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STRESZCZENIE. W naszym tekście podejmujemy próbę analizy polskich doświadczeń do-
tyczących integracji imigrantów w szerszym makrohistoryczym kontekście (głównie europejskim). 
Artykuł rozpoczyna się od prezentacji teoretycznych odniesień i koncepcji integracji, po których 
przedstawione zostanie społeczno-historyczne tło wyzwań integracyjnych w Europie oraz euro-
pejskie polityki integracyjne. Następnie, uwzględniając zewnętrzne i wewnętrzne uwarunkowania, 
omówimy koncepcje i praktyki integracyjne w Polsce, a także stan badań nad tymi zagadnieniami 
i perspektywy rozwoju tej dziedziny. Tekst pokazuje kwestię integracji imigrantów w Polsce jako 
wypadkową z jednej strony tego, co można ogólnie określić europeizacją i globalizacją, a z drugiej 
strony polskimi uwarunkowaniami związanymi zarówno z szerszym kontekstem społecznym, jak 
i z charakterem procesów imigracji do naszego kraju.
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THE INTEGRATION OF IMMIGRANTS: CONCEPTS, RESEARCH
AND PRACTICES. THE POLISH EXPERIENCE IN A EUROPEAN
CONTEXT.

ABSTRACT. The article attempts to analyse the Polish experience relating to the integration of 
immigrants in a broad macro-historical context, mainly European. The article starts with the presen-
tation of the theoretical conceptions of integration. Next, different challenges of the European socio-
historical context of integration and integration policies in Europe are presented. Subsequently, the 
concepts and practices of the integration in Poland as well as the present state and the prospects of 
development of the fi eld are discussed in relation to internal and external conditions. The text shows 
the integration of immigrants as affected, on one hand, by Europeanization and globalization, and 
on the other, by the Polish special circumstances linked both to a wider social context and to the 
characteristics of the immigration to Poland.
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WSTĘP

W niniejszym tekście podejmiemy próbę przedstawienia w szerszym kontek-
ście specyfi ki polskiej integracji imigrantów. Koncepcje i doświadczenia w tym 
zakresie zaprezentowane zostaną w perspektywie europejskiej, a także globalnej. 
Punktem wyjściowym niniejszej analizy chcielibyśmy uczynić nowy instytucjona-
lizm1, by pokazać jak instytucjonalno-poznawcze podejście można wykorzystać do 
analiz zmian społecznych oraz badania lokalnych uwarunkowań dla wprowadza-
nia i funkcjonowania nowych rozwiązań. Według tej koncepcji analizując zmia-
ny społeczno-instytucjonalne poza badaniem odgórnych zmian reguł formalnych 
uwzględnić należy również wpływ trudniejszego do zmiany systemu ludzkich 
przekonań i nieformalnych zasad kierujących życiem społecznym2. Zgodnie z tym 
trzeba też pamiętać, że lokalny kontekst społeczny ma duży wpływ na to, jak imple-
mentowane rozwiązania będą faktycznie wyglądały i działały w rzeczywistości. 

Właśnie z tego punktu widzenia chcemy spojrzeć na koncepcję i praktykę inte-
gracji w Polsce jako wypadkową, z jednej strony, czegoś, co ogólnie można nazwać 
europeizacją i globalizacją, a, z drugiej strony, polskimi uwarunkowaniami związa-
nymi zarówno z szerszym kontekstem społecznym3, jak i z charakterystyką imigracji 
do Polski. Pod pojęciem „europeizacji” rozumiemy tu przede wszystkim wynikające 
z przystąpienia Polski do Unii Europejskiej zmiany w sferze instytucjonalno-praw-
nej oraz towarzyszące temu procesy społeczno-kulturowe. Dobrym przykładem 
pracy, która pokazuje proces europeizacji polskiej polityki migracyjnej, jest książka 
Agnieszki Weinar4, gdzie ukazany został transfer zagranicznych rozwiązań do Pol-
ski oraz przebieg uczenia się przez polskie władze regulowania polityki migracyjnej. 
Przy czym oddziaływanie europejskie nie tylko związane jest z działalnością po-
nadnarodowych europejskich instytucji i implementacją wspólnotowego prawa, ale 
i z wpływami poszczególnych krajów zachodnich (np. poprzez umowy bilateralne) 
i reprezentantów zachodnich społeczeństw (np. ekspertów pracujących w Polsce). 

Uważamy jednak, że mimo znaczenia kategorii europeizacji do wyjaśniania 
występującej w Polsce polityki migracyjnej i idei integracji, nie wystarczy ona do 
pełnego opisu i zrozumienia koncepcji i praktyk integracyjnych5. Należy uzupełnić 

1 Całościowa prezentacja tego kierunku w języku polskim znajduje się w książce P. Chmielew-
skiego, Homo agens. Instytucjonalizm w naukach społecznych, Warszawa, 2011. 

2 D. North, Economic Performance Through Time, „The American Economic Review”, 1994,  
nr 3, 359-368, 1994.  

3 Bliskim pojęciem jest też „zależność od szlaku”, która to koncepcja pokazuje znaczny wpływ 
przeszłości na toczące się obecnie procesy.

4 A. Weinar, Europeizacja polskiej polityki wobec cudzoziemców 1990-2003, Warszawa, 2006. 
5 Przykładem takiego podejścia pokazującego niewystarczalność perspektywy europeizacyjnej 

jest artykuł: A. Kicinger, Beyond the focus on Europeanization: Polish Migration Policy 1989-2004, 
„Journal of Ethnic and Migration Studies”, 2009, nr 1, 79-95,
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analizę o rozważania na temat wpływu innych czynników obecnych w Polsce. Wy-
mienić tu można: sytuację transformacji ustrojowej i jej konsekwencje (np. związane 
z tym problemy społeczne), sięgające przeszłości zapóźnienia modernizacyjne Polski 
(w sferze nie tylko materialnej i technologicznej, ale i na przykład, świadomościo-
wej), niezakończoną sprawę rozliczeń z przeszłością Polski6, wciąż znaczącą kwestię 
emigracji z Polski i jej dominację nad problemem imigracji, efemeryczność zjawiska 
imigracji do Polski i to, że napływ imigrantów nie wywołuje większych problemów. 
Kolejnym istotnym, a na ogół niedocenianym czynnikiem, poza ściśle polskimi uwa-
runkowaniami jest proces globalizacji, a także geopolityczne położenie Polski7. 

Zanim przejdziemy do ukazania specyfi ki polskiej integracji w europejskim 
kontekście chcielibyśmy uczynić uwagę defi nicyjną. Proponujemy, żeby „integra-
cję” rozumieć tutaj raczej jako pewną sferę problemów niż wyraźnie zarysowane 
pojęcie. Tym bardziej, że ze względu na specyfi kę tej publikacji (zbiór pokon-
ferencyjny) nie było naszym celem uzgodnienie wspólnej defi nicji tego pojęcia, 
a niektórzy autorzy prezentowanych w tym zbiorze tekstów posługują się odmien-
nymi defi nicjami integracji, a nawet zastępują je innymi terminami (por. Łukasie-
wicz w tym numerze) 8. 

Nasz artykuł rozpoczniemy od prezentacji społeczno-historycznych uwarun-
kowań wyzwań integracyjnych w Europie oraz europejskich koncepcji i praktyk 
integracyjnych. Stanowić to będzie tło dla części tekstu poświęconego Polsce. 
Najpierw omówione będą koncepcje i praktyki integracyjne, po których zaprezen-
towana zostanie specyfi ka problemów i badań nad integracją imigrantów w Pol-
sce. Na zakończenie krótko odniesiemy się do ram globalizacyjnych omawianych 
zagadnień i podsumujemy nasze rozważania. 

SPOŁECZNO-HISTORYCZNE TŁO WYZWAŃ INTEGRACYJNYCH
W EUROPIE 

„Imigranci są twarzą Europy”, tym krótkim zdaniem rozpoczyna się tekst publi-
cystyczny Wawrzyńca Smoczyńskiego podsumowujący obecną dyskusję politycz-
ną toczoną w Europie na temat imigracji. Jego zdaniem źródłem napięć społecznych 
i sporów politycznych nie są same migracje międzynarodowe, lecz przede wszyst-
kim sposoby włączania imigrantów oraz ich potomków w obręb społeczeństw euro-

6 Więcej o tym znaleźć można w książce pod redakcją A. Górny i P. Korysia, Obywatelstwo 
wielokrotnego wyboru, Warszawa, 2007.

7 W. Morawski, Globalne, Struktury, agencje, instytucje, Warszawa, 2010.
8 Teoretyczne odniesienia i koncepcje integracji, które stanowiły analityczne ramy naszych roz-

ważań znaleźć można w pracy pod redakcją A. Grzymały-Kazłowskiej i S. Łodzińskiego, Problemy 
integracji imigrantów. Koncepcje, badania, polityki, Warszawa, 2008 oraz w książce zredagowanej 
przez A. Grzymałę-Kazłowską, Między jednością a wielością, Warszawa, 2008. 
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pejskich9. Nawiązując do tego, możemy powiedzieć, że problematyka przyjmowa-
nia i integracji imigrantów nie jest dla krajów europejskich nowym zagadnieniem. 
Jest ona równie stara, jak dawne są przemieszczenia ludności i wywoływanie przez 
nie skutki społeczne na tym kontynencie. Integracja przez długi okres (właściwie do 
końca lat siedemdziesiątych XX wieku) nie stanowiła jednak w Europie tak poważ-
nego politycznego i społecznego wyzwania, jak stało się to obecnie10. 

Wraz z rozpoczęciem wielkich ruchów migracyjnych w XIX wieku (zwłasz-
cza w drugiej jego połowie) dominowała emigracja z Europy do Nowego Świata 
(Ameryka Północna i Kanada) oraz krajów Ameryki Południowej11. W ramach 
regionu istotną rolę odgrywały natomiast migracje sezonowe (cyrkulacyjne) 
z krajów peryferyjnych (słabiej uprzemysłowionych) do krajów szybciej się roz-
wijających i bardziej zaawansowanych cywilizacyjnie. Były to migracje najpierw 
z południa, a potem ze wschodu do najbardziej rozwiniętej zachodniej części 
kontynentu. Przeważały tutaj głównie wyjazdy mężczyzn do pracy w przemyśle 
wydobywczym lub rolnictwie. Jeżeli decydowali się oni na pozostawanie w no-
wym kraju, to sprowadzali rodziny i wtapiali się w społeczeństwo przyjmujące12. 
Ich przyjazd oraz pobyt nie tworzył poważnych problemów adaptacyjnych, gdyż 
były to migracje Europejczyków do krajów europejskich13. Nie budziły one także 
większego zaniepokojenia opinii publicznej (co nie znaczy, że zawsze były przyj-
mowane pozytywnie) i nie wywoływały podziałów politycznych. Nie prowadzi-
ły ani do zaangażowania państw przyjmujących w politykę integracyjną, ani nie 
przekładały się na restryktywną wobec imigracji politykę państwa. 

Tego dominującego charakteru migracji wewnątrzeuropejskich nie zmieniła 
I wojna światowa oraz okres międzywojnia, choć wtedy mobilność nie była tak in-
tensywna jak przed rokiem 1914. Zwiększyła się natomiast rola państw narodowych 
oraz znaczenie regulacji prawnych związanych z przekraczaniem granic, pracą i moż-
liwościami pozostawania na dłużej w innych krajach14. Ważnym doświadczeniem 
pozostał okres Wielkiego Kryzysu, który w wielu krajach spowodował działania 
władz państwowych ograniczających przyjmowanie robotników cudzoziemskich, 
a czasami ich deportację ze względu na potrzebę ochrony własnych rynków pracy.

Wybuch i przebieg II wojny światowej były z kolei okresem niespotykanych
w historii kontynentu migracji wymuszonych, naznaczonych niespotykanym w dzie-
jach cierpieniem i zagładą. Było to historyczne „apogeum” migracji przymusowych, 

 9 W. Smoczyński, Koniec tolerancji, „Polityka” nr 47, s. 36. 
10 K. Schönwälder, R. Ohliger, T. Triadafi lopoulos, European Encounters: Europe’s Migratory 

Experiences, [w:] European encounters: migrants, migration, and European societies since 1945, 
redaktorzy R. Ohliger, K. Schönwälder, T. Triadafi lopoulos, Adelshort, 2003, s. 3. 

11 A. Walaszek, Migracje Europejczyków 1650-1914, Kraków, 2007, 17-33. 
12 Tamże, s. 131. 
13 D. Stola, Wielkie migracje w Europie XX wieku, [w:] Cywilizacja europejska. Eseje i szkice 

z dziejów cywilizacji i dyplomacji, redaktor M. Koźmiński, Warszawa, 2010, 358-369. 
14 J. Torpey, The invention of passports. Surveillance, citizenship and the state, Cambridge, 2000. 
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a jego centrum stał się przede wszystkim region Europy Środkowo-Wschodniej. Jak 
się szacuje, różne formy przesiedleń objęły wtedy od 50 do 60 mln osób15. 

Migracje bezpośrednio po zakończeniu wojny były związane z powrotami ro-
botników przymusowych, więźniów, żołnierzy oraz z przesiedleniami etnicznymi, 
zwłaszcza w regionie Europy Środkowej i Wschodniej. W ich wypadku trudno 
mówić o wyzwaniach integracji tych grup migrantów, gdyż oznaczało to dla nich 
wpasowanie się i współtworzenie własnych społeczeństw narodowych, często
w owych granicach państwowych. Tak było w wypadku RFN i wysiedleńców, 
których organizacje i społeczności aktywnie uczestniczyły jako niezależne pod-
mioty w polityce niemieckiej16. Podobnie było w wypadku Polski i polskich re-
patriantów, którzy osiedlali się i adaptowali w nowych warunkach na ziemiach 
zachodnich i północnych Polski (będzie jeszcze o tym mowa dalej w tekście).

Koniec powojennych, masowych przesiedleń ludności zbiegł się z począt-
kiem „zimnej wojny” i podziałem Europy na, z jednej strony, zdominowane przez 
ZSRR kraje Europy Wschodniej, a z drugiej strony na „euroatlantyckie” państwa 
Europy Zachodniej. Skutki tego procesu są widoczne i odczuwane w Europie do 
dzisiaj. W ten sposób także współczesna historia migracji europejskich, dotych-
czas łączących kontynent, została na kilkadziesiąt lat „przepołowiona”17.

To szczególne zamknięcie po II wojnie Polski i pozostałych krajów Europy 
Środkowej, które stanowiły od co najmniej wieku zaplecze migracyjnej siły robo-
czej dla krajów Zachodu, wpłynęło na zaburzenie „naturalnych” sezonowych lub 
wahadłowych ruchów migracyjnych ze wschodu na zachód kontynentu. Wobec 
tego zamknięcia kraje Europy Zachodniej, w których występowało silne zapotrze-
bowanie na pracę, zaczęły poszukiwać siły roboczej w krajach Europy Południo-
wej, a następnie w basenie Morza Śródziemnego. 

Migracje lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych ubiegłego wieku były typowy-
mi migracjami pracowniczymi, wędrówką młodych robotników przybywających 
bez rodziny i zamierzających tylko przez pewien czas pozostać w przemysłowych 
państwach Europy18. Była to imigracja tania dla budżetu tych państw, gdyż imi-
granci nie korzystali ani z pomocy socjalnej państwa, ani też z oświaty lub insty-
tucji kultury. Problemy ich integracji były rozpatrywane z perspektywy popytu 
na rynku pracy oraz mobilności cudzoziemskiej siły roboczej. Migranci budzili 
przychylność opinii publicznej, a ich obecność nie prowadziła do podziałów poli-
tycznych czy do powstawania ugrupowań politycznych niechętnych imigrantom. 

Do połowy lat siedemdziesiątych migracje cudzoziemskich pracowników 
były przez władze polityczne i ich społeczeństwa (opinię publiczną) akceptowane, 

15 H. Kaelble, Społeczna historia Europy. Od 1945 do współczesności, Warszawa, 2010, 184-
187; D. Stola, Wielkie migracje…, s. 362. 

16 H. Kaelble, Społeczna historia Europy…, 187-188. 
17 Dariusz Stola, dz.cyt., s. 364.
18 H. Kaelble, dz.cyt., s. 189. 



16 Sławomir Łodziński, Aleksandra Grzymała-Kazłowska,

a czasami wręcz nawet popierane. Sądzono bowiem, że będą one miały charakter 
wyłącznie zarobkowy (ekonomiczny) i tymczasowy. W wypadku niektórych kra-
jów były one powiększane przez przyjmowanie wybranych grup ludności z byłych 
kolonii (dotyczyło to Francji, Portugalii, Holandii i Wielkiej Brytanii)19. Polityka 
wobec imigracji (polityka integracji) była prowadzona głównie na poziomie po-
szczególnych państw, gdyż jeszcze nie było potrzeby jej koordynacji na poziomie 
europejskim (w ramach ówczesnej Wspólnoty Europejskiej).

Przełom lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych ubiegłego wieku to czas głę-
bokiej zmiany w historii najnowszych migracji do Europy. Przestano przyjmować 
zagranicznych pracowników (od kryzysu naftowego w 1973 r.), ale liczba cu-
dzoziemców (imigrantów) wzrastała z powodu przyjazdów członków ich rodzin. 
Życie imigrantów powoli zaczęło się upodabniać do życia rodowitych mieszkań-
ców, gdyż „obcy przybysze żyli coraz częściej w rodzinach, więc oni również 
korzystali ze świadczeń państwa opiekuńczego”20. Coraz częściej brali pod uwagę 
możliwość  pozostania w nowym kraju na dłużej lub nawet osiedlenie się. 

Zmianie uległ także region pochodzenia imigrantów, gdyż nie były to już euro-
pejskie peryferie (kraje Europy Południowej i Wschodniej), lecz kraje pozaeuropej-
skie (np. państwa arabskie z basenu Morza Śródziemnego). W ten sposób zbioro-
wości imigrantów, wyraźnie różniące się rasowo i kulturowo od gospodarzy, stały 
się trwałym elementem gospodarki i społeczeństw krajów przyjmujących. Rosnące 
bezrobocie wśród tej zbiorowości, koncentracja w określonych regionach kraju, 
trudności z przystosowaniem do nowych warunków powodowały, że ich obecność 
stawała się coraz bardziej widoczna i odczuwalna. Oznaczało to także zwiększe-
nie się pluralizmu religijnego i różnorodności kulturowej społeczeństw europej-
skich oraz pojawienie się wyzwań kulturowych związanych z islamem (odgrywał 
on większą rolę niż inne nie-chrześcijańskie religie imigrantów). Spowodowało to 
„nowe napięcia wywołane odmiennością form życia i religijnych organizacji”21. 

Na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych Europa Zachodnia 
stała się regionem imigracyjnym i wielokulturowym22. Temat imigracji, w tym 
zwłaszcza wyzwanie integracji nowych przybyszów, stał się poważnym pro-
blemem politycznym. Z jednej strony powodował on dyskusję na temat sposo-
bów integracji imigrantów oraz konieczność odejścia od polityki „rezerwy siły 
roboczej”. Z drugiej dostrzegano rosnącą niechęć, a nawet wrogość społeczną 
wobec cudzoziemców, wykorzystywaną często politycznie. Pojawiały się także 
tendencje do uwspólnotowienia polityk imigracyjnych w ramach państw Euro-
py Zachodniej. Choć próbowano dyskutować o potrzebie europejskiej koordy-

19 P. Scheffer, Druga ojczyzna. Imigranci w społeczeństwie otwartym, Wołowiec, 2010, 29-30. 
20 H. Kaelble, dz.cyt., s. 191. 
21 Tamże, s. 192. 
22 J. E. Zamojski, Migracje masowe - czynnik przemian społeczeństw współczesnych, [w:] Mi-

gracje i społeczeństwo, redaktor  J. E. Zamojski, Warszawa,  1995. 



17Koncepcje, badania i praktyki integracji imigrantów.

nacji polityki integracyjnej, to jednak nadal występowały rozbieżności między 
poszczególnymi krajami w tym zakresie. Widoczne one były zarówno w polityce 
społecznej, językowej, oświatowej itp., jak i w podejściu do nadawania obywatel-
stwa (co znalazło wyraz między innymi w znanej pracy o obywatelstwie Rogera
Brubakera23).

Okres ostatnich dwudziestu lat charakteryzuje się kontynuacją dotychczaso-
wych procesów migracyjnych oraz pojawieniem się nowych zjawisk z tej dzie-
dziny. Do pierwszej grupy możemy zaliczyć przede wszystkim wzrost liczebny 
imigrantów (cudzoziemców), głównie wskutek łączenia rodzin oraz wzrost liczby 
nielegalnych cudzoziemców. Wzrosły liczebnie migracje edukacyjne, związane 
przede wszystkim z kształceniem. Innym zauważalnym zjawiskiem stawało się 
usuwanie barier ruchliwości wewnątrz krajów Unii Europejskiej, czego symbo-
lem stały się kraje należące do strefy Schengen. 

Nowymi zjawiskami migracyjnymi (w porównaniu z latami poprzednimi) był 
wzrost liczby uchodźców (szczególnie widoczny w pierwszej połowie dekady lat 
dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku), powrót klasycznej migracji ze wschodu na 
zachód Europy (będącej niegdyś głównym kierunkiem migracji wewnątrz-euro-
pejskiej), a także pojawienie się migracji „pozaeuropejskiej” w krajach południo-
wej Europy i Irlandii (a więc tych państwach, które jeszcze nie tak dawno same 
były krajami emigracyjnymi). Istotnym zjawiskiem stała się globalizacja migracji 
zagranicznych, która w dużym stopniu zmieniła tradycyjne powiązania imigran-
tów z krajem macierzystym oraz przyjmującym poprzez ich transacjonalizm i roz-
wój diaspor imigranckich24. 

Wiele różnic charakteryzujących dotychczasowe polityki migracyjne i sposo-
by integracji w poszczególnych krajach europejskich uległo w tym czasie złago-
dzeniu. Dużą rolę odegrały tutaj wspólne (unijne) regulacje dotyczące zwłaszcza 
uchodźstwa, imigracji i traktowania imigrantów, polityki anty-dyskryminacyj-
nej itp. Największe zmiany dokonały się w ramach polityki naturalizacji25. Stała 
się ona bardziej liberalna i oparta w większym niż dotychczas stopniu na za-
sadzie terytorialnej (ius soli). Widać to szczególnie w krajach, gdzie zasady te 
były szczególnie restryktywne, jak na przykład w Niemczech lub wprowadzenia 
zasad tam, gdzie sprawy obywatelstwa były słabo uregulowane26. Upadabnia-
nie się polityk integracyjnych ujawniało wspólne tendencje w ramach państw

23 R. Brubaker, Citizenship and nationhood in France and Germany, London, 1992.
24 P. Koryś, M. Okólski, Czas globalnych migracji. Mobilność międzynarodowa w perspektywie 

globalizacji, „Prace Migracyjne”, 2004, 9-16. 
25 P. Weil, Access to Ctizenship: A Comparison of Twenty – fi ve Nationality Laws, [w:] Citizen-

ship Today: Global Perspectives and Practices, Carnegie Edowment for International Peace, redak-
torzy T. A. Aleinikoff, D. B. Klusmeyer, Washington D.C., 2001.  

26 R. Stefańska, Między multikulturalizmem a asymilacją? Polityki integracyjne w Europie, [w:] 
Problemy integracji imigrantów. Koncepcje, badania, polityki, redaktorzy A. Grzymała-Kazłowska, 
S. Łodziński, Warszawa, 2008, 151-155. 
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członkowskich UE. Z jednej strony zostały przeprowadzone reformy ułatwiające
uzyskanie obywatelstwa lub też korzystanie z praw obywatelskich przez coraz 
większą liczbę cudzoziemców. Z drugiej strony pojawiała się tendencja do roz-
działu Europejczyków od innych, nie-Europejczyków przez zaostrzenie polityk 
migracyjnych oraz uchodźczych.

Podsumowując, procesy imigracji stały się już stałym elementem demografi i 
społeczeństw europejskich. Marzenia o „zerowej imigracji” są nierealne, zarówno 
z powodu procesów cywilizacyjnych (globalizacja) i gospodarczych, jak i zobo-
wiązań demokratycznych państw europejskich (ochrona praw człowieka i koniecz-
ność przyjmowania osob prześladowanych – uchodźców)27. Oznacza to, że proble-
my związane z migracjami będą nadal występować i stanowić wyzwania dotyczące 
zarówno politycznego wymiaru integracji imigrantów (zasad przyjmowania imi-
grantów oraz kryteriów regulacji przepływu osób), jak sfery świadomości społecz-
nej, tzn. sposobu akaceptacji „nowej różnorodności” w społeczeństwie i polityce28. 

Europa jest obecnie kontynentem imigracji i mimo wielu różnic istniejących 
nadal między poszczególnymi krajami, to właśnie ona jest „wspólnym europej-
skim doświadczeniem”29.  Można nawet stwierdzić, że jednym z głównych wspól-
nych doświadczeń europejskich ostatniego wieku (wiążącym także nowe kraje 
Unii) jest doświadczenie ewolucji ich statusu migracyjnego – od powojennych 
przemieszczeń ludności przez emigrację z peryferii do krajów centralnych Europy 
aż po masową imigrację i wyzwania integracji. Jak pisze znawca historii społecz-
nej Europy, to doświadczenie zmiany migracyjnej było czymś nadzwyczajnym 
i towarzyszyła mu „decydująca przemiana samorozumienia Europy i jej nastawie-
nia do tego, co pozaeuropejskie”30. 

POLITYKI INTEGRACJI IMIGRANTÓW W PERSPEKTYWIE
EUROPEJSKIEJ 

Powojenna imigracja do Europy wzbudzała od samego początku dyskusję na 
temat sposobów integracji imigrantów31. W okresie ostatnich pięćdziesięciu lat 
w każdym z krajów europejskich wykształciły się różne polityki przyjmowania 
i włączania imigrantów do społeczeństw przyjmujących. Polegały one na róż-
nych metodach asymilacji, programach przyjmowania „robotników gościnnych”

27 D. S. Massey, Patterns and Processes of International Migration in the 21st Century, paper 
prepared for Conference on African Migration in Comparative Perspective, Johanesburg (RPA), 4-7 
June 2003.  

28 K.. Schönwälder, R. Ohliger, T. Triadafi lopoulos, European Encounters…, s. 8.  
29 H. Kaelble, dz.cyt., s. 198. 
30 Tamże, s. 200. 
31 S. Vertovec, S. Wessendorf, Migration and culltural, religious and linguistic diversity in Eu-

rope: An overview of issuse and trends, Centre on Migration, Policy and Society [COMPAS],  Janu-
ary 2005, 2-3.  
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(guestworker models), integracji czy też wielokulturowości32. Odmienności w za-
kresie polityk wynikały ze specyfi ki położenia geografi cznego i historii poszcze-
gólnych państw, ukształtowanych w nich wcześniej wzorców emigracji i imigra-
cji, ewolucji sytuacji gospodarczej i społecznej oraz poczucia przynależności do 
narodu, regulowanego między innymi przez prawa o obywatelstwie33. 

Do końca lat osiemdziesiątych XX wieku polityki migracyjne w krajach eu-
ropejskich kształtowały się wzdłuż kontinuum, którego jeden kraniec wyznaczały 
potrzeby rynku pracy, zaś drugi potrzeby ustabilizowania imigranckiej siły robo-
czej34. Polityka integracji koncentrowała się głównie na pracownikach migrują-
cych, których imigracja była związana ze zdolnością do pracy, zmianą kwalifi -
kacji i uzyskaniem zgody na pracę. Podstawą było zapotrzebowanie rynku pracy, 
a liczba sprowadzanych pracowników określana była wielkością kwot imigracyj-
nych. Migrant-pracownik był kierowany do określonego miejsca pracy, miasta, 
regionu itp. Istniało zjawisko rotacyjnej migracji pracowników, które zakładało 
krótkie pobyty w celu podjęcia pracy i wahadłowe kursowanie pomiędzy krajem 
imigracji pracowniczej a krajem macierzystym. 

Pracownik-imigrant miał ograniczone prawa, podobnie jak ograniczone prawo 
wjazdu mieli jego bliscy. Problem integracji nie był tutaj podnoszony, a proces 
naturalizacji był praktycznie niemożliwy (właściwie mógł mieć miejsce tylko po-
przez małżeństwo i posiadanie dzieci). Sytuacja taka miała miejsce m.in. w Au-
strii, Finlandii, Grecji, Włoszech, Hiszpanii, Szwajcarii i Portugalii. W niektórych 
państwach przykładano większą wagę do społecznej integracji, pracownik-imi-
grant cieszył się pewnymi prawami cywilnymi i politycznym, a także dopusz-
czalna była naturalizacja. System ten w dużym stopniu zmierzał do wspierania 
osiedlania się imigrantów, a jego założenia były realizowane w Belgii, Francji, 
Holandii, Szwecji i Wielkiej Brytanii. 

Różnice między różnymi krajowymi politykami imigracyjnymi oraz inte-
gracyjnymi występowały do przełomu lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych 
ubiegłego stulecia, kiedy to zmieniła się ogólna sytuacja migracyjna w Europie 
Zachodniej. Nastąpił napływ osób poszukujących azylu: uchodźców, nielegal-
nych migrantów, co w połączeniu z recesją gospodarczą zapoczątkowało napięcia 
społeczne na rynku pracy i wystąpienia przeciwko migrantom. Zrodziło to nacisk 
na doprecyzowanie i upodobnienie polityk migracyjnych. W systemie pracy za-
częto kłaść nacisk na integrację, w systemie stabilizacji podjęto wysiłki ograni-
czenia (wręcz całkowitego zakazu) napływu siły roboczej. Uregulowania wobec 
imigrantów-pracowników stały się restrykcyjne, podobnie jak procedury przyzna-
wania azylu i statusu uchodźcy. 

32 R. Stefańska, Między multikulturalizmem a asymilacją…,  123-130. 
33 S. Castles, M. J. Miller, The Age of Migration, Basingstoke - New York, 2003. 
34 M. Okólski, Polityki migracyjne OECD i ich doświadczenia w wykorzystaniu dla Polski, [w:] 

Problemy migracji w Polsce na tle integracji europejskiej, Warszawa, 1994.  
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Większą uwagę zaczęto także zwracać na prawa imigrantów (cudzoziemców), 
a wiele oczekiwań związanych z ich realizacją stopniowo uwzględniano w roz-
wiązaniach prawnych i działaniach administracji (w różnym stopniu i na różnych 
jej szczeblach). Działania związane z realizacją tych praw zaczęto określać sze-
rokim terminem „wielokulturowość”, a hasło „wiele kultur, jedno państwo” za-
stąpiło asymilacyjne wymagania „jedno państwo – jedna kultura”35. Oczekiwano, 
że tak rozumiana wielokulturowość będzie stanowiła obiecującą formułę współ-
życia społeczeństwa gospodarzy i imigrantów. Pozwoli ona bowiem skutecznie, 
jak sądzono, unikać konfl iktów etnicznych z jednej strony, a z drugiej umożli-
wi wyrównywanie szans życiowych i utrzymanie kultury grupom imigranckim. 
W płaszczyźnie politycznej stanowić będzie próbę rozwiązania dylematu ochrony 
rosnącej różnorodności etnicznej społeczeństw europejskich i utrzymania zasad 
demokracji36. 

Obecnie założenia tej polityki są ostro krytykowane, próbuje się od nich od-
chodzić i poszukuje się nowych rozwiązań37. Optymizm dotyczący wielokultu-
rowości jako projektu integracji imigrantów załamał się, gdy okazało się, że nie 
funkcjonuje ona idealnie. Dyskusja na temat jej zasad i efektów toczy się w róż-
nych krajach europejskich od ponad dekady38. Pojawiły się liczne krytyki polityki 
wielokulturowości oraz żądania jej odrzucenia, związane z przekonaniem o jej 
nieskuteczności w integracji imigrantów. Integracja imigrantów, szczególnie po-
chodzących z krajów muzułmańskich, stała się w ostatnim dziesięcioleciu jedną 
z ważniejszych kwestii politycznych w Europie. 

W ostatnim czasie powstało i upowszechniło się  (także ofi cjalnie) wiele kon-
cepcji, które miały zastąpić politykę wielokulturowości i odpowiadać adekwat-
nie na wyzwania związane z obecnością imigrantów. Należy wymienić tutaj dwie 
koncepcje, które zyskały znaczenie społeczne oraz poparcie Komisji Europejskiej. 
Pierwszą z nich jest idea „integracji”, drugą zaś koncepcja „spójności społecznej” 
(social cohesion)39.

Koncepcja „integracji” kieruje uwagę na „dwukierunkowy” proces adaptacji 
imigrantów, który zakłada zmianę nie tylko wartości, norm i zachowań przyby-
szów, ale także członków społeczeństwa przyjmującego. Oznacza ona proces 
dwustronnej (w przeciwieństwie do asymilacji) adaptacji i dostosowywania się 
społeczeństwa przyjmującego i imigrantów do siebie w wymiarze polityczno-

35 S. Vertovec, S. Wessendorf, Migration and culltural,.., 3-7.  
36 O współczesnych debatach wokół polityki wielokulturowości, zob. W. Morawski, Konfi gura-

cje globalne. Struktury, agencje, instytucje, Warszawa, 2010, 477-481.  
37 E. Vasta, Accommodating diversity: why current critiques of multiculturalism miss the point, 

Working Papers nr 54, Centre on Migration, Policy and Society [COMPAS], 2007, s. 4. 
38 Ch. Joppke, The retreat of multiculturalism in the liberal state: theory and policy, „The British 

Journal of Sociology”, 2004, nr 2. 
39 H. Entizinger, R. Biezeveld, Benchmarking in Immigrant Integration, European Research 

Centre on Migration and Ethnic Relations [ERCOMER], Rotterdam, August 2003. 
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prawnym, ekonomicznym, kulturowym, językowym40. Tak określona koncepcja 
„integracji” znalazła uznanie Komisji Europejskiej w jej wytycznych na temat 
polityk „wchłaniania” imigrantów. Ma ona się opierać z jednej strony na takim 
zapewnieniu formalnych praw imigrantom, które umożliwią im pełne i równe 
uczestnictwo w życiu publicznym i gospodarczym kraju ich goszczącego. Z dru-
giej zaś strony oczekuje się od imigrantów respektowania norm i wartości społe-
czeństwa gospodarzy oraz uczestnicwa w życiu publicznym41.  

Integracja ma być procesem całościowym, czyli takim, który by objął nie tylko 
ekonomiczne i społeczne sfery życia, ale również kwestie obywatelstwa, uczest-
nictwa w życiu publicznym i praw politycznych. Zasadniczymi elementami tego 
podejścia jest integracja na rynku pracy (zmniejszanie bezrobocia i zwalczanie 
dyskryminacji w miejscu pracy), edukacja i znajomość języka, odpowiednia poli-
tyka mieszkaniowa (przestrzenna) prowadząca do zapobiegania powstaniu gett et-
nicznych, rozszerzenie dostępu do ochrony zdrowia i pomocy społecznej, zwięk-
szenie uczestnictwa imigrantow w życiu publicznym oraz wprowadzenie bardziej 
liberalnej polityki naturalizacji42. 

Koncepcja integracji jest jednak krytykowana, m.in. za to, że stanowi ukrytą, 
bądź przedłużoną formę idelogii asymilacji, a dowodem na to mają być wpro-
wadzane obecnie w wielu krajach europejskich egzaminy (testy) ze znajomości 
kultury i języka kraju przyjmującego przy otrzymywaniu obywatelstwa (naturali-
zacji) ) lub też koncepcje „kultury wiodącej”43. Krytycy podkreślają, że programy 
integracyjne akcentują przede wszystkim dostosowanie się imigrantów do głów-
nego nurtu społeczeństwa i oznaczają „ich dostosowanie”, a nie jak oczekiwano 
– „wzajemne dostosowanie”. 

Jednym z efektów dyskusji na temat integracji i wielokulturowości jest to, że 
stara się znaleźć i stosować inne, bardziej neutralne pojęcia, takie jak „inkluzja” 
(„włączanie”), „inkorporacja”, „partycypacja” („udział”) i tym podobne. Ale i one 
także w każdym kraju europejskim oznaczają trochę inne rzeczy ze względu na 
tradycje ich używania w życiu publicznym oraz prowadzoną politykę państwa. 
W ostatnim czasie zyskała na znaczeniu koncepcja „inkluzji” jako przeciwień-

40 R. Suessmuth, W. Weidenfeld, Managing Integration. The European Union’s responsibili-
ties towards immigrants, http://www.iss.uw.edu.pl/osrodki/cmr/en/Managing%20Integration.pdf  
[8.11.2010]

41 Komunikat Komisji dla Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekono-
miczno-Społecznego oraz Komitetu Regionów na temat imigracji, integracji i zatrudnienia, COM 
(2003) 336 fi nal. Komisja Europejska, Bruksela 3.06.2003, s. 17. 

42 A. Kicinger, Unia Europejska wobec zagadnienia integracji imigrantów, Warszawa,  2004,  
10-11.  

43 Przykładem mogą być Niemcy i dyskusja na temat Leitkultur („kultury przewodniej”). Za-
kłada ona, że integracja nie może oznaczać rezygnacji społeczeństwa niemieckiego z jego wartości 
publicznych, na które składają się społeczeństwo obywatelskie, dziedzictwo Oświecenia, rozdział 
religii od polityki, tolerancja oraz prawa człowieka. 
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stwo „wyklucze(a)nia”, które, jak się wydaje, jest najbardziej pozbawione ukry-
tych znaczeń idelogicznych44.

Podobne problemy pojawiły się również wraz dążeniem do rozwijania progra-
mów „spójności społecznej”. Programy te zostały przyjęte jako jedna z ofi cjalnych 
metod integracji imigrantów w Wielkiej Brytanii (a także w Kanadzie). Zakłada-
ją one wejście imigrantów w daną społeczność oraz zgodne z nią współżycie. 
Oznacza to akceptację wspólnych wartości i kultury obywatelskiej w danym kra-
ju, uznanie przeważających społecznie wzorów oraz metod kontroli społecznej, 
formę tworzenia kapitału społecznego opierającego się na wzajemnym zaufaniu 
i podtrzymywanym przez sieć stosunków międzyludzkich oraz rozwój poczucia 
przynależności do danego społeczenstwa i jego tożsamości kulturowej45.

Właśnie z powodu tej różnorodności odniesień interpretacyjnych koncepcja 
„spójności” jest krytykowana, a czasmi nawet odrzucana. Szczególne emocje bu-
dzą towarzyszące jej oczekiwania że imigranci poddadzą się dominującym wzo-
rom społecznego działania i wartościom publicznym, co zdaniem niektórych przy-
pomina idee asymilacyjne. Inni jej krytycy z kolei preferują bardziej pluralistycz-
ne ujęcie koncepcji „spójności społecznej”, akcentując z jednej strony potrzebę 
uznania różnorodności kulturowej (tak ważnej dla polityki wielokulturowości), 
a z drugiej strony poszukując możliwości aktywnego uczestnictwa imigrantów 
w szerszym społeczenstwie.

Innym problemem dla integracji jest zmieniająca się współcześnie forma mi-
gracji międzynarodowych, które ze względu na dostępność środków transportu, 
łatwość przemieszczania się i łatwość komunikowania z bliskimi dzięki mediom 
elektronicznym (mimo dużych odległości) oraz wzrostowi wiedzy i kompeten-
cji kulturowych migrantów, stają się bardziej „płynne” – tymczasowe i zmienne, 
a przez to trudno przewidywalne pod wzlędem wyboru miejsca i długości pobytu 
migranta46. Konsekwencją jest pojawienie się „superóżnorodności” społeczeństw, 
czyli ich ogromnego zróżnicowania wynikającego między innymi z wielości kra-
jów pochodzenia imigrantów, ich motywacji przyjazdu oraz dążenia do pozosta-
nia w danym kraju47. 

Podsumowując, dyskusja na temat zmian polityk przyjmowania imigrantów 
ukazuje paradoks programów integracyjnych. Wiąże się on, z jednej strony, z po-
trzebą znalezienia równowagi między zachowaniem równości społecznej i kultu-

44 M. Lesińska, Imigranci jako grupa wykluczona w perspektywie polityki państwa przyjmują-
cego, [w:] Europa - ziemia obiecana? Doświadczenia krajów europejskich w integracji imigrantów, 
redaktorzy P. Matusz-Protasiewicz, E. Stadtműller, Wrocław, 2007, 24-34. 

45 E. Vasta, Accommodating diversity: why current critiques of..., s. 6. 
46 I. Grabowska-Lusińska, M. Okólski, Emigracja ostatnia?, Wydawnictwo Naukowe Scholar, 

Warszawa, 2009, 31-33. 
47 S. Vertovec, Super-diversity and its implications, „Ethnic and Racial Studies”, 2007, nr 6 (vol. 

30), 1024-1054. 
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rowego uznania imigrantów (co ma zasadnicze znaczenie dla ich pozycji w kraju 
przyjmującym), a z drugiej strony, z dążeniem do budowania wspólnoty objmują-
cej mieszkańców danego państwa i zachowania kulturowej spójności48. 

Przemiany koncepcji i polityk integracji pokazują również bardziej fundamen-
talne kwestie związane z nastawieniem państwa i społeczeństwa wobec imigra-
cji. Można tu wymienić co najmniej cztery takie budzące spory wyzwania, które 
dotyczą: 1. rozumienia integracji (czyli tego, co ona dokładnie oznacza i jakie 
tempo powinna przyjmować?), 2. jej wymiarów (czy polityka w tym zakresie po-
winna skupiać się na przejmowaniu przez imigrantów zwyczajów, charakterystyk 
społeczeństwa przyjmującego, języka większości i tym podobne, czy też powin-
na koncentrować się na bardziej fundamentalnych zmianach ich świadomości i 
tożsamości kulturowej/etnicznej?), 3. trwania integracji (czy integracja dotyczy 
konkretnych jednostek w trakcie ich życia, czy może być postrzegana jako proces 
międzypokoleniowy, w którym kapitał integracyjny jest przekazywany międzyge-
neracyjnie?) oraz 4. przymusowości integracji (czy powinna być ona przymuso-
wa, czy też dobrowolna?).

W celu znalezienia rozwiązania należałoby poddać krytycznej analizie dotych-
czas realizowane programy integracji oraz rozważyć dołączenie do nich elemen-
tów „spójności społecznej”. Większy nacisk należałoby położyć na integrację na 
poziomie lokalnym i wykorzystanie organizacji pozarządowych. Uwaga powinna 
być szczególnie skierowana na zatrudnienie imigrantów, wykorzystanie ich umie-
jętności oraz opanowanie języka kraju przyjmującego49. 

KONCEPCJE INTEGRACJI I DOŚWIADCZENIA POLITYKI
INTEGRACJI W POLSCE 

Problematyka integracji imigrantów (cudzoziemców) stała się obecna w życiu 
publicznym i intelektualnym w Polsce już w drugiej połowie XIX wieku. Była 
ono początkowo ograniczona do emigracji naszych rodaków oraz ich funkcjono-
wania na obczyźnie. 

W końcu XIX i na początku XX wieku migracje z ziem polskich były przed-
miotem żywych zainteresowań społecznych i opinii publicznej. Skala emigracji 
i obawy związane z utratą przyszłych obywateli państwa, sposób organizowania 
wyjazdów (zwłaszcza rola działalności werbunkowej i wykorzystywanie migran-
tów przez agencje podróżnicze) oraz kierunki przemieszczeń i warunki życia emi-
grantów w kraju nowego osiedlenia stanowiły przedmiot licznych artykułów i wy-

48 E. Vasta, dz.cyt., s. 3.
49 G. Hugo, Migrants in society: diversity and cohesion, Global Commission on International 

Migration, Geneva, September 2005.
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stąpień publicznych, bardzo często o charakterze patriotycznym50. Ocenia się, że 
z ziem polskich znajdującymi się pod zaborami około jedna trzecia ludności (to jest 
około 10 mln osób) „uczestniczyła w wędrówkach po Europie wschodniej, udając 
się na zachód Europy, za ocean wreszcie”51. Skala tych przemieszczeń niosła za 
sobą poważne skutki społeczne i kulturowe zarówno dla krajów wysyłających, jak 
i przyjmujących. Polacy wychodźcy przechodzili w miejscach nowego osiedlenia 
procesy integracji, adaptacji i asymilacji do społeczeństw przyjmujących. W sy-
tuacji braku państwowości zjawiska te nie zawsze prowadziły do utraty poczucia 
narodowego, co potwierdzały także liczne procesy reemigracji do Polski52.

Okres dwudziestolecia międzywojennego był okresem intensywnej emigracji 
z Polski i licznych powrotów emigrantów do kraju. Emigracja do krajów pozaeuro-
pejskich, mająca korzenie w XIX wieku, została wznowiona po zakończeniu I wojny 
światowej. Miała ona charakter osiedleńczy, a głównym krajem docelowym przez 
cały ten okres było USA. Emigracja ta nie przybrała jednak takich rozmiarów jak 
przed wojną, głównie wskutek różnego rodzaju ograniczeń wprowadzanych przez 
państwa amerykańskie (dotyczyły one szczególnych wymagań stawianych imigran-
tom pod względem umiejętności i wykształcenia, zdrowia, posiadanych pieniędzy 
oraz wizowego systemu kwotowego). Emigracja do państw europejskich była dru-
gim podstawowym kierunkiem wyjazdów z Polski. Miała ona charakter czasowych 
migracji zarobkowych, przeważnie w rolnictwie (Niemcy) lub przemyśle (głównie 
górnictwo, Francja, Niemcy, Belgia). Ze względu na mniejsze odległości geografi cz-
ne cechowała się większą skalą powrotów (reemigracji), ale jej saldo pozostawało 
ujemne53. Było ono szczególnie widoczne w latach Wielkiego Kryzysu (1930-1935).

Polska nie była krajem imigracji, lecz przede wszystkim emigracji. Nie była 
też stroną konwencji Ligi Narodów dotyczącej uchodźców. Przyjęła jednak, po 
rewolucji 1917 r. i wojnie domowej w Rosji, dużą grupę uchodźców rosyjskich, 
której liczebność szacowano na 100–120 tys. osób54. O zjawisku integracji nie 
dyskutowano, a jeżeli mówiono o niej publicznie, to przeważnie w kontekście 
trudnych problemów polityki państwa wobec mniejszości narodowych55.

Emigracja była przez państwo polskie traktowana jako „zło konieczne”, dlatego 
dążono do objęcia opieką polskich emigrantów. Dyskutowano także o wykorzystaniu 

50 J. Leoński, Zagadnienie migracji w polskiej myśli socjologicznej do 1939 roku, Poznań, 1979, 
s. 19. 

51 A. Walaszek, dz. cyt., s. 152. 
52 W. Wrzesiński, Polskie migracje w XIX i XX wieku, [w:] Migracje: dzieje, typologia, defi ni-

cje, redaktorzy A. Furdala, W. Wysoczański, Wrocław, 2006, s. 163. 
53 A. Kicinger, Polityka emigracyjna II RP, „CEFMR Working Paper” 4, Warszawa,  2005, 13-18.  
54 J. E. Zamojski, Biała emigracja rosyjska w Polsce; sytuacja, problemy (1919-1939), [w:] 

Imigranci i społeczeństwa przyjmujące, redaktor J. E. Zamojski, „Migracje i Społeczeństwo”, T. 5, 
Warszawa, 2000, 32-60. 

55 H. Chałupczak, T. Browarek, Mniejszości narodowe w Polsce 1918–1995, Lublin, 1998, 266-
278.
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wpływów skupisk Polaków za granicą na rzecz umacniania wpływów Polski w świe-
cie, podejmowano wysiłki w celu podtrzymania tożsamości narodowej u emigran-
tów. Polska była aktywna na forum międzynarodowym, gdy chodziło o wypracowa-
nie szerszej współpracy w zakresie zjawisk migracji i ochrony osób migrujących56. 

W tym okresie istniało duże zainteresowanie naukowe kwestiami migracji. 
Ważną rolę odgrywał Instytut Gospodarstwa Społecznego (powstały w 1920 roku) 
kierowany przez Ludwika Krzywickiego oraz tak wybitni uczeni, jak Florian Zna-
niecki i Leopold Caro57. Próbowali oni ukazać doniosłość zjawisk emigracji i re-
emigracji opinii publicznej oraz przedstawić próby rozwiązywania związanych 
z nimi problemów społecznych. Postulowali oni, aby do zagadnień polityki emi-
gracyjnej włączyć także zagadnienia reemigracji, a także zalecali prowadzenie 
właściwej statystyki osób emigrujących i powracających z emigracji do kraju. 
Pragnęli zwiększenia zainteresowania instytucji opieki społecznej sprawami re-
emigrantów, utworzenie dla nich specjalnego systemu poradnictwa, a także kon-
trolowanie przez władze państwowe biur i instytucji przewozowych, prowadzenie 
systematycznych badań nad stanem zdrowia powracających z emigracji oraz po-
wołanie stowarzyszenia reemigrantów w Polsce58. 

Przebieg i rezultaty II wojny światowej miały decydujący wpływ na przyszły 
kształt terytorialny i ustrój polityczny państwa polskiego oraz jego politykę wobec 
migracji międzynarodowych. Samo doświadczenie społeczne wojny było z jednej 
strony naznaczone eksterminacją, a z drugiej masowymi przemieszczeniami lud-
ności. W układzie chronologicznym były to przede wszystkim masowe deporta-
cje ludności polskiej zamieszkującej wschodnie tereny (1939-1940), wypędzenia 
z terenów Wielkopolski (stała się ona częścią Rzeszy Niemieckiej), wyjazdy ro-
botników przymusowych (trwały one przez całą wojnę), czystki etniczne wsku-
tek konfl iktu polsko-ukraińskiego na Wołyniu (1943 rok), a po upadku Powstania 
Warszawskiego ucieczka i deportacja wszystkich jej mieszkańców (1944 rok)59. 

Zakończenie wojny w maju 1945 roku nie oznaczało końca powojennych prze-
mieszczeń ludności. Wiązało się z wysiedleniem ludności niemieckiej z terenów by-
łych Prus Wschodnich, Pomorza i Dolnego Śląska poza linię Odry i Nysy Łużyckiej, 
przesiedleniami części przedstawicieli mniejszości narodowych zamieszkujących 
granice nowego terytorium Polski oraz repatriacją ludności polskiej i żydowskiej 
z terenów dawnych kresów wschodnich na północne i zachodnie obszary Polski60. 

56 A. Kicinger, Polityka emigracyjna II RP..., 28-29. 
57 J. Leoński, Zagadnienie migracji w polskiej myśli…, s. 80. 
58 M. Niemyska-Hessen, Remigracja z Francji w dobie kryzysu, Warszawa, 1939.
59 K. Piesowicz, Demografi czne skutki II wojny światowej, „Studia Demografi czne”, 1987, nr 1.  
60 P. Madajczyk, Wysiedlenia i przesiedlenia popoczdamskie ludności niemieckiej z Polski, 

[w:] Transfer. Obywatelstwo. Majątek. Trudne problemy stosunków polsko-niemieckich, redaktor
W. Góralski, Warszawa, 2005; B. Nietschke, Wysiedlenie ludności niemieckiej z Polski 1945-1949, 
Zielona Góra, 1999. 
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Polska, z wyjątkiem pierwszych lat powojennych, nie stanowiła regionu 
znaczącej imigracji. W nowych granicach terytorialnych miała stać się przede 
wszystkim państwem jednonarodowym, co sankcjonowały także postanowienia 
Konstytucji z 1952 roku. Była krajem emigracji, a nie imigracji. Jednak koncepcja 
i pojęcie „integracji” nie były czymś całkowicie nowym ani w polityce państwa, 
ani w badaniach społecznych. Koncepcja integracji odnosiła się zwłaszcza do 
przystosowania repatriantów oraz dwóch społeczności imigracyjnych – Greków 
i Macedończyków. Osobną sprawą była polityka osiedlania i „produktywizacji” 
wobec społeczności romskiej61.

W pierwszym wypadku mieliśmy do czynienia z zorganizowanym powrotem do 
kraju osób narodowości polskiej (także i żydowskiej), który był związany z powo-
jennymi zmianami terytorialnymi kraju (utratą kresów wschodnich i przesunięciem 
się terytorium państwa na zachód)62. Repatriacja w latach 1944-1950 objęła łącznie 
ok. 4,4 mln Polaków (w tym z ZSRR 2,1 mln osób, z Niemiec 2,1 mln, a z innych 
państw 0,2 mln)63. Druga fala repatriacji Polaków miała miejsce w drugiej połowie 
lat pięćdziesiątych. Objęła ona ok. 250 tys. Polaków ze Wschodu (na podstawie no-
wej umowy repatriacyjnej z ZSRR z 1957 roku) i około 8 tys. z innych krajów. Była 
ona, podobnie jak wcześniejsza fala, kierowana na ziemie zachodnie i północne ce-
lem zasiedlania, wyrównania ubytków demografi cznych i polonizacji tych ziem64.

Obie fale repatriacji odbywały się w trudnych warunkach politycznych, spo-
łecznych i kulturowych, co utrudniało integrację tej grupy. Jak pisze współcze-
śnie historyk „nie ma wątpliwości, strach przed zmianą granic i towarzyszące mu 
poczucie tymczasowości to jeden z najważniejszych czynników kształtujących 
powojenną rzeczywistość, rzutujących na takie zachowania i zjawiska, jak: wy-
uczona bezradność, apatia, dezintegracja społeczna, silniejsza na Ziemiach Odzy-
skanych legitymizacja władzy, wysoki poziom dystansu wobec Niemców, gospo-
darczy uwiąd poniemieckich terenów”65.

Podobnie jak w wypadku wysiedleń Niemców, przesiedlenia polskiej ludności 
z terenów ZSRR pozostały do końca nierozwiązane i niedokończone. Wiązało się to 

61 A. Mirga, Romowie w historii najnowszej Polski, [w:] Mniejszości narodowe w Polsce, re-
daktor Z. Kurcz, Wrocław, 1997. 

62 Obecnie powojenną repatriację ze względu na jej charakter częściej zaczyna się określać 
mianem „przesiedleń”, a samych repatriantów terminem „przesiedlonych”. 

63 K. Piesowicz, Demografi czne skutki…, 109-110; K. Kersten, Repatriacja ludności polskiej po 
II wojnie światowej. Studium historyczne, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk, 1974; M. Latuch, 
Repatriacja ludności polskiej w latach 1955-1960 na tle zewnętrznych ruchów wędrówkowych, 
Warszawa, 1994.  

64 M. Ruchniewicz,, Repatriacja ludności polskiej z ZSRR w latach 1955-59, Warszawa, 2000. 
65 M. Zaremba, Jedna bomba atomowa i wrócimy znów do Lwowa, „Gazeta Wyborcza”,  

29 grudnia 2010, s. 24. Jest to tekst podsumowujący cykl artykułów pt. „Sami swoi i obcy” po-
święconych procesowi powojennej repatriacji publikowanych w „Gazecie Wyborczej” w okresie 
13.12.2010-18-19.12.2010. 
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ze sporami o kryteria narodowościowe, dążeniem władz rosyjskich do zatrzymania 
ludności wiejskiej, trudnościami transportowymi oraz rozproszeniem repatriowa-
nych osób. Przeważająca część repatriantów została osiedlona na ziemiach zachod-
nich i północnych Polski (określanych wówczas mianem „Ziem Odzyskanych”), co 
wynikało z przymusowego wysiedlenia ludności niemieckiej z tamtych terenów66. 

Badania nad integracją tej ludności stworzyły specyfi czny paradygmat badawczy 
w polskich naukach społecznych, określany mianem „socjologii ziem zachodnich 
i północnych Polski”. U jego podstaw znajdowały się założenia polityczne i ide-
ologiczne związane z przekonaniem o stworzeniu jednolitego, spójnego i zintegro-
wanego społeczeństwa na tych ziemiach. Z obecnej perspektywy czasowej widać 
jednak, że te oczekiwania zbudowania państwa jednonarodowego w tym regionie 
przez „wysiedlania przedstawicieli innych narodowości nie powiodły się, nie udały 
się też różnorodne próby asymilacji. Dowodnym przykładem tego stanu rzeczy jest 
spontaniczne odrodzenie się ideologii wielokulturowości po 1989 roku.” 67 

Drugi wypadek, do którego możemy stosować pojecie „integracja”, dotyczy Gre-
ków i Macedończyków. W latach 1948-1951 Polska udzieliła azylu prawie 15 tys. 
tych osób. Obie grupy, mimo ich statusu imigracyjnego, szybko zaadaptowały się
i zintegrowały ze społeczeństwem polskim zachowując swój język, kulturę i toż-
samość narodową. Znaczenie miało otwarcie ich przedstawicieli na kulturę polską
i nauka języka polskiego, wykorzystanie możliwości publicznej i bezpłatnej eduka-
cji, aktywność zawodowa (niektórzy zrobili błyskotliwe kariery artystyczne i nauko-
we) oraz życzliwy stosunek administracji i Polaków (powszechny fi llohelenizm). 
Większość Greków i Macedończyków pozostawała jednak w Polsce ze statusem 
cudzoziemca (posiadali kartę stałego pobytu, ale nie obywatelstwo polskie)68. 

Podsumowując okres bezpośrednio powojenny, wielkie ruchy ludnościowe 
w latach 1945-1950, ukształtowały zupełnie nową sytuację migracyjną Polski, 
a tym samym określiły problemy i kierunki polityki Polski w sferze migracji do 
1989 roku. Ofi cjalny bilans migracyjny za lata 1944-1950 (powroty 3,82 mln 
osób, wyjazdy 4 mln osób) okazał się ujemny, a nadwyżka wyjazdów wyniosła 
ponad 180 tys. osób69. Sama ludność Polski nie tylko stała się mniej liczna niż 
przed wojną, ale także podlegała silnym przemieszczeniom na ziemie północne
i zachodnie kraju. W krótkim czasie na tych terenach powstały nowe zróżnicowa-

66 Cz. Osękowski, Społeczeństwo Polski zachodniej i północnej w latach 1945-1956. Procesy 
integracji i dezintegracji,  Zielona Góra, 1994. 

67 A. Sakson, Ideologia wielokulturowości w konfrontacji z problematyką polityczną na zie-
miach zachodnich i północnych, „Sprawy Narodowościowe. Seria Nowa”, 1999, nr 14-15, s. 136.  

68 M. Wojecki, Uchodźcy polityczni z Grecji w Polsce 1948-1975, Jelenia Góra, 1989, s. 184. 
69 E. Kołodziej, Emigracja z ziem polskich od końca XIX wieku do czasów współczesnych, [w:] 

Emigracja z ziem polskich w XX wieku, redaktor A. Koseski, Pułtusk,  1998, s. 17. 
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ne skupiska ludności, które z trudnością układały się w spoiste struktury społecz-
ne (mówiono wówczas o „syndromie społecznego niedostosowania”)70. 

Polska z wyjątkiem pierwszych lat powojennych, nie stanowiła w późniejszych 
latach terenu znaczącej imigracji. W latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych 
liczba imigrantów nie przekraczała 2 tys. osób rocznie, a dekada lat osiemdzie-
siątych ubiegłego stulecia zamknęła się liczbą 16, 2 tys. imigrantów przybyłych 
do Polski na pobyt stały71. Była to znacząca różnica wobec doświadczeń krajów 
zachodniej Europy, w których imigracja od lat sześćdziesiątych ubiegłego stulecia 
zaczęła mocno zmieniać ich struktury etniczne i kulturowe72.

Okres do roku 1989 po okresie masowych powojennych migracji możemy 
określić mianem „zamknięcia imigracyjnego” – ścisłej reglamentacji wyjazdów 
i wjazdów, w których dużą rolę odgrywały czynniki polityczne i gospodarcze. 
Doktryna reglamentacji migracji (wjazdów i wyjazdów) opierała się na odrzuce-
niu wolności emigracji (Polska Ludowa nie mogła być państwem emigracyjnym) 
oraz poddania kontroli wszelkiej mobilności międzynarodowej obywateli (wyjaz-
dy za granicę mogły stanowić zagrożenie dla władzy oraz możliwość wymknięcia 
się obywateli z represji reżimu)73.

Na problemy prawne związane z cudzoziemcami patrzono więc przez pryzmat 
zjawisk nadzwyczajnych, a nie codziennego życia czy praktyki administracyjno-
prawnej74. Taka sytuacja wraz z „nadzorującym” nastawieniem wobec cudzoziemców 
determinowała kierunek rozwiązań prawnych. Problem cudzoziemców nie występo-
wał w Konstytucji z 1952 roku i jedynie artykuł 88 mówił o prawie do azylu z przy-
czyn ideologicznych. Polska nie była również sygnatariuszem Konwencji dotyczą-
cej statusu uchodźców sporządzonej w Genewie 28 lipca 1951 roku oraz Protokołu 
dotyczącego statusu uchodźców, sporządzonego w Nowym Jorku 31 stycznia 1967 
roku. Władze polskie ze względów polityczno-ideologicznych oraz praktycznych nie 
były zainteresowane rozwijaniem współpracy międzynarodowej w tej dziedzinie.

Początek lat dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia stanowił przełom w proce-
sach migracyjnych w Polsce, podobnie jak i w innych krajach Europy Środkowej
i Wschodniej. Demokratyczne przemiany polityczne spowodowały otwarcie gra-
nic oraz zniesienie ograniczeń wyjazdowych i przyjazdowych zarówno dla oby-
wateli polskich, jak i dla cudzoziemców. 

70 M. Okólski, Przemiany ludnościowe we współczesnej Polsce w perspektywie minionego stu-
lecia, [w:] Wymiary życia społecznego. Polska na przełomie XX i XXI wieku, redaktor M. Marody, 
Warszawa, 2007, 33-34. 

71 A. Gawryszewski, Ludność Polski w XX wieku, Warszawa, 2005, 477-478. 
72 G. Therborn, Drogi do nowoczesnej Europy. Społeczeństwa europejskie w latach 1945–2000, 

Warszawa – Kraków, 1998, s. 77.
73 D. Stola, Kraj bez wyjścia. Migracje z Polski 19491989, IPN-ISP PAN Warszawa 2010. A. Ki-

cinger, PRL wobec migracji – wielka ewolucja, Środkowoeuropejskie Forum Badań Migracyjnych, 
Warszawa, maszynopis bez daty publikacji. 

74 M. Okólski, Statystyka imigracji w Polsce, „Working Papers”, 1997, nr 2, 9-11.
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Stworzyło to jakościowo nową sytuację migracyjną w Polsce. W stosunku do 
lat osiemdziesiątych zwiększyła się wielokrotnie liczba osób przyjeżdżających 
i wyjeżdżających, zarówno obywateli polskich, jak i cudzoziemców (tak zwany 
osobowy ruch graniczny), pojawił się nieznany dotąd problem uchodźców, po-
szukiwaczy azylu i cudzoziemców próbujących przekroczyć nielegalnie granice 
kraju, aby osiągnąć swój „raj”. W Europie Zachodniej, otworzył się rynek pracy 
dla cudzoziemców i rozwinął się handel bazarowy, a obcokrajowcy przebywają-
cy dłużej w kraju stali się już trwałym elementem krajobrazu społecznego wielu 
miast Polski. Zmiany polityczne zachodzące w krajach byłego ZSRR spowodowa-
ły także zainteresowanie problemami zamieszkujących tam Polaków i możliwo-
ściami ich przyjazdu (repatriacji) do kraju. Mimo tych zmian Polska po 1989 roku 
pozostała krajem emigracyjnym, czyli krajem, z którego odpływ jest większy niż 
napływ. Zarówno w ofi cjalnych statystykach GUS obejmujących  dane, jakimi są 
przyjazdy i wyjazdy połączone z zameldowaniem na pobyt stały, jak i w ocenach 
badaczy, emigracja z Polski nadal przewyższa imigrację. Emigracja zarobkowa do 
krajów starej Unii po roku 2004 tylko ten trend utwierdziła.

Problemy integracji cudzoziemców oraz przygotowania dla nich specjalnych 
programów integracyjnych nie były w okresie ostatniego dwudziestolecia kwe-
stiami najważniejszymi z perspektyw polityki migracyjnej państwa75. Nie stały się 
także widoczną kwestią polityczną, angażującą instytucje państwa i parlamentu 
lub dyskutowaną na forum publicznym. Brak podejmowania tych zagadnień, co 
wyraźnie odróżnia Polskę od innych krajów europejskich, może wynikać z róż-
nych względów. Należy do nich przewaga dużej liczebnie emigracji nad niewielką 
nadal ilościowo imigracją. Innym powodem jest pochodzenie cudzoziemców, któ-
rzy decydują się na osiedlenie w naszym kraju; w zdecydowanej większości wy-
wodzą się z krajów sąsiadujących z Polską. Oznacza to podobieństwo kulturowe 
imigranta do społeczeństwa przyjmującego i brak silnych napięć adaptacyjnych. 
Należy także wspomnieć o obawach administracji państwowej przed stworzeniem 
takiego programu, który byłby sygnałem – jej zdaniem – do osiedlania się u nas 
imigrantów w kraju, który nadal ma poważne problemy na rynku pracy76.

Dotychczas realizowane programy integracyjne były kierowane głównie do 
dwóch określonych kategorii – uchodźców oraz repatriantów. W wypadku tej 
pierwszej grupy istotne znaczenie miało przystąpienie Polski do Konwencji do-
tyczącej statusu uchodźców z 1951 roku i Protokołu z 1967 roku. Przepisy te  
weszły w życie w grudniu 1991 roku i od tego momentu staliśmy się krajem przyj-
mującym uchodźców. W latach 1992-2007 władze przyjęły wnioski o nadanie sta-
tusu uchodźcy, które obejmowały ponad 60 tys. osób (60 391). Samych wniosków 

75 M. Lesińska, Polityka integracyjna, [w:] Transformacja nieoczywista. Polska jako kraj imi-
gracji, redaktorzy A. Górny, I. Grabowska-Lusińska, M. Lesińska, M. Okólski, Warszawa, 2010, 
102-103.

76 Tamże, s. 103. 
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o nadanie tego statusu było mniej, gdyż jeden wniosek mogło składać kilka osób. 
Status uchodźcy otrzymała w tym okresie zdecydowanie mniejsza grupa osób 
– trochę ponad 2 tys. aplikantów (2 076). Zostały także stworzone inne podstawy 
prawne udzielania pomocy czasowej uchodźcom, początkowo instytucja „statusu 
tolerowanego”, a później „ochrony uzupełniającej”77. 

Próby tworzenia programów integracyjnych dla uznanych78 uchodźców (oraz 
później także osób objętych ochroną uzupełniającą) pojawiły się w Polsce już na 
początku lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku wraz z tworzeniem instytucji 
odpowiedzialnych za sprawy cudzoziemców i uchodźców. Miały one charakter 
lokalny i przejściowy. Ważnym przedsięwzięciem był Program Indywidualnej 
Adaptacji (PIA) realizowany w drugiej połowie lat dziewięćdziesiątych79. Do 
roku 2004 większość tych programów nie została wprowadzona w życie z powo-
du wyjazdów uchodźców z naszego kraju80. Od roku 2005, po wstąpieniu Polski 
do Unii Europejskiej, programy integracyjne rozwijały się bardziej efektywnie. 
Dzięki środkom unijnym pojawiły się różne formy pomocy integracyjnej przezna-
czonej dla uchodźców, takie jak szkolenia zawodowe, doradztwo prawne, kursy 
języka polskiego i tym podobne.

Największym problemem integracji uchodźców w Polsce jest brak dla nich 
mieszkań, a następnie otrzymanie stałej, w miarę dobrze płatnej pracy. Utrudnia 
to ich słaba lub żadna znajomość języka polskiego, niskie wykształcenie i brak 
rynkowych kwalifi kacji zawodowych. Zdaniem osoby zaangażowanej od wielu 
lat w te sprawy: „powodzenie integracji zależy w dużej mierze od czynników 
zewnętrznych: między innymi od właściwej edukacji i pomocy społecznej, od 
klimatu społecznego. A w tym wszystkim jest biedny człowiek, który powinien 
się z nami integrować, ale co innego ma on na głowie: swoją rodzinną tragedię, 
bliskich, którzy zostali gdzieś daleko, pozbawioną środków do życia matkę, której 
trzeba wysłać pierwsze zarobione pieniądze, zamiast zapłacić za wynajem miesz-
kania w Polsce”81. 

Drugą grupą, wobec której rozwijano w omawianym okresie pomoc integra-
cyjną, byli repatrianci. Podstawy pomocy dla nich zostały uregulowane w spe-
cjalnej ustawie o repatriacji (z listopada 2000 r.). Została tam zagwarantowana 
pomoc fi nansowa (pokrycie kosztów przejazdu do Polski, pomoc w osiedleniu 

77 A. Kosowicz, A. Maciejko, redaktorzy, Integracja uchodźców w Polsce w liczbach, Polskie 
Forum Migracyjne – UNHCR, Warszawa, 2008, s. 12. 

78 Czyli tych, którzy otrzymali status uchodźcy w Polsce. 
79 B. Samoraj, W kierunku integracji uchodźców. Proces powstawania instytucji odpowiedzial-

nych za sprawy uchodźców w Polsce i na świecie, [w:] Przystanek Polska. Analiza programów 
integracyjnych dla uchodźców, redaktorzy J. Frelak, W. Klaus, J. Wiśniewski, Warszawa, 2007.

80 A. Kosowicz, Working Together. 15 lat UNHCR w Polsce, Warszawa, 2007, s. 123.
81 Wypowiedź Małgorzaty Gebert w dyskusji pt. „Nowe miejsce do życia”. Z Małgorzatą Ge-

bert i Janiną Ochojską-Okońską o uchodźcach w Polsce rozmawiają Michał Bardel i Marcin Żyła, 
„Znak”, 2008, nr 2, s. 29.



31Koncepcje, badania i praktyki integracji imigrantów.

się, zasiłek szkolny dla dzieci itp.), mechanizm zachęcający pracodawców do ich 
zatrudniania, a także nieodpłatny kurs nauki języka polskiego i adaptacji. Insty-
tucją odpowiedzialną za przebieg i efekty repatriacji uczyniono gminy, które za-
praszając te osoby, miały im zagwarantować mieszkanie i pomoc w znalezieniu 
pracy. Ten sposób, który cedował koszt wysiłku integracyjnego na rzecz lokal-
nych władz samorządowych, okazał się jednak przeszkodą utrudniającą przebieg 
repatriacji82. Krytyka tej ustawy i nikłych rezultatów programu repatriacji stały się 
przyczyną przygotowania obywatelskiego projektu ustawy o repatriacji (przenosi 
ona fi nansowanie na administrację państwową), który został złożony w Sejmie 
jesienią 2010 r. 

Innym aspektem dyskusji na temat integracji imigrantów w Polsce jest pro-
blem adaptacji naszych imigrantów poakcesyjnych w starych krajach członkow-
skich Unii Europejskiej. Skala liczbowa tej emigracji, jej gwałtowność oraz od-
mienny charakter społeczno-kulturowy skłoniły do publicznego podniesienia po-
trzeby „zarządzania emigracją” przez państwo83 oraz zwiększonej opieki nad nimi 
sprawowanej przez administrację państwową (w ramach MSZ powołano w 2009 
roku nowy Departament Współpracy z Polonią oraz przygotowano specjalny pro-
gram)84. Skłoniło to także do zastanawiania się nad sposobami utrzymania pol-
skiej tożsamości przez naszych rodaków w „transnarodowej przestrzeni”85. 

Podsumowując omówione tutaj ostatnie dwie dekady doświadczeń naszego 
kraju w zakresie integracji cudzoziemców możemy powiedzieć, że nie doprowa-
dziły one do powstania spójnego programu lub polityki integracyjnej, a istniejące 
przepisy raczej nie zachęcają do imigracji86. W ostatnich jednak latach wydat-
nie zwiększyło się zainteresowanie problemami integracji imigrantów, głównie 
ze względu na fundusze unijne przeznaczone na badanie tych zagadnień87. Sama 
administracja państwowa przygotowuje także program polityki migracyjnej pań-
stwa. Ważną jego częścią mają być kwestie imigracji i integracji cudzoziemców 
w Polsce. Program ten został rozesłany do konsultacji społecznych wiosną 2011 
roku88. W jednym z ostatnio opublikowanych raportów badawczych na ten temat 
podkreśla się, że głównymi narzędziami integracji imigrantów powinno być za-

82 Repatriacja może się udać. Rozmowa z Jolantą Daniel, „Gazeta Wyborcza”, 28.09. 2010. 
83 K. Iglicka, Zarządzanie emigracją – wyzwania dla polskiej polityki zagranicznej i gospodar-

czej, „Raporty i Analizy”, 2010, nr 1 .
84 Raport o sytuacji Polonii i Polaków za granicą 2009, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, 

Warszawa, 2009, zwłaszcza 464-465.
85 K. Iglicka, Zarządzanie emigracją…, s. 16. 
86 D. Szelewa, Model integracji społecznej imigrantów z krajów trzecich: dostęp do usług spo-

łecznych i przegląd polityki społecznej, „Raporty i Analizy”, Warszawa, 2010, s. 19. 
87 M. Lesińska, Polityka integracyjna…, s. 108. 
88 Polityka migracyjna Polski – stan obecny i postulowane działania, Warszawa, kwiecień 2011,  

67-73 
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pewnienie im samodzielności ekonomicznej, łączenie rodzin oraz nauka języka 
polskiego89.  

SPECYFIKA PROBLEMÓW I BADAŃ NAD INTEGRACJĄ
IMIGRANTÓW W POLSCE 

Problemy integracji w Polsce należy analizować nie tylko na tle doświad-
czeń europejskich, ale i w kontekście specyfi ki migracji „z” i „do” Polski. Jak już 
wspomniano, problematyka integracji dotyczy polskiego społeczeństwa dwojako, 
w kontekście zarówno napływu i osiedlania się imigrantów w Polsce, jak i ada-
ptacji polskich migrantów do życia za granicą. Warto tutaj dodać, że do tej pory 
sytuacja Polski była o tyle wyjątkowa, że emigracja z Polski – ze względu na skalę 
i znaczenie – znacznie przeważała nad imigracją. 

Historycznie rzecz biorąc emigracja z Polski sięgała przynajmniej dziewięt-
nastego wieku, gdy mieszkańcy polskich ziem zaczęli wędrować „za chlebem” 
na tereny innych państw, a nawet kontynentów. Migracje ekonomiczne kontynu-
owane były w pierwszej połowie XX wieku. Już w przypadku pierwszych emi-
grantów, którzy byli często ubogimi i niewykształconymi mieszkańcami peryferii, 
podejmowano badania nad procesami ich adaptacji w krajach osiedlenia. 

Druga wojna światowa, z natężonymi przemieszczeniami ludności w czasie 
jej trwania i po niej, oraz poważnymi zmianami geopolitycznymi w Europie, sta-
nowi kolejną ważną cezurę. Zmieniła się skala migracji, jej charakter i specyfi ka 
samych migrantów. Mobilność obywateli Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej była 
w dużym stopniu odgórnie ograniczona i miała reglamentowany charakter. Nie 
licząc szczególnego okresu powojennego, migracje międzynarodowe Polaków 
zaczęły powracać od lat 70. XX wieku (najpierw głównie pod postacią migracji 
turystyczno-handlowych, etnicznych90 i kontraktowych).91

Dopiero jednak lata 80. XX wieku to, w porównaniu z wcześniejszym okre-
sem, wręcz exodus emigracyjny Polaków, którego szczyt nastąpił u progu trans-
formacji ustrojowej. Charakterystyczny dla tych migracji był ich przynajmniej 
częściowo polityczny charakter oraz często długoterminowa lub nawet osiedleń-
cza natura. W rezultacie, w wielu krajach zachodnich pojawiły się duże liczebnie 
polskie społeczności, a wraz z nimi zagadnienie integracji emigrantów z Polski 
w krajach przyjmujących. 

89 M. Szylko-Skoczny, M. Duszczyk, Polityka imigracyjna Polski. Szanse i wyzwania dla rynku 
pracy, Warszawa, 2010, 28-30. 

90 Pewien wyjątek stanowi tu tak zwana „emigracja marcowa” osób żydowskiego pochodzenia 
w 1968 roku.

91 M. Okólski, Migracje okresu transformacji – próba bilansu, [w:] Emigracja – zagrożenie czy 
szansa? Warszawa, 2005. 
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Otwarcie granic po 1989 jeszcze bardziej wzmogło wyjazdy Polaków, choć 
zmienił się charakter tych migracji. Dominującym typem mobilności międzyna-
rodowej okresu transformacji92 były migracje niepełne, w których brali głównie 
udział nisko wykształcani reprezentanci wiejskich i małomiasteczkowych ro-
dzin93. Ze względu na tymczasowy charakter tych wyjazdów rzadko w związku 
z nimi pojawiał się problem integracji. 

Kwestia integracji Polaków za granicą zyskała na znaczeniu właściwie dopiero 
w ostatnich latach wraz z nasileniem się poakcesyjnych migracji Polaków. Istotna 
jest tutaj nie tylko skala ostatniej fali mobilności, ale i odmienny niż w okresie 
transformacji charakter zjawiska94. Po 2004 roku w znacznie większej niż wcze-
śniej mierze zaczęły mieć miejsce wyjazdy długoterminowe lub osiedleńcze, 
częściej niż poprzednio podejmowane przez młodych, wykształconych ludzi lub 
przez całe rodziny. Krajami, w których nastąpił największy poakcesyjny wzrost 
liczby migrantów z Polski, były Wielka Brytania i Irlandia, czyli państwa, które 
pierwsze otworzyły dla Polaków swoje rynki pracy. 

Pojęcie integracji odnosi się jednak w Polsce też do imigrantów, zwłaszcza do 
tych, którzy napłynęli do Polski po 1989 roku. Historycznie jednak rzecz biorąc sam 
problem, choć opisywany innymi kategoriami95, dotyczący obecności i przystoso-
wania odmiennych kulturowo i etnicznie mniejszości, występował już w polskim 
społeczeństwie znacznie wcześniej, w okresie międzywojennym. Po drugiej woj-
nie światowej sytuacja zmieniła się całkowicie i Polska stała się krajem zasadniczo 
homogenicznym etnicznie. Przez cały okres PRL-u imigracja do Polski miała dość 
marginalny charakter ze względu zarówno na skuteczną kontrolę napływu, jak i na 
brak czynników przyciągających imigrantów96. Wśród napływających wtedy do 
Polski imigrantów największe grupy stanowili: polscy reemigranci oraz migranci 
z innych krajów komunistycznych (w tym cudzoziemscy współmałżonkowie Pola-
ków, uchodźcy polityczni oraz stypendyści z „zaprzyjaźnionych” państw).

Obraz uległ diametralnej zmianie po 1989 roku wraz z transformacją politycz-
no-gospodarczą i otwarciem granic w Europie Wschodniej. Do Polski zaczęli ma-
sowo przybywać migranci zarobkowi, choć ich imigracja miała zazwyczaj krót-
kotrwały charakter (cyrkulacyjny lub przejściowy w drodze na Zachód). Podobną 
naturę miał napływ do Polski osób ubiegających się o status uchodźcy, wśród któ-

92 Od transformacji ustrojowej do przystąpienia Polski do Unii Europejskiej.
93 M. Okólski, Mobilność międzynarodowa ludności Polski w okresie transformacji: przegląd 

problematyki. [w:] Ludzie na huśtawce. Migracje między peryferiami Polski i Zachodu, redaktorzy 
E. Jaźwińska, M. Okólski, Warszawa. 2001.

94 I. Grabowska-Lusińska, M. Okólski, Emigracja ostatnia?, Warszawa, 2009.
95 Takimi jak asymilacja, czy separacja.
96 Na przykład, w okresie kilkunastu lat poprzedzających początek transformacji ustrojowej 

do Polski rocznie przybywało ok. 2 tys. osób, wliczając w to pokaźną grupę reemigrantów (por. 
M. Okólski, Migracje okresu transformacji…, 2005). W tym czasie dominowały migracje rodzinne
i edukacyjne, natomiast rzadziej odnotowany był napływ cudzoziemskich pracowników.  



34 Sławomir Łodziński, Aleksandra Grzymała-Kazłowska,

rych większość stanowili migranci tranzytowi, którzy często, nawet po otrzyma-
niu w Polsce statusu uchodźcy, udawali się na Zachód. W 2000 roku liczba osób 
aplikujących o status uchodźcy w Polsce wynosiła 4662 i co roku dynamicznie 
wzrastała aż do ponad 8 tys. osób w 2004 roku i jeszcze większych liczb w ko-
lejnych latach. Od 2000 roku największą grupę wnioskodawców zaczęli stanowić 
uchodźcy czeczeńscy, którzy od 2002 roku zaczęli wyraźnie przeważać w staty-
stykach uchodźczych. Niewątpliwie ze względu na charakterystyki kulturowe i 
sytuację wymuszonej migracji, ta właśnie grupa stanowiła największe wyzwanie 
integracyjne, złagodzone nieco przez efemeryczną naturę obecności czeczeńskich 
uchodźców w Polsce.

Po 1989 do Polski przybyło także wielu reemigrantów z lat 80., a nawet wcze-
śniejszego okresu, choć brak jest danych na ten temat skali tego zjawiska. Ważną, 
choć liczebnie niezbyt liczną, bo liczącą kilka tysięcy osób, grupę stanowili repa-
trianci, po 2000 roku głównie z Kazachstanu i innych azjatyckich republik byłego 
ZSRR. Choć i w ich przypadku pojawiały się problemy integracyjne, zasadniczo 
nie miały one jednak palącego i zagrażającego dla społeczeństwa przyjmującego 
charakteru. 

Generalnie w odniesieniu do okresu transformacji można mówić o niewielkiej 
skali i niestanowiącej problemu trwałej i rejestrowanej imigracji do Polski. Na-
rodowy Spis Powszechny w 2002 roku pokazał niezwykle wysoką jednorodność 
etniczną mieszkańców Polski, wśród których jedynie 1,2% zadeklarowało naro-
dowość inną niż polską97, a tylko 0,1% nie posiadało polskiego obywatelstwa98.  
NSP-2002 ujawnił, że w Polsce zamieszkuje jedynie 97 tys. cudzoziemców, wśród 
których aż 59% miało w czasie spisu jedynie czasowe pozwolenie na pobyt. We-
dług danych z NSP-2002 liczba niepolskich obywateli przebywających w Pol-
sce dłużej niż rok wynosiła tylko 49 221. Największą grupę stanowili wśród nich 
obywatele: Ukrainy (20%), Rosji (9%), Niemiec (8%) oraz – w dalszej kolejności 
– Białorusi, Wietnamu, Armenii, USA, Bułgarii, UK i Francji. Cudzoziemcy ci 
najczęściej zamieszkiwali w województwie mazowieckim (25%), śląskim (13%), 
dolnośląskim (9%), małopolskim (7%) i łódzkim (7%), co pokazuje regionalną 
koncentrację imigrantów, którzy skupiali się w największych miastach Polski (ze 
stolicą zdecydowanie na pierwszym miejscu) i na obszarach przygranicznych. Na 

97 W przypadku kolejnych 2% przypadków brak było danych.
98 Około 0.8% respondentów oprócz polskiego posiadało jeszcze jakieś inne obywatelstwo, 

a 1.4% stanowiły braki danych. Według NSP-2002 liczebności tradycyjnie zamieszkałych w Polsce 
mniejszości narodowych i etnicznych przedstawiają się następująco: Ślązacy 173,2 tys., Niemcy 
152,9 tys., Białorusini 48,7, Ukraińcy 31 tys., Cyganie 12,9, Rosjanie 6,1 tys., Łemkowie 5,9 tys., 
Litwini 5,9 tys., Kaszubi 5,1, Słowacy 2 tys., Żydzi 1,1, Ormianie 1,1 tys., Czesi 0,8 tys., Tatarzy 
0,5 oraz Karaimi 0,5. Choć wielu liderów mniejszości oraz badaczy określiło te wyniki jako zani-
żone, spis pokazał wcześniejsze znaczne przeszacowywanie liczebności mniejszości narodowych 
i etnicznych.
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stałe zameldowanych było w Polsce około 40 tys. cudzoziemców, czyli prawie 
dwukrotnie więcej niż na początku transformacji99. 

Podobny obraz relatywnie niewielkie j liczby legalnie zamieszkałych w Polsce 
imigrantów wyłania się z rejestru Urzędu do spraw Repatriacji i Cudzoziemców. 
W dniu 1 września 2004 roku zbiór ten liczył niespełna 85 tysięcy imigrantów100, 
wśród których tylko około 32 tysiące posiadało zezwolenie na osiedlenie w Pol-
sce. Co więcej zdecydowana większość zarejestrowanych w Polsce cudzoziem-
ców pochodziła z europejskich, bliskich kulturowo, sąsiednich krajów, najczę-
ściej z: Ukrainy (16 469), Rosji (5456), Białorusi (4719) i Niemiec (4657). Wśród 
10 największych grup cudzoziemskich znalazła się właściwie jedynie jedna grupa 
z odległego kulturowo kraju – Wietnamu (4486)101. Warto dodać, że napływ cu-
dzoziemców do Polski miał przede wszystkim zarobkowy charakter, a imigranci 
to osoby w wieku najwyższej aktywności zawodowej i z relatywnie wysokim wy-
kształceniem. 

Oprócz kategorii cudzoziemców warto przyjrzeć się też naturalizowanym imi-
grantom. W latach 1993-2001 polskie obywatelstwo przyznano jedynie 7,5 tys. 
obcokrajowcom, wśród których dominowali migranci z sąsiednich państw oraz 
z krajów, z których występowała najsilniejsza reemigracja102. Naturalizowani imi-
granci pochodzili z Niemiec, Izraela, Kanady, Bułgarii (Bułgarzy stanowili liczną 
grupę cudzoziemskich studentów w Polsce już w latach PRL-u), USA i krajów 
byłego ZSRR103. 

Mówiąc o szacunkach dotyczących liczby imigrantów w danym kraju trze-
ba pamiętać, że oprócz obcokrajowców, których pobyt jest usankcjonowany od-
powiednią decyzją prawną w Polsce przybywała trudna do oszacowania liczba 
migrantów nieposiadających odpowiedniego zezwolenia lub udokumentowania. 
I tak na przykład, w akcji abolicyjnej w 2003 roku wzięło udział około 3,5 tys. ob-
cokrajowców, spośród których zalegalizowano pobyt prawie 2,5 tys. cudzoziem-
com pochodzącym głównie z Armenii (44%) i z Wietnamu (42%). 

 99 M. Okólski, Migracje okresu transformacji…, 2005.
100 Według danych z rejestru Urzędu ds. Repatriacji i Cudzoziemców (URiC), obecnie Urzędu 

ds. Cudzoziemców (UdsC). Liczba ta obejmuje cudzoziemców posiadających zezwolenie na osie-
dlenie, zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony, status uchodźcy, zezwolenie na pobyt stały 
i czasowy dla obywateli UE. 

101 Wyłączywszy osoby narodowości czeczeńskiej, które w statystykach zaliczane są do katego-
rii obywateli rosyjskich. Jednak mimo relatywnie dużej liczby osób z tej grupy aplikujących o status 
uchodźcy w Polsce (dochodzącej do 10 tys. osób rocznie), stosunkowo niewielka jej część pozostaje 
na dłużej lub na stałe w Polsce.

102 E. Kępińska, Recent trends in International Migration. The 2004 SOPEMI Report for Poland, 
„Prace Migracyjne”, 2004, nr 56. 

103 Od 2002 roku prowadzone są jedynie zbiorcze, roczne statystyki pokazujące zarówno liczbę 
osób, które polskie obywatelstwo otrzymały po raz pierwszy, jak i tych, którym obywatelstwo to 
przywrócono (potwierdzono),  tak jak w przypadku ofi ar Marca 1968 roku.
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Również dane poakcesyjne pokazują ogólne utrzymywanie się opisanych 
w Polsce trendów – przewagi migracji krótkoterminowych i tranzytowych oraz 
napływ nad Wisłę przede wszystkim cudzoziemców z państw europejskich (głów-
nie z sąsiednich krajów). Jak w 2010 roku pisał Marek Okólski: „Chociaż minęły 
ponad dwie dekady, odkąd różne strumienie cudzoziemców zaczęły płynąć do 
Polski, w urzędowych statystykach imigranci są nadal ledwie dostrzegalni”104. Na 
razie nie znajduje więc potwierdzenia ani hipoteza o zmianie statusu Polski z kra-
ju emigracyjnego w państwo imigracyjne, ani hipoteza o zmieniającym się mode-
lu imigracji do Polski – od wyraźnie dominującej migracji tranzytowej i niepeł-
nej, odznaczającej się czasowym i na ogół nierejestrowym pobytem imigrantów 
podejmujących nielegalne zatrudnienie – do pojawienia się też wyraźnego wzoru 
migracji długoterminowej lub osiedleńczej,  o częściej rejestrowanym charakterze 
(podobnie jak w przypadku przemian wzorów emigracyjnych). Niewielka skala 
imigracji do Polski odróżnia nasz kraj nie tylko od państw zachodnich, ale wy-
różnia go na tle całej Europy, co przejawia się na przykład w tym, że Polska ma 
najniższy odsetek imigrantów w całej Europie105. 

Uważamy, że wszystko to stanowi ważny kontekst nie tylko dla koncepcji 
i polityk integracyjnych, ale i badań tego zjawiska. Historyczne uwarunkowania 
sprawiły, że już od pionierskich badań nad polskimi chłopami w Ameryce Wil-
liama Thomasa i Floriana Znanieckiego106 kwestia adaptacji i integracji polskich 
emigrantów zarobkowych stały się ważnym  zagadnieniem badawczym podejmo-
wanym przez polskich i nie tylko polskich badaczy. W efekcie wyodrębniła się 
cała gałąź badań nad Polonią (zarówno nad kolejnymi pokoleniami emigrantów 
zarobkowych, jak i nad późniejszymi uchodźcami z komunistycznej Polski). Po 
transformacji ustrojowej w 1989 roku polskie tradycje badań emigracyjnych były 
kontynuowane w studiach nad nowym typem migracji z Polski, choć ze wzglę-
du na specyfi kę migracji z Polski – jej tymczasowy i niepełny charakter – pro-
blematyka integracji jako taka rzadko jednak była zagadnieniem, wokół którego 
koncentrowały się ówczesne badania nad polskimi migrantami. Dopiero osiedle-
nie się części migrantów z okresu transformacji poza granicami kraju, a zwłasz-
cza zmiana specyfi ki emigracji z Polski – wzrost jej długości i trwałości (a także 
legalności) – w związku z akcesją europejską i sytuacją (głównie ekonomiczną 
i demografi czną) w Polsce107 doprowadziły do tego, że bardziej aktualna stała się 

104 M. Okólski, Polska jako kraj imigracji, [w:] Transformacja nieoczywista. Polska jako kraj 
imigracji, redaktorzy A. Górny, I. Grabowska-Lusińska, M. Lesińska, M. Okólski, Warszawa, 2010, 
s. 50. 

105 OECD Factbook 2010: Economic, Environmental and Social Statistics, http://www.oecd-ili-
brary.org/economics/data/oecd-factbook-statistics-2010/indicators_data-00378-en, [ 11.01.1011].

106 W. Thomas, F. Znaniecki, The Polish Peasant in Europe and in America, Chicago, 1918, 
Boston, 1919-1920.

107 Grabowska-Lusińska I., M. Okólski, Emigracja ostatnia?, Warszawa, 2009.
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kwestia integracji polskich migrantów w społeczeństwach przyjmujących, a także 
reintegracji migrantów powrotnych w naszym kraju. 

W przypadku imigracji do Polski w początkowym okresie głównym przed-
miotem zainteresowana byli nie tyle sami imigranci co postawy wobec nich pol-
skiego społeczeństwa. Dopiero u progu XXI wieku zwiększyła się liczba badań 
samych imigrantów, choć koncentrowały się one przede wszystkim na niektórych 
wymiarach adaptacji przybyszów, procesach akulturacji i relacjach cudzoziem-
ców z Polakami, a dotyczyły zwykle najbardziej widocznych grup imigrantów 
(Wietnamczyków, Ukraińców, Ormian). Odrębną grupę badaną pod kątem inte-
gracji stanowili uchodźcy, szczególnie uchodźcy czeczeńscy, najliczniej przyby-
wający do Polski po 2000 roku. Inną specyfi czną dla Polski kategorią migrantów 
są repatrianci, którzy także napotykają na znaczne problemy adaptacyjno-integra-
cyjne108. 

W ostatnim czasie ukazały się też pewne publikacje odnoszące się do prawno-
instytucjonalnych uwarunkowań adaptacji i integracji uchodźców109 oraz prace 
analizujące modele i praktyki integracji w Polsce na tle doświadczeń krajów za-
chodnich110. Generalnie wskazuje się w nich na prowizoryczność, chaotyczność 
i nierównomierność działań w różnych obszarach polityki integracyjnej (istnie-
nie wielu barier i utrudnień, realizacja poprzez okazjonalne i krótkoterminowe 
programy organizacji pozarządowych, a nie systemowe działania państwa). Na 
przykład, analizy w ramach projektu Migrant Integration Policy Index111 pokazały 
niską ocenę polskiej polityki integracyjnej na tle innych państw (25 miejsce z 31 
krajów). Dobre oceny Polska otrzymała jedynie w obszarze łączenia rodzin i po-
bytu długoterminowego, co zawdzięczamy nieupolitycznieniu tych kwestii w Pol-
sce i przyjęciu u nas ustaw zgodnych z dyrektywami EU. Polska wypadła źle pod 
względem partycypacji politycznej i edukacji, niezbyt dobrze w dziedzinie do-

108 P. Hut, Warunki życia i proces adaptacji repatriantów w Polsce w latach 1992-2000, Warsza-
wa, 2002.

109 Por. W. Klaus redaktor, Prawne uwarunkowania integracji uchodźców w Polsce: komentarz 
dla praktyków, Warszawa, 2006; A. Gutkowska redaktor,  Uchodźcy w Polsce: kulturowo-prawne 
bariery w procesie adaptacji, Warszawa, 2007; J. Frelak, W. Klaus i J. Wiśniewski, Przystanek Pol-
ska: analiza programów integracyjnych dla uchodźców, ISP Warszawa, 2007. A. Kosowicz, Working 
together: 15 years of UNHCR in Poland, Warszawa, 2007.

110 A. Kicinger, Unia Europejska wobec zagadnienia integracji imigrantów, http://www.cefmr.
pan.pl/docs/cefmr_wp_2005-02.pdf, [15.01.2011], CEFMR „Working Paper”, 2005 nr 2.

J. Balicki, redaktor, Integracja kulturowa imigrantów. Wyzwania i dylematy, Warszawa, 2007, 
A. Grzymała-Kazłowska, S. Łodziński, Problemy integracji imigrantów: koncepcje, badania, polity-
ki, Warszawa, 2008, M. Pawlak, M. Bieniecki, Rozwiązania instytucjonalne stosowane w obszarze 
obsługi imigrantów w wybranych krajach Unii Europejskiej, Warszawa, 2010, P. Pawlak i in, Polity-
ka (dez)integracji. Zarządzanie integracją obywateli państw trzecich w Polsce, Warszawa, 2010. 

111 Indeks Polityki Integracji Migrantów Jan Niessen i in.; T. Huddleston i in., Migrant Integra-
tion Policy Index III. Poland, British Council I Migration Policy Group, 2011.
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stępu do obywatelstwa i polityki antydyskryminacyjnej, a średnio pod względem 
mobilności na rynku pracy. 

Trzeba zauważyć, że odnotowywany ostatnio, wzrost badań i działań na rzecz 
integracji imigrantów to nie tyle efekt wewnątrz krajowych zmian w instytucjach 
zajmujących się tymi problemami w Polsce, lecz wpływ specjalnych funduszy eu-
ropejskich przeznaczonych na ten cel112. Analiza takich programów jak Europejski 
Fundusz na rzecz Integracji Obywateli z Państw Trzecich czy Europejski Fundusz 
na rzecz Uchodźców oraz sfi nansowanych w ich ramach projektów pokazuje, że 
programy te silnie kształtują percepcję, praktyki i badania integracyjne w Polsce 
narzucając im europejskie i biurokratyczne ramy (pochodzące m.in. z zaleceń Ko-
misji Europejskiej). Z drugiej strony programy te i podjęte w ich ramach działania 
mają w Polsce swój specyfi czny przebieg związany z sytuacją imigracyjną i in-
nymi lokalnymi uwarunkowaniami; w tym występującymi w polskim społeczeń-
stwie przekonaniami, instytucjami i utrudnieniami, na przykład z opóźnieniami 
fi nansowymi, trudnościami w rozliczeniu projektów przez zbiurokratyzowane in-
stytucje państwowe, kłopotami w znalezieniu ostatecznych benefi cjentów (czyli 
imigrantów spełniających europejskie założenia)113.  

ZAKOŃCZENIE

Koncepcje i praktyka integracji w Polsce kształtowane są, z jednej strony, 
w efekcie procesów europeizacyjnych i globalizacyjnych, a z drugiej strony, 
w wyniku wpływu czynników związanych zarówno z przemianami w polskim 
społeczeństwie, jak i z charakterem imigracji do Polski. Jak można przewidywać, 
w kontekście globalizacji i natężonych procesów migracyjnych, Polska będzie 
krajem, gdzie będą napływać i, częściej niż dotychczas, osiedlać się coraz bardziej 
zróżnicowane grupy imigrantów. 

Od dawna prognozuje się zmianę statusu Polski z „kraju emigracyjnego” 
na „kraj imigracyjny” oraz przemianę modelu imigracji do Polski – od migracji 
tranzytowej i niepełnej do migracji długoterminowej lub osiedleńczej. Bardziej 
trwała imigracja do Polski związana jest nie tylko z atrakcyjnymi dla imigran-
tów możliwościami na rynku pracy i zapotrzebowaniem na ich pracę, szczególnie 

112 Jednym z przykładów może być książka pod redakcją W. Klausa, Sąsiedzi czy intruzi? O dys-
kryminacji cudzoziemców w Polsce, Stowarzyszenie Interwencji Prawnej: Warszawa, 2010. współ-
fi nansowana ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich.

113 Obserwacje autorów potwierdza badanie M. Pawlaka i M. Bienieckiego dokumentów gran-
towych z pierwszych trzech lat (2007-2009) funkcjonowania Europejskiego Funduszu na Rzecz 
Integracji Obywateli Państw Trzecich w Polsce, którego wstępne wyniki zostały przedstawione na 
seminarium Caritas Polska w ramach projektu: „Praktyki integracji. Wypracowanie Metod i Narzę-
dzi do Oceny Skuteczności Polityki Integracyjnej” (w dniu 14 kwietnia 2011 roku). 
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w drugorzędnym sektorze, ale też z dynamiką zjawiska (to jest grawitacyjnym 
działaniem już zamieszkałych w Polsce imigrantów) oraz coraz korzystniejszymi 
perspektywami życia nad Wisłą (co wiąże się z rozwojem gospodarczym Polski 
i jej przynależnością do Unii Europejskiej), a także przewidywanymi demogra-
fi cznymi przemianami na świecie i postępującą globalizacją. 

W tej sytuacji coraz większego znaczenia w Polsce nabiera kwestia integracji 
imigrantów, zwłaszcza że dotychczas w naszym kraju nie tylko, że nie stworzono 
kompleksowego podejścia integracyjnego, ani na gruncie badań społecznych, ani 
na gruncie polityki i działań praktycznych, ale i nie podejmowano nawet szerzej 
zakrojonych prób wypracowania takiej koncepcji. Był to efekt nie tylko małej 
liczebności imigrantów i niewielkich problemów, jakie wiązały się z ich osie-
dlaniem się w Polsce, ale i ogólnych cech polskiej polityki migracyjnej, między 
innymi tego, że kształtowała się ona pod presją wydarzeń i zewnętrznych wpły-
wów114. Choć ta zasadnicza cecha polskiej polityki imigracyjnej nie zmieniła się, 
to w sytuacji, gdy polityka integracyjna staje się w Unii Europejskiej priorytetem, 
istnieje coraz większa presja na przyjęcie przez Polskę określonego stanowiska 
i towarzyszących mu rozwiązań. 

114 E. Kępińska, D. Stola. Migration politics and policy in Poland. [w:] Migration in the New 
Europe: East-West Revisited, redaktorzy A. Gorny, P. Ruspini, Houndmills/Basingstoke/Hampshire, 
2004, 159-176.
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