiego, lubuskiego, podlaskiego i warmi�sko-mazurskiego. Zauwa�alne s� tak�e 
dwie podgrupy osób wspieraj�cych edukacj� dzieci. Z jednej strony mamy bowiem osoby 
bardzo dobrze wykształcone a z drugiej słabo wykształcone. W jednym przypadku dobre 
wykształcenie dzieci to szansa na kontynuacj� pewnych tradycji rodzinnych, w drugim na 
inne, by� mo�e lepsze �ycie. Interesuj�ce jest to, �e podobne charakterystyki odnosz� si� do 
osób wydatkuj�cych �rodki z migracji na własn� edukacj�. Znów były to osoby z gospodarstw 
relatywnie gorzej sytuowanych, pochodz�ce z regionów peryferyjnych, bardzo �le lub bardzo 
dobrze wykształcone. Nie chodzi przy tym bynajmniej o osoby młode a raczej o migranów w 
wieku 30-40 lat. Wskazuje to na siln� presj� ze strony polskiego rynku pracy, który wymusza 
konieczno�� podnoszenia kwalifikacji lub zmiany zawodu ju� w trakcie kariery zawodowej. 

8) Kategori�, która zwykle najbardziej interesuje badaczy podejmuj�cych tematyk� 
ekonomicznych konsekwencji migracji zarobkowych, s� inwestycje. Chodzi przy tym o 
inwestycje produkcyjne, czyli wydatkowanie pieni�dzy na takie dobra/usługi, które mog� 
przynie�� zysk w przyszło�ci. W przypadku omawianej kategorii migrantów odsetek osób, 
które wydawały pieni�dze na cele inwestycyjne był relatywnie niewielki - w przypadku 
pierwszej pracy wynosił on 4% a w przypadku ostatniej 6%. Mo�e to by� powodowane 
cho�by tym, �e kwota transferu jest zbyt niska, by stanowi� podstaw� działalno�ci 
inwestycyjnej, za to mo�e by� z powodzeniem przeznaczona na inne cele. Osoby, które 
wykorzystywały pieni�dze z migracji w celach inwestycyjnych to cz��ciej kobiety, zam��ne, 
zwykle w zaawansowanej fazie cyklu �ycia (31-50 lat), pochodz�ce z gospodarstw 
znajduj�cych si� w relatywnie gorszej sytuacji materialnej. Skłonno�� do inwestowania 
zwi�ksza si� w przypadku osób, które zacz�ły wyje�d�a� stosunkowo pó�no (zwłaszcza po 
2000 roku). To by� mo�e jest głównym powodem, dla którego w tej kategorii dominuj� 
osoby, które wyje�d�ały l raz lub 2 razy. Interesuj�cy jest tak�e fakt, �e najwi�cej osób, które 
wydatkowały pieni�dze w ten wła�nie sposób pochodziło z województw o du�ych tradycjach 
migracyjnych i nasileniu mobilno�ci zarobkowej (opolskie, podlaskie, dolno�l�skie). By� 
mo�e jest to sygnał wskazuj�cy na istnienie pewnych społecznych wzorców zachowa� 
zwi�zanych z alokacj� �rodków z migracji. Obok ostentacyjnej konsumpcji jednym z nich 
mo�e by� wła�nie inwestowanie. 
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Wyjazdy do prac sezonowych w Niemczech stały si� w latach 90. jednym z 
najwa�niejszych, je�li nie najwa�niejszym, zjawiskiem migracyjnym w Polsce. Decyduje o 
tym skala zjawiska oraz fakt, �e w zasadzie od momentu, kiedy pojawiła si� mo�liwo�� 
uczestnictwa w tego typu wyjazdach, zainteresowanie t� form� mobilno�ci zagranicznej jest 
coraz wi�ksze. Dlaczego migracje sezonowe mog� by� tak atrakcyjne dla współczesnych 
Polaków? Po pierwsze, stwarzaj� one mo�liwo�� generowania do�� poka�nych, jak pokazała 
analiza, �rodków finansowych. Jest to szczególnie istotne w obliczu wci�� niepewnej sytuacji 
gospodarczej Polski. Po drugie, za bardzo korzystny uznaje si� zwykle krótki czas trwania 
tego typu mobilno�ci. Kontrakty sezonowe nie przekraczaj� z reguły 2 miesi�cy. Oznacza to, 
�e wyjazdy do prac sezonowych mog� mie� miejsce w okresie urlopu, nie ma konieczno�ci 
zrywania wi�zi społeczno-ekonomicznych z Polsk�. Ten ostatni element sprawia, �e inaczej 
ni� ma to miejsce w przypadku innych typów migracji, niekorzystne efekty społeczne i 
psychologiczne s� relatywnie mało istotne. Tłumaczy to zainteresowanie t� form� wyjazdów 
oraz skłania do du�ego zainteresowania ich ekonomicznym wymiarem. 

	rodki generowane dzi�ki wyjazdom do prac sezonowych w Niemczech s� znacz�ce 
zarówno w kontek�cie gospodarstw domowych uczestnicz�cych w mobilno�ci, jak i dla 
gospodarki narodowej. O tym pierwszym efekcie przekonuj� w wi�kszo�ci pozytywne oceny 
samych migracji oraz ich wpływu na sytuacj� materialn� gospodarstw domowych. Jak 
pokazano, w przypadku wielu rodzin dochody z wyjazdów do prac sezonowych w Niemczech 
s� bardzo istotnym składnikiem rodzinnych bud�etów, dla innych mog� by� podstaw� 
sfinansowania inwestycji, remontu b�d� zakupu domu czy wydatków o specjalnym 
charakterze. Skala migracji sprawia ponadto, �e rozmiary transferu �rodków finansowych do 
Polski s� relatywnie du�e i znacz�ce nawet w kontek�cie gospodarki narodowej. 

10. Społeczny sens migracji sezonowych 

Trudno byłoby współcze�nie jednoznacznie, cho�by dla celów analitycznych, 
wyodr�bnia� poszczególne wymiary przestrzeni społecznej, w których porusza si� działaj�ca 
jednostka, a w tym tak�e jednostka, która decyduje si� na migracj�. Odnosz�c to do migracji 
sezonowych wida� wyra�nie, �e ograniczanie si� do w�sko poj�tego procesu migracyjnego 
byłoby nieuprawnionym uproszczeniem. Jest on bowiem do�� mechanicznym wył�czeniem 
na pewien �ci�le okre�lony i wr�cz zaprogramowany czas, wyje�d�aj�cej osoby z jej 
kontekstu kulturowego. Z przeprowadzanych przez nas wywiadów wynika, �e migracja jest 
postrzegana jako rodzaj "zawieszenia", "wył�czenia". Okres sp�dzony na przykład na wielkiej 
farmie zatrudniaj�cej kilkaset osób, nie jest przez samego migranta "wliczany" do własnej 
biografii. Jest to okres, w którym si� przestaje "istnie�", wykonuj�c te same, monotonne, 
�mudne czynno�ci, prowadz�ce cz�sto do skrajnego zm�czenia. Migrant sezonowy porusza 
si� wi�c przede wszystkim w przestrzeni wysyłaj�cej społeczno�ci lokalnej. I przebywanie w 
Niemczech czy innym kraju odbija si� niemal wył�cznie na ulokowaniu w tej wła�nie 
przestrzeni. 

Jak wi�c migracja wpływa na szans� �yciowe nie tylko samych migrantów, ale ich 
rodzin? Staramy si� przy tym widzie� j� w kontek�cie innych działa� społecznych. Mo�na w 
oparciu o to wnioskowa� tak�e o charakterze danego lokalnego ładu społecznego. Poczucie, 
�e zasoby s� ograniczone (np. zasoby pracy, zasoby kapitału społecznego oraz tak�e zasoby w 
postaci dost�pu do pracy sezonowej) powoduje, �e s� one cz�sto zazdro�nie strze�one. Za 
najbardziej skuteczn� strategi� działania uznawana wtedy jest taka, która prowadzi do 
maksymalizacji własnych zysków lub/i osi�gania przewagi nad innymi. Wygrywaj� nie ci, 
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którzy maksymalizuj� swój zysk (wyczerpywanie si� zasobów to coraz bardziej utrudnia), ile 
raczej ci, którzy przede wszystkim chc� osi�gn�� jak�kolwiek przewag� nad s�siadem, osob� 
ulokowan� na konkurencyjnej pozycji w obr�bie własnej rodziny (brat, siostra, szwagier). 
Osi�gni�cie tej przewagi, zazwyczaj krótkotrwałej, ulotnej trudno byłoby porównywa� z 
uzyskiwaniem poczucia trwałej satysfakcji. Niemniej przy braku innych dost�pnych 
"stabilizatorów" równowagi społecznej, wła�nie te mog� by� szczególnie ch�tnie 
wykorzystywane. 

Istniej� do�� �cisłe, prawnie okre�lone reguły pola migracji sezonowej. Te reguły s� 
nie do "przeskoczenia" w tym znaczeniu, �e trzeba otrzyma� imienne zaproszenie do podj�cia 
pracy oraz, �e czas pracy jest �ci�le okre�lony. Do reguł pola migracji sezonowej zaliczy� 
nale�y szereg innych elementów, które nie maj� ju� jednak tak przejrzystego charakteru, jak 
te dwie wymienione powy�ej. Nale�y do nich reguła rotacji pracowników stosowana przez 
wielu pracodawców - wła�cicieli gospodarstw rolnych, wprowadzaj�ca w planowanie przez 
migrantów kolejnych wyjazdów nieprzewidywalno�� i niepewno��. W miejscu stałego 
zamieszkania wiele migrantów musi wypracowa� sobie system ł�czenia wyjazdów 
zarobkowych z prac� podejmowan� na miejscu. 

Coraz wi�kszego znaczenia nabieraj� wi�zki transakcyjne - wzajemne powi�zania 
mi�dzy aktorami nie tylko migracji, ale tak�e mi�dzy aktorami, działaj�cymi w danej 
przestrzeni lokalnej. Te pierwsze sprowadzane s� w literaturze do sieci migracyjnych, na te 
drugie zwracano w badaniach nad migracjami znacznie mniejsz� uwag�. Tymczasem z 
naszych bada� wynika raczej, �e wła�nie te zale�no�ci drugiego rodzaju odgrywaj� w 
konstrukcji społecznego �wiata migranta sezonowego znaczenie bardziej kluczow� rol�. 

Sieci migracyjne maj� najcz��ciej bardzo ograniczony zasi�g i pragmatyczny 
charakter. Migranci nie mog� zbytnio, nawet gdyby tego bardzo chcieli, wykaza� si� 
solidarno�ci�, zdolno�ci� do kooperacji. Sieci migranckie s� bowiem jednoznacznie 
zdeterminowane przez system rekrutacji oraz ograniczon� "pojemno��" danej firmy czy 
gospodarstwa rolnego. Ponadto nadmierna ewentualna otwarto�� i gotowo�� do wł�czania 
znajomych, członków rodzin w mo�liwo�� korzystania z pracy sezonowej jest równie� 
postrzegana jako zagro�enie dla uzyskanego w swym lokalnym �rodowisku wzgl�dnego 
uprzywilejowania za spraw� dysponowania tym wła�nie zasobem, jakim jest praca sezonowa, 
bo je�li b�d� dysponowali nim równie� inni, to utraci on swój wyj�tkowy charakter. 

Z naszych bada� wynika, �e wł�czanie kolejnych osób w sie� migracyjn�, odbywa si� 
zazwyczaj wtedy, gdy pracodawca zgłasza, cz�sto za po�rednictwem swego polskiego 
pomocnika - zarz�dcy zapotrzebowanie na kolejne osoby. Wtedy ten przekazuje takie 
zapotrzebowanie konkretnej osobie, która w poprzednim roku czy w poprzednich latach 
pracowała ju� w danym miejscu. Ona z kolei zwraca si� z tak� propozycj� do osób ze swego 
�rodowiska. Najwa�niejsze kryterium jakie jest wtedy brane pod uwag� ma charakter czysto 
pragmatyczny i zawiera si� w pytaniu, czy kandydat na pracownika b�dzie dobrze i wydajnie 
pracował. Je�li bowiem tak miałoby nie by�, wtedy cz��� odpowiedzialno�ci za to spadnie na 
tego, kto go zwerbował. A powszechne jest w�ród pracowników sezonowych przekonanie, �e 
jakikolwiek bł�d mo�e spowodowa� wyeliminowanie ich z gry w kolejnym sezonie. 
"Idealnym" kandydatem do zwerbowania do pracy sezonowej jest ten, kto pozostaje mo�liwie 
"daleko" od zabiegów jednostki dotycz�cych podtrzymania, piel�gnowania jej statusu. Z 
punktu widzenia celów �yciowych migranta, doznawania satysfakcji we wła�ciwej mu 
przestrzeni społecznej, znacznie bardziej istotni s� nie ci, którzy z nim pojad� do pracy 
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sezonowej, ale ci, którzy nie pojad�, to z nimi toczy si� zasadnicza cz��� wymiany, jakiej 
dokonuje osoba migruj�ca. 

Jedn� z najbardziej popularnych prób wyja�nienia tych przemian s� te, w których 
wskazuje si� wła�nie na pojawianie si� sieci jako podstawowej formy ustrukturalizowania 
przestrzeni społecznej. Jej uczestnicy powi�zani s� ró�norodnymi zale�no�ciami, które daj� 
im poczucie bezpiecze�stwa, mo�liwo�� realizacji swoich potrzeb i aspiracji, ale te� wplataj� 
uczestników w zabiegi maj�ce na celu podtrzymanie tych zale�no�ci, od których zale�� cz�sto 
podstawy egzystencji (np. takie znaczenie maj� sieci umo�liwiaj�ce podejmowanie migracji i 
funkcjonowanie w transnarodowych przestrzeniach społecznych). Poj�cie sieci społecznych 
du�o wyja�nia, ale wskazuje głównie na takie sytuacje, w których ludzie powi�zani s� na 
zasadzie kooperacji i współpracy. 

W oparciu o analiz� wywiadów pogł�bionych i obserwacje terenowe proponujemy 
wyodr�bni� dwa typy migracyjnych wi�zek transakcyjnych: wi�zk� rozpraszania ryzyka 
egzystencjalnego oraz wi�zk� funkcjonuj�c� jako katalizator zindywidualizowanej konwersji 
kapitałów. Okre�laj�c cz�sto�� zachowa� i działa� odpowiadaj�cych tym wi�zkom 
stwierdzamy, �e w przypadku migracji sezonowych dominuj� wi�zki zbli�one do pierwszego 
typu, drugie za� wyst�puj� raczej marginalnie. 

Konstatujemy istnienie daleko id�cych zmian w charakterze migracyjnej przestrzeni 
społecznej. Z punktu widzenia migrantów zanika podział na dwie relatywnie odr�bne 
przestrzenie - "wysyłaj�c�" i "przyjmuj�c�". O ile jednak w koncepcji transnarodowych 
przestrzeni społecznych zwraca si� uwag� na swego rodzaju wszechobecno�� migranta w 
rozdzielonych dotychczas fragmentach przestrzeni, o tyle w przypadku migracji sezonowej 
mo�na mówi� o tym, �e dokonuje si� w jej wyniku jeszcze bardziej wyra�ne zlokalizowanie 
migranta w przestrzeni, która w dotychczasowej nomenklaturze zostałaby okre�lona jako 
przestrze� "wysyłaj�ca". Jak wiadomo w koncepcji transnarodowych przestrzeni społecznych 
nie traci ona bynajmniej na znaczeniu, istotna jednak staje si� jej relatywizacja (ale tak�e 
przestrzeni "przyjmuj�cych") przez działania migranta, który jest wszechobecny a 
jednocze�nie w znacznym stopniu zdelokalizowany. Tutaj jest inaczej w tym sensie, �e 
migracja sezonowa paradoksalnie ogranicza mobilno�� migranta, ogranicza jego swobod� 
wyborów, ogranicza repertuar �yciowych opcji, gdy� szanse �yciowe zale�� od krótkotrwałej 
corocznej pracy zagranic�. Wpisuje si� ona w logik� jego �yciowej trajektorii. Wymaga to 
takiego uło�enia swoich obowi�zków, zobowi�za�, aby móc opu�ci� w �ci�le okre�lonym 
czasie i cz�sto na �ci�le okre�lony okres miejsce zamieszkania. 

Wielu migrantów ł�czy prac� zawodow� z migracj� sezonow�. W drugiej skrajnej 
sytuacji, dochody z migracji sezonowej nie stanowi� uzupełnienia uzyskiwanych dochodów i 
innych �rodków do �ycia, ale stanowi� ich dominuj�c� cz���. W praktyce wi�kszo�� 
migrantów lokuje si� mi�dzy tymi skrajno�ciami. Cz�sto jest tak, �e udział dochodów z 
migracji si�ga 30-40% rocznych dochodów. Maj� jednak jeszcze istotny efekt psychologiczny 
i to w dwojakim znaczeniu. Ta proporcja wzmaga negatywn� ocen� warunków pracy i płacy 
w Polsce, pogł�bia frustracj�; po drugie, inne jest podej�cie do wykorzystania jednych i 
drugich dochodów. Te pierwsze z trudem starczaj� na zaspokojenie podstawowych potrzeb, a 
wła�ciwie cz�sto daleko nie wystarczaj�, te drugie mog� by� potraktowane jako szansa na 
skokow� zmian� statusu materialnego np. umo�liwiaj� jak�� inwestycj� w dobra trwałego 
u�ytku (np. wymiana okien, kupno u�ywanego samochodu itp.). Mog� te� i cz�sto s� 
dokładane do bie��cych wydatków i pozwalaj� przetrwa� do kolejnego wyjazdu. Jak wida�, 
migracja sezonowa raczej silnie lokalizuje, ni� delokalizuje migranta. 
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Ta lokalizacja odbywa si� w znacznym stopniu poza instytucjami. Migracja sezonowa, 
chocia� �ci�le regulowana przez instytucje pa�stwowe, tak naprawd� jest dowodem na 
post�puj�c� prywatyzacj� egzystencjalnego bezpiecze�stwa i szans �yciowych. W istocie 
rzeczy legalna migracja sezonowa wynika z presji dualnego rynku pracy z jednej strony, a z 
drugiej umo�liwia maksymaln� chyba eksternalizacj� kosztów społecznych i kulturowych. S� 
one niemal całkowicie przeniesione do krajów wysyłaj�cego. Nie jest wi�c działaniem o 
charakterze alternatywnym, co by oznaczało, �e jest podejmowana z zamiarem trwałego 
przeniesienia si� do innej rzeczywisto�ci, albo zbudowania alternatywnego sposobu �ycia 
dzi�ki wysiłkowi migracyjnemu. Jest, albo działaniem rozpraszaj�cym ryzyko egzystencjalne, 
albo funkcjonuje jako katalizator zindywidualizowanej konwersji kapitałów. Zarówno w 
jednym jak i drugim przypadku prowokuje do tego ci�głe, codzienne zagro�enie równowagi 
mi�dzy potrzebami i aspiracjami a obiektywnymi warunkami ich zaspokojenia. 

Okazało si� w wielu badanych przypadkach, �e migracja sezonowa, która miała by� 
działaniem sprzyjaj�cym rozpraszaniu ryzyka egzystencjalnego wbrew intencjom jej 
uczestników mo�e prowadzi� do zwi�kszenia si� tego ryzyka. Zarówno dotychczasowe 
(stałe), jak i nowe potrzeby (one te� staj� si� do�� szybko stałymi potrzebami) zaczynaj� w 
coraz wi�kszym stopniu zale�e� od niepewnych i zmiennych dochodów z migracji. Dobrze 
jest, �e ich zaspokojenie zale�y od jakichkolwiek dochodów, a niepewno�� i zmienno�� jest 
cech� tak�e innych dochodów, na jakie mo�e liczy� migrant i jego rodzina. Istotne przy tym 
jest jednak szczególnie to, �e migracja narusza status quo rodzinnych, s�siedzkich i lokalnych 
relacji społecznych i uruchamia kolejn� sekwencj� transakcji prowadz�cych do jeszcze 
wyra�niejszego „zlokalizowania" migranta, uzale�nienia od wa�nych dla niego kr�gów i grup 
odniesienia. 

Drugi typ działa� migracyjnych, gdzie migracja ma pełni� funkcj� katalizatora 
zindywidualizowanej konwersji kapitałów, szczególnie w obliczu zablokowania mo�liwo�ci 
długotrwałego akumulowania i konwersji kapitałów prowadzi do wahadłowej mobilno�ci, 
krótkotrwałego i jedynie pozornego inwestowania posiadanych zasobów. 

11. Legalne migracje sezonowe z Polski do Niemiec i Francji. Co wynika z analizy 
porównawczej? 

Liczba legalnych wyjazdów sezonowych do Francji była w badanym okresie (lata 
1993-2001) kilkadziesi�t razy mniejsza ni� liczba legalnych migracji sezonowych do 
Niemiec. W latach 1994-1998 nast�pił spadek liczby polskich pracowników podejmuj�cych 
prace sezonowe we Francji (z 4 ty�. w 1994 r. do 2,7 ty�. w 1998 r.). Od 1999 r. liczba ta 
znacz�co wzrasta (w 2002 r. zatrudniono we Francji ponad 2,2 razy wi�cej obywateli Polski 
ni� w 1999 r.). 

Decyduj�ce o skali legalnych wyjazdów obywateli Polski do prac sezonowych w 
Niemczech i Francji s� uzgodnienia bilateralne zawarte mi�dzy Polsk� a tymi pa�stwami oraz 
zasady zatrudniania cudzoziemców obowi�zuj�ce w tych krajach. 8 

Brak ustalenia rocznych ogranicze� w obydwu uzgodnieniach mo�e sugerowa�, �e 
wpływ tre�ci aktów prawnych (b�d�cych podstaw� wyjazdów obywateli polskich do pracy 
sezonowej w Niemczech i Francji) na liczb� tych wyjazdów był niewielki. Mo�na równie� 
przypuszcza�, �e otwarty charakter tych umów wi�zał si� z tym, �e w praktyce było ono 
                                                 
8 Mowa tu o O�wiadczeniu Ministrów Pacy i Polityki Socjalnej Polski i Niemiec z 8 grudnia 1990 r. oraz 
Umowie mi�dzy Rz�dem Rzeczypospolitej Polskiej i Rz�dem Republiki Francuskiej o zatrudnieniu we Francji 
polskich pracowników sezonowych z 20 maja 1992 r.  
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jedynie sposobem „skanalizowania" znacz�cych, nielegalnych strumieni migracji zarobkowej 
(w tym sezonowej) sprzed 1990 r. Bardzo cz�sto funkcj� tego typu uzgodnie� bilateralnych 
jest wła�nie ograniczenie pracy „na czarno" cudzoziemców. Brak precyzyjnych ustale� w 
1991 r. pozwolił wi�c na „legaln�" kontynuacj� wyjazdów sezonowych w latach 90. i 
zachowanie ich charakteru. Wiadomo, �e warunki pracy i wynagrodzenia w sektorze 
nieformalnym s� znacz�co gorsze ni� w sektorze formalnym. Otwarta forma O�wiadczenia 
sygnowanego z Niemcami pozwoliła wi�c pracodawcom niemieckim na utrzymanie tego 
stanu i dalsze czerpanie korzy�ci z zatrudnienia sezonowego obywateli polskich. Mo�liwo�� 
„w miar�" legalnego „wykorzystywania" taniej siły roboczej po 1991 r. mogła mie� istotny 
wpływ na olbrzymi� skal� przepływu pracowników sezonowych z Polski do Niemiec w latach 
90. (b�d�cego konsekwencj� tego O�wiadczenia). Inercja tego układu była tak silna, �e nawet 
po ustaleniach mi�dzyresortowych z 1999 r. wysoko�� płac i warunki pracy obywateli 
polskich zatrudnianych sezonowo w Niemczech nie uległy zmianie. 

Z drugiej strony precyzyjne ustalenia w Umowie polsko-francuskiej mogły 
spowodowa�, �e pracodawcy francuscy nie mieli prawa czerpa� tak du�ych korzy�ci z 
zatrudniania sezonowego obywateli polskich jak niemieccy bauerzy. Wydaje si� równie�, �e 
rola Umowy w ograniczaniu nielegalnych migracji zarobkowych Polaków do Francji była 
mniejsza ni� w przypadku O�wiadczenia polsko-niemieckiego. Skala wyjazdów Polaków do 
pracy „na czarno" we Francji przed 1990 r. była bowiem zdecydowanie mniejsza ni� 
zatrudnienie nieformalne obywateli PRL w RFN. 

Jaka była ró�nica w zapotrzebowaniu na imigranck� prac� sezonow� w Niemczech i 
we Francji w latach 90.? Liczba legalnych imigrantów sezonowych jest głównym 
wyznacznikiem potrzeb gospodarek Niemiec i Francji na sezonow� prac� migranck�. 
Uwzgl�dniaj�c przepływ siły roboczej wewn�trz UE mo�na wi�c przypuszcza�, �e 
zapotrzebowanie francuskiego rynku pracy w latach 1996 - 1999 na sezonowe zatrudnienie 
imigrantów było 7-8 razy mniejsze ni� w Niemczech. Wida� st�d, �e ró�nica w 
zapotrzebowaniu na sezonow� prac� imigranck� istniej�ca w latach 90. mi�dzy Niemcami a 
Francj� cz��ciowo wyja�nia kilkudziesi�ciokrotn� ró�nic� w ilo�ci polskich pracowników 
sezonowych zatrudnianych w tych krajach. 

Analiza struktury narodowo�ciowej imigracji sezonowej w Niemczech i Francji 
pozwala przypuszcza�, �e obok ró�nicy w zapotrzebowaniu na tego rodzaju sił� robocz� 
mi�dzy tymi krajami, przyczyn� kilkudziesi�ciokrotnej przewagi Niemiec nad Francj� w 
ilo�ci obywateli Polski zatrudnianych sezonowo s� tradycje oraz sieci migracyjne. Fakt 
wcze�niejszego rozpocz�cia migracji zarobkowych do Niemiec mógł wpłyn�� na pó�niejsz� 
ró�nic� w skali migracji mi�dzy RFN a Francj�. 

Analiza organizacji wyjazdów sezonowych Polaków do Niemiec i Francji prowadzi do 
nast�puj�cych wniosków: 

• badanie rynku pracy przed zatrudnieniem sezonowym obywatela Polski we 
Francji było dokładniejsze (dotyczyło ka�dej oferty pracy) w porównaniu z badaniami 
w Niemczech, które przeprowadzane były na poziomie kraju; 

• decyzja o zatrudnieniu pracownika sezonowego z Polski ka�dorazowo 
zapadała we francuskich instytucjach reguluj�cych rynek pracy (DDTE – Direction 
Departementale du Travaile i ANPE- Agence Nationale Pour el’Emploi); 

• rekrutacja polskich pracowników sezonowych opierała si� na 
przedstawieniu przez pracodawców (odpowiednim instytucjom) ofert imiennych tzn. 
prac� mogły podj�� osoby, które wcze�niej pracowały u danego pracodawcy lub 
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zostały przez kogo� polecone (pracodawcy przedstawiali oferty z danymi 
personalnymi pracowników). 
Analiza czynników, mog�cych mie� znaczenie dla skali legalnych migracji 

sezonowych z Polski do Niemiec i Francji w latach 90., prowadzi do wniosku, �e głównymi 
przyczynami ogromnej przewagi RFN w ilo�ci przyjmowanych pracowników były: 

• kilkukrotna ró�nica w zapotrzebowaniu na zatrudnienie sezonowe 
obcokrajowców, istniej�ca mi�dzy Niemcami a Francj� w latach 90; 

• bogate tradycje wyjazdów zarobkowych z Polski do Niemiec.  
Pozostałe aspekty: ró�nice w organizacji zatrudniania polskich pracowników oraz 

odmienny charakter podstaw prawnych migracji sezonowych okazały si� konsekwencj� 
dwóch powy�szych czynników. Główne przyczyny skali wyjazdów Polaków do prac 
sezonowych w Niemczech i Francji ukształtowały wi�c ramy prawno-instytucjonalne 
zjawiska, które nast�pnie bezpo�rednio decydowały o jego przebiegu. Dodaj�c do tego: 
odległo�� geograficzn� (działaj�c� na korzy�� Niemiec) oraz atrakcyjno�� finansow� 
wyjazdów (działaj�c� na korzy�� Francji) uzyskano pełn� analiz� warunków koniecznych 
legalnych migracji sezonowych Polaków w latach 90. 

12. Migracja sezonowa jako strategia działania w kontek�cie sytuacji na polskim i 
hiszpa�skim rynku pracy. 

Analizowali�my strategie działania kobiet podejmuj�cych prac� sezonow� w Hiszpanii 
w kontek�cie sytuacji na rynkach pracy w obu krajach. Dokonane zostało porównanie strategii 
�yciowych przed i po wyje�dzie. Badano jak wyjazd wpływa zarówno na zmian� pogl�dów 
oraz na strategie działania osób w niej uczestnicz�cych. 

Podj�cie pracy i to w tak odmiennych warunkach stało si� wyzwaniem, z którego 
charakteru badane kobiety wcze�niej nie zdawały sobie sprawy. Podejmowanie pracy w 
Hiszpanii stało si� wzgl�dnie trwałym elementem ich strategii �yciowych. 

Analiza przeprowadzonych wywiadów wskazuje wyra�nie, �e kobiety w momencie 
wyjazdu dysponowały ograniczonymi zasobami kulturowymi, społecznymi i ekonomicznymi. 
Wyjazd do Hiszpanii, z zało�enia maj�cy zmienia� ten stan rzeczy, w subiektywnej ocenie 
zmienia sytuacj� migrantek, natomiast faktyczne poło�enie społeczne i zawodowe nie ulega 
znacz�cym zmianom. 

Polki ze wzgl�du na szczególne atrakcyjn� dla Hiszpanów „słowia�sk�" urod� (jasna 
skóra, blond włosy, jasna karnacja skóry), ale tak�e co� trudniejszego do precyzyjnego 
okre�lenia, co mo�na by nazwa� „słowia�sk� natur�", gdy� nie zawsze trzeba było spełnia� te 
wymienione kryteria zewn�trznej atrakcyjno�ci, do�� cz�sto, by� mo�e nieoczekiwanie dla 
siebie samych „odkrywały", �e jest to ich atrakcyjny zasób kulturowy. 

Kapitał kulturowy sprzed wyjazdu ulega istotnemu przekształceniu nie tyle pod 
wpływem pracy w Hiszpanii, ile pod wpływem kontaktów tam nawi�zanych. Zmiana 
otoczenia, poznawanie kultury, j�zyka, kontakt z przedstawicielami innych narodowo�ci 
umo�liwił poszerzenie kontekstu postrzegania własnej osoby jak i otaczaj�cego �wiata. 

Wspóln� cech� badanych kobiet jest gotowo�� do ponownej migracji. Mo�na przy tym 
wyodr�bni� kilka strategii migracyjnych. Niektóre badane kobiety traktuj� wyjazd jako swego 
rodzaju sposób na odreagowanie problemów, z jakimi borykaj� si� w Polsce. Pobyt w 
Hiszpanii przyjmuje charakter rekreacyjno - towarzyski. Dot�d bezrobotne kobiety, których 
nie było sta� na zaspokojenie podstawowych potrzeb �yciowych zaczynaj� (cz�sto jedynie 
krótkotrwale) uniezale�nia� si� materialnie. Praca gwarantuj�ca dochody pozwala my�le� o 
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innych potrzebach. Nale�y mie� na uwadze, �e s� to kobiety dot�d �yj�ce na bardzo niskim 
poziomie, z terenów poło�onych peryferyjnie, gdzie jakikolwiek kontakt z inn� kultur� jest 
zdecydowanie utrudniony. Mo�na mówi� o procesie swoistej "emancypacji" obyczajowej. 
Kobiety prowadz� „nocne �ycie", ucz�szczaj� na dyskoteki, cz�sto przebywaj� w klubach, 
otaczaj� si� szerokim gronem m��czyzn, nadu�ywaj� alkoholu, co dot�d ze wzgl�dów 
materialnych i obyczajowych nie było mo�liwe. W niektórych przypadkach otwarcie na now� 
kultur� ma dramatyczny przebieg zerwania wi�zi z miejscem dotychczasowego zamieszkania 
i z rodzin�. 

Polki, które decyduj� si� na taki wybór wykonuj� nadal najmniej atrakcyjne prace. 
Mo�na zatem przypuszcza�, �e podczas pobytu w Hiszpanii ujawnił si� istotny czynnik 
wypychaj�cy, ch�� ucieczki od warunków �ycia w Polsce nie tyle nawet materialnych, ile 
kulturowych. Chodzi tutaj o swego rodzaju uwolnienie si� z układów społecznych, w których 
kobiecie przypisana jest skrajnie podporz�dkowana rola. Dramatyzm sytuacji polega na tym, 
�e badane kobiety, podejmuj�c decyzj� o wyje�dzie wła�nie z takiej pozycji, niejako j� 
potwierdzaj�. Jad� przecie� po to, aby zapewni� byt rodzinie. Podczas wyjazdu okazuje si� 
jednak, �e dysponuj� kapitałem „naturalnej" atrakcyjno�ci. Znamienne jest jednak przy tym 
to, �e nie dokonuje si� �adna rzeczywista emancypacja, bowiem nadal głównym kapitałem 
pozostaje "kobieco��". W polskich realiach jest ona głównie sprowadzana do „usługowych 
funkcji kobiety” (opiekunka do dzieci, dostarczenie �rodków utrzymania), za� w warunkach 
hiszpa�skich kluczow� rol� (zapewne jednak tylko w pocz�tkowym etapie) odgrywa 
atrakcyjno�� fizyczna. Trudno zatem jest mówi� o jakim� faktycznym uniezale�nieniu si�. 
Jest to raczej pozostawanie w podobnej, je�li nie takiej samej zale�no�ci od m��czyzn. 

Do�wiadczenia migracyjne zdobyte w Hiszpanii nie zmieniaj� sytuacji kobiet na rynku 
pracy. Powrót do kraju jest ponown� konfrontacj� z „wyj�ciow�" sytuacj� pozostawania 
osob� bezrobotn�. Zaobserwowano dwa sposoby, w jaki migracja wpływa na postawy wobec 
rynku pracy w Polsce. Widoczne s� postawy aktywne, charakteryzuj�ce si� zaanga�owaniem 
w poszukiwanie pracy oraz postawy pasywne, które wi��� si� z nie podejmowaniem wysiłku 
poszukiwania pracy na krajowym rynku. Widoczny jest negatywizm i niech�� do pracy w 
kraju, co powoduje utrwalenie si� statusu pozostawania osob� bezrobotn� b�d� te� utrwalenie 
si� pogl�du o konieczno�ci migracji okresowej b�d� osiedle�czej. 

13. Migracje Polaków do Belgii: o mo�liwo�ciach i barierach wychodzenia z 
nielegalno�ci 

Współczesne migracje Polaków do Belgii wpisuj� si� w kontekst mi�dzynarodowych 
przemieszcze� terytorialnych obywateli byłego bloku wschodniego, poszukuj�cych stałego 
b�d� czasowego zatrudnienia najcz��ciej w nieformalnym sektorze gospodarek 
zachodnioeuropejskich. 

W odró�nieniu od migracji sezonowych Polaków do innych pa�stw Unii Europejskiej, 
masowe przyjazdy polskich migrantów do Belgii nie s� zwi�zane z �adnymi umowami 
bilateralnymi. Stanowi� one przykład nielegalnych, w sensie pobytu i pracy, migracji 
zarobkowych podejmowanych przez poszczególne jednostki w ramach indywidualnej walki z 
bezrobociem i post�puj�c� pauperyzacj�. 

Masowy napływ polskich robotników do Brukseli i innych wi�kszych miast Belgii 
rozpocz�ł si� wraz ze zniesieniem obowi�zku wizowego dla Polaków w roku 1991. 
Nieustanny ruch migracyjny pomi�dzy Polsk� a Belgi� trwaj�cy od tego momentu, 
doprowadził do powstania wspólnoty imigracyjnej charakteryzuj�cej si� dobrze rozwini�t� 



 

 

35

sieci� społeczno-usługow�, która umo�liwia migrantom nielegalnym �ycie i prac� w Belgii. 
Wynikiem wieloletniej obecno�ci imigrantów z Polski na belgijskim rynku pracy jest 
zdominowanie przez nich niektórych segmentów gospodarki, prowadz�ce do powstania 
polskich nisz etnicznych w nieformalnym sektorze tamtejszej gospodarki. 

W 2000 roku, władze belgijskie przeprowadziły narodow� akcj� legalizowania pobytu 
nielegalnych imigrantów, znajduj�cych si� ju� na terytorium Belgii. Wymogiem stawianym 
przez organ administracji belgijskiej, w celu podj�cia stara� o uregulowanie statusu, było 
udokumentowanie pobytu w Belgii przez ostatnie 5 lat, po�wiadczone m.in. przedstawieniem 
za�wiadcze� lekarskich, rachunków za gaz czy pr�d i tym podobnych dowodów 
potwierdzaj�cych fakt przebywania w tym kraju przez wy�ej wspomniany okres czasu. Akcja 
ta nie cieszyła si� du�ym zainteresowaniem w�ród Polaków, przede wszystkim z powodu 
braku zaufania ze strony imigrantów wzgl�dem władz belgijskich. 

Uprawnione wydaje si� stwierdzenie, �e władze belgijskie, �wiadome nielegalnego 
charakteru pobytu i pracy wielu Polaków na terytorium swojego kraju, tolerowały powy�szy 
stan rzeczy i przeprowadzały nieliczne jedynie akcje przeciwdziałaj�ce rozwojowi tej 
nielegalnej wspólnoty imigracyjnej. W zwi�zku z integracj� Polski ze strukturami 
europejskimi, tolerancja ze strony administracji belgijskiej mo�e jeszcze wzrosn��. Władze 
belgijskie mog� sta� si� jeszcze bardziej wyrozumiałe wzgl�dem polskich imigrantów w 
zwi�zku z perspektyw� zrównania praw obywateli nowych i starych pa�stw członkowskich 
Unii, w tym otwarcia narodowych rynków pracy dla obywateli nowoprzyj�tych demokracji, a 
wi�c tak�e Polaków. 

Aktualnie, mo�liwo�ci uzyskania przez Polaków oficjalnego pobytu w Belgii s� 
bardzo ograniczone. Jedn� z nich, jest zawarcie zwi�zku mał�e�skiego z Belgiem/Belgijk� 
lub z obywatelem jednego z 17 pa�stw Unii Europejskiej. Inn� mo�liwo�� stanowi �lub z 
obywatelem jednego z 8 nowych członków Unii lub obywatelem kraju nie b�d�cym 
członkiem Unii, lecz posiadaj�cym prawo pobytu na terytorium Belgii (stałe b�d� czasowe). 
Identyczne prawa jak zwi�zki mał�e�skie, posiadaj� w Belgii zwi�zki nieformalne, w tym 
homoseksualne. 

Uzyskanie prawa pobytu, podobnie jak szans� na podj�cie legalnego zatrudnienia, s� 
dla obywateli polskich, tak jak dla osób z innych pa�stw Europy 	rodkowo-Wschodniej, 
bardzo ograniczone. Dla imigrantów staraj�cych si� o legaln� prac� w Belgii, najwi�kszy 
problem stanowi znalezienie pracodawcy ch�tnego wesprze� starania imigranta o 
odpowiednie dokumenty i gotowego przyj�� na siebie koszty zwi�zane z oficjalnym 
zatrudnieniem pracownika. Jest to podstawowy warunek umo�liwiaj�cy rozpocz�cie 
procedury. Pracodawca zobowi�zany jest tak�e udowodni�, �e dana osoba jest dla niego 
niezb�dnym pracownikiem. Ponadto, imigrant chc�cy otrzyma� prawo pracy musi 
udokumentowa�, �e w całym kraju nie ma ani jednego Belga, który mógłby wykonywa� to 
zaj�cie. Inaczej mówi�c, nale�y udowodni�, �e zatrudnienie cudzoziemca nie pozbawi pracy 
obywatela Belgii. Trzeba tak�e wykaza� si� posiadaniem szczególnych umiej�tno�ci b�d� 
kwalifikacji do wykonywania okre�lonego zawodu. Ten ostatni wymóg blokował w zasadzie 
dost�p do legalnego rynku pracy Polkom, które chciały zalegalizowa� wykonywan� przez 
siebie prac� sprz�taczki b�d� gospodyni domowej. Niezmiernie trudno bowiem wykaza�, �e 
posiada si� wyj�tkowe kwalifikacje do wykonywania tych zawodów. Powy�sza sytuacja 
zmuszała polskie imigrantki do kontynuowania pracy „na czarno" pomimo gotowo�ci 
zalegalizowania zatrudnienia i ponoszenia z tego tytułu obci��e� administracyjnych w postaci 
podatków dochodowych czy lokalnych. 
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Analizuj�c aktualnie obowi�zuj�ce przepisy prawne dotycz�ce dost�pu cudzoziemców 
do belgijskiego rynku pracy, mo�na doj�� do wniosku, �e jedyn� w zasadzie mo�liwo�ci�, aby 
pracowa� w Belgii legalnie, poza zatrudnieniem w słu�bach dyplomatycznych i instytucjach 
europejskich, jest zarejestrowanie własnej działalno�ci gospodarczej i zdobycie statusu tzw. 
pracownika niezale�nego (independant). Procedura ta jest długotrwała, skomplikowana i z 
reguły niemo�liwa do zrealizowania bez pomocy adwokata, ale w efekcie opłacalna, bowiem 
prowadzi do otrzymania dokumentów niezb�dnych do podj�cia legalnego zatrudnienia i 
pobytu w Belgii. Uzyskanie niniejszego statusu mo�liwe jest tak�e w przypadku 
jednoosobowej firmy. Mo�liwo�� ta wykorzystywana była przez stosunkowo wielu 
imigrantów polskich. 

W �wietle uzyskanych danych mo�na stwierdzi�, i� istniej�ce aktualnie mo�liwo�ci 
uzyskania zezwolenia na prac� i pobyt w Belgii s� dla obywateli polskich bardzo ograniczone. 
Ponadto, oferty zatrudnienia, zarówno dla imigrantów nielegalnych, jak i dla osób maj�cych 
uregulowan� sytuacj� prawn� w Belgii, ograniczaj� si� z reguły do tych samych sektorów 
gospodarki. S� to sektory, którymi lokalna siła robocza jest zainteresowana w znikomym 
stopniu. 

Obecnie nie istniej� w zasadzie �adne umowy bilateralne pomi�dzy Polsk� a Belgi�, 
które umo�liwiałyby, tak jak to jest w przypadku Niemiec czy Francji, stał� lub sezonow�, ale 
legaln� prac� obywatelom polskim. Jedyna umowa dwustronna, podpisana w 1990 roku 
pomi�dzy Polsk� a Belgi�, dotyczy kształcenia pracowników cudzoziemskich. Ten typ 
umowy dopuszcza czasowy pobyt obcokrajowców, maj�cy na celu zdobycie nowych 
kwalifikacji lub pogł�bienie znajomo�ci j�zyka obcego. Zgodnie z zało�eniem, umiej�tno�ci 
zdobyte w trakcie pobytu w Belgii maj� słu�y� pracownikowi na jego narodowym rynku 
pracy b�d� przy poszukiwaniu zatrudnienia b�d� przy zakładaniu własnego przedsi�biorstwa. 

Aktualny ruch migracyjny obywateli polskich do Belgii stanowi, w wielu 
przypadkach, przykład nowego typu przemieszcze� mi�dzynarodowych ludno�ci, 
obserwowanych w Europie od pocz�tku lat dziewi��dziesi�tych i okre�lanych mianem 
migracji niepełnych. Cech� charakterystyczn� tego typu migracji jest cz�ste przemieszczanie 
si� jednostki pomi�dzy krajem pochodzenia a przeznaczenia, w poszukiwaniu zatrudnienia 
bez intencji stałego osiedlenia si� w nowym miejscu. Konsekwencj� migracji niepełnych jest 
poczucie tymczasowo�ci towarzysz�ce �yciu na obczy�nie. Migracja postrzegana jest jako 
czasowy pobyt zagranic�, przeznaczony na zgromadzenie �rodków pieni��nych, które wydaje 
si� „na �ycie" w kraju. Fakt ten mo�e tłumaczy� brak zainteresowania ze strony imigrantów 
polskich mo�liwo�ci� zalegalizowania pobytu w Belgii oferowan� przez władze belgijskie w 
2000 roku. Niekiedy, pobyt w obcym pa�stwie, nie jest nawet postrzegany jako emigracja. 
Kraj cudzoziemski staje si� miejscem pracy, do którego si� doje�d�a podobnie, jak dawniej, 
doje�d�ało si� do pracy w innej miejscowo�ci. Ta forma mobilno�ci przestaje mie� cechy 
migracji, a zaczyna w coraz wi�kszym stopniu przypomina� doje�d�anie do pracy, a koszt 
dojazdu do Belgii jest zbli�ony do kosztów codziennych dojazdów do pracy w innej 
miejscowo�ci czy cotygodniowych dojazdów do Warszawy. W przypadku Belgii, ten typ 
migracji dotyczy w szczególno�ci kobiet, które maj�c zapewnione całoroczne zatrudnienie w 
Brukseli chc� w miar� regularnie bywa� w domu rodzinnym, aby móc zaj�� si� dzie�mi i 
gospodarstwem domowym. 

Prognozy dotycz�ce mo�liwo�ci podejmowania w Belgii legalnego zatrudnienia przez 
obywateli polskich s� raczej mało optymistyczne. Przypuszcza� mo�na, i� spraw� 
priorytetow� dla władz belgijskich b�dzie w nadchodz�cych latach stworzenie polityki 
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zatrudnienia, maj�cej na celu rozwi�zanie kwestii bezrobocia w�ród populacji migrantów 
legalnie przebywaj�cych w Belgii. To wła�nie imigranci, tak�e drugiego i trzeciego 
pokolenia, stanowi� grup� dyskryminowan� na rynku pracy i to najcz��ciej ich dotyczy 
długotrwały brak zatrudnienia. Kwestia dopuszczenia na swoje rynki pracy nowych 
cudzoziemców b�dzie, najprawdopodobniej, odsuwana na dalszy plan przez mo�liwie jak 
najdłu�szy okres czasu. 

14. Postrzeganie członkostwa Polski w Unii Europejskiej oraz szans na uzyskanie pracy 
za granic� przez polskich pracowników sezonowych w kontek�cie pogl�dów ogółu 
społecze�stwa 

Polscy pracownicy sezonowi w Niemczech dysponuj� - sił� rzeczy - znaczn� wiedz� 
na temat warunków pracy w innym kraju. Jest to oczywi�cie wiedza dotycz�ca najcz��ciej 
jedynie pracy sezonowej. Jednak z uwagi na to, �e do�wiadczenie to dotyczy najtrudniejszego 
segmentu rynku pracy, a wła�nie w nim lokowa� si� b�dzie zapewne wi�kszo�� Polaków, 
podejmuj�cych prac� zagranic� po rozszerzeniu, dlatego stanowi� ono mo�e cenny punkt 
odniesienia dla diagnoz i prognoz dotycz�cych migracyjnych zachowa� Polaków. 

W naszym badaniu pracowników sezonowych w Niemczech zapytali�my o dalsze 
plany migracyjne oraz o postrzeganie wpływu członkostwa Polski w Unii Europejskiej na 
perspektywy zatrudnienia za granic�. 

Zdaniem 52,9% pracowników sezonowych po przyst�pieniu Polski do Unii 
Europejskiej łatwiej b�dzie znale�� prac� w krajach członkowskich Unii Europejskiej ni� to 
miało miejsce przed akcesj�. Natomiast jedynie 17,8% uwa�a, �e wraz z akcesj� mo�liwo�ci 
te ulegn� pogorszeniu. Odsetek pracowników sezonowych optymistycznie patrz�cych na 
mo�liwo�ci uzyskania zatrudnienia zagranic� w wyniku członkostwa Polski w Unii 
Europejskiej jest bardzo podobny do liczby osób deklaruj�cych podobn� opinie w badaniach 
przeprowadzanych na próbie ogólnopolskiej. W tym przypadku do�wiadczenia migracyjne nie 
wpływaj� na pogl�dy dotycz�ce szans zwi�zanych z członkostwem Polski w Unii 
Europejskiej na lepsze mo�liwo�ci znalezienia zatrudnienia za granic�. 

Okazało si� tak�e, �e płe� nie jest zmienn� ró�nicuj�c� sposób postrzegania akcesji 
jako procesu, który poci�gnie za sob� zmiany w dost�pie do rynków pracy. Wykazało to 
zarówno badanie pracowników sezonowych jak i badania ogólnopolskie. Kobiety i m��czy�ni 
w zbli�ony, w zasadzie w identyczny sposób postrzegali zarówno pozytywne jak i negatywne 
konsekwencje członkostwa odno�nie analizowanych tutaj problemów. 

Kolejne zagadnienie, pozwalaj�ce pogł�bi� analiz� dotycz�c� opinii pracowników 
sezonowych na temat wpływu członkostwa w Unii Europejskiej na szans� znalezienia pracy 
zagranic� dotyczy mo�liwo�ci wykonywania pracy w swoim zawodzie. Wi�kszo�� 
respondentów (45,4%) twierdzi, i� b�dzie w stanie znale�� prac� w wykonywanym 
dotychczas zawodzie. Odmiennego zdania jest 37,5% respondentów. 

Dane te wskazuj� na umiarkowany optymizm pracowników sezonowych odno�nie 
szans znalezienia pracy w zawodzie, który wykonuj� w kraju. Praca, jak� dotychczas 
wykonywali pracownicy sezonowi zagranic� w wi�kszo�ci przypadków była niezgodna 
(najcz��ciej poni�ej kwalifikacji) z ich kwalifikacjami. 

W badaniu przeprowadzonym w�ród pracowników sezonowych najwi�cej osób 
(40,5%) deklarowało, i� musiałoby zarabia� pomi�dzy 4000 a 6000 złotych miesi�cznie, aby 
zdecydowa� si� na wyjazd zagranic�. Niewiele mniej (34,1%) zadowoliłoby si� kwot� poni�ej 
4000 złotych (jednak�e 21,9% wskazało na kwot� 4000 zł, a 12,2% wskazało na kwot� 
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ni�sz�). Jednocze�nie znaczna grupa osób (16,1%) odpowiedziała, i� pensja, która skłoniłaby 
je do ponownego zatrudnienia za granic� musiałaby wynosi� pomi�dzy 6000 a 8000 złotych. 
Pozostali (9,3%) wskazali na kwot� wy�sz� ni� 8000 złotych miesi�cznie. 

Wyniki bada� wskazuj�, i� z członkostwem Polski w Unii Europejskiej zwi�zane s� 
nadzieje na łatwiejsze znalezienie pracy w innych pa�stwach członkowskich. Na te 
oczekiwania, w bardzo niewielkim zakresie wpływaj� wcze�niejsze do�wiadczenia zwi�zane 
z zatrudnieniem zagranic�. Pracownicy sezonowi, którzy pracowali w Niemczech nie ró�ni� 
si� zasadniczo w swoich opiniach w tej kwestii od ogółu społecze�stwa. Nale�y 
przypuszcza�, �e pracownicy sezonowi badani pod k�tem ich opinii na temat wpływu akcesji 
na podejmowanie zatrudnienia w innych krajach członkowskich maj� na my�li Niemcy i ich 
polityk� migracyjn�. Wpływa na to równie� fakt wprowadzenia przez Niemcy uregulowa� 
przej�ciowych w zakresie dost�pu Polaków do niemieckiego rynku pracy. Pomimo to, 
wi�kszo�� pracowników sezonowych dostrzega w akcesji pozytywne zmiany. 

Wnioski praktyczne 

Wiele wskazuje na to, �e do momentu wł�czenia Polski do obszaru swobodnego 
przepływu siły roboczej wewn�trz Unii (zniesienia okresów przej�ciowych) wyjazdy do prac 
sezonowych odbywa� si� b�d� na zasadach obowi�zuj�cych w latach 1991-2003. Trwała 
tendencja wzrostowa legalnych wyjazdów sezonowych Polaków do Niemiec sugeruje dalsze 
rozprzestrzenianie si� tego zjawiska. 

Zatem mo�na przypuszcza�, �e znaczenie zatrudnienia sezonowego obywateli Polski 
w UE b�dzie si� w najbli�szych latach zwi�kszało. Prace sezonowe Polaków w Niemczech 
stały si� dominuj�c� form� zarobkowania mieszka�ców Polski w UE. Warto jest wi�c 
zastanowi� si� nad prób� poprawy warunków zatrudnienia sezonowej siły roboczej z Polski, 
która zapewne przez kilka nast�pnych dekad b�dzie podstaw� funkcjonowania wielu sektorów 
niemieckiego rolnictwa. Podj�cie niezb�dnych działa� przed zniesieniem okresów 
przej�ciowych, pozwoliłoby pracownikom na korzystanie z pełni praw po całkowitym 
otworzeniu si� niemieckiego rynku pracy dla mieszka�ców Polski. 

Korzystnym sposobem poprawy warunków zatrudnienia polskich pracowników 
sezonowych w krajach UE byłoby skierowanie wi�kszej ich liczby do innych krajów. Jednak 
analiza czynników odpowiedzialnych za skal� migracji sezonowej do Niemiec sugeruje, �e 
jest to raczej niemo�liwe, bowiem te czynniki nie wyst�puj� w innych krajach. Po��dan� 
cech� migracji sezonowych Polaków mogłaby sta� si� ich terytorialna dywersyfikacja nie tyle 
poprzez zmniejszanie udziału Polaków w niemieckim rynku pracy sezonowej, ale poprzez 
zwi�kszanie mo�liwo�ci zatrudniania w innych krajach UE. Przyjmuj�c oczywi�cie zało�enie 
o nieuchronno�ci migracji sezonowych Polaków w najbli�szych latach. Inn� kwesti� jest 
wpływ migracji na funkcjonowania lokalnych społeczno�ci w Polsce. Nawet, je�li jest on 
destrukcyjny z ró�nych punktów widzenia, to liczy si� jednak tak�e mo�liwo�� 
ekonomicznego przetrwania dzi�ki migracjom sezonowym. 

Warto jest równie� d��y� do sprecyzowania warunków pracy sezonowej Polaków w 
Niemczech, poprzez podpisanie umowy mi�dzyrz�dowej, dotycz�cej (wył�cznie) tej formy 
zatrudnienia. Dobrym wzorem dla takiego uzgodnienia bilateralnego byłaby Umowa polsko-
francuska z 1992 r. Chocia� wa�no�� takiej umowy wygasłaby z momentem zniesienia 
okresów przej�ciowych, pozwoliłaby ona wzmocni� pozycj� polskich pracowników 
sezonowych w dłu�szym okresie. 
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Mo�na próbowa� tak�e wpłyn�� na sposób rekrutacji Polaków do legalnej pracy 
sezonowej w RFN i Francji. Korzystne, chocia� w praktyce bardzo trudne wydaje si� 
zwi�kszenie znaczenia rekrutacji bezimiennej (ofert anonimowych). Pozwoli to na bardziej 
sprawiedliwe rozdzielanie ofert np. bezrobotnym. 
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