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 CZY MOŻNA POŁĄCZYĆ ILOŚĆ Z JAKOŚCIĄ? MOŻLIWOŚCI 
I BARIERY PODEJŚCIA ILOŚCIOWEGO W BADANIACH NAD 
INTEGRACJĄ MIGRANTÓW W POLSCE

STRESZCZENIE. Tekst poświęcony jest omówieniu wyzwań i możliwości, jakie niesie ze 
sobą zastosowanie podejścia ilościowego w badaniu integracji cudzoziemców w Polsce. Prezen-
towane jest w nim stanowisko, że z uwagi na specyfi kę napływu cudzoziemców do Polski – jego 
małą skalę oraz przewagę migracji czasowej – stosując techniki ilościowe, należy liczyć się z ko-
niecznością sięgnięcia po niestandardowe rozwiązania metodologiczne, zwłaszcza w odniesieniu 
do doboru próby. Jednocześnie formułowany jest postulat, by w ilościowych badaniach migracji 
dążyć do zapewnienia reprezentatywności wyników dla badanej populacji. W związku z istnieją-
cymi ograniczeniami, zalecane są przede wszystkim ilościowe analizy wybranych grup imigrantów 
lub zawężonych obszarów geografi cznych. Przedstawione w artykule rozważania metodologiczne 
inspirowane są doświadczeniami wyniesionymi z dwóch ilościowych projektów badawczych reali-
zowanych w Warszawie przez Ośrodek Badań nad Migracjami UW.

Słowa kluczowe: badania ilościowe, imigracja do Polski, integracja, dobór próby

 ARE QUANTITY AND QUALITY POSSIBLE TO COMBINE?
OPPORTUNITIES AND CONSTRAINTS OF QUANTITATIVE
RESEARCH ON MIGRANT INTEGRATION IN POLAND.

ABSTRACT. The article is devoted to the opportunities and the constraints of the quantitative 
approach in studying migrant integration in Poland. It is argued that taking into account the specifi c 
character of the infl ow of foreigners to Poland, the small number of migrants and temporariness of 
mobility, some special methodological solutions are needed, regarding mainly the sampling proce-
dures. At the same time, it is claimed that the representativeness of the results should be targeted. 
Taking into account the existing limitations, the article recommends fi rst of all quantitative studies 
of selected groups of migrants and areas where they are present. The methodological refl ections 
demonstrated in the article are based on two quantitative research projects conducted by the Centre 
of Migration Research, University of Warsaw.
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Napływ cudzoziemców1 do Polski to zjawisko stosunkowo nowe, zapoczątko-
wane przez przemiany ekonomiczne i polityczne w końcu lat 80. Badania nad imi-
gracją i integracją migrantów w społeczeństwie polskim mają zatem krótką historię. 
Pierwsze projekty badawcze o tej tematyce, realizowane w połowie lat 90., należy 
zaliczyć do badań eksploracyjnych służących raczej rozpoznaniu zjawiska niż jego 
pogłębionej analizie2. W związku z tym w zdecydowanej większości były to badania 
jakościowe, podczas gdy badania ilościowe należały w tamtym okresie do rzadkości. 
Można pokusić się o stwierdzenie, że badania ilościowe nadal stanowią zdecydowa-
ną mniejszość projektów badawczych na temat migracji, w szczególności jeżeli cho-
dzi o projekty koncentrujące się na integracji migrantów w społeczeństwie polskim.

Celem niniejszego artykułu jest omówienie możliwości i barier badań ilościo-
wych nad imigracją oraz integracją migrantów w społeczeństwie polskim przy 
uwzględnieniu dwóch charakterystycznych cech współczesnego napływu cudzo-
ziemców do Polski: jego niewielkiej skali oraz przewagi mobilności czasowej3. 
W naszym przekonaniu, badania ilościowe nad napływem cudzoziemców i ich 
integracją mogą stanowić istotną wartość dodaną, jeżeli chodzi o wiedzę na temat 
funkcjonowania cudzoziemców w Polsce. Wymagają one jednak odpowiedniego 
przygotowania metodologicznego i sposobu realizacji uwzględniającego zarówno 
specyfi kę imigracji do Polski, jak i ogólne ograniczenia podejścia ilościowego 
w badaniach grup migranckich4. 

Wśród owych uniwersalnych ograniczeń problem pozyskania prób umożliwia-
jących generalizację otrzymanych wyników na szerszą populację stanowi jedno 
z ważniejszych wyzwań. Na tej kwestii chcemy skupić się w niniejszym artykule, 
koncentrując się przede wszystkim na możliwościach dotarcia do odpowiednio 
licznej i zróżnicowanej grupy respondentów oraz na wybranych doświadczeniach 
z terenu, pozostawiając formalną analizę reprezentatywności otrzymanych prób 
jako temat do dalszych analiz. 

Prezentowane obserwacje i refl eksje metodologiczne wywodzą się z do-
świadczeń związanych z realizacją dwóch sondaży przeprowadzonych niedaw-

1 W niniejszym artykule terminy „cudzoziemiec”, „migrant” i „imigrant” stosowane są zamien-
nie w znaczeniu „osoby o niepolskim pochodzeniu”. W naszym przekonaniu, nie jest to nadużyciem 
w analizie dotyczącej napływu cudzoziemców do Polski, gdzie przeważają migranci pierwszego 
pokolenia, do których stosuje się każdy z powyższych terminów. 

2 I. Koryś, A. Fihel, A. Górny, A. Grzymała-Kazłowska, Izabela Koryś, W. Kloc-Nowak, 
A. Weinar, Research on immigration and migrant communities in Poland, [w:] State of the Art of the 
Migration Research in Poland, redaktorzy A. Kicinger, A. Weinar, „CMR Working Papers”, 2007, 
nr 26/84, 38-55.

3 M. Okólski, Polska jako kraj imigracji – wprowadzenie, [w:] Transformacja nieoczywista. 
Polska jako kraj imigracji, redaktorzy A, Górny, I. Grabowska-Lusińska, M. Lesińska, M. Okólski, 
Warszawa, 2010, 23-68.

4 A. Górny, I. Koryś, O pożytkach podejścia jakościowego w badaniu migracji międzynarodo-
wych, „Studia Migracyjne-Przegląd Polonijny”, 2009,  nr 1, 27-45.



43Czy można połączyć ilość z jakością? Możliwości i bariery podejścia ilościowego...

no w Ośrodku Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego (OBM UW) 
w ramach wciąż opracowywanych projektów. Pierwszy z nich – „Tworzenie to-
lerancji międzyetnicznej i integracji sąsiedzkiej w europejskich obszarach miej-
skich” (GEITONIES)5 – to projekt międzynarodowy poświęcony przede wszyst-
kim tematyce międzyetnicznych relacji społecznych w kontekście integracji mi-
grantów w społeczeństwie przyjmującym. Drugi projekt, „Mobilność i migracje 
w dobie transformacji – wyzwania metodologiczne”6 (MWM), koncentruje się 
na zagadnieniach metodologicznych. Tematyka analizowanego w tym artykule 
modułu, „RDS7 wśród Ukraińców8” (RDS U), łączy analizę wzorców migracji 
i integracji w społeczeństwie polskim. 

Oprócz nieco odmiennej tematyki, powyższe projekty różnią się zasadniczo 
sposobem doboru próby do badania. W naszym przekonaniu, skonfrontowanie do-
świadczeń z tych dwóch projektów pozwala na sformułowanie pewnych ogólnych 
wniosków dotyczących możliwości podejścia ilościowego w badaniach nad imi-
gracją i integracją cudzoziemców w społeczeństwie polskim, przede wszystkim 
w odniesieniu do niezwykle istotnego problemu doboru respondentów. 

Artykuł składa się z trzech rozdziałów oraz wstępu i podsumowania. W pierw-
szym rozdziale prezentujemy najważniejsze cechy podejścia ilościowego i jako-
ściowego szczególnie w odniesieniu do sposobu doboru badanych. Drugi rozdział 
poświęcony jest przyczynom małej popularności ilościowych badań imigracji 
w Polsce. Trzeci rozdział omawia doświadczenia z projektu GEITONIES, pod-
czas gdy kolejny poświęcony jest badaniu RDS U.

PODEJŚCIE ILOŚCIOWE I JAKOŚCIOWE A DOBÓR BADANYCH

To, co przede wszystkim odróżnia podejście ilościowe od jakościowego, to 
cele, jakie stawiają sobie te dwa rodzaje badań. Badania ilościowe mają najczę-
ściej służyć pomiarowi natężenia pewnych cech w badanych populacjach oraz 
związków i relacji pomiędzy nimi9. Badania jakościowe stawiają sobie natomiast 
za cel przede wszystkim zrozumienie procesów i zjawisk, zaś ich ilość, inten-

5 Projekt fi nansowany ze środków VII Programu Ramowego Unii Europejskiej, numer grantu 
501-80-216184. W Polsce badanie terenowe realizowano od września 2009 do maja 2010 roku.

6 Projekt realizowany dzięki wsparciu udzielonemu przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię 
poprzez dofi nansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodar-
czego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) 
w ramach umowy fi nansowej nr E034/H03/2008/02/85.

7 Respondent Driven Sampling.
8 W Polsce prace terenowe trwały od maja do lipca 2010.
9 E. Jaźwińska, Metody ilościowe w badaniach nad migracjami międzynarodowymi, „CMR 

Working Papers”, 2000, nr 36.
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sywność, czy częstość występowania mają znaczenie drugorzędne10. Te różnice 
w celach przekładają się na odmienność technik i narzędzi badawczych, a także na 
charakter oraz możliwości interpretacji otrzymanych wyników11. 

W kontekście niniejszego artykułu, kluczowa wydaje się różnica w podejściu 
do doboru badanych pomiędzy obiema metodami. O ile w badaniach ilościowych 
dąży się do uzyskania prób reprezentatywnych, czyli odwzorowujących cechy 
badanej populacji, w badaniach jakościowych, nie mających na celu możliwości 
generalizacji wyników badania na szerszą populację, stosowany jest najczęściej 
dobór celowy. Jedną z głównych metod zapewniających reprezentatywność próby 
jest dążenie do doboru losowego, w ramach którego można wskazać różne sche-
maty, w szczególności prosty dobór losowy, w którym „jednostki do badania lo-
sowane są z całej populacji i każdy element należący do populacji ma jednakowe 
prawdopodobieństwo wylosowania”12. 

Inną metodą, mającą szansę zapewnić reprezentatywność próby, jest dobór 
kwotowy, polegający na doborze określonych z góry liczb jednostek o pewnych 
zestawach cech, w taki sposób, by ich udział w próbie  odzwierciedlał faktycz-
ny rozkład cech w opisywanej populacji. Założenia dotyczące pożądanej struktury 
próby oparte są na danych o populacji generalnej, na przykład ze spisów ludności13. 
W praktyce badawczej, metodę kwotową często łączy się z doborem losowym. 

W sytuacji, gdy nie ma możliwości zrealizowania próby losowej bądź kwoto-
wej, stosowane są inne metody doboru, których stopień reprezentatywności zależy 
od przyjętych rozwiązań. Problem doboru próby jest zagadnieniem wieloaspekto-
wym, można jednak pokusić się o stwierdzenie, że im bliższa jest próbie losowej 
uzyskana próba, tym większe szanse na uzyskanie danych odwzorowujących ce-
chy badanej populacji i zależności pomiędzy tymi cechami.

 OGRANICZENIA ZASTOSOWANIA PODEJŚCIA ILOŚCIOWEGO
W BADANIACH IMIGRACJI DO POLSKI

Nie będzie nadużyciem sformułowanie tezy, że badania ilościowe poświęco-
ne imigracji i integracji cudzoziemców w społeczeństwie polskim są nieliczne. 
Co więcej, tylko niektóre z nich dzięki zastosowaniu odpowiedniego doboru pró-
by umożliwiają generalizację wyników na całą badaną populację. Są to przede 
wszystkim badania na grupach migranckich fi gurujących w ofi cjalnych rejestrach, 
dla których możliwe jest stworzenie odpowiedniego operatu do losowania próby, 

10 Więcej piszą o tym A. Górny, I. Koryś, dz. cyt.
11 Tamże.
12 E. Jaźwińska, dz. cyt., s. 9.
13 E. Babbie, Badania społeczne w praktyce, Warszawa,  2003, 206-207.
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jak na przykład repatrianci14 lub migranci posiadający w Polsce zezwolenie na 
osiedlenie się15.

Warto pokusić się o refl eksję, dlaczego zasięg badań nad imigracją i integracją 
cudzoziemców w Polsce jest tak niewielki. Pierwszym powodem jest bez wątpienia 
nowość tych zjawisk. Faza badań eksploracyjnych z dominacją podejścia jakościo-
wego jest etapem naturalnym w rozwoju badań nad daną tematyką, a to  miało miej-
sce w Polsce w latach 90. i na początku obecnego wieku16. Z nowością zjawiska 
imigracji wiąże się także kwestia słabego rozpoznania skali i struktury populacji 
imigrantów w Polsce. Słabość dostępnych w Polsce danych statystycznych i reje-
strowych utrudnia uzyskanie rzetelnej wiedzy na ten temat do dnia dzisiejszego. 

Do najważniejszych dostępnych ilościowych analiz imigracji oraz integracji 
cudzoziemców należy analiza wyników spisu ludności z 2002 roku, w którym 
zebrane zostały różnorodne informacje na temat populacji cudzoziemców w Pol-
sce17. Wiarygodność tych analiz podważa jednak krytyka, z jaką spotkał się ów 
spis, zwłaszcza jeżeli chodzi o pomiar populacji imigrantów czasowych. Nie ulega 
wątpliwości, że tylko niewielka jej część została objęta badaniem spisowym. Inne 
statystyki imigracji przygotowywane przez Główny Urząd Statystyczny (GUS) 
– od 2006 roku są to przede wszystkim dane pochodzące z rejestru PESEL – obej-
mują jedynie podstawowe cechy imigrantów posiadających dokumenty pobyto-
we, co ogranicza pole możliwych analiz, szczególnie jeżeli chodzi o integrację 
migrantów w społeczeństwie polskim. Podobnie wygląda sytuacja w przypadku 
polskich rejestrów cudzoziemców. Rejestr Ministerstwa Pracy i Polityki Społecz-
nej (MPiPS) zawiera tylko podstawowe dane o cudzoziemcach oraz o charakte-
rze ich pracy (sektor, stanowisko), zaś rejestr Urzędu do Spraw Cudzoziemców 
(UdSC) jest wprawdzie jedną z najobszerniejszych pod względem zakresu infor-
macji baz dotyczących cudzoziemców w Polsce, jednak dostęp do „nietypowych” 
danych jest w niej bardzo utrudniony18.

14 Można tutaj wskazać wyczerpujące badanie repatriantów zrealizowane za pomocą ankiety 
pocztowej w 2000 roku przez Pawła Huta. Por. P. Hut, Warunki życia i proces adaptacji repatriantów 
w Polsce w latach 1992-2000, Warszawa, 2002.

15 Można tutaj wskazać badanie migrantów osiadłych z Ukrainy i Wietnamu w województwie 
mazowieckim zrealizowane na losowej próbie imiennej przez OBM UW (por. A. Górny, A. Grzy-
mała-Kazłowska, E. Kępińska, A. Fihel, A. Piekut, Od zbiorowości do społeczności: rola migrantów 
osiedleńczych w tworzeniu się społeczności migranckich w Polsce, „CMR Working Papers”, 2007, 
nr 27/85). Należy nadmienić, że uzyskanie dostępu  przez OBM UW do danych osobowych cudzo-
ziemców z tej grupy było ewenementem na gruncie polskim i jak dotąd nie udało się tego powtórzyć. 

16 I. Koryś, A. Fihel, A. Górny, A. Grzymała-Kazłowska, W. Kloc-Nowak, A. Weinar, dz. cyt.
17 GUS, Migracje Zagraniczne Ludności, Warszawa, 2003 oraz E. Jaźwińska, redaktor, Imigra-

cja do Polski w świetle wyników Narodowego Spisu Powszechnego 2002, „CMR Working Papers”, 
2006, nr 13/71.

18 A. Górny, A. Piekut i R. Stefańska, From (many) datasets to (one) integration monitoring sys-
tem in Poland. [w:] Monitoring integration in Europe, redaktorzy R. Bijl, A. Verweij, w druku. 
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Kolejnym istotnym utrudnieniem w realizacji badań ilościowych nad imigracją 
do Polski jest brak operatów umożliwiających konstruowanie odpowiednich prób 
losowych. Znowu do głosu dochodzi tutaj problem jakości dostępnych danych 
rejestrowych mogących posłużyć do stworzenia takich operatów, a także danych 
statystycznych, które mogłyby stanowić punkt odniesienia w ocenie odpowied-
niości struktur (cech) uzyskanych prób. Na ten problem nakłada się inny, zwią-
zany z naturą samej imigracji do Polski – istotne znaczenie imigracji czasowej19, 
którą zawsze trudno uchwycić w badaniach. Jeżeli chodzi natomiast o migrantów 
o nieuregulowanym statusie, to podobnie jak w innych krajach nie fi gurują oni 
w ofi cjalnych rejestrach20, więc operat dla tej grupy jest nieosiągalny. 

W końcu należy zwrócić uwagę na problem dostępności badanych związany 
z małą liczebnością populacji cudzoziemców w Polsce. Liczba migrantów prze-
bywających w Polsce nie przekracza, według danych ze spisu ludności z 2002 
roku, 100 tys. osób21. W Warszawie, do której przyjeżdża najwięcej przybyszów 
z zagranicy, cudzoziemcy nie przekraczają 1 procenta populacji warszawiaków22. 
W takiej sytuacji dotarcie do migrantów jest nie tylko czasochłonne, lecz często 
bardzo trudne technicznie. To z kolei musi przekładać się na relatywnie wyso-
ki koszt potencjalnego badania. Mała liczebność migrantów sprawia też, że ich 
obecność jest słabo widoczna w statystykach i badaniach ogólnopolskich. Nawet 
w badaniach realizowanych na bardzo dużych próbach reprezentatywnych jak 
na przykład BAEL23, w którym zbiera się informacje o obywatelstwie badanych, 
cudzoziemscy respondenci to pojedyncze przypadki, co uniemożliwia dokonanie 
pogłębionych analiz tej grupy.

Podsumowując, w naszym przekonaniu, jednym z głównych utrudnień w re-
alizacji ilościowych badań w zakresie imigracji oraz integracji cudzoziemców 
w społeczeństwie polskim jest  problem uzyskania odpowiednich prób do badań 
ilościowych. Polska nie jest w tym odosobniona, gdyż migranci, ze względu na 
wysoką mobilność oraz częsty brak uregulowanego statusu w kraju docelowym, 
ogólnie rzecz biorąc umykają ofi cjalnym rejestrom. Niemniej, w kontekście pol-

19 M. Okólski, Polska jako kraj imigracji – wprowadzenie, [w:] Transformacja nieoczywista. 
Polska jako kraj imigracji, dz. cyt., 23-68.

20 Można przypuszczać, że pewna grupa migrantów o nieuregulowanym statusie fi guruje w re-
jestrze MPIPS, obejmującym informacje o oświadczeniach polskich pracodawców o chęci zatrud-
nienia cudzoziemca. 

21 Tamże.
22 Szacunek w oparciu o spis ludności z 2002 roku. Porównaj A. Górny, Warsaw: neighbour-

hood profi les, 2009, materiał niepublikowany. Ewa Kępińska i Marek Okólski szacowali natomiast 
na początku XXI wieku, że udział cudzoziemców w populacji Warszawiaków wynosi 2 proc. (por. 
E. Kępińska, M. Okólski, Zagraniczne migracje zarobkowe w Warszawie, [w:] Społeczna mapa 
Warszawy. Interdyscyplinarne studium metropolii warszawskiej, redaktorzy J. Grzelak, T. Zarycki, 
Warszawa, 2004, 426-454.

23 Prowadzone przez Główny Urząd Statystyczny Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności. 
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skim, do głosu dochodzą dodatkowe czynniki sprawiające, że przygotowanie 
rzetelnego badania ilościowego dotyczącego obcokrajowców stanowi  poważne 
wyzwanie metodologiczne, a jego realizacja jest na ogół bardzo kosztownym 
przedsięwzięciem. 

 PROJEKT GEITONIES – ORTODOKSYJNA METODA DOBORU
WYMAGAJĄCA DOSTOSOWANIA W KONTEKŚCIE POLSKI

Badanie GEITONIES
Projekt GEITONIES (co po grecku oznacza „sąsiedztwa”) to międzynarodowy 

projekt badawczy, którego celem było określenie, jak w przestrzeni miejskiej kształ-
tują się wzajemne relacje pomiędzy migrantami i ludnością miejscową. Badany był 
zarówno wpływ poziomu mezo-strukturalnego – roli, jaką w procesie kształtowa-
nia relacji między reprezentantami odmiennych grup etnicznych odgrywa okolica 
(„sąsiedztwo”), jak i poziomu mikro-strukturalnego – jednostkowych cech danej 
osoby i historii jej życia. Sąsiedztwo ujmowane było w projekcie w kategoriach 
przestrzennych i społecznych – jako wycinek przestrzeni miejskiej zamieszkany 
przez pewną zbiorowość. Jest to zatem zarówno wspólna przestrzeń sąsiedzka, któ-
rą można uznać za terytorium z określonymi granicami istniejącymi w świadomo-
ści mieszkańców24, jak i sama społeczność zamieszkująca ową przestrzeń. 

Projekt realizowany był metodą ilościową w sześciu dużych miastach Europy: 
Warszawie, Lizbonie, Wiedniu, Salonikach, Rotterdamie i Bilbao. Realizacja pro-
jektu we wszystkich sześciu krajach obejmowała cztery kolejne etapy: 1) analizę 
danych społeczno-demografi cznych i informacji o imigracji na poziomie miasta 
(dokonaną przede wszystkim na podstawie danych z odpowiednich spisów lud-
ności); 2) wybór trzech sąsiedztw o relatywnie dużym udziale imigrantów wśród 
mieszkańców (ze szczególnym naciskiem na cudzoziemców spoza Unii Europej-
skiej); 3) stworzenie operatu (spisu adresów gospodarstw domowych) w wybra-
nych sąsiedztwach; i wreszcie 4) sondaż w wybranych sąsiedztwach.

Założona metoda badania
Badaną populacją mieli być mieszkańcy trzech wybranych sąsiedztw (obsza-

rów miejskich o populacji około 10 tys. mieszkańców) zamieszkujący te obsza-
ry przez przynajmniej jeden rok i mający w momencie badania przynajmniej 25 
lat25. Ponieważ celem badania było przyjrzenie się relacjom etnicznym między 

24 Porównaj np. J. Kotus, Natura wielkomiejskich sąsiedztw. Analiza subsąsiedzkich i sąsiedz-
kich terytorialnych podsystemów społecznych w Poznaniu. Poznań, 2007, s. 25.

25 Kryterium wieku zostało przyjęte, by umożliwić przeprowadzenie tzw. Event History Analy-
sis (Analizy Historii Zdarzeń), służącej określeniu wpływu zmian w życiu na zdarzenia oraz posta-
wy społeczne w chwili badania. 
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miejscowymi (ang. natives) a migrantami w sąsiedztwie, próba z założenia mia-
ła obejmować zarówno miejscowych, jak i cudzoziemców. Przyjęta w badaniu 
defi nicja migranta była uniwersalna dla wszystkich zespołów uczestniczących w 
projekcie i obejmowała osoby, których przynajmniej jeden z rodziców urodził się 
za granicą. Należy zwrócić uwagę, że defi nicja ta pozwala uwzględnić w badaniu 
nie tylko przedstawicieli pierwszego pokolenia, ale również drugiego pokolenia 
migrantów26. 

Próba miała być dobierana losowo, w oparciu o proste losowanie z bazy ad-
resowej, przy zapewnieniu określonych kwot liczbowych na pochodzenie w każ-
dym „sąsiedztwie”: 100 miejscowych i 100 cudzoziemców27. Wybraną do badania 
techniką badawczą był wywiad kwestionariuszowy w wersji papierowej realizo-
wany w miejscu zamieszkania respondenta.

Warto w tym miejscu zaznaczyć, że jednoczesne uwzględnienie w badanej gru-
pie migrantów i mieszkających w ich sąsiedztwie „gospodarzy” stanowi w przy-
padku Polski, a także innych krajów europejskich, o unikatowości badania. Zde-
cydowana większość dotychczasowych studiów nad migrantami koncentrowała 
się na wybranej społeczności migrantów, rzadko obejmując badaniem zarówno 
migrantów, jak i członków społeczeństwa przyjmującego.

 
Realizacja badania w Polsce
Wybór sąsiedztw o relatywnie wysokim odsetku migrantów był w przypadku 

Polski zadaniem niezwykle trudnym. Nie tylko bowiem odsetek cudzoziemców 
w stolicy pozostaje bardzo niski, ale również obecne w niej grupy migranckie 
nie przejawiają silnej tendencji do koncentracji przestrzennej. Czynniki te bardzo 
ograniczały liczbę obszarów w Warszawie, które można było uznać za skupiska 
cudzoziemców na tyle duże, by nadawały się do przeprowadzenia w nich badania 
ilościowego28. 

Wyselekcjonowanymi do badania sąsiedztwami w Warszawie są: Osiedle za 
Żelazną Bramą, Szczęśliwice (okolica Parku Szczęśliwickiego) i Wilanów. Każde 
z nich obejmuje kilka rejonów statystycznych. Jeżeli chodzi o liczbowy udział 
cudzoziemców w badanych sąsiedztwach, to według spisu ludności z 2002 roku, 
za Żelazną Bramą wynosi on 2,1 procenta, na Szczęśliwicach 4,4 procenta, zaś 
w Wilanowie – 2,8 procenta29. Obszary te różnią się między sobą ze względu na 

26 Warto zauważyć, że taka defi nicja jest bardzo pojemna. Wyklucza jedynie tych migrantów, któ-
rzy posiadają oboje rodziców urodzonych w Polsce, zaś sami przybyli do Polski już po urodzeniu.

27 W Polsce ze względu na mały odsetek cudzoziemców kwotę na cudzoziemców zmniejszono 
do 50.

28 W naszych konsultacjach w sprawie wyboru sąsiedztw wymieniano kilka skupisk cudzoziem-
ców w Warszawie,  jednak większość z nich okazała się zbyt mała. Doświadczenia te wskazują na 
skłonność do przeszacowywania wielkości grup migranckich obecnych w Warszawie. 

29 Szacunki te obejmują osoby urodzone za granicą.
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dominującą grupę migrancką oraz pod względem charakterystyk społeczno-de-
mografi cznych mieszkańców, ogólnego statusu i wieku sąsiedztwa oraz rodzaju 
zabudowy.

Osiedle za Żelazną Bramą położone jest najbliżej centrum i obejmuje przede 
wszystkim duże bloki mieszkalne wybudowane w latach 60. i 70. Spośród trzech 
badanych sąsiedztw jest to z pewnością okolica o najniższym statusie społeczno-
ekonomicznym. Nadreprezentowane są w nim osoby mieszkające same i osoby 
starsze, zaś pod względem aktywności zawodowej jego mieszkańcy nie różnią się 
specjalnie od przeciętnego mieszkańca Warszawy. Z kolei Szczęśliwice można 
uznać za dość prestiżową dzielnicę, gdzie dominują nowe budynki mieszkalne za-
mieszkane przede wszystkim przez młode rodziny z dziećmi oraz osoby aktywne 
zawodowo, pracujące na wysokich stanowiskach i dobrze zarabiające. Wreszcie 
Wilanów jest spośród badanych obszarów najstarszą okolicą, o dominującej zabu-
dowie domków jednorodzinnych, gdzie ulokowanych jest kilka ambasad i rezy-
dencji dyplomatów oraz zagranicznych szkół. Badany obszar obejmuje też kilka 
bloków mieszkalnych wybudowanych w latach 70. i 80., a także kilka nowych apar-
tamentowców. Populacja tego obszaru jest zatem dość zróżnicowana pod wzglę-
dem cech społeczno-demografi cznych, w związku z czym przeciętny mieszkaniec 
Wilanowa niewiele różni się od statystycznego Warszawiaka, z tą różnicą, że jest 
średnio nieco wyżej wykształcony i częściej aktywny zawodowo30.

Na Osiedlu za Żelazną Bramą i w Szczęśliwicach dominującą grupą migrancką 
są Wietnamczycy – wykazujący jako jedna z nielicznych społeczności etnicznych 
w Warszawie tendencję do względnie silnej koncentracji przestrzennej31. Oprócz 
migrantów wietnamskich, w blokach za Żelazną Bramą obecni są też cudzoziemcy 
z innych krajów. Można to przypisać głównie bliskiej odległości i możliwości dob-
rego dojazdu do bazarów przy Hali Mirowskiej, na placu Defi lad oraz na Stadio-
nie Dziesięciolecia, gdzie swego czasu pracowało wielu cudzoziemców. W przy-
padku grupy wietnamskiej czynnikiem zwiększającym atrakcyjność Osiedla za 
Żelazną Bramą może być też zapewnienie w blokach ochrony, mającej istotne 
znaczenie dla członków tej społeczności. Z kolei Szczęśliwice stały się okolicą 
popularną wśród Wietnamczyków (a także innych przybyszów z Azji) w ostatnich 
latach, prawdopodobnie ze względu na fakt znajdowania się na trasie do podwar-
szawskiej Wólki Kosowskiej, gdzie swoje miejsca handlu przeniosło po zamknię-
ciu Stadionu Dzisięciolecia wielu kupców wietnamskich. W Wilanowie natomiast 
mieszkają wysoko-kwalifi kowani cudzoziemcy z różnych krajów, przede wszyst-
kim zachodnich i anglojęzycznych. W badaniu GEITONIES najbardziej zależało 
nam na dotarciu w tym sąsiedztwie do migrantów pochodzących z USA.

30 A. Górny, dz. cyt.
31 A. Grzymała-Kazłowska, A. Piekut, Mała Ukraina czy polskie Viettown? Społeczno-prze-

strzenne wzory zamieszkiwania imigrantow w metropolii Warszawskiej, „Studia Lokalne i Regio-
nalne”, 2007, nr 4 (30), 77-99. 
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W celu uzyskania pełnego operatu gospodarstw domowych z badanych obsza-
rów, dokonano pełnego spisu adresów w każdym z trzech sąsiedztw. Uzyskany 
inwentarz posłużył do wylosowania próby adresów do badania. Każdy ankieter  
zobowiązany był do podjęcia trzech prób dotarcia do odpowiedniej osoby miesz-
kającej pod danym adresem32. Jak się okazało w trakcie trwania badania, z powyż-
szą metodą doboru respondentów wiązały się liczne problemy. 

Po pierwsze, przyjęta metoda dawała drastycznie niski współczynnik realizacji 
próby (około 30 procent). Wynikało to głównie z prowadzenia badania w dużym 
mieście, gdzie niechęć mieszkańców wobec badań sondażowych jest szczególnie 
duża, ale również z zastosowania rozbudowanego narzędzia badawczego i, co za 
tym idzie, długiego czasu trwania wywiadu (średni czas trwania wywiadu wynosił 
około jednej godziny). W związku z tym, badanie realizowane było powoli: w cią-
gu trzech pierwszych miesięcy przeprowadzono jedynie 150 wywiadów, z czego 
tylko osiem z cudzoziemcami. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że niski współ-
czynnik realizacji był problemem specyfi cznym nie tylko dla Polski, ale dotyczył 
też innych krajów biorących udział w projekcie.

Po drugie, mimo że w badanych sąsiedztwach odsetek cudzoziemców był 
wyższy niż średnio w Warszawie, poważnym czynnikiem hamujących realizację 
badania były znaczne trudności w dotarciu do cudzoziemców33. Nie tylko praw-
dopodobieństwo trafi enia na cudzoziemca było niewielkie, ale także niezwykle 
często zdarzały się odmowy, szczególnie wśród Wietnamczyków. Migranci ci 
prawdopodobnie nie mieli uregulowanego statusu prawnego i obawiali się, że 
wzięcie udziału w badaniu może zaszkodzić ich sytuacji w Polsce. Do odmów 
przyczynić się mógł również fakt, że ankieterami byli przede wszystkim Polacy, 
a zatem osoby spoza społeczności migranckich. To z kolei wynikało z przyjętego 
doboru respondentów oraz faktu badania równocześnie Polaków i cudzoziemców. 
Udając się pod dany adres ankieterzy nie mogli przewiedzieć, czy zastaną tam go-
spodarstwo domowe zamieszkane przez Polaków, czy cudzoziemców, zaś szansa 
trafi enia na Polaków była znacznie większa. Z kolei zaproszenie do współpracy 
migrantów pierwszego lub drugiego pokolenia dobrze znających oprócz polskie-
go również język danej mniejszości etnicznej,  było w przypadku Polski w zasa-
dzie niewykonalne34. Trudności w znalezieniu odpowiednich osób do przeprowa-

32 Pod danym adresem, spośród osób spełniających kryteria selekcyjne, wybierano osobę, która 
jako ostatnia obchodziła urodziny. 

33 Warto zauważyć, że przyjęcie metody losowej z założenia bardzo utrudnia dotarcie do przed-
stawicieli grupy mniejszościowej na danym obszarze. O ile w Warszawie wyzwaniem było dotarcie 
do migrantów, to np. w Rotterdamie największe trudności dotyczyły realizacji wywiadów z Holen-
drami stanowiącymi w wybranych sąsiedztwach  mniejszość.

34 Na problem bariery językowej między badaczami a imigrantami w Polsce i ogólnego braku 
zaufania imigrantów do badaczy ze społeczeństwa przyjmującego zwraca też uwagę Izabela Koryś, 
por. I. Koryś, Methods of migration research in Poland – critical overview, [w:] State of the Art of the 
Migration Research in Poland, redaktorzy A. Kicinger, A. Weinar, „CMR Working Papers”, 2007, 
nr 26/84, 67-71.
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dzania wywiadów wzmacniał dodatkowo bardzo skomplikowany kwestionariusz, 
wymagający odpowiednich kwalifi kacji. Starano się, by ankieterzy władali oprócz 
polskiego innym obcym językiem, ale nawet to nie zawsze było możliwe35. 

Czasochłonność realizowanego badania i wielkie trudności w rekrutacji mi-
grantów skłoniły nas do wprowadzenia pewnych modyfi kacji w założonej me-
todzie. Przede wszystkim zdecydowano się na przyjęcie metody doboru random 
route. Wylosowane zostały adresy, które posłużyły ankieterom jako punkty star-
towe, zaś dalej mieli oni za zadanie poruszać się i wybierać budynki oraz miesz-
kania według określonych instrukcji. Ta odmiana doboru losowego jest znacznie 
bardziej efektywna niż wcześniej założony sposób docierania do respondentów 
dzięki dobieraniu respondenta „zastępczego” w przypadku nieobecności lub od-
mowy wylosowanej osoby. Co więcej, jest bardzo dobrze dopasowana do badania 
realizowanego na ograniczonym obszarze geografi cznym36.

Ponadto musieliśmy sięgnąć po niestandardowe metody dobierania cudzo-
ziemców, zachowując oczywiście pierwotne kryteria selekcyjne. Do cudzoziem-
ców docierano nie tylko w ich mieszkaniach, ale również w miejscach publicznych 
w obrębie sąsiedztwa, w miejscach pracy, oraz poprzez instytucje zrzeszające mi-
grantów (Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Wietnamskiej, szkołę wietnamską przy 
ulicy Majewskiego, szkołę amerykańską w Konstancinie). Dokładano starań, aby 
miejsca, z których wybierano cudzoziemców, były możliwie urozmaicone, tak by 
zapewnić dotarcie do jak najszerszej grupy zróżnicowanych migrantów mieszka-
jących w danym sąsiedztwie. Należy zaznaczyć, że taka metoda docierania do re-
spondentów dotyczyła wyłącznie cudzoziemców. Pomimo przyjętych modyfi kacji 
w doborze próby staraliśmy się kierować zasadami doboru losowego.

Wybrane cechy respondentów
Zastosowane modyfi kacje w doborze próby okazały się efektywne i znacz-

nie przyspieszyły realizację badania – w ciągu trzech i pół miesięcy przepro-
wadzono 550 wywiadów, w tym 171 z cudzoziemcami. Ogółem zbadana próba 
w Warszawie liczyła 696 osób: 242 w osiedlu za Żelazną Bramą, 233 na Szczę-
śliwcach i 221 w Wilanowie, przy czym z cudzoziemcami zrealizowano: za Że-
lazną Bramą – 59, na Szczęśliwicach – 65, zaś w Wilanowie – 55 wywiadów. 
W osiedlu za Żelazną Bramą i na Szczęśliwicach dominującą grupą migrancką 

35 Ankieterzy dysponowali kilkoma wersjami językowymi (polską, angielską oraz wietnamską) 
i w przypadku niemożności porozumienia się z respondentem zostawiali mu list w odpowiednim 
języku z zaproszeniem do udziału w badaniu oraz brali dane kontaktowe, które następnie przekazy-
wali ankieterowi władającemu danym językiem.

36 Dodatkowo, ze względu na uwidoczniającą się nadreprezentację osób starszych oraz kobiet 
w zbadanej próbie (wynikającej z częstszej obecności w domach i ze znacznie niższego udziału 
odmów w tej grupie badanych), w oparciu o dane ze spisu ludności z 2002 roku nałożone zostały 
kwoty na wiek i płeć. Dalej obowiązywały kwoty liczbowe na pochodzenie.
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byli Wietnamczycy (odpowiednio 43 i 52 osoby). Ponadto w zbadanej próbie za 
Żelazną Bramą znaleźli się między innymi Ukraińcy, Bułgarzy i Niemcy, zaś na 
Szczęśliwicach –  Białorusini, Niemcy i Amerykanie. Wśród respondentów z Wi-
lanowa było 33 mieszkańców pochodzących z USA, a także kilkoro migrantów
z byłego ZSRR, Niemców, Francuzów i innych cudzoziemców.

To, co odróżniało migrantów z Wilanowa od pozostałych dwóch „sąsiedztw 
wietnamskich”, to znaczna grupa osób, pochodzących z małżeństw mieszanych 
par polsko-cudzoziemskich (porównaj Rysunek 1). Można zatem powiedzieć, że 
za Żelazną Bramą i Szczęśliwicach dotarliśmy przede wszystkim do reprezen-
tantów pierwszego pokolenia migrantów, natomiast w Wilanowie – do znacznej 
grupy osób z drugiego pokolenia37.

Rysunek 1.  Pochodzenie migrantów według krajów urodzenia rodziców

Źródło: Opracowanie własne na podstawie GEITONIES Warszawa 2010.

37 Co może świadczyć nie tyle o większym udziale tych osób wśród migrantów zamieszkują-
cych Wilanów, a na przykład o łatwiejszym dotarciu do tej grupy w porównaniu z wysokowykwali-
fi kowanymi ekspertami z krajów zachodnich – anglojęzycznych migrantów pierwszego pokolenia. 
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 PROJEKT RDS JAKO PRZYKŁAD NIEORTODOKSYJNEJ METODY 
DOBORU RESPONDENTÓW

Badanie RDS
Moduł badnia MWM, roboczo nazywany „RDS wśród Ukraińców” (RDS U) 

poświęcony był najliczniejszej grupie cudzoziemców przyjeżdżających do Polski od 
końca lat 80. – migrantom ukraińskim uczestniczącym przede wszystkim w migracji 
cyrkulacyjnej. Choć można wyróżnić różne strategie migracyjne w tej grupie38, to 
przeważającym wzorcem mobilności Ukraińców w latach 90. i na początku XXI 
wieku był ten związany z legalnym pobytem i podejmowaniem pracy w Polsce bez 
odpowiedniego zezwolenia39. Z uwagi na trudności w skonstruowaniu próby do ba-
dania ilościowego tej grupy, realizowane dotąd w Polsce badania poświęcone ukra-
ińskim cyrkulantom to przede wszystkim badania jakościowe. Jeżeli chodzi o skalę 
napływu migrantów ukraińskich do Polski, to dysponujemy jedynie szacunkami40.

Cel RDS U był dwojaki: metodologiczny i poznawczy. Badanie miało na celu 
sprawdzenie, w jakim stopniu metoda doboru próby techniką Respondent Driven 
Sampling (RDS) sprawdza się przy badaniu migrantów nielegalnych. Innymi słowy, 
chodziło o sprawdzenie, czy dobierając tą metodą Ukraińców w Polsce, możliwe jest 
pozyskanie do badania istotnej liczebnie grupy migrantów o nieuregulowanym statu-
sie. Kolejnym równie istotnym metodologicznym celem  badawczym była ocena ja-
kości uzyskanej za pomocą RDS U próby migrantów. Jeżeli chodzi o cele poznawcze, 
to choć były one w tym badaniu drugorzędne, warto zwrócić uwagę na jeden z nich 
– dotykający także kwestii metodologicznych i polegający na podjęciu próby rekon-
strukcji często bardzo złożonych historii przyjazdów ukraińskich cyrkulantów41.

Metoda badania 
Metoda doboru respondentów typu RDS to zmodyfi kowany o wprowadzenie 

systemu podwójnych zachęt fi nansowych wariant kuli śniegowej. Respondenci 
są wynagradzani za udział w badaniu oraz za werbowanie kolejnych osób, przy 
czym maksymalna liczba osób, które może zwerbować jedna osoba jest z góry 
ustalona42. Badanie i proces naboru rozpoczyna się od kilku osób – tzw. ziarenek 
(ang. seeds) wybranych arbitralnie przez badaczy w taki sposób, który zapew-
ni obecność konkretnych typów osób zidentyfi kowanych jako ważne w badanej 

38 M. Bieniecki, M. Pawlak, Strategie przetrwania. Adaptacja ukraińskich migrantów zarobkowych 
do polskiej rzeczywistości instytucjonalnej, Warszawa: Fundacja Instytut Studiów Społecznych, 2009.

39 Ten wzorzec nadal obowiązuje, choć stał się nieco bardziej skomplikowany, między innymi w 
związku z wprowadzeniem taniej i łatwej do uzyskania wizy z pozwoleniem na pracę na podstawie 
tzw. „oświadczenia pracodawcy o chęci powierzenia pracy cudzoziemcowi”. 

40 Por. I. Grabowska-Lusińska, M. Szulecka, Nieudokumentowani cudzoziemcy na polskim ryn-
ku pracy, [w:] Transformacja nieoczywista. Polska jako kraj imigracji, dz. cyt., 142-146.

41 Chodzi o osoby, które wielokrotnie ponawiają migracje do Polski. 
42 W naszym badaniu każdy badany mógł wskazać co najwyżej dwie osoby.
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populacji. Proces rekrutacji jest rejestrowany i monitorowany, a zebrane w ten 
sposób informacje są później wykorzystywane przy ocenie jakości próby.

Jak pokazują autorzy tej metody43, zastosowane w RDS modyfi kacje pozwa-
lają na uzyskanie nieobciążonych prób44. Jest to możliwe między innymi dzięki 
temu, że redukują one pewne typowe dla metody kuli śniegowej obciążenia takie 
jak maskowanie (chronienie najbliższych osób przed wzięciem udziału w badaniu 
poprzez niewskazywanie ich badaczom) oraz wpływ zróżnicowania wielkości sie-
ci społecznych poszczególnych respondentów na charakterystyki próby. Co wię-
cej, odwołując się do teorii łańcuchów Markowa oraz obciążonych sieci (theory of 
biased networks), można pokazać, że RDS to procedura doboru redukująca wpływ 
nielosowego doboru osób-ziarenek na charakterystyki wyjściowe próby45.

Z uwagi na ulepszone, w stosunku do metody kuli śniegowej, właściwości, 
RDS nadaje się do badania tzw. populacji ukrytych, czyli takich, których przy-
najmniej część pozostaje niewidoczna dla otoczenia ze względu na istniejące ten-
dencje do ukrywania przynależności do danej grupy przez jej członków bądź inne 
czynniki. Przykładowe populacje ukryte to: chorzy na AIDS, narkomani, bezdom-
ni, pracownicy szarej strefy, lecz także imigranci, zwłaszcza nielegalni. Metoda ta 
sprawdziła się w badaniach imigrantów polskich w Oslo i Kopenhadze46 i ostatnio 
także w innych krajach47. Migranci ukraińscy nie byli wcześniej badani z wy-
korzystaniem tej metody. Warto podkreślić, że prezentowane tutaj badanie było 
pierwszym studium w Polsce wykorzystującym RDS. 

Z uwagi na fakt, że sieci społeczne Ukraińców w Polsce często obejmują obywa-
teli innych krajów byłego ZSRR, zwłaszcza Białorusi i Rosji, zdecydowaliśmy się na 
uwzględnienie w badanej próbie także reprezentantów tych dwóch krajów. W ten spo-
sób chcieliśmy uzyskać możliwie naturalny proces naboru,  jeżeli chodzi o kontakty 
społeczne badanych w Polsce. W efekcie, przyjęta defi nicja respondenta obejmowała 
osoby, które po raz pierwszy przyjechały do Polski po 1988 roku i przed wyjazdem 
posiadały obywatelstwo Ukrainy, Białorusi lub Rosji oraz przebywały w momencie 
badania w Warszawie lub jej okolicach. W wyborze osób-ziarenek rozpoczynających 
proces werbowania ograniczyliśmy się jednak do migrantów ukraińskich. 

43 D.S. Heckathorn, Respondent-Driven Sampling: A New Approach to the Study of Hidden 
Populations, „Social Problems”, 1997, tom 44, nr 2, 174-199.

44 Czyli takich, w których nie występują zaburzenia związane z doborem próby, a przez to zbli-
żonych w swych charakterystykach do prób losowych i w efekcie także reprezentatywnych.

45 D.S. Heckathorn, dz. cyt.
46 Por. np. J. Napierała, P. Trevena, „Patterns and determinant soft sub-regional migration: A case 

study of Polish construction workers in Nowary”, [w:] A Continent Moving West? EU Enlarge-
ment and Labour Migration from Central and Eastern Europe, redaktorzy R. Black, G. Engbersen, 
M. Okólski, C. Pantiru, Amsterdam,  51-71.

47 W ramach projektu MWM badaniu z wykorzystaniem metody RDS przebadani zostali mi-
granci polscy w Kopenhadze, Oslo i Rejkiawiku. Wyniki tych badań nie były jeszcze publikowane. 
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Realizacja badania i próba oceny jego rezultatów
Do badania zaproszono siedem osób-ziarenek reprezentujących różne typy 

migrantów ukraińskich, przede wszystkim ze względu na charakter pracy podej-
mowanej w Polsce. Byli to: trzy pomoce domowe, dwóch pracowników budowla-
nych oraz po jednej osobie pracującej w handlu oraz w przemyśle. Wykorzystano 
trzy wersje językowe kwestionariusza: polską, ukraińską oraz rosyjską. Koordy-
natorem badania była osoba ze środkowej Ukrainy władająca biegle ukraińskim, 
rosyjskim a także polskim. Wywiady kwestionariuszowe realizowało dwudziestu 
ankieterów, w większości cudzoziemcy mówiący biegle po polsku. Wywiady były 
przeprowadzane w siedzibie OBM UW.

Choć RDS U dopiero wchodzi obecnie w fazę analiz, już można pokusić się 
o stwierdzenie, że jego wyniki ze względu na udany proces rekrutacji są obiecują-
ce. Badanie zostało zrealizowane w rekordowym tempie. Bez wątpienia udało się 
też pozyskać do badania respondentów posiadających obecnie lub w przeszłości 
nieuregulowany status. Doświadczenia pokazały także, że w przyjętym schemacie 
badania, w którym wywiady są realizowane w specjalnie do tego przeznaczonym 
miejscu, a nie w domach badanych lub w ich miejscach pracy, można pozwolić 
sobie na zastosowanie skomplikowanego kwestionariusza. Po pierwsze, badani 
nie czują dyskomfortu związanego z długim czasem realizacji wywiadu, gdyż są 
za niego wynagradzani oraz zdecydowali się poświęcić swój czas na przyjazd do 
wyznaczonego miejsca. Po drugie, kontrola nad ankieterami jest znacznie bardziej 
skuteczna niż w przypadku wywiadów realizowanych w terenie. W przypadku 
czasochłonnych wywiadów jest to szczególnie istotne, gdyż ankieterzy mają wte-
dy większą pokusę do skracania czasu realizacji wywiadu, poprzez, na przykład 
pomijanie niektórych pytań czy sugerowanie odpowiedzi respondentowi.

W naszym przekonaniu można wyróżnić kilka czynników odpowiedzialnych 
za to, że realizacja RDS U była satysfakcjonująca. Po pierwsze, nie bez znacze-
nia jest to, że kontakty społeczne odgrywają istotne znacznie w grupie ukraińskich 
cyrkulantów przyjeżdżających do Polski48. Dzięki temu proces rekrutacji mógł 
osiągnąć odpowiednią dynamikę. Po drugie, na podkreślenie zasługuje relatywnie 
duża otwartość migrantów ukraińskich na badania. Dla porównania, wydaje się, że 
zaproszenie do badania metodą RDS nieufnych wobec instytucji polskich oraz nie-
chętnych do kontaktów z osobami spoza swojej grupy Ormian lub Wietnamczyków, 
miałoby dużo mniejsze szanse powodzenia. Po trzecie, czynnikiem sukcesu badania 
RDS U było zaproszenie do współpracy, zwłaszcza jeżeli chodzi o koordynatora, 
osób z Ukrainy i innych krajów byłego ZSRR. Dzięki temu łatwiej było wzbudzić 
zaufanie badanych i przez to zdynamizować proces rekrutacji, a także wyelimino-
wać problem bariery językowej – badani czuli się naturalnie w sytuacji oczekiwania 

48 A. Piekut, Społeczny wymiar integracji, [w:] Transformacja nieoczywista. Polska jako kraj 
imigracji, dz. cyt., 202-216.
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na wywiad i samego wywiadu. Podobne rozwiązanie zastosowano w badaniach Po-
laków w Norwegii i innych krajach, angażując do pracy polski zespół.

Wybrane informacje o respondentach
W ramach RDS U zrealizowano 546 kwestionariuszy. Na ostateczną próbę zło-

żyły się przede wszystkim trzy sieci, liczące 210, 213 i 118 osób. Sieci responden-
tów zapoczątkowane przez pozostałe cztery osoby-ziarenka liczyły nie więcej niż 
po dziewięć osób. Zdecydowana większość badanych to Ukraińcy. Pojawiły się 
także osoby z Białorusi i pojedyncze przypadki obywateli Rosji. Na uwagę zasłu-
guje zdecydowana przewaga obywateli Ukrainy w dwóch sieciach  obejmujących 
głównie pracowników budowlanych i pomoce domowe. Wstępne wyniki pokazują 
zatem, że sieci społeczne migrantów ukraińskich pracujących w tych dwóch sek-
torach – będących głównymi sektorami zatrudniającymi cyrkulantów z Ukrainy 
– można uznać za relatywnie mono-etniczne. Praca w tych sektorach często podej-
mowana jest bez odpowiedniego zezwolenia, co wskazuje na obecność migrantów 
o nieuregulowanym statusie w naszej próbie49. Trzecia sieć odróżnia się od po-
zostałych stosunkowo dużym zróżnicowaniem badanych ze względu na kraj po-
chodzenia. Jest ona jednocześnie zdominowana przez cudzoziemskich studentów, 
posiadających najwyraźniej w swych sieciach nie tylko Ukraińców, lecz także oby-
wateli innych krajów byłego ZSRR, których wspólną cechą jest wciąż znajomość 
języka rosyjskiego (porównaj Rysunek 2 i 3). 

Rysunek 2. Sieci respondentów RDS U według obywatelstwa 

49 W kwestionariuszu zostały zebrane informacje o tym, czy respondent posiadał w momencie 
badania lub w przeszłości nieuregulowany status. 

Źródło: Opracowanie Joanna Napierała na podstawie RDS U Warszawa 2010, przy użyciu 
oprogramowania Pajek.
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Rysunek 3. Sieci respondentów RDS U według sektora zatrudnienia/charakteru ak-
tywności na polskim rynku pracy

Źródło: Opracowanie Joanna Napierała na podstawie RDS U Warszawa 2010, przy użyciu 
oprogramowania Pajek.

PODSUMOWANIE 

Przedstawione w tym artykule doświadczenia z realizacji dwóch projektów 
ilościowych na temat imigracji i integracji cudzoziemców w społeczeństwie pol-
skim pokazują, że realizacja takich badań to przedsięwzięcie złożone, wymaga-
jące zastosowania niestandardowych rozwiązań, jak również zaangażowania cza-
su i środków. W naszym przekonaniu dążenie do rzetelnego pomiaru w zakre-
sie tematyki imigracji jest jednak wyzwaniem wartym podjęcia, pod warunkiem 
uwzględnienia ograniczeń, jakie istnieją w warunkach polskich, jak i tych ogólnie 
związanych z badaniem społeczności migranckich. 

W szczególności, w naszej opinii na badania takie jak GEITONIES, w których 
równocześnie badani mają być Polacy i migranci stanowiący losową reprezen-
tację wybranej populacji, choć są obiecujące poznawczo w kontekście badania 
integracji i relacji międzyetnicznych, jest jeszcze w Polsce za wcześnie: zbyt mała 
jest koncentracja i liczebność grup migranckich. Tego typu badania ilościowe mu-
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szą być w Polsce kosztowne i czasochłonne, a i to nie zawsze zapewni utrzymanie 
rygorów metodologicznych, zwłaszcza jeżeli chodzi o dobór próby. Szczególnie 
trudne wydaje się uczestnictwo w ilościowych projektach międzynarodowych 
o takiej tematyce, których metoda dostosowana jest do zupełnie innego niż polski 
kontekstu – zakładającego większy udział migrantów oraz dłuższą historię ich 
napływu i jego badań. Przyjęcie przez polskich badaczy pewnych modyfi kacji za-
łożonej procedury badawczej jest w takich projektach w zasadzie nieuniknione.

Większe możliwości realizacji mają w Polsce ilościowe badania samych mi-
grantów. Trzeba jednak pamiętać, że biorąc pod uwagę niedostatki dostępnych 
operatów oraz niewielkie odsetki cudzoziemców w społeczeństwie polskim, na-
wet przy tego rodzaju badaniach polscy badacze imigracji będą zazwyczaj skazani 
na pewne niestandardowe rozwiązania modyfi kujące klasyczne schematy doboru 
respondentów. W naszym przekonaniu, w ramach tych modyfi kacji najważniejsze  
jest jednak dążenie do zapewnienia jak największej losowości doboru migran-
ckich respondentów oraz rzetelna rejestracja wszelkich posunięć związanych z do-
cieraniem do respondentów. W ten sposób możliwa będzie przynajmniej pewna 
ocena jakości doboru próby. W związku z tym, w naszej opinii, efektywnym ro-
dzajem badania ilościowego w Polsce mogą być badania wybranej grupy imigran-
tów, na przykład znajdującej się w zawężonym obszarze geografi cznym. Mogą to 
być badania na przykład osiedli lub miejsc pracy (chociażby badanie targowiska 
w Wólce Kosowskiej). Rzetelne badania ilościowe pewnych wybranych populacji 
lub miejsc przez nie zamieszkiwanych mogą istotnie przyczynić się do budowania 
wiedzy o współczesnej imigracji do Polski. 

Wśród ilościowych badań nad migrantami w Polsce bardzo obiecująca wyda-
je się niestandardowa metoda doboru RDS. Sięgając po nią uzyskaliśmy po raz 
pierwszy w warunkach polskich dużą liczebnie próbę ukraińskich cyrkulantów, 
także tych z nieuregulowanym statusem prawnym. Istotną zaletą tak dobranej 
próby jest możliwość oceny jej obciążenia przy zastosowaniu metod statystycz-
nych. Trzeba jednak przyznać, że stopień złożoności procedur potrzebnych do 
takiej oceny sprawia, że łatwo o uproszczone interpretacje i przecenienie jakości 
uzyskanej próby. Jednocześnie realizacja badania tą metodą to kosztowne i trud-
ne logistycznie przedsięwzięcie. Mimo wszystko, biorąc pod uwagę niedostatki 
polskich statystyk i rejestrów oraz charakter napływu obcokrajowców do Polski, 
w tej rozwijanej ciągle metodzie kryją się duże możliwości, co można wykorzy-
stać w badaniach nad imigracją (zwłaszcza nieuregulowaną) i integracją cudzo-
ziemców w społeczeństwie polskim. 


