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ORAZ WARUNKI BYTOWE POLSKICH 
EMIGRANTÓW ZAROBKOWYCH 
W ŚWIETLE BADAŃ WŁASNYCH
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Wprowadzenie 

Zjawisko	migracji	jest	nieodłącznym	elementem	zgloba-
lizowanej	 gospodarki.	 Decyzje	 o  migracji	 wynikają	 z  róż-
nych	 przesłanek	 politycznych,	 ekonomicznych,	 społecz-
nych	czy	rodzinnych.	W ostatnich	latach	w Polsce	dominują	
zagraniczne	 migracje	 zarobkowe	 (emigracje	 zarobkowe),	
których	 celem	 jest	 poprawa	 sytuacji	 życiowej	 własnej	
i członków	rodziny.	Migracje	te	w dużej	mierze	zdetermino-
wane	są	następującymi	czynnikami:	zróżnicowanym	pozio-
mem	życia	ludności	w skali	całego	świata	(mierzonym	naj-
częściej	poziomem	PKB	per capita),	wysokością	płac,	wiel-
kością	 stopy	 bezrobocia,	 poprawą	 perspektyw	 rozwojo-
wych	 oraz	 łatwością	 i  szybkością	 przemieszczania	 się.	
Zagraniczne	migracje	zarobkowe	stwarzają	pewne	szanse,	
ale	także	zagrożenia	zarówno	z punktu	widzenia	jednostki,	
jak	i całej	gospodarki.

Obszarem	Polski	o znacznym	nasileniu	procesów	migra-
cyjnych	jest	województwo	podkarpackie.	Trudna	sytuacja	na	
rynku	pracy,	wysokie	bezrobocie,	najniższe	wynagrodzenie	
miesięczne	brutto	w skali	kraju,	niski	poziom	rozwoju	spo-
łeczno-gospodarczego	województwa	to	ważniejsze	uwarun-
kowania	 migracji	 zagranicznych.	 Grupą	 społeczną,	 której	
szczególnie	dotyczy	problem	emigracji	są	ludzie	młodzi.	

W  niniejszym	 artykule	 skoncentrowano	 się	 na	 rozpo-
znaniu	głównych	celów	i motywów	wyjazdów	zarobkowych	
Polaków	z regionu	Podkarpacia,	a także	na	pokazaniu	 ich	
warunków	bytowych	na	emigracji.	Zasadnicza,	empiryczna	
część	 publikacji	 została	 opracowana	 na	 podstawie	 wyni-
ków	badań	bezpośrednich	przeprowadzonych	wśród	emi-
grantów	polskich	mieszkających	w Wielkiej	Brytanii.	Przed-
stawiono	je	na	tle	badań	emigracji	ludności	Polski	ogółem,	
prowadzonych	przez	Główny	Urząd	Statystyczny	(GUS).

Emigracje zarobkowe – zarys problemu

Definicje i typologia zjawiska migracji

Procesy	migracyjne	i wynikające	z nich	wielowymiarowe	
skutki	 –	 polityczne,	 społeczne	 i  gospodarcze,	 stanowią	
tematykę	 badań	 prowadzonych	 w  wielu	 dyscyplinach	
naukowych.	Migracja	jest	przedmiotem	analiz	specjalistów	
w  zakresie	 geografii,	 demografii,	 socjologii,	 politologii	 czy	

ekonomii.	W każdej	z tych	dyscyplin	powstają	właściwe	dla	
niej	opisy	i definicje	tego	zjawiska.

W  naukach	 geograficznych	 migracja	 definiowana	 jest	
jako	 przestrzenne	 przemieszczenia	 ludności1.	 Z  punktu	
widzenia	 demografów	 migracja	 jest	 naturalnym	 zjawi-
skiem,	 dokonującym	 się	 w  przestrzeni	 geograficznej,	
oddziałującym	na	strukturę	ludnościową	państw	przyjmu-
jących	i wysyłających.	Dotyczy	ona	zmiany	stałego	miejsca	
zamieszkania	i miejsca	czasowego	pobytu2.	Dla	socjologów	
istotne	znaczenie	ma	zbadanie	uwarunkowań	podejmowa-
nia	decyzji	o migracji	i ich	wpływu	na	funkcjonowanie	spo-
łeczeństw3.	 Z  kolei	 politolodzy	 (np.	 M.	 Okólski4)	 opisują	
migrację	jako	dziedzinę,	w której	swoją	aktywność	wykazu-
ją	 instytucje	 publiczne,	 zwłaszcza	 rządy	 poszczególnych	
państw,	prowadząc	politykę	migracyjną.	W naukach	ekono-
micznych	 pojęcie	migracji	 jest	 definiowane	w  skali	mikro	
lub	makro.	W ujęciu	mikroekonomicznym	migracja	stanowi	
inwestycję	zwiększającą	produktywność	ludzkich	zasobów.	
Badanym	 podmiotem	 jest	 jednostka,	 która	 –	 kalkulując	
zyski	 i  straty,	będące	skutkiem	migracji	 –	dąży	do	maksy-
malizacji	zysku.	Z perspektywy	makroekonomicznej	migra-
cja	jest	postrzegana	jako	przepływ	czynnika	produkcji5.

Warto	również	wspomnieć	o najczęściej	występujących	
kryteriach	podziału	migracji,	 czyli	obszarze,	 którego	doty-
czy	przemieszczanie	się	(z uwzględnieniem	granic	admini-
stracyjnych),	 długości	 trwania	 pobytu	 oraz	 przyczynach	
wyjazdu6.	 I  tak,	ze	względu	na	obszar,	na	 jakim	zachodzą	
migracje,	można	je	podzielić	na	wewnętrzne	oraz	zewnętrz-
ne7.

Zgodnie	z przyjętą	definicją	Małachowskiego8	migracje	
wewnętrzne	 to	 te,	 które	 występują	 w  granicach	 jednego	
kraju.	Autor	wskazuje	także	ich	kierunki:	ze	wsi	do	miasta,	
z miasta	 do	wsi,	 ze	 wsi	 do	wsi	 oraz	 z miasta	 do	miasta.	
Z kolei	migracje	zewnętrzne	(zagraniczne),	według	określe-
nia	GUS,	polegają	na	przemieszczaniu	się	ludności	w związ-
ku	ze	zmianą	kraju	zamieszkania9. Holzer	natomiast	defi-
niując	migracje	zagraniczne	podkreśla,	że	celem	tego	typu	
wyjazdów,	 podczas	 których	 zostaje	 przekroczona	 granica	
państwa,	jest	stała	zmiana	miejsca	pobytu.	Zgodnie	z tym	
kryterium	 migracje	 zewnętrzne	 nie	 obejmują	 wyjazdów	
krótkookresowych.	 W  piśmiennictwie,	 częściej	 przytacza-
nym	 określeniem	 migracji	 zewnętrznych	 jest	 m.in.	 opis	
zaproponowany	przez	 Jaźwińską,	Łukowskiego	 i Okólskie-
go10,	zgodnie	z którym	pojęcie	to	objaśnia	się	jako	wyjazd	
za	granicę	w celach	innych	niż	turystyczno-wypoczynkowy	
bez	względu	na	długość	pobytu	poza	granicami	kraju.	

W  literaturze	 przedmiotu	wyodrębnia	 się	 następujące	
formy	migracji:	emigrację,	imigrację,	reemigrację,	repatria-
cję,	 deportację	 i  uchodźctwo11.	 Do	 najczęściej	 wyróżnia-
nych	i opisywanych	zalicza	się	emigrację	i imigrację.	Pojęcia	
te	są	zróżnicowane,	wieloaspektowe	i stwarzają	wiele	wąt-
pliwości.

JEDNOLITY RYNEK EUROPEJSKI



14 Unia Europejska.pl Nr 1 (242) 2017

W literaturze	przedmiotu	często	jednak	występują	defi-
nicje	 stosowane	 przez	 GUS,	 według	 których	 emigracja	
określana	jest	jako	wyjazd	za	granicę	w celu	zamieszkania	
na	 stałe	 lub	 na	 pobyt	 czasowy,	 natomiast	 imigracja	 jako	
przyjazd	z zagranicy	do	kraju	w celu	zamieszkania	na	stałe	
lub	na	pobyt	czasowy12.

Przyjmując	za	kryterium	długość	pobytu,	migracje	dzie-
li	 się	 także	na	długookresowe	 i  krótkookresowe.	 Zgodnie	
z definicją	ONZ	i UE	za	migracje	krótkookresowe	uznaje	się	
wyjazdy	 poza	 granicę	 kraju	 zamieszkania	 na	 okres	 od	 3	
miesięcy	 do	 1	 roku.	 Migracje	 długookresowe	 występują	
natomiast,	gdy	dana	osoba	wyjeżdża	poza	granicę	kraju	na	
rok	bądź	dłużej	lub	wyjeżdża	na	pobyt	stały13.

Jedną	 z  najważniejszych	 i  najczęściej	 przytaczanych	
w literaturze	przedmiotu	klasyfikacji	zjawiska	migracji	 jest	
podział	na	migrację	o  charakterze	ekonomicznym	 i poza-
ekonomicznym,	 czyli	 o  podłożu	 politycznym,	 rodzinnym	
i religijnym14.	Migracje	ekonomiczne	(często	określane	jako	
zarobkowe)	 są	 spowodowane	 chęcią	 uzyskania	 wyższych	
dochodów	i poprawy	warunków	życia	migranta.	Przepływy	
ludności	w celach	zarobkowych	między	różnymi	regionami	
–	 państwami	 wynikają	 z  różnego	 poziomu	 ich	 rozwoju	
gospodarczego.	 Jak	zauważa	Deszczyński,	czynniki	ekono-
miczne	 są	 jednymi	 z  najstarszych	 przesłanek	 migracji15.	
Chęć	polepszenia	swojej	sytuacji	bytowej	jest	również	naj-
częstszym	motywem	współczesnych	migracji16.

Z migracjami	o charakterze	ekonomicznym	związane	sa	
także	migracje	rodzinne,	których	głównym	celem	jest	zakła-
danie	lub	łączenie	rodzin.

Z  kolei	migracje	 polityczne	 spowodowane	 są	 sytuacją	
polityczną	 danego	 kraju,	 nieodpowiadającą	 migrującym.	
Głównymi	 przyczynami	 wyjazdów	 politycznych	 są	 wojny,	
ale	mogą	nimi	być	także	prześladowania	(np.	zwolenników	
określonych	poglądów)	lub	różne	inne	formy	dyskryminacji	
w czasie	pokoju.	

Natomiast	migracje	o charakterze	religijnym	występują	
wówczas,	gdy wyznawcy	określonej	religii	czują	się zagro-

żeni	na obszarze	danego	kraju.	By nie	czuć	zagrożenia	i nie	
zmieniać	 wyznania,	 decydują	 się	 na  opuszczenie	 dotych-
czasowej	ojczyzny.	W ramach	tego	typu	migracji	wyróżnia	
się	migracje	dobrowolne	lub	przymusowe.	Pierwsza	forma	
obejmuje	przemieszczania	się	ludności,	która	pragnie	prze-
bywać	wśród	współwyznawców	danej	 religii.	Z kolei	przy-
musowe	 przesiedlenia	 ludności	 wynikają	 z  prześladowań	
wyznawców	innych	religii	w danym	kraju17.

Rozmiary i kierunki emigracji z Polski w świetle 
statystyk GUS

Niżej	przedstawiono	wyniki	badań	GUS	dotyczące	emi-
gracji	Polaków	w latach	2007-2014.	W tabeli	1	zaprezento-
wano	dane	o emigracji	z Polski	na	pobyt	stały18,	obejmują-
ce	 tzw.	 strumienie	 emigracyjne	 w  latach	 2007-201419,	
uwzględniające	fakty	związane	z emigracją	(m.in.	wymeldo-
wania	z pobytu	stałego	w związku	z wyjazdem	za	granicę).	
Dodatkowo	 uzupełnieniem	 powyższych	 danych	 są	 także	
informacje	opisujące	rozmiary	imigracji	na	pobyt	stały	oraz	
salda	migracji.	 Z przedstawionych	danych	wynika,	 że	naj-
większą	liczbę	emigrantów	z Polski	na	pobyt	stały	w anali-
zowanych	 latach	 odnotowano	w  2007  r.	 –	 ponad	 35	 tys.	
osób.	 Znaczne	 rozmiary	 emigracji	 oszacowano	 także	
w 2013	roku	–	ponad	32	tys.	wyjeżdżających	i w 2014	roku	
–	niewiele	ponad	28	tys.	

Według	 danych	 GUS	 w  latach	 2010-2014	 najbardziej	
popularnymi	krajami	emigracji	Polaków	były:	Niemcy	(36%	
wyjeżdżających),	Wielka	Brytania	(26%),	Stany	Zjednoczone	
(7%),	Irlandia	(4%)	i Kanada	(3%)20.	

W	 tabeli	 2	 przedstawiono	 również	 szacunkową	 liczbę	
mieszkańców	Polski	przebywających	czasowo	na	emigracji	
za	granicą	w latach	2007-201521.	Dane	te	obejmują	osoby,	
które	 zachowując	 zameldowanie	 na	 pobyt	 stały	w  Polsce	
przebywały	poza	krajem	dłużej	niż	3	miesiące	(nie	obejmu-
ją	 więc	 emigrantów	 sezonowych,	 których	 pobyt	 w  kraju	
emigracji	trwa	zazwyczaj	do	3	miesięcy).	

Tabela 1 

Rozmiary emigracji Polaków na pobyt stały w latach 2007-2014

Polska

Lata Emigracja Imigracja Saldo	migracji

2007 35	480 14	995 -	20	485

2008 30	140 15	275 -	14865

2009 18	620 17	424 -1196

2010 17	360 15	246 -	2114

2011 19	858 15	524 -	4334

2012 21	206 14	583 -	6617

2013 32	103 12	199 -	19	904

2014 28	080 12	330 -15	750

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS, Rocznik Demograficzny 2016, GUS, Warszawa 2016, s. 431-461.
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Zamieszczone	 w  tabeli	 2	 szacunkowe	 dane	 wyraźnie	
wskazują,	że	w analizowanym	okresie	poza	granicami	Pol-
ski	przebywało	czasowo	ponad	2	mln	mieszkańców	naszego	

kraju.	W końcu	2015	roku	za	granicą	przebywało	2	397	tys.	
osób	 (pobyt	 powyżej	 3	 miesięcy),	 tj.	 o  3,3%	 więcej	 niż	
w 2014	roku	i o ponad	14%	więcej	niż	w 2010	roku.	

Tabela 2

Rozmiary emigracji z Polski na pobyt czasowy w latach 2007-2015 (stan na koniec roku), dane szacunkowe

Kraj	przebywania
Liczba	emigrantów	w tys.

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Ogółem 2270 2210 2100 2000 2060 2130 2196 2320 2397

w tym	Europa 1925 1887 1765 1685 1754 1816 1891 2013 2098
w tym:	
Wielka	Brytania
Niemcy
Holandia
Irlandia
Włochy
Francja
Belgia
Austria

580
490
	98
200
	87
	55
	31
	39

690
490
108
180
	88
	56
	33
40

650
465
	98
140
	88
	60
	34
	36

580
440
	92
133
	92
	60
	45
	29

625
470
	95
120
	94
 62
	47
	25

637
500
	97
118
	97
	63
	48
	28

642
560
103
115
	96
	63
	49
	31

685
614
109
113
	96
	63
	49
	34

720
655
112
111
	94
	64
	52
	36

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Rozmiary i kierunki czasowej emigracji z Polski, GUS, Warszawa, 2016,  
http://stat.gov.pl/files/gfx/portalinformacyjny/pl/ [dostęp: 12.01.2017].

Jeśli	 chodzi	 o  kierunki	 emigracji,	 to	 dane	 za	 2015	 rok	
potwierdzają	 tendencje	z  lat	poprzednich	–	 zdecydowana	
większość	emigrantów	z Polski	 (blisko	88%)	wyjechała	do	
krajów	europejskich	na	pobyt	czasowy.	Przy	czym	najwię-
cej	 osób	 przebywało	 w:	 Wielkiej	 Brytanii,	 Niemczech,	
Holandii,	Irlandii	i Włoszech.	

Należy	 również	 wspomnieć,	 że	 w  województwie	 pod-
karpackim	(opinie	 jego	mieszkańców	przebywających	cza-
sowo	na	emigracji	były	przedmiotem	badań	bezpośrednich	
prowadzonych	przez	autorkę	artykułu,	o czym	dalej)	odno-
towano	podobne	tendencje	w przepływach	emigracyjnych,	
jak	w przypadku	ludności	Polski	ogółem22.

Emigracje zarobkowe mieszkańców z regionu 
Podkarpacia do Wielkiej Brytanii – badania własne

Metodyka badawcza 

Podstawowy	 materiał	 źródłowy	 na	 potrzeby	 przepro-
wadzonych	analiz	pozyskano	dzięki	badaniom	bezpośred-
nim	 (pilotażowym)	przeprowadzonym	w Wielkiej	Brytanii,	
w dwóch	miastach	–	w Liverpoolu	 i Manchesterze.	Próbę	
badawczą	 stanowiła	 grupa	103	osób,	mieszkańców	woje-
wództwa	podkarpackiego	 (zameldowanie	 na	pobyt	 stały),	
którzy	 wyemigrowali	 do	 Anglii	 na	 okres	 dłuższy	 niż	 trzy	
miesiące.	Metodą	badawczą	była	ankieta,	zaś	 jako	 instru-
ment	pomiarowy	wykorzystano	kwestionariusz	ankietowy	
obejmujący	 17	 pytań	 adekwatnych	 do	 badanej	 tematyki.	
Ankieta	 została	 przeprowadzona	 przez	 autorkę	 artykułu	

oraz	 przeszkolonych	 w  tym	 celu	 ankieterów23.	 Okresem	
badawczym	był	październik	i listopad	2015	roku.	

Zebrany	 materiał	 badawczy,	 po	 uprzedniej	 redukcji,	
posłużył	do	utworzenia	bazy	danych.	Analizę	badań	ankie-
towych	 przeprowadzono	 przy	 wykorzystaniu	 programu	
STATISTICA.	Dla	większości	pytań	polegała	ona	na	zestawie-
niu	 procentowych	 rozkładów	 udzielanych	 odpowiedzi	
w  porównywanych	 grupach	 i  ocenie	 istotności	 różnic	
pomiędzy	nimi	za	pomocą	testu	niezależności	chi-kwadrat;	
natomiast	dla	cech	mających	charakter	porządkowy	zasto-
sowano	test	Kruskala-Wallisa24.

Analiza i ocena wyników badań bezpośrednich 
w środowisku polskich migrantów zarobkowych 
w Wielkiej Brytanii 

Jak	 wspomniano,	 celem	 prowadzonych	 badań	 empi-
rycznych	było	określenie	głównych	 zamierzeń	 i motywów	
wyjazdów	 zarobkowych	 Polaków	 z  regionu	 Podkarpacia	
oraz	pokazanie	ich	warunków	bytowych	w kraju	emigracji.	

Charakteryzując	 respondentów,	 należy	 nadmienić,	 iż	
w  grupie	 103	 ankietowanych	 58%	 stanowiły	 kobiety	 
(59	 osób)	 zaś	 42%	 mężczyźni	 (44	 osoby).	 Zdecydowana	
większość	 to	 osoby	 młode	 (63	 respondentów	 –	 tj.	 około	
62%	badanych),	należące	do	przedziału	wiekowego	od	20	
do	29	lat.	Z kolei	osoby	mające	od	30	do	39	lat	stanowiły	
31%	 (32	 emigrantów	 z  regionu	 Podkarpacia),	 natomiast	
ankietowani	powyżej	40	lat	–	7%	próby	badawczej	(8	osób).	
Ponad	 50%	 stanowiły	 osoby	 z  wykształceniem	 średnim	 
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Wykres 2

Główne cele wyjazdu do kraju emigracji

* Suma nie wynosi 100%, gdyż można było wskazać dowolną liczbę wariantów odpowiedzi.

Źródło: Opracowanie własne.

Wykres 1

Struktura ankietowanych według wykształcenia

Źródło: opracowanie własne.
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(52	osoby),	zaś	41%	z wykształceniem	wyższym	(43	respon-
dentów).	 Najmniejszą	 grupę	 stanowili	 respondenci	
z wykształceniem	podstawowym	lub	zawodowym,	tylko	7%	
(8	osób	–	wykres	1).

Analizując	wyniki	badań,	należy	zauważyć,	 iż	głównym	
celem	wyjazdu	respondentów	do	kraju	emigracji	była	chęć	
stabilizacji	 materialnej	 (67%	 odpowiedzi).	 Ważne	 okazały	
się	 także	 nauka	 języka	 obcego	 (41%)	 oraz	 „sprawdzenie	
własnych	sił”	(20%)	–	wykres	2.

Ponadto	 należy	 podkreślić,	 że	 wśród	 wszystkich	 cech	
charakteryzujących	ankietowanych,	jedynie	ich	wykształce-

nie	różnicuje	w sposób	istotny	między	badanymi	odpowie-
dzi	dotyczące	celu	emigracji,	ale	tylko	w przypadku,	gdy	jedną	
z przyczyn	wyjazdu	jest	nauka	języka	obcego	(tabela	3).	Oka-
zuje	 się,	 że	 osoby	 z  wyższym	 wykształceniem	 wybierały	
częściej	 jako	przyczynę	emigracji	naukę	 języka	angielskie-
go.

Ankietowani	 odpowiadali	 także	 na	 pytanie	 o  czynniki	
(okoliczności)	decydujące	o wyjeździe	za	granicę.	W wykre-
sie	 3	 zestawiono	 odpowiedzi	 emigrantów	 z  regionu	 Pod-
karpacia.	

Tabela 3

Cele wyjazdu do kraju emigracji w odniesieniu do wykształcenia ankietowanych - test chi -kwadrat

Główne	cele	wyjazdu	za	granicę
Wykształcenie p-współczynnik 

testowy  
chi-kwadrat

wyższe średnie	lub	niższe
N-liczność % N-liczność %

Podjęcie	pracy	 2 5,7% 6 11,8% 0,3426
Zarobienie	na	zakup	mieszkania	w Polsce 3 8,6% 5 9,8% 0,8467
Nauka	zawodu 3 8,6% 2 3,9% 0,3653
Nauka języka obcego 19 54,3% 16 31,4% 0,0336*
Dołączenie	do	grupy	przyjaciół 0 0,0% 3 5,9% 0,1441
Sprawdzenie	własnych	sił 8 22,9% 9 17,6% 0,5512
Ustabilizowanie	materialne 23 65,7% 35 68,6% 0,7770
Inne 0 0,0% 2 3,9% 0,2359

Źródło: Opracowanie własne.

Wykres 3

Czynniki wpływające na wyjazd za granicę

Źródło: Opracowanie własne.
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Z  prezentowanych	 danych	 wynika,	 że	 najważniejszym	
motywem	wyjazdu	 była	 niekorzystna	 sytuacja	materialna	
w Polsce	(48%	ankietowanych),	na	drugim	miejscu	respon-
denci	wybrali	„brak	szans	na	stałą	pracę	w kraju”	(22%),	zaś	
na	trzecim	–	„dokonane	zmiany	we	własnym	życiu”	–	17%.	

Przeprowadzone	 analizy	 wykazują	 również,	 że	 Wielka	
Brytania	była	docelowym	krajem	emigracji	dla	70%	bada-
nej	grupy	osób	(wykres	4).	Ponadto	decyzja	o wyjeździe	za	
granicę	 dla	 większości	 ankietowanych	 (81%)	 była	 decyzją	
zaplanowaną.	

Głównym	 źródłem	 utrzymania	 polskich	 emigrantów	
w  Wielkiej	 Brytanii	 były	 zarobki	 bieżące	 otrzymywane	
z pracy	stałej	(tabela	4).	

W prowadzonych	analizach	badano	także	istotność	róż-
nic	 między	 odpowiedziami	 respondentów	 dotyczącymi	
źródeł	 utrzymania	 na	 emigracji,	 uwzględniając	 cechy	
demograficzne	ankietowanych	(płeć,	wiek	i wykształcenie).	
Wykorzystano	w  tym	 celu	 test	 niezależności	 chi-kwadrat.	
Z badań	wynika,	że	płeć	i wiek	nie	różnicują	istotnie	staty-
stycznie	źródeł	utrzymania	emigrantów	w Anglii.	Natomiast	

Wykres 4

Rozkład odpowiedzi na pytanie, czy Wielka Brytania była docelowym krajem emigracji

Źródło: Opracowanie własne.

Tabela 4

Główne źródło utrzymania emigrantów w Wlk. Brytanii - analiza z wykorzystaniem testu chi -kwadrat

Główne	źródło	utrzymania

Wykształcenie	
(p-współczynnik testowy chi-kwadrat 

 = 0,0116) Razem

wyższe średnie	lub	niższe

Wyłącznie	zarobki	bieżące	z pracy	stałej 38	(88,4%) 36	(60,0	%) 74

Własna	działalność	gospodarcza 0	(0,0%) 12	(20,0%) 12
Inne	(np.	oszczędności	z kraju	i dochody	z pracy	dorywczej,	tylko	praca	
sezonowa	lub	dorywcza	lub	zasiłek	dla	bezrobotnych	w Wlk.	Brytanii,	
zarobki	i pomoc	rodziny	z Polski) 5	(11,6%) 12(20,0%) 17
Razem 43 60 103

Źródło: Opracowanie własne.
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wykształcenie	 istotnie	 wpływa	 na	 charakter	 dochodów	
respondentów.	Osoby	 z wyższym	wykształcenie	 utrzymy-
wały	się	przede	wszystkim	z pracy	stałej	(88,4%	badanych),	
natomiast	 znaczny	 odsetek	 emigrantów	 (40%)	 posiadają-
cych	 wykształcenie	 średnie	 i  niższe,	 osiągały	 dochody	
z własnej	działalności	gospodarczej	lub	z pracy	dorywczej,	
sezonowej	czy	zasiłków.

Ankietowani	oceniali	także	bezpieczeństwo	ekonomicz-
ne	(stabilność)	w kraju	emigracji.	Odpowiedzi	zaznaczali	na	
skali	 porządkowej	 opisanej	 liczbowo,	 gdzie	 1	 oznaczało	
„moja	 sytuacja	 ekonomiczna	 jest	 zdecydowanie	niestabil-
na”	zaś	7	–	„moja	sytuacja	ekonomiczna	jest	zdecydowanie	
stabilna”.	Ponad	80%	respondentów	oceniło	swoją	sytuację	

ekonomiczną	 w  kraju	 emigracji	 jako	 stabilną.	 Tylko	 2%	
badanych	osób	uważało,	że	ich	sytuacja	materialna	w Wiel-
kiej	Brytanii	była	raczej	niepewna	(wykres	5).	Wśród	bada-
nych	 nie	 było	 natomiast	 emigrantów,	 którzy	 oceniliby	
swoją	sytuację	ekonomiczną	jako	„zdecydowanie	niestabil-
ną”.	

Wykorzystując	 nieparametryczny	 test	 Kruskala-Wallisa	
porównywano	 także	 samoocenę	 bezpieczeństwa	 ekono-
micznego	 respondentów	 przebywających	 na	 emigracji	
w zależności	od	ich	wieku.	Okazało	się,	że	różnica	w ocenie	
bezpieczeństwa	ekonomicznego	pomiędzy	grupami	wieko-
wymi	 była	 istotna	 statystycznie	 (tabela	 5).	 Najmniejszym	
poczuciem	bezpieczeństwa	ekonomicznego	charakteryzo-

Wykres 5

Ocena bezpieczeństwa ekonomicznego na emigracji

Źródło: Opracowanie własne.

Tabela 5

Ocena bezpieczeństwa ekonomicznego emigrantów w Wlk. Brytanii – analiza z wykorzystaniem testu Kruskala-Wallisa

Wiek [w latach]
Ocena bezpieczeństwa ekonomicznego na emigracji

x Me s min max

<25 5,14 5 1,27 3 7

25-34 6,27 6 0,90 4 7

≥35 5,85 6 0,90 5 7

p- współczynnik testowy Kruskala-Wallisa 0,0007

Źródło: Opracowanie własne.
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wały	się	osoby	poniżej	25	lat,	zaś	największym	pomiędzy	25	
a 34	rokiem	życia.

Podsumowanie

Przeprowadzona	 analiza	 upoważnia	 do	 wysunięcia	
kilku	interesujących	wniosków.	Generalnie	należy	podkre-
ślić,	że	emigracja	Polaków	jest	zjawiskiem	charakterystycz-
nym	 dla	 współczesnej	 społeczno-ekonomicznej	 sytuacji	
naszego	kraju.	Po	niewielkim	spadku	liczby	Polaków	prze-
bywających	 czasowo	 za	 granicą	 w  okresie	 2008-2011,	
w latach	2012-2015	nastąpił	kolejny	wzrost	liczby	emigran-
tów	z Polski,	przy	czym	głównymi	kierunkami	emigracji	były	
kraje	europejskie,	głównie	Wielka	Brytania.	

Wyniki	badań	bezpośrednich	przeprowadzonych	wśród	
osób,	 które	wyjechały	do	Wielkiej	Brytanii	 z  regionu	Pod-
karpacia,	 wykazują	 że	 najważniejszym	 celem	 emigracji,	
była	 „chęć	stabilizacji	materialnej”.	Ważny	element	stano-
wiła	 także	 nauka	 języka	 angielskiego,	 zwłaszcza	 wśród	
respondentów	 z  wyższym	 wykształceniem.	 Ponadto	 naj-
istotniejszymi	czynnikami	decydującymi	o emigracji	okaza-
ły	 się:	 „trudna	 sytuacja	 materialna	 respondentów”	 oraz	
brak	szans	na	stałą	pracę	w Polsce.	

Z prowadzonych	analiz	wynika	również,	że	główne	źró-
dło	utrzymania	badanych	emigrantów	w Wielkiej	Brytanii	
stanowiły	 zarobki	 bieżące,	 otrzymywane	 z  pracy	 stałej.	
Ankietowani	doceniali	także	bezpieczeństwo	ekonomiczne	
w kraju	emigracji.	Zdecydowana	większość	uważała,	że	ich	
sytuacja	ekonomiczna	na	emigracji	jest	stabilna.	

Reasumując	 powyższe	 rozważania,	 należy	 podkreślić,	
że	wszechobecne	zjawisko	emigracji	 zagranicznej	pociąga	
za	 sobą	 ogromne	 konsekwencje	 zarówno	 dla	 polskiej	
gospodarki,	jak	i społeczeństwa.	Biorąc	pod	uwagę	zarów-
no	szanse,	 jak	 i zagrożenia	 (dla	 jednostki,	 rodziny,	gospo-
darki),	 jakie	 łączą	 się	 z  emigracją,	 władze	 państwowe	
powinny	bardzo	rozważnie	i wielokierunkowo	formułować	
strategie	polityki	gospodarczej	i migracyjnej.

                    
*	Dr	inż. Elżbieta	Wolanin-Jarosz,	Z-ca	Dyrektora	Instytutu	Eko-

nomii	i Zarządzania,	Państwowa	Wyższa	Szkoła	Techniczno-Ekono-
miczna	w Jarosławiu.	E-mail:	wolaninjarosz@neostrada.pl
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