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WPROWADZENIE

W ostatnich latach można zaobserwować zainteresowanie naszym krajem 
jako miejscem osiedlenia się lub też czasowego pobytu przedstawicieli innych 
nacji, jednak Polska nadal należy do tradycyjnych krajów emigracyjnych, 
a nie przyjmujących. Systematycznie więcej osób z Polski wyjeżdża, niż do niej 
przyjeżdża. 

W zależności od roku wyjazdu, różne były kierunki emigracji z Polski, naj-
częściej były to Stany Zjednoczone, Niemcy czy w ostatnich latach Wielka Bry-
tania i Irlandia. Popularnym kierunkiem wyjazdów Polaków jest również Austria. 

Polska i Austria od wieków połączone były różnorodnymi więzami: politycz-
nymi, poprzez małżeństwa rodów panujących, czy też kulturalnymi. W niektórych 
publikacjach wspomina się nawet o związkach od „głębokiego średniowiecza”1. 
Jednak na większą skalę o związkach można mówić od czasów emigracji Pola-
ków do Austrii w okresie zaborów, głównie w drugiej połowie XIX wieku. 

Dla współczesnej emigracji Polaków do Austrii ważne są zwłaszcza lata 
siedemdziesiąte poprzedniego wieku. Możliwość przyjazdu bez wiz, wymaga-
nych od innych zachodnich krajów, spowodowała, że Austria stała się bardzo 
atrakcyjnym krajem wyjazdu czasowego. Wiele osób, które wyjechały w latach 
siedemdziesiątych do Austrii na bezwizowy okres do 3 miesięcy, mieszka tam do 
dzisiaj. 

W tych latach w Austrii funkcjonowały również obozy przejściowe dla przy-
byszów z państw komunistycznych, z byłej Czechosłowacji, Bułgarii czy Alba-

1 H. Krajewska (1995), Polen-Österreich vom 16. bis zum 20. Jahrhundert, Warszawa, s. 26.
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nii. Zdecydowaną większość mieszkańców obozów stanowili jednak uchodźcy 
z Polski, zwłaszcza po wprowadzeniu w Polsce stanu wojennego w 1981 r. 
Z obozów tych Polacy udawali się na dalszą emigrację np. do Stanów Zjedno-
czonych, Nowej Zelandii, Australii, ale część pozostała w Austrii, przedłużając 
systematycznie pobyt (legalnie lub nielegalnie) lub też składając wnioski o azyl 
polityczny. W 1981 r. nastąpił gwałtowny wzrost wniosków o azyl, Polacy złożyli 
w Austrii 29 091 wniosków, co stanowiło 84,2% wszystkich wniosków złożo-
nych w tym roku2. W 1987 r. władze w Polsce ogłosiły koniec prześladowań 
politycznych i władze Austrii nie miały już podstaw do wydawania Polakom wiz 
uchodźców politycznych. Po zmianach ustrojowych w Polsce w 1989 r. część 
osób powróciła do Polski. Niektórzy jednak, korzystając z „otwarcia na Zachód” 
i możliwości bezproblemowego otrzymania paszportu, wyjechali. Kolejnym uła-
twieniem w wyjazdach do Austrii było przystąpienie Polski do Unii Europejskiej 
w 2004 r., a następnie możliwość podejmowania pracy bez ograniczeń od maja 
2011 r.

Migracje można rozpatrywać na różnych poziomach: globalnym, państwowo-
-narodowym, regionalnym, ale też indywidualnym. Na każdym z tych poziomów 
można dokonywać analizy bilansu zysków i strat. W poniższym artykule chcia-
łabym odnieść się do wymiaru jednostkowego dotyczącego sytuacji zawodowej 
Polaków w Austrii. 

Sfera zawodowa stanowi jeden z najważniejszych wymiarów życia współ-
czesnego człowieka. Pozycja zawodowa wpływa na usytuowanie w strukturze 
społecznej, prestiż, wyznacza rytm i styl życia. Sama praca lub efekty pracy 
w postaci wytworów lub osiąganych korzyści dają poczucie zadowolenia lub 
jego braku, poczucie wygranej lub porażki. Wreszcie to brak pracy lub brak 
odpowiedniej pracy (pod względem jej rodzaju lub wysokości zarobków) jest 
bezpośrednim powodem wyjazdu na emigrację. 

W teoriach wyjaśniających migrację (np. teoria dualnego rynku pracy – dual 
labour market theory) często podkreśla się, że emigranci trafi ają do nieatrakcyj-
nych, niskopłatnych miejsc pracy. Czy Polaków w Austrii spotkał taki los? Jak 
migracja wpłynęła na ich drogę zawodową? Jak sobie poradzili na austriackim 
rynku pracy? Co osiągnęli w sferze zawodowej? Czy rok wyjazdu różnicuje sytu-
ację zawodową czy też nie ma on znaczenia? W jaki sposób cechy społeczno-
-demografi czne różnicują sytuację zawodową? Wobec tego, czy pod względem 
rozwoju zawodowego była to dla nich zmiana korzystna czy też swego rodzaju 
degradacja? To pytania, na które chciałabym odpowiedzieć w poniższym artykule. 

2 Statistisches Handbuch Für Die Republik Österreich 1986 (1986), Wien, s. 57, (Tabelle 2.38: 
Zustrom von Flüchtlingen (Asylwerber) 1970, 1976 bis 1985).
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TŁO BADAŃ I BADANA POPULACJA

Badania, na które powołuję się w niniejszym artykule3, były prowadzone 
w Austrii latach 2009-2010. Przeprowadziłam je, łącząc metody jakościowe 
(obserwację uczestniczącą, wywiady pogłębione, narracyjne) z badaniami ilo-
ściowymi (sondażowymi) realizowanymi za pomocą ankiety. Poniższy artykuł 
jest analizą fragmentu badań ankietowych. 

Ze względu na specyfi kę badanej populacji i brak możliwości określenia jej 
całości, dobór próby do badań miał charakter celowy. Obejmował pierwsze poko-
lenie Polaków mieszkających w Austrii. Do respondentów docierałam poprzez 
kontakty osobiste, wykorzystując „realne miejsca spotkań” Polaków (kluby 
muzyczne, kluby seniora, polskie sklepy, kościół), a także „wirtualne miejsca 
spotkań” poprzez portale społecznościowe, takie jak: Nasza Klasa, Golden Line, 
Facebook. Spośród portali społecznościowych najbardziej przydatna okazała się 
Nasza Klasa, która umożliwia selekcję terytorialną użytkowników. 

Wykorzystanie tak różnorodnych dróg dotarcia do badanych miało na celu 
zgromadzenie materiału do próby badawczej zróżnicowanej pod względem 
cech społeczno-demografi cznych, rozmieszczenia terytorialnego, a także cha-
rakteru pobytu (legalny-nielegalny, krótkotrwały-długotrwały), a więc – tym 
samym – uzyskanie możliwie reprezentatywnej próby badawczej.

Ogółem w badaniach empirycznych przeprowadzonych na terenie Austrii 
uczestniczyło 547 respondentów. Badani to osoby, które wyjechały do Austrii na 
przestrzeni ostatnich 40 lat, emigrant najstarszy pod względem stażu emigracyj-
nego wyjechał w 1971 r., a najmłodszy w 2010 r. 

Większość badanych stanowiły kobiety (339 osób, 62,09%), 207 mężczyzn 
stanowiło 37,91% badanych.

Biorąc pod uwagę cechy społeczno-demografi czne badanych osób, takie 
jak płeć, rozmieszczenie terytorialne w poszczególnych krajach związko-
wych w Austrii, miejsce pochodzenia w Polsce, jak również czas przybycia do 
Austrii i wiek, w którym byli w chwili przyjazdu, zgodnie z posiadaną wie-

3 Inne wątki, omawiające wskazane badania zostały już zanalizowane w kilku miejscach: 
D. Czakon (2011), Od imigracji do integracji po status mniejszości narodowej. Przykład Polaków 
w Austrii, w: „Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny”, nr 2; D. Czakon (2012), O poczuciu łącz-
ności z różnymi środowiskami społecznymi kraju pochodzenia i zamieszkania Polaków mieszka-
jących w Austrii, w: D. Czakon, M. Boruta (red.) przy współpracy R. Hołdy i R. Kantora, Kim 
jestem, kim jesteśmy? Antropologiczne i socjologiczne konteksty współczesnej tożsamości, Kraków: 
UP; D. Czakon (2012–1), Cechy społeczno-demografi czne oraz planowany czas pobytu a integracja 
imigrantów (na przykładzie Polaków w Austrii), w: P. Kaczmarczyk, M. Lesińska (red.), Krajo-
brazy migracyjne Polski, Warszawa; D. Czakon (2013), Młodzież na tle pozostałych emigrantów: 
podobieństwa i różnice na przykładzie Polaków w Austrii, w: I. Nevmeržic’ka (red.), Molodížna 
polítika: problemi ta percpektivi, ] Drogobič-Peremišl’: Pocvit, s. 157–163.
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dzą badani w przybliżeniu odpowiadają realiom, mogą więc stanowić próbę 
reprezentatywną. 

SYTUACJA ZAWODOWA BADANYCH OSÓB 

Istnieje wiele dowodów na to, iż w Europie przebywa i pracuje wiele setek 
tysięcy nielegalnych pracowników4. Austria uchodzi za kraj, który restrykcyj-
nie i bezkompromisowo podchodzi do takich imigrantów5. Jednak z wywiadów 
wynika, iż wielu Polaków w Austrii pracuje nielegalnie. Bardzo często nielegalna 
praca jest wykonywana przez pracowników zatrudnionych w gospodarstwach 
domowych, do prowadzenia domu, prac porządkowych, opieki nad dziećmi 
czy osobami starszymi. Najczęściej pracę taką wykonują kobiety. Innymi sek-
torami, w których zatrudniani są nielegalni pracownicy, są budownictwo, a także 
rolnictwo. 

W latach dziewięćdziesiątych poprzedniego wieku były nawet prowadzone 
badania wśród polskich nielegalnych pracowników w Wiedniu6.

Od czasu przystąpienia do Unii Europejskiej Polacy w Austrii mogli przeby-
wać, ale nie mogli pracować swobodnie bez zezwoleń (do maja 2011 r.). Wobec 
tego, ze względu na drażliwy charakter legalności pracy, w badaniach nie docie-
kałam tej kwestii. 

Ogółem wśród badanych osób prawie połowa przed wyjazdem z Polski pra-
cowała: 40% na pełnym etacie, 7% na częściowym etacie, 5% prowadziło własną 
fi rmę. Wśród niepracujących najwięcej było osób uczących się (135 osób, 25%) 
i młodych osób na utrzymaniu rodziców (14%). To osoby, które w Austrii znala-
zły pierwszą pracę7. 

Spośród niepracujących kilkanaście osób było na zasiłku dla bezrobotnych 
(3%) jak również zajmowało się domem (3%). W 7% kategorii „inne” mieszczą 
się przede wszystkim osoby, które pracowały dorywczo, ucząc się zaocznie. 

4 M. LeVoy, N. Verbruggen, J. Wets (2003), Undocumented Migrant Workers in Europe, Brus-
sels: PICUM, s. 2.

5 R. Black, G. Engbersen, M. Sokólski, C. Panţîru (2010), A Continent Moving West? EU En-
largement and Latour Migration from Central and Eastern Europe, Amsterdam: Amsterdam Uni-
versity Press, s. 259.

6 R. Mydel, H. Fassmann (1997), Nielegalni robotnicy cudzoziemscy i czarny rynek pracy. 
Polscy nielegalni pracownicy w Wiedniu, Kraków. 

7 O podobnych proporcjach „inicjacji zawodowej” za granicą wspomina I. Grabowska-
-Lisińska, zob. I. Grabowska-Lisińska (2012), Migrantów ścieżki zawodowe bez granic, Warszawa, 
s. 121.
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Wy k r e s  1 .

Sytuacja zawodowa badanych
Sytuacja zawodowa przed wyjazdem z Polski

201; 37%

36; 7%
27; 5%

14; 3%
1; 0%

15; 3%

77; 14%

135; 25%

36; 7%

pr
ow

ad
ze

nie
 d

om
u

na
 u

trz
ym

an
iu 

ro
dz

icó
w

na
uk

a

inn
e0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

220

lic
zb

a 
re

sp
on

de
nt

ów
201; 37%

36; 7%
27; 5%

14; 3%
1; 0%

15; 3%

77; 14%

135; 25%

36; 7%

Sytuacja zawodowa - obecna

255; 47%

76; 14% 80; 15%

32; 6%

9; 2% 11; 2% 8; 1%
20; 4%

53; 10%

pr
ow

ad
ze

nie
 d

om
u

na
 u

trz
ym

an
iu 

ro
dz

icó
w

na
uk

a

inn
e0

20
40
60
80

100
120
140
160
180
200
220
240
260
280

Lic
zb

a 
re

sp
on

de
nt

ów

255; 47%

76; 14% 80; 15%

32; 6%

9; 2% 11; 2% 8; 1%
20; 4%

53; 10%

Źródło: badania własne, Austria 2009-2010.

Porównując sytuację obecną z sytuacją sprzed wyjazdu, dostrzega się, że róż-
nice dotyczą głównie tego, iż przed wyjazdem z Polski 25% badanych (135 osób) 
uczyło się, obecnie uczy się jedynie 4% (20 osób). 

Ogólnie obecnie więcej osób pracuje na pełnym etacie (wzrost o 10%), dwa 
razy więcej niż w Polsce na częściowym etacie (wzrost z 7% do 14%), trzy razy 
więcej osób niż w Polsce posiada własną fi rmę (wzrost z 5% do 15%), dwa razy 
więcej osób zajmuje się prowadzeniem domu (wzrost z 3% do 6%) i 8 osób 
wcześniej pracujących w Austrii uzyskało status emeryta. 
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Około 1/3 wszystkich osób, które odniosły się do pytania o charakter pracy, 
w Polsce nie pracowało (większość uczyła się, ale także była na zasiłku lub pro-
wadziła dom). Wśród wszystkich osób pracujących prawie połowa (48,8%) okre-
śliła swoją pracę jako „umysłową”, ponad 1/3 (36%) jako „fi zyczną”, natomiast 
15,2% jako „inną”. W kategorii „inne” mieściły się najczęściej prace trudne do 
jednoznacznej klasyfi kacji.

Wy k r e s  2 .

Charakter pracy badanych

Charakter pracy w Polsce
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Źródło: badania własne, Austria 2009-2010

Obecnie proporcjonalnie więcej osób niż w Polsce pracuje fi zycznie, nie-
znacznie więcej pracuje umysłowo, kategoria „inne” obejmuje zbliżone propor-
cje, natomiast osób bez pracy jest prawie trzykrotnie mniej. 
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Należy podkreślić, iż istnieje statystycznie istotna zależność pomiędzy cha-
rakterem pracy wykonywanej w Polsce a obecnym charakterem pracy w Austrii 
(Chi^2 Pearsona: 174,5149 df=9 p=0,0000). I tak, zdecydowana większość osób 
pracujących przed wyjazdem fi zycznie obecnie w Austrii nadal ma pracę o takim 
charakterze (74,58%). Jedynie 11 osób (co stanowi 9,32%) zmieniło pracę na 
umysłową, 12 osób (10,17%) na „inną”, 7 osób z tej kategorii obecnie pozostaje 
bez pracy (5,93%).

Wśród osób, które przed wyjazdem pracowały umysłowo, większość (chociaż 
już nie tak zdecydowana) również nadal ma pracę o takim charakterze (62,89%). 
W tej kategorii jedynie 25 osób (15,72%) obecnie pracuje fi zycznie, 18 pozostaje 
bez pracy (11,32%), a 16 ma pracę o „innym” charakterze (10,06%). 

Wśród osób o „innym”, niejednoznacznym charakterze pracy w Polsce domi-
nują osoby, których praca dalej ma ten sam charakter (43,14%), ale już ponad 
1/4 z nich obecnie pracuje umysłowo, a kolejna 1/4 fi zycznie. Dwie osoby (co 
stanowi 3,92%) nie mają pracy. Natomiast wśród osób, które przed wyjazdem 
z Polski nie miały pracy, 1/3 obecnie pracuje umysłowo, prawie 30% fi zycznie, 
1/5 dalej nie ma pracy i 16% wykonuje pracę „inną”. Sytuację tę szczegółowo 
pokazuje poniższa tabela.

Ta b e l a  1 .

Charakter pracy w Polsce a charakter pracy obecnej

Charakter pracy (obecnej)
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brak pracy 51 58 28 36 173

% 29,48 33,53 16,18 20,81

Ogół 177 183 78 63 501

Źródło: badania własne, Austria 2009-2010.
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Można oceniać karierę zawodową na podstawie obiektywnych przesła-
nek, porównując różne pozycje, role, stanowiska, zawody, ale nie mniej ważna 
(o ile nie ważniejsza) jest subiektywna ocena przebiegu własnej drogi zawodowej 
i kariery. To subiektywna ocena daje poczucie satysfakcji lub też doświadczenie 
frustracji, które to odczucia wpływają na komfort życia danej jednostki. Obiek-
tywna ocena uwzględnia zwykle pozycję wyjściową i docelową, nie rozróżniając 
przy tym wysiłku, przeszkód czy innych czynników, które mogą być właściwie 
ocenione jedynie przez konkretnego człowieka. 

Oceniając wobec tego subiektywnie możliwości osiągnięć zawodowych, 
ogółem można stwierdzić, że wśród badanych wystąpiły dwie prawie równie 
liczne kategorie tych, którzy stwierdzili, że w Austrii można było osiągnąć więcej 
(42%), i tych, którzy stwierdzili, że miejsce nie ma znaczenia, wszędzie, wkłada-
jąc wysiłek, można osiągnąć to samo (41%). Jedynie 13% badanych oceniło, że 
to w Polsce można było zawodowo osiągnąć więcej. 

Wy k r e s  3 .
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Źródło: badania własne, Austria 2009-2010
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Deklaracje te w stopniu istotnym statystycznie różnicuje płeć (Chi^2 Pear-
sona: 12,15585 df=3 p=,00687), co pokazuje poniższa tabela. 

Ta b e l a  2 .

Ocena sytuacji zawodowej a płeć

Płeć

Ocena sytuacji zawodowej 
kobieta % mężczyzna % Razem

W Polsce można było osiągnąć więcej 43 12,76 28 13,53 71

W Austrii można było osiągnąć więcej 124 36,80 104 50,24 228

Miejsce nie ma znaczenia 158 46,88 67 32,37 225

Inne 12 3,56 8 3,86 20

Ogół 337 207 544

Źródło: badania własne, Austria 2009-2010.

O tym, że w Austrii można było osiągnąć więcej, zdecydowanie częściej są 
przekonani mężczyźni (50,24%) niż kobiety (36,80%), natomiast kobiety częściej 
od mężczyzn sądzą, że miejsce nie ma znaczenia, wszędzie, wkładając wysiłek, 
można osiągnąć to samo (kobiety: 46,88%; mężczyźni: 32,37%).

Istnieje również statystycznie istotna zależność pomiędzy subiektywną oceną 
sytuacji zawodowej a obecnym wykształceniem badanych (Chi^2 Pearsona: 
51,15151 df=21 p=,00025). 

Wśród nielicznych osób, które uważają, że to w Polsce można było osiągnąć 
więcej, ogólnie można zaobserwować zależność, że im wyższe wykształcenie, 
tym więcej osób, które tak sądzą. 

Jedynie 6% osób z wykształceniem pomaturalnym czy 8% z wykształce-
niem zawodowym i aż 1/4 spośród osób z wykształceniem ponadwyższym i 1/5 
z magisterskim sądzi, że w Polsce można było osiągnąć więcej.

O tym, że to jednak w Austrii można było osiągnąć więcej, są przekonane 
przede wszystkim osoby z wykształceniem zawodowym, wśród których zdecydo-
wana większość wybrała tę odpowiedź (65%), prawie połowa z wykształceniem 
pomaturalnym (48,96%) i jedynie niespełna 30% osób z wykształceniem magi-
sterskim i 1/3 z licencjackim. Osoby z wykształceniem ponadwyższym nie odbie-
gają od przeciętnej (41,67%)8. Natomiast o tym, że miejsce nie ma znaczenia, są 
przekonane przede wszystkim osoby z wykształceniem wyższym magisterskim 

8 W analizie nie uwzględniono osób z wykształceniem podstawowym i gimnazjalnym ze 
względu na ich małą liczebność.
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i licencjackim, z których prawie połowa wybrała takie deklaracje. Najrzadziej 
natomiast sądzą tak osoby z wykształceniem zawodowym (26,53%) i ponadwyż-
szym (20%).

Ta b e l a  3 .

Ocena sytuacji zawodowej a wykształcenie
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ponadwyższe 6 10 5 3 24 4,44

% 25,00 41,67 20,83 12,50

magisterskie 30 40 73 4 147 27,22

% 20,41 27,21 49,66 2,72

licencjackie 11 24 36 2 73 13,52

% 15,07 32,88 49,32 2,74

pomaturalne 6 47 38 5 96 1778

% 6,25 48,96 39,58 5,21

średnie 14 68 57 6 145 26,85

% 9,66 46,90 39,31 4,14

zawodowe 4 32 13 0 49 9,07

% 8,16 65,31 26,53 0,00

gimnazjalne 0 1 1 0 2 0,37

% 0,00 50,00 50,00 0,00

podstawowe 0 3 1 0 4 0,74

% 0,00 75,00 25,00 0,00

Ogół 71 225 224 20 540

% ogółu 13,15 41,67 41,48 3,70 100,00%

Źródło: badania własne, Austria 2009-2010.
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Stan cywilny nie różnicuje w istotnym statystycznie stopniu deklaracji doty-
czących oceny sytuacji zawodowej (Chi^2 Pearsona: 17,10077 df=15 p=,31290).

Jest ona natomiast zróżnicowana w stopniu istotnym statystycznie w zależ-
ności od charakteru pracy badanych (Chi^2 Pearsona: 26,39062 df=9 p=,00176). 

Ta b e l a  4 .

Ocena sytuacji zawodowej a charakter pracy
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W Polsce można było osiągnąć 
więcej 26 14,05 27 13,92 9 10,98 7 11,11 69

W Austrii można było osiągnąć 
więcej 99 53,51 67 34,54 25 30,49 30 47,62 221

Miejsce nie ma znaczenia 55 29,73 94 48,45 42 51,22 24 38,10 215

Inne 5 2,70 6 3,09 6 7,32 2 3,17 19

Ogół 185 194 82 63 524

Źródło: badania własne, Austria 2009-2010.

Ponad połowa osób pracujących fi zycznie (53,51%) i prawie połowa osób 
bez pracy (47,62%) jest przekonana, że to w Austrii można było osiągnąć więcej. 
Natomiast prawie połowa osób pracujących umysłowo (48,45%) i ponad połowa 
o innej sytuacji zawodowej (51,22%) uważa, że miejsce nie ma znaczenia, wszę-
dzie, wkładając wysiłek, można osiągnąć to samo. Wśród osób deklarujących, że 
w Polsce można było osiągnąć więcej, nieznacznie więcej jest osób pracujących 
(fi zycznie: 14,05% i umysłowo: 13,92%) niż osób niepracujących: 11,11%.

Ocena sytuacji zawodowej jest również zależna w stopniu istotnym sta-
tystycznie od obecnej sytuacji materialnej badanych osób (Chi^2 Pearsona: 
21,10455 df=9 p=,01220).

Na uwagę zasługują deklaracje odbiegające od ogólnie przeciętnych. Wśród 
osób podkreślających, że w Polsce można było osiągnąć więcej, dało się zaobser-
wować następującą zależność: im gorsza była sytuacja materialna tych osób, tym 
proporcjonalnie więcej było takich deklaracji. Osoby oceniające swoją sytuację 
materialną jako bardzo dobrą w zdecydowanej większości wybierały z dwóch 
kategorii: „miejsce nie ma znaczenia, wszędzie, wkładając wysiłek, zawodowo 



94 Dorota Czakon

można osiągnąć to samo” (43,69%) i „w Austrii można było osiągnąć więcej” 
(42,72%). Osoby o dobrej sytuacji materialnej przede wszystkim są przekonane, 
że w Austrii można było osiągnąć więcej (44,95%), a w następnej kolejno-
ści, iż miejsce nie ma znaczenia (39,41%). Wśród osób o przeciętnej sytuacji 
materialnej dominuje odpowiedź: miejsce nie ma znaczenia (46,40%), 1/3 uważa, 
że w Austrii można było osiągnąć więcej i prawie 1/5, że jednak w Polsce. Osób 
oceniających swoją sytuację materialną jako złą było jedynie 6 i połowa z nich 
uważa, że w Polsce można było zawodowo osiągnąć więcej, można więc stwier-
dzić, że osoby, którym materialnie się nie powiodło, mają poczucie, że nie wyjeż-
dżając, zawodowo osiągnęłyby więcej. 

Ta b e l a  5 .

Ocena sytuacji zawodowej a obecna sytuacja materialna
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W Polsce można było 
osiągnąć więcej 7 6,80 38 12,38 23 18,40 3 50,00 71

W Austrii można było 
osiągnąć więcej 44 42,72 138 44,95 41 32,80 2 33,33 225

Miejsce nie ma znaczenia 45 43,69 121 39,41 58 46,40 1 16,67 225

Inne 7 6,80 10 3,26 3 2,40 0 0 20

Ogół 103 307 125 6 541

Źródło: badania własne, Austria 2009-2010.

SYTUACJA MATERIALNA BADANYCH

Sytuacja zawodowa najczęściej przekłada się na zasoby materialne. W przy-
padku emigrantów ocena korzyści i strat wynikających z wyjazdu na obczyznę 
dotyczy głównie tej kwestii. Większość wyjeżdżających chce bowiem poprawić 
swoją sytuację materialną, a nie uzyskać lepszą pracę. Osoby wyjeżdżające na 
emigrację zwykle mają świadomość tego, iż migranci zajmują często, zwłaszcza 
w początkowym okresie, nieatrakcyjne miejsca pracy. Wobec tego satysfakcjonu-
jąca ma być nie tyle praca, ile korzyści materialne z niej płynące.
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Ważne staje się w takim razie pytanie o kondycję materialną emigrantów 
zarówno przed wyjazdem za granicę, jak i później. Oceniając swoją sytuację 
materialną przed wyjazdem, badani najczęściej określali ją jako przeciętną 
(44,26%).

Ta b e l a  6 .

Ocena sytuacji materialnej przed wyjazdem a płeć
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bardzo dobra 23 6,87 14 6,83 37 6,85

dobra 103 30,75 63 30,73 166 30,74

przeciętna 147 43,88 92 44,88 239 44,26

zła 46 13,73 29 14,15 75 13,89

bardzo zła 16 4,78 7 3,41 23 4,26

Ogół 335 205 540

Źródło: badania własne, Austria 2009-2010.

Powyżej przeciętnej, z oceną sytuacji jako dobrą, a nawet bardzo dobrą, 
znalazła się ponad 1/3 badanych, niespełna 1/5 oceniła swoją sytuację jako złą 
lub bardzo złą. Płeć nie różnicuje w sposób statystycznie istotny oceny sytuacji 
materialnej (Chi^2 Pearsona: ,5980861 df=4 p=,96328), podobnie jak region 
pochodzenia badanego (Chi^2 Pearsona: 64,89612 df=60 p=,31007). Natomiast 
istotny statystycznie jest związek oceny sytuacji materialnej przed wyjazdem 
z charakterem pracy w Polsce (Chi^2 Pearsona: 43,21344 df=12 p=,00002). 

I tak, wśród 35 osób, które oceniły swoją sytuację materialną przed wyjazdem 
jako bardzo dobrą, zdecydowana większość (22 osoby, co stanowi 62,86%) to 
osoby, których praca miała charakter umysłowy, 1/5 nie pracowała9, 5 osób 
(14,29%) określiło swoją pracę jako „inną”10. Żadna z osób pracujących w Polsce 
fi zycznie nie znalazła się w tej kategorii. 

Swoją sytuację materialną jako dobrą oceniła ponad 1/3 badanych wykonują-
cych przed wyjazdem pracę umysłową, prawie tyle samo osób bez pracy i blisko 

 9 Wśród osób niepracujących są osoby, które wyjechały bezpośrednio po szkole czy studiach 
i nie pracowały w Polsce w ogóle.

10 W kategorii praca „inna” mieściły się zajęcia, które trudno jednoznacznie określić lub dwa 
różne rodzaje zatrudnienia.
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1/5 osób wykonujących pracę fi zyczną. Wśród osób deklarujących przeciętną 
sytuację materialną dominują osoby, które w Polsce nie pracowały (34,51%), 
prawie 1/3 to osoby, które wykonywały pracę umysłową, a 1/4 stanowią osoby, 
które wykonywały pracę fi zyczną. Natomiast wśród osób, które oceniły swoją 
sytuację przed wyjazdem jako złą lub bardzo złą, dominują osoby pracujące 
w Polsce fi zycznie i w drugiej kolejności osoby bez pracy. Złą sytuację materialną 
zadeklarowało 27 osób pracujących fi zycznie (36,99%) i 26 bez pracy (35,62%), 
natomiast bardzo złą – 10 osób pracujących fi zycznie (45,45%) i 7 osób bez 
pracy (31,82%).

Ocena sytuacji materialnej jest również w stopniu istotnym statystycznie 
zależna od wykształcenia (Chi^2 Pearsona: 68,83129 df=24 p=,00000).

I tak, wśród osób deklarujących bardzo dobrą sytuację materialną przed 
wyjazdem z Polski ponad połowę stanowią osoby z wykształceniem magister-
skim (52,78%) i nie ma w ogóle w tej kategorii osób z wykształceniem zawodo-
wym lub niższym.

Wśród osób deklarujących dobrą sytuację materialną przed wyjazdem rów-
nież dominują osoby z wykształceniem magisterskim (27,78%); razem z osobami 
z wykształceniem średnim (24,69%) stanowią ponad połowę osób w tej katego-
rii. W kategoriach przeciętnej, złej lub bardzo złej sytuacji materialnej dominują 
osoby z wykształceniem średnim, stanowiąc około 1/3 badanych. 

Pytanie o dochody jest pytaniem drażliwym, badani mieli więc wyraźnie 
zaznaczone, że jeżeli jest to dla nich pytanie kłopotliwe, to nie muszą na nie 
odpowiadać. Spośród wszystkich badanych 169 osób (30%) zdecydowało się na 
odpowiedź. Dochody tych osób przedstawia poniższy wykres.

Patrząc na wykres średnich rocznych dochodów, można zauważyć, że im 
wcześniejszy był wyjazd do Austrii, tym wyższe są dochody migranta i zależność 
taka jest istotna statystycznie (Chi^2 Pearsona: 47,31678 df=30 p=,02319). 

Również widoczną prawidłowością jest to, iż osoby, które wyjechały wcze-
śniej, mają bardziej zróżnicowane dochody, a im wcześniejszy jest rok wyjazdu, 
tym ta rozpiętość jest większa. 

Wśród osób, które wyjechały przed 1981 rokiem tylko 6 osób podało swoje 
dochody, trudno więc na tej podstawie wyciągać jakieś wnioski. Natomiast wśród 
osób, które wyjechały w latach 1982-1988 ponad połowa ma dochody powyżej 
20 tysięcy euro rocznie, w kategorii „1989-2003” ponad połowa ma dochody 
powyżej 18 tysięcy euro rocznie, natomiast w kategorii „2004-2010” powyżej 
16 tysięcy euro rocznie. 

Istnieje statystycznie istotny związek pomiędzy dochodami rocznymi a płcią 
badanych (Chi^2 Pearsona: 19,39328 df=10 p=,03556).

Ogólnie można stwierdzić, że prawie połowa wszystkich badanych, któ-
rzy podali swoje dochody, zarabia do 18 000 euro rocznie, jednak są to przede 
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wszystkim kobiety, prawie 60% w stosunku do 35,9% mężczyzn. Powyżej 24 
tysięcy euro (minimum 2 tysiące euro miesięcznie) zarabia niespełna 1/5 kobiet 
(18,68%) i prawie dwa razy tyle mężczyzn (38,47%). Należy więc podkreślić, że 
kobiety mają niższe dochody niż mężczyźni. Tendencja taka jest jednak charakte-
rystyczna zarówno dla Polski, jak i dla innych krajów europejskich. 

Wy k r e s  4 .
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Źródło: badania własne, Austria 2009-2010

Można również wskazać, że istnieje statystycznie istotna zależność pomię-
dzy poziomem wykształcenia a dochodem rocznym badanych (Chi^2 Pearsona: 
95,80409 df=70 p=,02207).

Ponad połowa osób z wykształceniem ponadwyższym posiada dochody 
roczne powyżej 30 000 euro, z magisterskim 20 000 euro, z licencjackim, poma-
turalnym, średnim i zawodowym do 18 000 euro. 

Natomiast ani obecny wiek badanych (Chi^2 Pearsona: 108,7205 df=100 
p=,25914), ani rodzaj wykształcenia (Chi^2 Pearsona: 81,39904 df=70 p=,16582), 
ani też stan cywilny (Chi^2 Pearsona: 52,43281 df=50 p=,37988) nie wpływają 
w stopniu istotnym statystycznie na różnice w dochodach.
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Nie wszystkie badane osoby wskazały swoje dochody, ale prawie wszystkie 
dokonały subiektywnej oceny swojej sytuacji materialnej.

Oceniając swoją obecną sytuację materialną, ponad połowa badanych okre-
śliła ją jako dobrą (57%), blisko 1/4 jako przeciętną, a prawie co piąty badany 
jako bardzo dobrą. Jedynie 7 osób (1%) oceniło swoją sytuację jako złą. 

Wy k r e s  5 .

Subiektywna ocena obecnej sytuacji materialnej
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Źródło: badania własne, Austria 2009-2010.

W stopniu istotnym statystycznie nie różnicuje oceny sytuacji materialnej 
ani płeć (Chi^2 Pearsona: 1,651374 df=3 p=,64780), ani wykształcenie (Chi^2 
Pearsona: 21,88474 df=21 p=,40620), ani wiek (Chi^2 Pearsona: 36,29538 df=30 
p=,19861). 

Konkretyzując swoją sytuację materialną, 44,24% badanych (co obrazuje 
poniższa tabela) określiło, że stać ich na zaspokojenie wszystkich potrzeb, przy-
jemności i nawet oszczędzanie, prawie tyle samo osób (43,69%) również nie 
ogranicza swoich potrzeb, ale tym osobom już nie starcza na oszczędzanie.

Podczas badania 35 osób (6,39%) oceniło, iż wystarcza im jedynie na pod-
stawowe potrzeby. Nieliczni określili, że brakuje im na podstawowe potrzeby 
i muszą dorabiać lub korzystać z pomocy państwa czy rodziny, lub się zadłużać. 
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Ta b e l a  7 .

Sytuacja materialna

Sytuacja materialna Liczba respondentów Procent

Wystarcza na wszystkie potrzeby i oszczędzanie 242 44,24

Wystarcza na wszystkie potrzeby bez 
oszczędzania 239 43,69

Wystarcza na podstawowe potrzeby 35 6,39

Brakuje, dorabianie 8 1,46

Brakuje, korzystanie z pomocy państwa 1 0,18

Brakuje, pomoc z Polski 6 1,09

Brakuje, zadłużanie się 2 0,36

Inne 4 0,73

Brak odpowiedzi 10 1,82

Źródło: badania własne, Austria 2009-2010

Badani odnieśli się również do możliwości osiągnięć materialnych w Austrii 
na tle sytuacji w Polsce. Zdecydowana większość (67%) uznała, że pod wzglę-
dem materialnym więcej można było osiągnąć w Austrii, ponad 1/4 natomiast 
stwierdziła, że miejsce nie ma znaczenia, wkładając wysiłek, wszędzie można 
osiągnąć to samo. O tym, że pod względem materialnym więcej można było osią-
gnąć w Polsce, jest przekonanych jedynie 19 osób (3% badanych). 

Płeć nie różnicuje w istotnym statystycznie stopniu tych odpowiedzi (Chi^2 
Pearsona: 4,535049 df=3 p=,20919). Natomiast istnieje statystycznie istotna 
zależność pomiędzy oceną możliwości osiągnięć materialnych a obecnym 
wiekiem badanych (Chi^2 Pearsona: 69,23380 df=30 p=,00006). We wszyst-
kich kategoriach wieku dominuje przekonanie, że pod względem materialnym 
w Austrii można było osiągnąć więcej, za wyjątkiem dwóch kategorii, tj. osób 
w wieku 35–39 lat, wśród których tyle samo jest tych, które uważają, że w Austrii 
można było osiągnąć więcej, co tych, które uważają, że miejsce nie ma znacze-
nia, wszędzie, wkładając wysiłek, można osiągnąć to samo, jak również osób 
w wieku 60–64 lat, wśród których dominują badani przekonani, że miejsce nie 
ma znaczenia. Natomiast o tym, że to w Polsce można było osiągnąć więcej, 
jest przekonanych około 12% czterdziestolatków. Takiej odpowiedzi nie udzielali 
w ogóle badani do 24 roku życia jak również powyżej 50 lat. 

Istnieje również statystycznie istotna zależność pomiędzy oceną możliwo-
ści osiągnięć materialnych a rokiem wyjazdu (Chi^2 Pearsona: 18,16613 df=9 
p=,03331). 
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Wy k r e s  6 . 
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Źródło: badania własne, Austria 2009-2010.

Ta b e l a  8 .

Ocena możliwości osiągnięć materialnych a rok wyjazdu

Rok wyjazdu
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W Polsce można było 
osiągnąć więcej 1 3,85 2 3,03 15 5,95 1 0,50 19 3,49

W Austrii można było 
osiągnąć więcej 18 69,23 42 63,64 159 63,10 147 73,50 366 67,28

Miejsce nie ma 
znaczenia 7 26,92 20 30,30 71 28,17 41 20,50 139 25,55

Inne 0 0 2 3,03 7 2,78 11 5,50 20 3,68

Ogół 26 66 252 200 544

% ogółu 4,78 12,13 46,32 36,76 100,00%

Źródło: badania własne, Austria 2009-2010.
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O tym, że to w Polsce można było osiągnąć więcej, proporcjonalnie częściej 
od przeciętnej są przekonane osoby, które wyjechały z Polski po przemianach 
ustrojowych, po 1989 roku. O tym, że to jednak Austria jest pod tym wzglę-
dem lepszym miejscem, częściej od przeciętnej są przekonani najmłodsi stażem 
emigracyjnym, którzy z kolei najrzadziej uważają, że miejsce nie ma znaczenia, 
wszędzie, wkładając wysiłek, można osiągnąć to samo. 

Porównując sytuację materialną przed wyjazdem z obecną sytuacją ogólnie 
należy stwierdzić, że sytuacja materialna badanych po wyjeździe do Austrii ule-
gła znaczącej poprawie. 

Prawie 1/5 badanych (98 osób) określiła swoją sytuację materialną przed 
wyjazdem do Austrii jako złą lub bardzo złą, obecnie takie oceny mieszczą się 
w granicach błędu statystycznego. Najwięcej osób określiło swoją sytuację przed 
wyjazdem jako przeciętną (44,42%), obecnie dwa razy mniej osób tak ocenia 
swoją sytuację (22,68%). Z kolei prawie dwa razy częściej deklarowana jest 
dobra sytuacja materialna (z 30,48% na 57,06%) i prawie trzy razy częściej bar-
dzo dobra (z 6,88% do 19,14%), co szczegółowo widać w tabeli poniżej.

Ta b e l a  9 .

Sytuacja materialna przed wyjazdem a obecna sytuacja materialna
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bardzo dobra 14 16 4 3 37 6,88

% 37,84 43,24 10,81 8,11

dobra 39 96 29 0 164 30,48

% 23,78 58,54 17,68 0,00

przeciętna 32 144 61 2 239 44,42

% 13,39 60,25 25,52 0,84

zła 14 41 19 1 75 13,94

% 18,67 54,67 25,33 1,33

bardzo zła 4 10 9 0 23 4,28

% 17,39 43,48 39,13 0,00

Ogół 103 307 122 6 538

%ogółu 19,14 57,06 22,68 1,12 100,00%

Źródło: badania własne, Austria 2009-2010.
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Jednak ważny odnotowania jest fakt, iż wśród 37 osób, które najlepiej oce-
niały swoją sytuację przed wyjazdem, większość (23 osoby) obecnie deklaruje 
gorszą sytuację materialną: dobrą (16 osób), przeciętną (4 osoby), a nawet złą 
(3 osoby). To mniejszość, niespełna 40% (14 osób), dalej ocenia swoją sytuację 
jako bardzo dobrą.

Spośród osób, które miały przeciętną sytuację materialną zdecydowana 
większość (prawie 3/4) poprawiała ją i obecnie ma dobrą lub bardzo dobrą, 1/4 
pozostaje na takim samym poziomie, natomiast 2 osoby mają gorszą sytuację niż 
przed wyjazdem. 

Natomiast wśród osób, które przed wyjazdem z Polski miały złą lub bardzo 
złą sytuację materialną, jedynie jedna osoba nie poprawiła jej po przyjeździe do 
Austrii. Pozostałe najczęściej obecnie mają sytuację dobrą (51 osób) lub prze-
ciętną (28 osób), a nawet bardzo dobrą (18 osób). 

PODSUMOWANIE

Ogólnie należy podkreślić, że indywidualny bilans zysków i strat dla więk-
szości Polaków w Austrii jest korzystny. Dotyczy to zwłaszcza osób o gorszej 
pozycji wyjściowej, niższym wykształceniu i gorszej sytuacji materialnej.

Badane osoby poprawiły w Austrii swoją sytuację zawodową, a w ślad za nią 
również materialną. Osoby, które uczyły się przed wyjazdem z Polski, w Austrii 
znalazły swoją pierwszą pracę. Obecnie więcej osób niż w Polsce pracuje 
(o 10 punktów procentowych częściej na cały etat, dwa razy więcej osób pracuje 
na częściowy etat i trzy razy więcej osób posiada własną fi rmę). Zdecydowanie 
mniej osób jest na utrzymaniu rodziców, mniej jest również na zasiłkach. 

Biorąc pod uwagę charakter pracy, to ogólnie jest on na podobnym poziomie 
co w Polsce (chociaż obecnie proporcjonalnie więcej osób niż w Polsce pracuje 
fi zycznie, nieznacznie więcej pracuje umysłowo, ale osób bez pracy jest prawie 
trzykrotnie mniej). 

W grupie badanych proszonych o wyrażenie opinii na temat możliwości osią-
gnięć zawodowych wystąpiły dwie prawie równie liczne kategorie tych, którzy 
stwierdzili, że w Austrii można było osiągnąć więcej, i tych, którzy uważają, 
że miejsce nie ma znaczenia, wszędzie, wkładając wysiłek, można osiągnąć to 
samo. Nieliczne osoby były zdania, że to w Polsce można było osiągnąć więcej. 

O tym, że w Austrii można było zawodowo osiągnąć więcej, częściej są prze-
konani mężczyźni, osoby z wykształceniem zawodowym, pracujące fi zycznie lub 
niepracujące wcale, o bardzo dobrej lub dobrej sytuacji materialnej. Natomiast 
o tym, że miejsce nie ma znaczenia, wszędzie, wkładając wysiłek, można osią-
gnąć to samo, częściej są przekonane kobiety, osoby z wykształceniem magi-
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sterskim i licencjackim, pracujące umysłowo lub o „innej” sytuacji zawodowej, 
o bardzo dobrej lub przeciętnej sytuacji materialnej. 

Wśród nielicznych osób, które sądzą, że to w Polsce można było osiągnąć 
więcej, są przede wszystkim osoby lepiej wykształcone (z wykształceniem 
ponadwyższym lub magisterskim) oraz osoby o obecnie złej sytuacji materialnej. 
Taką opinię wyrażały prawie wyłącznie osoby, które wyjechały z Polski po prze-
mianach ustrojowych w 1989 roku. Okazuje się, że po przemianach ustrojowych 
w Polsce pojawiły się nowe możliwości, wzrosły zarobki, zwłaszcza osób lepiej 
wykształconych, część osób materialnie bardzo zyskała, do kraju powróciło 
wielu Polaków z zagranicy, którzy, inwestując w „raczkującym” w Polsce kapi-
talizmie nawet relatywnie niewielkie oszczędności, odnosili materialne sukcesy. 
To porównując się do takich osób, badani stwierdzali, że w Polsce można było 
osiągnąć więcej.

W podsumowaniu należałoby jeszcze podkreślić, iż wyjeżdżały z kraju przede 
wszystkim osoby o przeciętnej, ale również osoby o dobrej lub bardzo dobrej 
sytuacji materialnej. Wśród wszystkich badanych jedynie 1/5 oceniła swoją sytu-
ację przed wyjazdem jako złą lub bardzo złą. 

W kategorii osób oceniających swoją sytuację jako bardzo dobrą są przede 
wszystkim osoby z wykształceniem wyższym, pracujące umysłowo. W ogóle nie 
było wśród nich osób, które w Polsce pracowały fi zycznie i miały wykształcenie 
zawodowe lub niższe. Osoby, które pracowały fi zycznie dominują wśród tych, 
którzy ocenili swoją sytuację jako złą lub bardzo złą. Wśród osób oceniających 
swoją sytuację przed wyjazdem jako przeciętną dominują osoby niepracujące, 
z wykształceniem średnim. 

Obecnie natomiast najwięcej osób ma dochody roczne od 16 do 20 tysięcy 
EUR. Widoczna jest w tym względzie zasada, że im dłużej przebywa się na emi-
gracji, tym wyższe ma się dochody, większa jest także rozpiętość pomiędzy naj-
mniej i najwięcej zarabiającymi. Dochody uzależnione są od płci i wykształcenia, 
kobiety mają niższe dochody od mężczyzn, osoby lepiej wykształcone – wyższe 
od gorzej wykształconych. 

W subiektywnej ocenie badane osoby mają obecnie zdecydowanie lepszą 
sytuację materialną niż miały przed wyjazdem. Obecnie najwięcej osób ocenia 
swoją sytuację jako dobrą, przed wyjazdem najwięcej było ocen przeciętnych. 
Prawie trzy razy więcej jest osób, które obecną swoją sytuację materialną okre-
ślają jako bardzo dobrą, dwa razy częściej jako dobrą, o połowę mniej jest osób 
oceniających swoją sytuację jako przeciętną i ponad trzy razy mniej jako złą.

Niejako na potwierdzenie tej oceny prawie 90% badanych dodaje, że nie ogra-
nicza swoich codziennych potrzeb i przyjemności, połowę z nich stać również 
dodatkowo na oszczędzanie, jedynie 6% ogranicza swoje wydatki, gdyż wystar-
cza im jedynie na podstawowe potrzeby, nieliczne osoby wskazały, że jednak 
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brakuje im na podstawowe potrzeby i muszą dorabiać lub korzystać z pomocy 
państwa, rodziny lub się zadłużać. 

Jednak porównując sytuację sprzed wyjazdu z Polski z obecną sytuacją osób 
w poszczególnych kategoriach, należy podkreślić, że poprawiły swoją sytuację 
głównie osoby o przeciętnej, złej lub bardzo złej sytuacji w Polsce, natomiast dla 
części osób posiadających w Polsce lepszą sytuację materialną (dobrą i bardzo 
dobrą), obecna sytuacja się pogorszyła. 

Patrząc z szerszej perspektywy niż wymiar jednostkowy, można wspomnieć, 
iż w połowie lat dziewięćdziesiątych według danych Eurostatu, Austria miała 
ponadtrzykrotnie wyższy poziom PKB na jednego mieszkańca niż Polska. Co 
prawda z roku na rok dysproporcje te zmieniały się na korzyść Polski, ale i tak 
w 2012 r. poziom PKB na jednego mieszkańca w Austrii był dwa razy wyższy niż 
w Polsce11. Dalej więc Austria jest dla Polaków atrakcyjnym miejscem wyjazdów 
zarobkowych. 
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