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POLACY W HISZPANII W LATACH 2004–2008

Od wstąpienia Polski w struktury Unii Europejskiej wielu Polaków wyjeż-
dża poza granice naszego kraju. Jak pokazują dane, Hiszpania staje się celem ich 
migracji. Czym kraj ten przyciąga polskich imigrantów? Z pewnością „czynni-
kami ekonomicznymi” (dając szansę na polepszenie warunków życia i zwiększe-
nie dochodów), możliwością usamodzielnienia się oraz osiągnięcia stabilizacji. 
Pozytywny stosunek Hiszpanów do Polaków oraz walory turystyczne Hiszpanii 
stają się dla nich dodatkową „zachętą”. W artykule przedstawię zjawisko poakce-
syjnej migracji Polaków do Hiszpanii, koncentrując się na dwóch jego aspektach: 
rozmiarze i lokacji. W oparciu o analizę dokumentów urzędowych dwóch głów-
nych hiszpańskich instytucji zajmujących się problematyką migracyjną postaram 
się oszacować napływ polskich imigrantów do Hiszpanii i kierunki ich docelo-
wego osiedlenia.

W Hiszpanii system regulacji pobytu obcokrajowców obejmuje dwa try-
by: comunitario i general. Pierwszy obowiązuje obywateli państw członkow-
skich Unii Europejskiej, a także Islandii, Liechtensteinu i Norwegii należących 
do Europejskiej Przestrzeni Ekonomicznej (el Espacio Económico Europeo) 
oraz Szwecji, ich krewnych oraz krewnych Hiszpanów pochodzących z krajów 
Trzeciego Świata. Drugi dotyczy pozostałych obcokrajowców starających się 
o autoryzację pobytu. Wraz z rozszerzeniem Unii Europejskiej, które nastąpi-
ło 1 maja 2004 roku, zmieniła się również sytuacja prawna obywateli polskich 
w Hiszpanii. W początkowej fazie osoby przebywające na terytorium Hiszpanii 
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nie w celach turystycznych, dłużej niż 90 dni, musiały złożyć deklarację pobyto-
wą i odebrać kartę pobytu dla obywateli państw członkowskich (tarjeta comu-
nitaria), którą należało odnawiać co 2–5 lat. W kwestii zatrudnienia, pomimo 
zobowiązań wynikających z przyjęcia nowych krajów członkowskich do Unii 
Europejskiej, związanych ze swobodnym przepływem osób, Hiszpania w stosun-
ku do pracowników polskich wprowadziła dwuletni okres przejściowy służący 
ochronie własnego rynku pracy. W tym okresie Polacy uzyskiwali możliwość 
legalnego zatrudnienia dopiero po otrzymaniu wizy z prawem do pracy. Wymóg 
ten zlikwidowano 1 maja 2006 roku. Wprowadzano wtedy obowiązek uzyska-
nia Numeru Identyfi kacji Cudzoziemca (Numero de Identidad de Extranjero 
– N.I.E.). Dokument ten jest równoznaczny z numerem osobistym i jest nie-
zbędny do podpisania umowy z pracodawcą. Regulacje z 2 kwietnia 2007 roku 
zniosły wymóg posiadania karty pobytu przez obywateli Unii Europejskiej. 
Nowe ustalenia nakładają na obywateli Unii Europejskiej, chcących pracować 
w Hiszpanii krócej niż trzy miesiące, obowiązek wyrobienia numeru N.I.E. Po-
nadto osoby, których plany pobytowe obejmują okres przekraczający trzy mie-
siące, zobowiązane zostały do zarejestrowania się, przed upływem tego okresu, 
w Centralnym Rejestrze Obcokrajowców (Registro Central de Extranjeros). Tylko 
w ten sposób mogą uzyskać certyfi kat o rejestracji i numer N.I.E., jeżeli nie 
nadano go im wcześniej.

Opis i krytyka źródeł

Analizowane dokumenty urzędowe obejmują okres od 2004 do 2008 roku. 
Zostały zgromadzone w sposób systematyczny i opracowane przez hiszpański 
Narodowy Instytut Statystyczny (Instituto Nacional de Estadística) oraz Mini-
sterstwo Pracy i Spraw Społecznych (Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales). 
Są dostępne w wersji elektronicznej na stronach internetowych tych instytucji. 

Pierwszą instytucją, generującą dokumenty urzędowe wykorzystane w ana-
lizie, jest Ministerstwo Pracy i Spraw Społecznych. Analizie poddane zostały 
roczniki i raporty kwartalne zawierające informacje o obcokrajowcach przeby-
wających w Hiszpanii, którzy w analizowanym roku bądź kwartale posiadali: 
ważny certyfi kat rejestracji, kartę lub autoryzację pobytu. Dokumenty te nie 
uwzględniają cudzoziemców, którzy:

– znaleźli się w Hiszpanii w sytuacji pobytowej (maksymalnie na okres 
3 miesięcy, z możliwością przedłużenia na ten sam okres); 
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– przebywają w Hiszpanii na podstawie pozwolenia na pobyt w celu reali-
zacji kursów, studiów, pracy badawczej lub edukacyjnej;

– są pracownikami transgranicznymi; 
– złożyli wniosek o azyl oraz ci, którzy otrzymali status uchodźcy lub bez-

państwowca;
– pozwolenie na pobyt otrzymują w trybie comunitario, ale nie złożyli 

wniosków o wpisanie do Centralnego Rejestru Cudzoziemców, lub ci, 
którzy taki wniosek złożyli, ale nie otrzymali odpowiedniego certyfi ka-
tu, w okresie którego dany dokument dotyczy;

– posiadają dokumentację pobytową, która utraciła ważność i są w trakcie 
jej odnawiania. 

Dane są dostępne na poziomie państwowym (uporządkowane według 
wspólnot autonomicznych i prowincji), międzynarodowym (uporządkowane 
według państw narodowości) i kontynentalnym (uporządkowane według kon-
tynentów). Podstawą do opracowania dokumentów stały się rejestry Dyrekcji 
Głównej Policji – Ministerstwa Wewnętrznego (Dirección General de la Policia 
– Ministerio del Interior), natomiast obróbką danych i przygotowaniem ich do 
publikacji zajmuje się Stałe Obserwatorium Imigracji (Observatorio Permanente 
de la Inmigración). Trafność i przydatność danych do opisu badanego zagadnie-
nia jest wysoka. Niemniej jednak zauważyć należy pewną nierzetelność spowo-
dowaną tym, że rejestry odnotowują tylko wskaźniki i liczebności odnoszące się 
do legalnych imigrantów. W rejestrach nie fi gurują osoby narodowości polskiej 
nieposiadające wymienionych powyżej dokumentów. Powoduje to w pewnym 
stopniu niedoszacowanie liczebności badanej populacji. Z uwagi na zmiany usta-
wodawcze i ułatwienia formalne związane z legalizacją pobytu, powyższe doku-
menty coraz precyzyjniej informują o rzeczywistej liczbie imigrantów polskich 
przebywających w Hiszpanii. Obowiązek rejestracji w Centralnym Rejestrze Cu-
dzoziemców, obejmujący osoby zamierzające pozostać na jej terytorium dłużej 
niż trzy miesiące, może w przyszłości przyczynić się do rozwiązania problemu 
nierzetelności. Z powodu krótkiego okresu, który upłynął od jego wprowadze-
nia, na pełne efekty musimy jeszcze zaczekać. Omawiane dokumenty urzędowe 
pozwalają formułować wnioski i przedstawiać dane o ogólniejszym znaczeniu. 
Ich zaletą jest również to, że odnoszą się do badanej populacji w długim okre-
sie, co pozwala na dokonywanie porównań i obserwowanie zmian zachodzących 
w omawianej grupie.
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Drugą instytucją generującą dokumenty wykorzystane w artykule jest 
hiszpański Narodowy Instytut Statystyczny, jednostka autonomiczna o cha-
rakterze administracyjnym, włączona w strukturę organizacji statystycznych 
w Hiszpanii, współpracująca z Ministerstwem Gospodarki i Finansów (Mini-
sterio de Economía y Hacienda) oraz Europejskim Urzędem Statystycznym. 
Rozważając wartość poznawczą dokumentów opracowanych przez ten instytut, 
trzeba zaznaczyć, że opierają się one na rejestrach mieszkańców (Padrón mu-
nicipal) zawierających dane meldunkowe. Eksploatacja Statystyczna Rejestru 
Mieszkańców (Explotación estadística del Padrón municipal) publikowana jest 
w postaci bazy danych, z której można uzyskać informacje na poziomie prowin-
cji, wspólnot autonomicznych i całego kraju. Są one uporządkowane w formie 
tabel, według kilku typów klasyfi kacji: ze względu na płeć, wiek i narodowość. 
Informują o ofi cjalnej liczbie osób zameldowanych w Hiszpanii w styczniu da-
nego roku, w oparciu o Rewizję Rejestru Mieszkańców (la Revisión del Padrón 
municipal). Dokumenty urzędowe Narodowego Instytutu Statystycznego wyka-
zują dużą trafność i rzetelność, gromadzone są w sposób systematyczny przez 
długi okres. Pozwalają więc na formułowanie uzasadnionych i wiarygodnych 
wniosków ogólnych. 

Niezgodności pomiędzy danymi opracowanymi przez obie instytucje mogą 
być spowodowane sposobem i czasem rejestracji. Duże znaczenie ma fakt, że aby 
otrzymać pozwolenie na pobyt bądź certyfi kat rejestracji, należy najpierw uzys-
kać zaświadczenie o zameldowaniu. Sam więc proces uzyskania odpowiednich 
dokumentów powoduje, że dany imigrant w obu rejestrach odnotowany zostaje 
w innym czasie. Najpierw fi guruje w rejestrach meldunkowych, dopiero później 
w rejestrze cudzoziemców lub statystykach pozwoleń na pobyt. Drugim czynni-
kiem, który powoduje występowanie różnic w dokumentach urzędowych obu in-
stytucji, jest fakt, że nie każda osoba zameldowana ubiega się o wymienione do-
kumenty. Ponadto przeprowadzone w 2000 roku zmiany w prawie migracyjnym 
umożliwiły uzyskanie meldunku obcokrajowcom nielegalnie przebywającym 
na terytorium Hiszpanii, a więc osobom nieposiadającym pozwolenia na pobyt 
(Osvaldo Esteban 2005: 78). Uzyskanie zaświadczenia o zameldowaniu wiąże 
się z dodatkowymi korzyściami w postaci bezpłatnej, podstawowej opieki zdro-
wotnej oraz prawa udziału w wyborach lokalnych. Można więc przypuszczać, 
że osoby nieposiadające dokumentów pobytowych, począwszy od 2000 roku, 
fi gurowały w rejestrach miejskich opartych na danych meldunkowych. Niemniej 
jednak ich obecność nie była odnotowana w statystykach pobytowych. 
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Skala poakcesyjnej migracji Polaków do Hiszpanii i ich liczebność

Rozszerzenie Unii Europejskiej w 2004 roku miało istotny wpływ na wzrost 
dynamiki poakcesyjnych migracji Polaków. Zespół badaczy pod kierownictwem 
Marka Okólskiego oszacował, że od daty akcesji do końca 2006 roku z Polski do 
innych krajów członkowskich wyemigrowało ponad milion osób (Grabowska-
-Lusińska, Okólski 2008: 46). Nastąpiło podwojenie się skali „migracji czaso-
wych” w ciągu zaledwie dwóch lat, zaś od 2006 roku wzrosła również skala „mi-
gracji trwałych”. Jak zauważa Okólski, migracje te charakteryzowały się różną 
dynamiką w zależności od kraju docelowego. Wzrost napływu migrantów poakce-
syjnych odnotowano zwłaszcza w tzw. nowych krajach imigracji (Wielka Brytania, 
Irlandia, Holandia, Włochy, Hiszpania, Norwegia). Największy strumień migra-
cyjny skierował się do Anglii i Irlandii, które jako pierwsze otworzyły swoje rynki 
pracy dla obywateli polskich. Oprócz krajów takich, jak Belgia, Holandia, Włochy, 
kraje skandynawskie, na mapie poakcesyjnych wędrówek Polaków znalazła się 
również Hiszpania. Napływ Polaków do tego kraju rozpoczął się przeszło 50 lat 
temu, gdyż pierwsze migracje sięgają lat powojennych XX wieku. Te pionierskie 
migracje o charakterze politycznym nie były znaczące pod względem wielkości 
napływu, stanowiły jednak bazę do tworzenia się późniejszych sieci migranckich. 
Od lat 80. można zauważyć stopniowe powiększanie się zbiorowości Polaków 
w Hiszpanii oraz proces zmiany dominującej formy migracji, z politycznej w za-
robkową (Ramírez Goicoechea 2003: 99–101). Dopiero jednak akcesja Polski do 
Unii Europejskiej oraz zniesienie restrykcji w dostępie do hiszpańskiego rynku 
pracy znacznie zwiększyły napływ Polaków. 

Według dokumentów urzędowych Ministerstwa Pracy i Spraw Społecz-
nych na początku roku 2004 w Hiszpanii mieszkało 15 814 Polaków (0,96% 
wszystkich obcokrajowców). W kolejnych latach obserwuje się szybki wzrost 
ich liczebności, która w 2007 roku wynosiła 70 850 osób (1,78% wszystkich ob-
cokrajowców), zaś pod koniec 2008 roku 86 995 osób (1,94% wszystkich obco-
krajowców). Liczebność Polaków posiadających pozwolenie na pobyt (kartę lub 
autoryzację pobytu bądź certyfi kat rejestracji) w latach 2004–2007 zwiększyła 
się o 55 036 osoby, ponadto w 2008 roku o dalsze 16 145 osób. 
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Tabela 1 

Liczebność osób narodowości polskiej posiadających pozwolenie na pobyt 
(kartę lub autoryzację pobytu bądź certyfi kat rejestracji) w Hiszpanii 

w latach 2004–2008 (stan na koniec grudnia każdego roku)

Rok
Obcokrajowcy Procent Polaków 

w całkowitej liczbie 
obcokrajowców

Wzrost liczebności 
Polaków w stosunku 
do roku poprzedniegoOgół Polacy

2003 1 647 011 15 814 0,96 2 997
2004 1 977 291 23 617  1,19  7 803
2005 2 738 932 34 600  1,26  10 983
2006 3 021 808 48 031  1,59  13 431
2007 3 979 014 70 850  1,78  22 819
2008 4 473 499 86 995  1,94 16 145

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Anuario Estadístico de Inmigración del ańo 
2003–2007 oraz „Informes Trimestrales” 2008, nr 4.

Również dokumenty urzędowe hiszpańskiego Narodowego Instytutu Staty-
stycznego zarejestrowały znaczny wzrost liczebności Polaków zameldowanych 
w Hiszpanii – z 27 862 osób na początku 2004 roku (0,92% wszystkich imigran-
tów) do 78 560 na początku 2008 roku (1,49% wszystkich imigrantów). Oznacza 
to, że w latach 2004–2007 w tym kraju zameldowało się 50 698 imigrantów na-
rodowości polskiej.

Tabela 2 

Liczebność osób narodowości polskiej w Hiszpanii na podstawie danych 
meldunkowych w latach 2003–2008 (stan na 1 stycznia każdego roku)

Rok

Obcokrajowcy Procent Polaków 
w całkowitej

 liczbie
obcokrajowców

Wzrost liczebności 
Polaków w stosunku 
do roku poprzedniegoOgół Polacy

2003 2 664 168 24 897 0,93   6 079
2004 3 034 326 27 862 0,92   2 965
2005 3 730 610 36 477 0,98   8 615
2006 4 144 166 45 797 1,11   9 320
2007 4 519 554 61 464 1,36 15 667
2008 5 268 762 78 560 1,49 17 096

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Revisión del Padrón municipal z lat 2003–
2008.



187Polacy w Hiszpanii w latach 2004–2008

W przypadku procesów migracyjnych, które z natury są bardzo dynamicz-
ne, niezwykle trudno jednoznacznie i trafnie oszacować wielkość napływu. 
O wiele trudniejsze wydaje się, jeśli w ogóle możliwe z racji ograniczeń zawar-
tych w źródłach, oszacowanie napływu uwzględniające różnorodność form mi-
gracji. Oszacowanie skali migracji Polaków do Hiszpanii w latach 2004–2008 
nie jest zadaniem prostym z kilku powodów. Przed rokiem 2004 wielu Polaków 
przebywało w tym kraju bez wymaganych pozwoleń, znajdując zatrudnienie 
w szarej strefi e. Nie byli więc odnotowani w rejestrach Ministerstwa Pracy 
i Spraw Społecznych. Zniesienie ograniczeń w dostępie do rynku pracy i wpro-
wadzenie w 2007 roku obowiązku rejestracji w Centralnym Rejestrze Cudzo-
ziemców sprzyjało procesowi regulacji ich statusu. Strategia „wychodzenia 
z szarej strefy”, jak suponuje M. Okólski (Grabowska-Lusińska, Okólski 2008: 
114–116), przynosi imigrantom wiele korzyści w postaci zmiany statusu, wzrostu 
płac oraz możliwości lepszej alokacji zgromadzonych oszczędności. Niezwykle 
trudno oszacować skalę tego zjawiska ze względu na brak pełnych danych. Nie-
mniej jednak Mikołaj Stanek (2008: 85) szacuje, że w 2006 roku swój status 
uregulowało przynajmniej 5 tysięcy Polaków, pracujących wcześniej w szarej 
strefi e. Dokumenty urzędowe Narodowego Instytutu Statystycznego opracowa-
ne na podstawie rejestrów mieszkańców zawierają informacje o obcokrajowcach 
zameldowanych w Hiszpanii, zarówno tych posiadających, jak i nieposiada-
jących pozwolenia na pobyt. Z tego powodu są one bardziej precyzyjnym źród-
łem informacji o skali migracji Polaków w badanym okresie, niepozbawio-
nym jednak wad. Dane zawarte w tych dokumentach, jak zauważa M. Stanek 
(2008: 83), nie obejmują pracowników podejmujących krótkoterminową pracę 
w dużych metropoliach ani pracowników sezonowych. Wymienieni pracownicy 
z racji krótkotrwałości pobytu nie podlegali obowiązkowi meldunkowemu. 
Wspomniany badacz szacuje, że w 2006 roku liczba zatrudnionych krótkotermi-
nowo na obszarach miejskich nie przekraczała 3500 osób, zaś liczba pracowni-
ków sezonowych wynosiła 10 509 osób. 

Przy szacowaniu skali migracji trzeba również wziąć pod uwagę fakt, że 
w badanym okresie powiększyła się liczba osób narodowości polskiej urodzonych 
w Hiszpanii. Dane meldunkowe wskazują, że w okresie od stycznia 2006 roku 
(3086 osób) ich liczba wzrosła o 1333 osoby i w styczniu 2008 roku kształtowa-
ła się na poziomie 4419 osób. W świetle przytoczonych danych można oszaco-
wać, że w latach 2004–2007 na terytorium Hiszpanii przyjechało w przybliżeniu 
50 tysięcy Polaków. Ponadto w tym okresie urodziło się tam ponad tysiąc dzieci, 
które można uznać za drugie pokolenie polskich imigrantów. Szacunki Główne-
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go Urzędu Statystycznego wskazują na nieco wyższą skalę migracji. Przypuszcza 
się, że w okresie od końca 2004 do końca 2007 roku na terytorium Hiszpanii 
przybyło około 56 tysięcy Polaków (Informacja o rozmiarach 2008). Ponadto 
w 2008 roku do Hiszpanii przybyło kolejne 16 tysięcy imigrantów polskich. 

W latach 2004–2008 do Hiszpanii przybyli, posługując się typologią migra-
cji stworzoną przez Ewę Jaźwińską (2001 za: Górny, Kaczmarczyk 2003: 12), 
zarówno legalni migranci czasowi, jak i osiedleńczy. W pierwszym przypadku 
wyróżnikiem grupy jest przede wszystkim uregulowany prawnie pobyt i legalność 
podejmowanej pracy. Drugi typ odnosi się do grupy migrantów zmierzających 
do osiedlenia się na stałe w innym kraju. W tym przypadku nacisk położony jest 
na status migranta w kraju pochodzenia, a termin oznacza osobę, która przeby-
wając za granicą nie jest członkiem gospodarstwa domowego w Polsce. Niemniej 
jednak cechą wyróżniającą poakcesyjnych imigrantów z grona wcześniej przyby-
łych Polaków jest, jak można przypuszczać, charakterystyczna dla nich strategia 
„intencjonalnej nieprzewidywalności” (Eade i in. 2006, za: Grabowska-Lusińska, 
Okólski 2008: 86). Zgodnie z tą strategią imigrant nie precyzuje swoich planów na 
przyszłość, nie decyduje się na żadną z dostępnych opcji (podjęcia migracji, kon-
tynuowania migracji, zaprzestania migracji i powrotu do kraju, awansu zawodo-
wego w kraju, awansu zawodowego za granicą itp.). Pozostają one dla niego otwarte. 
Imigrant gromadzi kapitał ekonomiczny i społeczny zarówno w kraju imigracji, jak 
i w kraju pochodzenia, nie wykluczając żadnej z życiowych możliwości. Strate-
gia ta wymaga pewnej elastyczności migracyjnej, dlatego ze względu na ograni-
czenia w dostępie do ofi cjalnego rynku pracy i utrudnienia w legalizacji pobytu 
nie mogła zaistnieć w okresie przedakcesyjnym.

Wzrost liczebności Polaków w Hiszpanii w latach 2004–2008, odnotowa-
ny w dokumentach urzędowych obu wymienionych wyżej instytucji, w głównej 
mierze spowodowany był przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej oraz znie-
sieniem w 2006 roku ograniczeń w dostępie do hiszpańskiego rynku pracy dla 
obywateli polskich. Oba zjawiska przyczyniły się do wzrostu mobilności Pola-
ków oraz do wzmożonej migracji „na zachód”, zwłaszcza do bardziej rozwinię-
tych krajów Unii Europejskiej w poszukiwaniu lepszych warunków egzystencji. 
Za przyjęciem postawionej tezy przemawiają dokumenty urzędowe obu instytu-
cji. W 2003 roku odnotowano wzrost liczebności Polaków o około 3 tysiące osób 
w stosunku do roku poprzedniego, w 2004 roku wzrost wyniósł w przybliżeniu 
8 tysięcy osób i nasilał się z każdym kolejnym rokiem. Największy napływ imi-
grantów polskich odnotowano w 2006 i 2007 roku. Według dokumentów Naro-
dowego Instytutu Statystycznego do Hiszpanii przybyło około 15 667 Polaków 



189Polacy w Hiszpanii w latach 2004–2008

w 2006 roku i 17 096 w 2007 roku, natomiast dokumenty Ministerstwa Pracy 
i Spraw Społecznych wykazują, że do Hiszpanii w 2006 roku napłynęło 13 431 
Polaków i 22 819 w 2007 roku. 

Pomijając wskazane powyżej główne determinanty napływu Polaków do 
Hiszpanii w latach 2004–2008, krótko omówione zostaną niektóre czynniki 
o charakterze ekonomicznym i osobistym. Masowa migracja zarobkowa Po-
laków do Anglii i Irlandii, spowodowana wysoką stopą bezrobocia w Polsce, 
doprowadziła do zaostrzenia się konkurencji w zdobyciu zatrudnienia na tych 
rynkach pracy. Skłoniło to Polaków do wyboru kierunków geografi cznych mi-
gracji cieszących się dotąd mniejszą popularnością. Jednym z nich stała się 
Hiszpania. Zmniejszająca się stopa bezrobocia w Hiszpanii oraz szybki rozwój 
gospodarki rolnej, przemysłu budowlanego i turystycznego doprowadził do du-
żego zapotrzebowania na pracę w tych sektorach rynku, czyniąc ten kraj atrakcyj-
nym miejscem celowej migracji. Badania M. Stanka (2008: 94), przeprowadzo-
ne w 2006 roku w Madryckim Regionie Autonomicznym, potwierdzają tezę, że 
głównym motywem migracji Polaków do Hiszpanii były względy ekonomiczne, 
takie jak ucieczka przed bezrobociem, poszukiwanie lepszych warunków życia 
i wyższych płac. Badania ujawniły również inne ważne powody, między innymi 
ciekawość świata i motywy rodzinne (przyjazd w celu dołączenia do członka 
rodzinny). Badania autorki potwierdzają fakt, że przyczyną migracji oprócz mo-
tywacji ekonomicznej były powody natury osobistej i rodzinnej, często w celu 
dołączenia do członka/członków rodziny od dłuższego czasu przebywających 
w Hiszpanii. Kategoria ta obejmuje również migrację mającą na celu dołącze-
nie do partnera (polskiej bądź hiszpańskiej narodowości). Czynnikami przycią-
gającymi imigrantów polskich mogły być też atrakcyjne warunki klimatyczne 
oraz wzajemny pozytywny stosunek do siebie Polaków i Hiszpanów (Nalewajko 
2003: 139–148). 

Rozmieszczenie Polaków w Hiszpanii 

Dokumenty hiszpańskiego Ministerstwa Pracy i Spraw Społecznych oraz 
Narodowego Instytutu Statystycznego wskazują, że w dalszym ciągu najwięk-
szym, ale nie jedynym, skupiskiem imigrantów polskich jest Wspólnota Autono-
miczna Madryt. Kolejne to Katalonia, Walencja oraz Andaluzja. W pozostałych 
wspólnotach autonomicznych Hiszpanii skupiska Polaków wahają się od 0,4 
do 6%. Przypadek Hiszpanii pokazuje utrzymanie się pewnego poakcesyjnego 
status quo. Większość Polaków mieszka w czterech wspólnotach autonomicz-
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nych, które tradycyjnie od lat 90. stanowiły największe skupiska imigracyjnie 
w tym kraju. Można przypuszczać, że proces dyspersji przestrzennej Polaków 
w Hiszpanii zachodzi z pewnym opóźnieniem.

We Wspólnocie Autonomicznej Madryt, według dokumentów Ministerstwa 
Pracy i Spraw Społecznych, na początku 2004 roku mieszkało 55% wszystkich 
osób narodowości polskiej przebywających w Hiszpanii (8686 osób), po upływie 
pięciu lat zamieszkuje ją 32,7% wszystkich Polaków mieszkających w tym kraju 
(28 423 osoby). W latach 2004–2008 w regionie tym osiedliła się największa 
liczba imigrantów narodowości polskiej, łącznie 19 737 osób. Drugim regionem, 
który w badanym okresie odnotował największy wzrost liczebności Polaków 
jest Katalonia. Na początku 2004 roku mieszkało tam 1775 osób narodowości 
polskiej, stanowiąc 11% wszystkich Polaków osiedlonych w Hiszpanii. Pięć lat 
późnej ich liczba wynosiła 13 960 osób, stanowiąc 16% wszystkich imigrantów 
polskiej narodowości osiedlonych w Hiszpanii. W kolejnych wspólnotach auto-
nomicznych najliczniej zamieszkanych przez osoby narodowości polskiej – Wa-
lencji i Andaluzji – przebywało w 2004 roku odpowiednio 7 (1063) i 4% (593) 
wszystkich Polaków, zaś w 2008 roku odpowiednio 9 (7956) i 12,5% (10 858) 
wszystkich Polaków. W badanym okresie w Katalonii liczebność Polaków wzro-
sła o 12 185, w Walencji o 6893, natomiast w Andaluzji o 10 265 osoby. W tych 
czterech regionach autonomicznych przebywało łącznie na początku 2004 roku 
76,62%, zaś pod koniec 2008 roku 70,35% wszystkich osób narodowości polskiej 
mieszkających w Hiszpanii. Dane wskazują na tendencję do stopniowego rozpra-
szania się imigrantów narodowości polskiej po całym terytorium Hiszpanii.

Dokumenty urzędowe hiszpańskiego Narodowego Instytutu Statystycz-
nego potwierdzają obserwacje i tendencje wynikające z analizy dokumentów 
urzędowych Ministerstwa Pracy i Spraw Społecznych. W świetle zawartych 
w nich danych meldunkowych najwięcej imigrantów narodowości polskiej za-
meldowanych było w Wspólnocie Autonomicznej Madryt. W styczniu 2004 ro-
ku w tym regionie zameldowanych było 15 024 Polaków. Cztery lata później, 
w 2008 roku, już 26 582, co oznacza, że ich liczebność wzrosła o 11 558 osób. 
Kolejnymi najliczniej zamieszkałymi przez Polaków regionami Hiszpanii były 
Katalonia, Walencja i Andaluzja, w których w styczniu 2008 roku zameldowa-
nych było odpowiednio: 12 998, 9210 i 7577 osób narodowości polskiej. W ciągu 
czterech lat, od stycznia 2004 roku do stycznia 2008 roku, liczebność zamel-
dowanych w Katalonii Polaków zwiększyła się o 9821, w Walencji o 6329, na-
tomiast w Andaluzji o 6360 osoby.
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Tabela 3 

Liczebność osób narodowości polskiej posiadających pozwolenie na pobyt 
(kartę lub autoryzację pobytu bądź certyfi kat rejestracji) w Hiszpanii 

w latach 2004–2008 według wspólnot autonomicznych 
(stan na koniec grudnia każdego roku)

Wspólnota Autonomiczna 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Ogół 15 814 23 617 34 600 48 031 70 850 86 995
Andaluzja 593 853 1 790 4 103 8 094 10 858
Aragonia 571 950 1 800 2 834 4 302 5 612
Asturia 510 622 757 1 017 1 395 1 713
Baleary 288 605 1 161 1 819 3 374 4 430
Wyspy Kanaryjskie 522 377 682 939 1 892 2 707
Kantabria 59 72 102 155 265 370
Kastylia-La Mancha 430 539 751 1 117 1 604 1 924
Kastylia-León 716 942 1 280 2243 3 218 3 888
Katalonia 1 775 2469 3 392 5 046 9 967 13 960
Walencja 1 063 1775 2 914 4 381 6 295 7 956
Estremadura 37 33 90 146 252 334
Galicja 71 111 178 220 503 715
Madryt 8 686 13 301 18 239 21 830 26 425 28 423
Murcja 152 520 825 1 222 1 785 2 136
Nawarra 138 168 210 382 553 695
Kraj Basków 165 237 339 431 646 910
La Rioja 36 30 46 112 250 321
Ceuta – 1 2 2 5 7
Melilla – 1 3 3 5 17
Brak odpowiedzi 2 11 39 29 20 19

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Anuario Estadístico de Inmigración z lat 
2003–2007 oraz „Informes Trimestrales” 2008, nr 4.

Tabela 4 

Liczebność osób narodowości polskiej w Hiszpanii na podstawie 
danych meldunkowych w latach 2003–2008 według wspólnot autonomicznych 

(stan na 1 stycznia każdego roku)

Wspólnota 
Autonomiczna 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

1 2 3 4 5 6 7
Ogół 24 897 27 862 36 477 45 797 61 464 78 560
Andaluzja 935 1 217 1 901 2 916 5 008 7 577
Aragonia 656 847 1 159 1 423 2 415 3 873
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1 2 3 4 5 6 7
Asturia 387 408 591 842 1 073 1 313
Baleary 625 733 1 142 1 725 2 608 3 513
Wyspy Kanaryjskie 471 496 784 1 147 1 814 2 681
Kantabria 40 75 111 149 249 350
Kastylia-La Mancha 726 806 1 061 1 392 1 888 2 505
Kastylia-León 881 954 1 296 1 677 2 534 3 447
Katalonia 2 448 3 177 4 607 6 273 9 745 12 998
Walencja 2 515 2 881 4 104 5 436 7 222 9 210
Estremadura 54 72 102 145 231 308
Galicja 83 119 170 241 346 618
Madryt 14 247 15 024 18 059 20 657 2 3690 26 582
Murcja 258 423 649 868 1390 1 965
Nawarra 240 286 320 362 525 668
Kraj Basków 285 293 339 416 481 613
La Rioja 46 51 80 123 239 321
Ceuta 0 0 1 2 2 8
Melilla 0 0 1 3 4 10

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Revisión del Padrón municipal z lat 2003–
2008.

Analizowane dane wskazują, że Wspólnota Autonomiczna Madryt, tra-
dycyjnie od lat największe skupisko polskiej imigracji, traci swoje znaczenie 
jako docelowe miejsce osiedlenia, natomiast Katalonia i Andaluzja stają się 
ważnymi ośrodkami imigracji polskiej w Hiszpanii. Wniosek ten można po-
twierdzić rozpatrując dane mówiące o tym, o ile zwiększyła się liczba osób 
narodo wości polskiej w poszczególnych wspólnotach w analizowanym okresie. 
W Autonomicznym Regionie Madryt liczba Polaków w 2004 roku zwiększyła się 
o 4615 osób, w 2005 o 4938, w 2006 o 3591, w 2007 o 4595, zaś w 2008 roku 
o 1998. W Katalonii liczba ta zwiększyła się odpowiednio o 694, 923, 1654, 4921 
i 3993 osoby, w Andaluzji w omawianych latach zanotowano wzrost o 260, 937, 
2313, 3991 i 2764 osoby. Można zauważyć, że od 2007 roku tempo wzrostu li-
czebności Polaków w regionie madryckim jest mniejsze niż w regionach Katalonia 
i Andaluzja. Tendencja ta, określana przez M. Okólskiego (Grabowska-Lusińska, 
Okólski 2008: 99) mianem „strategii opóźnionej dyspersji przestrzennej”, ujaw-
nia się także analizie dokumentów urzędowych hiszpańskiego Narodowego Insty-
tutu Statystycznego. We Wspólnocie Autonomicznej Madryt w kolejnych latach 
(od stycznia 2004 do stycznia 2008) liczba zameldowanych imigrantów narodo-
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wości polskiej zwiększała się kolejno o 3035, 2598, 3033 i 2892 osoby, w Kata-
lonii o 1430, 1666, 3472 i 3253 osoby, natomiast w Andaluzji o 684, 1015, 2092 
i 2569 osób. Zatem dopiero od 2007 roku można zaobserwować opóźnioną, 
w stosunku do akcesji, dyspersję przestrzenną. Polega ona na „rozlewaniu 
się” strumienia migracyjnego do innych (niż Madryt i jego okolice) regionów 
Hiszpanii, szczególnie Katalonii i Andaluzji. Świadczyć to może o rozwijaniu 
i roz pościeraniu się sieci migranckich, na które składają się nieformalne kontakty 
pomiędzy uczestnikami migrancji, oraz o wzrastającej roli infrastruktury agencji 
pośrednictwa pracy jako czynnika decydującego o wyborze regionu osiedlenia. 

Wspólnoty autonomiczne Andaluzja, a w szczególności Katalonia stają się 
ważnymi ośrodkami życia imigracji polskiej w Hiszpanii. Co przyciąga polskich 
imigrantów w te regiony? Wspólnota Autonomiczna Katalonia przyciąga Pola-
ków niską stopą bezrobocia, chłonnym rynkiem pracy i możliwościami rozwo-
ju zawodowego. Jest jednym z najbogatszych regionów Hiszpanii, co wiąże się 
z wysokimi płacami, lecz również ze wzrostem kosztów utrzymania. Dodatko-
wym atutem jest bogata oferta kulturalna i edukacyjna. Natomiast Andaluzja jest 
regionem rolniczym o rozwiniętej infrastrukturze turystycznej. Czynniki, które 
przyciągają imigrantów to: stosunkowo niski koszt życia i łatwość zatrudnienia 
w branży turystycznej, usługowej i rolnej. W prowincji Huelva wiele Polek od 
dawna znajduje zatrudnienie w sektorze rolnym. Ponadto bogaty dorobek kultu-
rowy, piękny krajobraz i sprzyjające warunki klimatyczne tego regionu przycią-
gają osoby, które osiągając odpowiedni status materialny, „uciekają” z wielkich 
aglomeracji miejskich do miejscowości spokojniejszych, o większych walorach 
krajobrazowych. 

Podsumowanie

Dokumenty urzędowe obu instytucji wyraźnie wskazują na znaczny wzrost 
liczebności Polaków w Hiszpanii po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej 
w 2004 roku. Przeprowadzona analiza pozwala oszacować, że w latach 2004–
2008 na terytorium Hiszpanii napłynęło około 60–65 tysięcy imigrantów polskiej 
narodowości, a ich liczebność w 2008 roku wynosiła 87 tysięcy. Napływ imi-
grantów polskich spowodowany był głównie dwoma czynnikami: akcesją Pol-
ski do Unii Europejskiej oraz otwarciem hiszpańskiego rynku pracy dla polskich 
pracowników w 2006 roku. W znacznym stopniu na wielkość migracji wpłynęły 
również czynniki ekonomiczne (poszukiwanie lepszych warunków życia i płac) 
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i osobiste (ciekawość świata, przyjazd współmałżonka bądź innych członków 
rodziny, związek z Hiszpanem bądź osobą mieszkającą w Hiszpanii).

Rozpatrując imigrantów polskich pod względem ich rozmieszczenia tery-
torialnego, dokumenty urzędowe obu instytucji zgodnie wskazują cztery wspól-
noty autonomiczne będące głównymi skupiskami Polaków: Madryt, Katalonia, 
Walencja i Andaluzja. Dokumenty te wskazują również, że poakcesyjne strumie-
nie migracyjne Polaków ulegają stopniowej, opóźnionej dyspersji. Od 2007 roku 
powoli zmniejsza się napływ Polaków do głównego, tradycyjnie największego 
skupiska imigracji – Madrytu i jego okolic, wzrasta zaś w pozostałych regionach 
Hiszpanii, szczególnie w Andaluzji i Katalonii. Wspólnoty autonomiczne Anda-
luzja i Katalonia stają się, obok Madrytu, ważnymi ośrodkami życia imigracji 
polskiej. 

Opisane powyżej procesy i tendencje mogą w najbliżej przyszłości ulec 
zmianie z uwagi na pogarszającą się od 2008 roku sytuację gospodarczą Hiszpa-
nii. Kryzys w dużym stopniu dotknął hiszpańskiego rynku nieruchomości, rynku 
motoryzacyjnego oraz usługowego. Sektorem, który najbardziej ucierpiał jest bu-
downictwo. Kryzys przejawia się w szybko wzrastającej stopie bezrobocia, która 
w grudniu 2008 roku kształtowała się na poziomie 14,7%. W marcu 2009 roku 
stopa bezrobocia w Hiszpanii wyniosła 17,4%, osiągając największy wśród kra-
jów Unii Europejskiej poziom (Eurostat). Ponadto alarmujące są prognozy, które 
przewidują, że do końca bieżącego roku bezrobocie w tym kraju może wzrosnąć 
do 20%. Zwolnienia w branży budowlanej, jednym z głównych sektorów zatrud-
nienia osób narodowości polskiej, mogą przyczynić się do zatrzymania napły-
wu Polaków, a nawet spowodować ich odpływ do innych krajów Unii Europej-
skiej bądź powrót do Polski. Dodatkową zachętą do reemigracji mogą stać się, 
wprowadzone przez rząd hiszpański, zmiany w regulacjach dotyczących zasad 
pobierania zasiłków socjalnych. Nowe regulacje przyznają imigrantom, którzy 
zdecydują się na powrót do kraju, prawo do pobrania pełnego zasiłku dla bez-
robotnych w dwóch ratach: 40% w Hiszpanii i 60% po powrocie do swego kraju 
pochodzenia.

Powyższego scenariusza nie potwierdzają badania Polscy emigranci 
w Europie (2008) fi rmy sondażowej Polskie Badania Internetu, przeprowadzone 
w grudniu 2008 roku wśród polskich emigrantów mieszkających w jednym 
z 11 krajów Europy Zachodniej. W sondażu internetowym przebadano 550 Po-
laków mieszkających w Hiszpanii, należy jednak podkreślić, że uczestniczyli 
w nim w większości ludzie młodzi i dobrze wykształceni. Okazuje się, że w więk-
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szości nie zamierzają oni wracać do Polski – 32% respondentów zadeklarowało, 
że zamierza pozostać w Hiszpanii na stałe, do roku chce wrócić 12%, a 14% 
w ciągu najbliższych czterech lat. Polacy, którzy chcą pozostać w Hiszpanii po-
mimo kryzysu gospodarczego, to osoby wykształcone, które zdołały ułożyć sobie 
życie w tym kraju. Wierzą w swoje możliwości, a pobyt w Hiszpanii wiąże się 
dla nich z dużymi korzyściami materialnymi. Chęć powrotu do kraju wyrażają 
natomiast osoby gorzej wykształcone, których pobyt w Hiszpanii jest stosunko-
wo krótki, słabo znające język hiszpański. Czy poakcesyjni migranci pozostaną 
w Hiszpanii? Dziś trudno odpowiedzieć na to pytanie. Dopiero przyszłość dostar-
czy nam informacji o decyzjach i strategiach postępowania Polaków, którzy po 
1 maja 2004 roku zdecydowali się zamieszkać w Hiszpanii.
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POLACY W HISZPANII W LATACH 2004–2008

Streszczenie

Artykuł porusza zagadnienia związane z najnowszą migracją Polaków na tery torium 
Hiszpanii, koncentrując się na dwóch aspektach tego procesu: ich skali i rozmieszczeniu. 
W oparciu o analizę dokumentów urzędowych dwóch instytucji hiszpańskich zajmujących 
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się problematyką migracyjną, autorka stara się odpowiedzieć na pytanie o liczbę Polaków 
mieszkających w Hiszpanii, oszacować ich napływ w ciągu czterech lat, które upłynęły 
od rozszerzenia Unii Europejskiej, oraz uzyskać informacje na temat ich rozmieszczenia 
w nowym kraju. 

Słowa kluczowe: Polacy w Hiszpanii, imigracja, migracja poakcesyjna, rozmieszczenie 
terytorialne, skala napływu migracyjnego

POLES IN SPAIN IN THE YEARS 2004–2008

Summary 

The article describes the issues associated with the latest migration of Poles to Spain 
focusing on two aspects of the process: its scale and location. According to the analysis 
of formal documents belonging to two Spanish institutions researching on the matter 
of immigration issues, it is attempted in the paper to fi nd an answer to the following ques-
tions: what the number of Poles currently living in Spain is, how to estimate their infl ux 
during the past 4 years since the expansion of the EU and how to gain information about 
their displacement in Spain. 

Keywords: Poles in Spain, immigration, migration after Poland’s accession to the EU, 
territorial location, scale of migration infl ux




