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WYBRANE CECHY I STRATEGIE 
POAKCESYJNYCH MIGRACJI Z POLSKI1

Streszczenie: Ruchliwość przestrzenna ludności stała się cechą współczesnych obywateli świa-
ta. Rozszerzenie 1 maja 2004 roku Unii Europejskiej o nowe kraje członkowskie (w tym o Pol-
skę) wpłynęło zasadniczo na zmianę zachowań migrantów, intensywność, dynamikę strumieni 
migracyjnych oraz alokację sektorową i przestrzenną migrantów. Pojawiły się nowe tendencje 
mobilności, które dotyczą zarówno ilościowego aspektu wyjazdów, jak i ich jakościowego wymia-
ru. Najnowsze migracje zagraniczne z Polski charakteryzują się cechami, które z jednej strony 
wynikają z ogólnoświatowych tendencji migracyjnych, a z drugiej – z nowych możliwości poak-
cesyjnych.1

Poakcesyjna mobilność charakteryzuje się wypracowanymi sposobami i cechami sytuacji, 
postępowania migrantów, które ogólnie określam jako strategie migracyjne. W prezentowanych 
opracowaniu szczególną uwagę zwracam na cechy i strategie aktualnych przemieszczeń zagra-
nicznych Polaków.

Słowa kluczowe:  migracje zagraniczne, ruchliwość społeczna, uwarunkowania migracji, migracja 
a rodzina, dziecko a migracja, strategie ruchów migracyjnych.

1. Ogólne uwarunkowania i cechy najnowszych migracji 
zagranicznych

Coraz więcej krajów doświadcza ruchów migracyjnych w tym samym czasie; 
imigranci pochodzą z coraz większej liczby miejsc o różnorodnych uwarunkowa-
niach gospodarczych, społecznych i kulturowych a migracje stały się jednym z ru-
tynowych zachowań ludzkich.

Nie ma jednego naczelnego motywu skłaniającego ludzi do tego, aby opuścili 
dobrze sobie znane środowisko, rodzinę, znajomych, itd., decydując się często na 
nieznaną i niepewną przyszłość. Zwykle istnieje splot okoliczności, które sprawią, 
że osoby decydują się zmienić swoje otoczenie na stałe lub okresowo. Podjęcie de-
cyzji o emigracji wymaga też – w większości przypadków – silnej motywacji.

Ruchliwość przestrzenna ludności oparta jest na silnych uwarunkowaniach hi-
storycznych. Stała się też cechą współczesnych obywateli świata. Warto więc spoj-

1 Tekst jest oparty na pracy W. Danilewicz pt. Rodzina ponad granicami. Transnarodowe 
doświadczenia wspólnoty rodzinnej, Wyd. Trans Humana, Białystok 2010.
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rzeć na niektóre uwarunkowania mobilności zagranicznej, które charakteryzują 
świat współczesny, a w tym doświadczenia Polaków.

Czynnikiem, który niezmiennie wzmaga decyzje migracyjne jest wyobrażenie 
o lepszej codzienności, którą można osiągnąć poprzez migracje. Sądzę, że jest to 
konsekwencja „amerykańskiego snu”, który przez dziesięciolecia towarzyszył Pola-
kom. Snu, który James Truslow Adams2, twórca terminu American Dream, w książ-
ce The Epic of America, opisał jako „(...) marzenie o krainie, w której życie będzie 
lepsze, bogatsze i pełniejsze dla każdego; gdzie szanse ma każdy, zgodnie ze swoimi 
umiejętnościami lub osiągnięciami. Amerykański Sen to zatem nic innego jak szan-
sa na osiągnięcie sukcesu, sławy i bogactwa, który można osiągnąć pod dwoma wa-
runkami: ciężką pracą i koniecznością oszczędzania – wierzyli w to i wierzą do dziś 
Amerykanie. Nic dziwnego, że obietnica i magia tego snu udziela się migrantom. 
Wiara w ziszczenie się Snu była często jedynym kapitałem, jaki ze sobą przywozili 
i jedyną nadzieją dającą siłę do ciężkiej pracy. Czy wiara ta dotyczy także współ-
czesnych Polaków3. Z pewnością jest ona nadal aktualna, choć zmieniły się uwa-
runkowania i niektóre przyczyny migracji z Polski, a przede wszystkim kierunek 
wyjazdów. Coraz rzadziej wyjeżdżamy do Stanów Zjednoczonych, ale z migracji 
nie rezygnujemy. Metafora amerykańskiego snu pozostaje aktualna, ale może jesz-
cze bardziej aktualnym określeniem jest migracyjny sen – w obliczu kilku już dekad 
popularności wyjazdów Polaków do krajów europejskich (i w znacznie mniejszym 
stopniu – pozaeuropejskich).

Na podstawie analiz zjawisk migracyjnych Stephen Castles i Marc Miller4 
wymieniali cztery tendencje, które kształtują i będą kształtowały wzory migracji 
w najbliższym czasie. Są to: globalizacja migracji, jej akceleracja, zróżnicowanie 
oraz feminizacja. Na tendencje te zwrócę uwagę w kontekście innych uwarunkowań 
i cech przemieszczeń.

Analizy dotyczące powiązań globalizacji z migracjami można ująć dwutoro-
wo. Tor pierwszy oparty jest na jednoznacznej lub niemal jednoznacznie negatyw-
nej ocenie konsekwencji przemieszczeń jako skutku procesów globalizacji. Drugi5 
wskazuje zarówno na negatywne jak i pozytywne konsekwencje (choć nacisk jest 
bardziej optymistyczny).

Przykładem podejścia pierwszego są niektóre prace Zygmunta Baumana6, któ-
ry w procesach globalizacji zauważa przyczynę produkowania homo sacer, tj. odpa-

2 J.T. Adams., The Epic of America. 1931. What is the American Dream?, „The Library of 
Congress”. 01. 02. 2007 http://memory.loc.gov/learn/lessons/97/dream/thedream.ht-215.ml, s. 214–215.

3 Szerzej: W. Danilewicz, M. Dziekońska, One Dream, Two Emigrations: Young Polish Immigrants 
In the USA and England and the Realizations of Their American Dream, „Ad Americam”, „Journal of 
American Studies” 2008, Jagiellonian University Press, no. 9.

4 S. Castles, M.J. Miller, The age of migration. International Population Movements in the Modern 
World, MacMillan 1993.

5 Np. S. Castles, M.J. Miller, The age of migration…, op. cit.; S. Sassen, Globalizacja. Eseje o nowej 
mobilności ludzi i pieniędzy, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2007.

6 Np. Z. Bauman, Życie na przemiał, Wyd. Literackie, Warszawa 2005.
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dów surowca ludzkiego, całej masy ludzkiej, który jako zbędny w miejscu urodzenia 
musi znaleźć sobie miejsce do przetrwania. Ludzie ci pozbawieni są możliwości 
kreowania własnego życia w dotychczasowym miejscu pobytu.

Drugi tor analiz wskazuje na konieczność szerszego spojrzenia na skutki 
przemieszczeń oraz na samych migrantów. Są to migranci reaktywni (uchodźcy, 
ofiary wojen, konfliktów etniczno-religijnych, katastrof naturalnych, przymusowa 
siła robocza), których zakres wolności przy przemieszczaniu się jest ograniczony. 
Są to także migranci proaktywni7, którzy posiadają możliwości wyboru (np. kadry 
wysoko wykwalifikowane). Należą do tej grupy niektórzy migranci transnarodowi: 
migranci wahadłowi, migranci w ruchu, migranci „żyjący” w dwóch światach.

Z kolei czynnikiem, na który zwrócił uwagę Castles pisząc o globalizacji zja-
wiska migracji, jest łatwość przemieszczania się. Rozwój środków komunikacji 
wyeliminował różnice przestrzenne jako barierę decyzji migracyjnych8. Równocze-
śnie rozwój mediów spowodował przepływ informacji o krajach przyjmujących, co 
dało wyobrażenie życia w tych miejscach zarówno w kategoriach „amerykańskiego 
mitu”, jak i codzienności. Pozwolił także na przemieszczanie się w przestrzeni wir-
tualnej (poprzez Internet), co umożliwia utrzymywanie kontaktu z krajem pocho-
dzenia, z bliskimi.

Kolejną cechą i jednocześnie czynnikiem warunkującym skalę zjawiska migra-
cji jest jej akceleracja. Związana jest z nasileniem się mobilności i wzrostem liczby 
osób migrujących, w związku z czym kraje przyjmujące kształtują nowe strategie 
polityki imigracyjnej. Stała się ona wyzwaniem dla wielu społeczeństw; tych, które 
od lat stoją w obliczu wielokulturowości oraz tych, które wkrótce mogą stać się kra-
jami przyjmującymi. Zanikanie różnic pomiędzy dawnymi krajami emigracyjnymi 
i imigracyjnymi staje się faktem. Przykładem jest Irlandia, powoli staje się Polska.

Prognozy9 dotyczące ruchów migracyjnych nie pozostawiają wątpliwości – Sta-
ry Kontynent potrzebować będzie napływu nowych mieszkańców dla zachowania 
obecnego rozwoju cywilizacyjnego. Zaczęło zmieniać się więc dotychczasowe spoj-
rzenie na migracje, tj. patrzymy na nie nie tylko z ekonomicznego punktu widzenia, 
wyznaczanego przez rynek pracy, ale na mobilność ludności jako sposób wzro-
stu dzietności. Wynika z faktu wzrostu liczby krajów w Europie, która nie osiąga 
poziomu prostej zastępowalności pokoleń. Nastąpiło przyspieszenie starzenia się 
ludności, przy równoczesnym braku oczekiwanej stabilizacji procesu reprodukcji, 
którą mogę wypełnić imigranci. Z najnowszego Raportu CSM opracowanego przez 

7 Za: K. Slany (red.), Migracje kobiet. Perspektywa wielowymiarowa, Wyd. Uniwersytetu 
Jagiellońskiego, Kraków 2008, s. 323.

8 Warto podkreślić, że rozwój komunikacji z oczywistych względów sprzyjał rozwojowi migracji. 
Rewolucja komunikacyjna w XIX wieku, a w tym rozwój sieci kolejowej, wodnej (era transatlantyków) 
spowodowały skrócenie czasu podróży i ułatwiło przemieszczania się.

9 Prognozy demograficzne wskazują, że do 2040 roku liczba mieszkańców obecnej UE spadnie 
z 344 milionów (stan z początku lat 90.) do 304 milionów; spadnie także liczba osób w wieku 
produkcyjnym ze 155 mln (lata 90.) do 118 mln w 2040 roku; za: K. Iglicka, Kontrasty migracyjne 
Polski. Wymiar transatlantycki, Wyd. Naukowe „Scholar”, Warszawa 2008, s. 59.
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K. Iglicką wynika, że wskaźnik urodzeń Polek w Wielkiej Brytanii jest trzykrotnie 
wyższy niż nad Wisłą10.

O słuszności tych założeń świadczą fakty dotyczące mobilności. Migracje 
odgrywają pozytywną rolę w rozwoju państw. Na przykład napływ ludności jest 
głównym źródłem przyrostu ludności (Włochy, Belgia), najważniejszą częścią siły 
roboczej gospodarki (Szwajcaria, Luksemburg). Migranci zapełniają nisze zawo-
dowe np. w medycynie, pielęgniarstwie (Wielka Brytania). Taka, zastępcza rola 
migrantów (migracja zastępcza), oparta na świadomej selekcji cudzoziemskiej siły 
roboczej przez dane państwo, to jedno z rozwiązań dla problemów Starego Konty-
nentu w długoterminowych prognozach. Niski przyrost naturalny, starzenie się spo-
łeczeństw, brak wykwalifikowanych pracowników fizycznych to główne przyczyny 
zapotrzebowania Europy na imigrantów.

Bardzo wyraźnie występuje także zróżnicowanie migracji w odniesieniu do jej 
typu: zarobkowej, uchodźczej, osiedleńczej. Kraje imigracyjne doświadczają zróż-
nicowanego napływu imigrantów, powiązanych różnorodnymi zależnościami w ra-
mach łańcuchów migracyjnych. Równocześnie zmieniają się motywacje i charakter 
ruchów migracyjnych. Owo zróżnicowanie typów migracji wynika z przemieszcza-
nia się z powodów ekonomicznych, politycznych, ekologicznych, ucieczek z powo-
du wojen, konfliktów, przemian w danym kraju lub regionie świata. Jest to również 
pojawienie się przemieszczeń z powodu chęci zmiany miejsca zamieszkania. Chęć 
ta nie jest jednak spowodowana „brakiem” w dotychczasowym miejscu. Powody 
wynikają z potrzeby zmiany dotychczasowego miejsca na przykład na bardziej spo-
kojne, interesujące czy zamieszkane przez przyjaciół i dotyczą raczej majętnych 
mieszkańców globu. Taka przyczyna dotychczas nie występowała wśród motywów 
przemieszczeń (lub występowała sporadycznie).

Warto na zjawisko migracji spojrzeć właśnie poprzez pryzmat płci migrantów. 
Feminizacja ruchów migracyjnych to kolejna przyczyna i cecha migracji. Wątek ten 
tylko akcentuję, choć z całą pewnością ma on niebagatelne znaczenie w postrzega-
niu konsekwencji zarobkowych wyjazdów kobiet, a zwłaszcza matek. Różnorodne 
uwarunkowania wpływają na proces podejmowania decyzji oraz ich konsekwencje. 
Są to m.in. przypisywane role społeczne i ekonomiczne kobietom i mężczyznom, 
sytuacja kobiet i mężczyzn na rynku pracy, wybór i modyfikacja strategii migracyj-
nych gospodarstw domowych, sposób i stopień wykorzystania sieci społecznych 
poza granicami oraz w kraju (w związku z zabezpieczeniem opieki nad dziećmi), 
typ realizowanej migracji i inne.

Niegdyś kobiety towarzyszyły mężczyznom lub dołączały do nich podczas 
zwykle przymusowej emigracji. Raport Funduszu Ludnościowego Narodów Zjed-
noczonych (UNFPA) wskazuje na wzrost i ogromne zróżnicowanie przyczyn i kon-
sekwencji migracji kobiet: „emigrantki opuszczają kraj, aby wyjść za mąż, dołączyć 

10 K. Iglicka, Migracje długookresowe i osiedleńcze z Polski po 2004 roku – przykład Wielkiej 
Brytanii. Wyzwania dla statystyki i demografii państwa, CSM, Raporty i Analizy, 5/2011, s. 2.
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do swoich mężów i rodzin, które już wyemigrowały lub w celu podjęcia pracy za-
robkowej. Są gospodyniami, sprzątaczkami, opiekują się chorymi, osobami starszy-
mi i dziećmi. Pracują w gospodarstwach rolnych, są kelnerkami, nisko opłacanymi 
pracownicami przedsiębiorstw, wysoko wykwalifikowanymi specjalistkami, nauczy-
cielkami, pielęgniarkami, hostessami, pracują w sektorze rozrywki lub świadczą 
usługi seksualne. Są uchodźczyniami lub poszukują azylu. Są młode, stare, zamęż-
ne, rozwiedzione, wdowami lub stanu wolnego. Wiele z nich emigruje wraz z dzieć-
mi. Inne zmuszone są pozostawić je w kraju swojego pochodzenia. Dla wielu kobiet 
emigracja otwiera drzwi do nowego świata większej równości i bez dyskryminacji, 
zjawisk ograniczających wolność i rozwój potencjału ludzkiego11.

Współczesne kobiety coraz częściej migrują samodzielnie. Stanowią ponad po-
łowę ogólnej liczby migrantów. Kobiety zaczęły odgrywać kluczową rolę we wszyst-
kich typach migracji międzynarodowych, zwłaszcza w migracjach zarobkowych. 
Przyczyny ich przemieszczeń tkwią nie tylko w mentalnym i życiowym oderwaniu 
losów kobiet od losów mężczyzn, ale w zapotrzebowaniu „świata” na „kobiecą” 
pracę. Kobiety są bardziej poszukiwane na rynkach pracy niż mężczyźni w związku 
z rozwojem trzeciego sektora gospodarki oraz zapotrzebowaniem na prace związa-
ne z usługami opiekuńczymi, porządkowymi itp., o czym świadczy obszernie zacy-
towany fragment Raportu dotyczącego m.in. przemieszczeń kobiet.

2. Uwarunkowania i cechy 
najnowszych migracji zagranicznych w Polsce

Wymienione uwarunkowania rozwoju ruchów migracyjnych w skali globalnej 
spowodowały, że u progu XXI wieku Polska (wraz z innymi krajami Europy Środ-
kowej) doświadcza kolejnej fali migracji. Pojawiły się nowe tendencje mobilności, 
które dotyczą zarówno ilościowego aspektu wyjazdów, jak i ich jakościowego wy-
miaru. Najnowsze migracje zagraniczne z Polski charakteryzują się cechami, które 
z jednej strony wynikają z ogólnoświatowych tendencji migracyjnych, a z drugiej 
– z możliwości wyborów, jakie pojawiły się po 2004 roku w Polsce. Skupiam uwagę 
na wybranych cechach wyjazdów po 2004 roku, celowo pomijając większość cech 
przedakcesyjnych. Sporadycznie uwzględniam dane porównawcze w celu pełniej-
szego ujęcia danej cechy.

Na początku członkostwa Polski w UE otwarte były rynki pracy w trzech kra-
jach: Wielkiej Brytanii, Irlandii, Szwecji. Pierwszego maja 2006 roku swoje granice 
otworzyły kolejne kraje: Hiszpania, Portugalia, Finlandia, Grecja, Włochy (lipiec 
2006) i Holandia (maj 2007), Niemcy, Austria, Szwajcaria (2011). Także pozosta-

11 Raport Funduszu Ludnościowego Narodów Zjednoczonych (UNFPA) Stan Ludności 
Świata 2006: „Droga ku nadziei: Kobiety a migracja międzynarodowa”, http://www.unfpa.org/swp/ 
(25. 10. 2010).
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łe kraje unijne systematycznie wprowadzają ułatwienia w dostępie pracy dla osób 
z krajów nowo przyjętych. Te – nowe rozwiązania instytucjonalne – po raz pierwszy 
w historii nowożytnej Polski powodują, że Polacy mogą swobodnie podejmować 
pracę w wybranych krajach UE. Są to bezpośrednie powody masowej migracji Po-
laków. Dotychczas nie można było precyzyjnie podać ich liczby, gdyż istniały (i ist-
nieją) różne systemy ewidencjonowania przepływów migracyjnych oraz różne dane 
płynące ze źródeł w Polsce i w poszczególnych krajach. Z danych pochodzących 
z Narodowego Spisu Powszechnego z 2002 roku (ich analizy dokonała K. Slany12) 
wynika, że w maju 2002 roku za granicą przebywało 786 tys. mieszkańców Polski, 
z czego 626 tys. przebywało tam ponad 12 miesięcy. Dane te obecnie mogą służyć 
jedynie do analizy porównawczej, gdyż akcesja Polski do Unii Europejskiej spowo-
dowała znaczne zmiany we wszystkich aspektach ruchliwości.

GUS (zastrzegając szacunkowość13) podaje, że w końcu 2006 roku za granicą 
przebywało czasowo 1 950 tys. Polaków, przy czym 1 600 tys. przebywało w kra-
jach członkowskich. W końcu 200714 roku za granicą czasowo przebywało 2 miliony 
270 tys. Polaków, w tym 1 900 tysięcy w Europie. Rozszerzenie 1 maja 2004 roku 
Unii Europejskiej o dziesięć nowych krajów członkowskich (w tym o Polskę) wpły-
nęło zasadniczo na zmianę zachowań migrantów, intensywność, dynamikę stru-
mieni migracyjnych oraz alokację sektorową i przestrzenną migrantów w krajach 
przyjmujących15.

Nie sposób odnaleźć jednolitych danych dotyczących liczby migrantów na ca-
łym świecie, ale także w Polsce. Badacze cytują dane pochodzące z „co najmniej 50 
różnego rodzaju baz danych, które mogą dostarczyć informacji na temat imigran-
tów – ich liczby i niektórych cech społeczno-demograficznych. Wiele z nich (m.in. 
spis powszechny, rejestr zezwoleń na pracę, rejestr PESEL, Badanie Aktywności 
Ekonomicznej Ludności) to bazy dobrze znane i wykorzystywane w analizie kwe-
stii migracyjnych”16. Jednak, jak się okazuje, zwykle są one szacunkowe, w związku 
z czym prowadzone są poszukiwania dodatkowych źródeł informacji. I tak, cennym 
materiałem może stać się rozpoznanie geograficznego rozmieszczenia nazwisk17, 
zasobów takich instytucji jak: Narodowy Fundusz Zdrowia, Zakład Ubezpieczeń 

12 K. Slany, Emigracje zagraniczne z Polski w świetle Narodowego Spisu Powszechnego 2002, w: 
Sytuacja demograficzna Polski, 2004, Raport RzRL.

13 Dane dotyczące liczby migrantów nie są dokładne, gdyż opierają się na różnych źródłach 
informacji pochodzących zarówno z Polski, jak i z krajów przyjmujących.

14 GUS, Informacja... 2008.
15 I. Grabowska-Lusińska, M. Okólski, Emigracja ostatnia?, Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa 

2009.
16 „Biuletyn Migracyjny” 2009, nr 29.
17 P. Śleszyński, M. Kowalski, Rozmieszczenie geograficzne nazwisk a migracje, „Biuletyn 

Migracyjny” 2009, nr 23.
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Społecznych, Ministerstwo Sprawiedliwości czy Ministerstwo Finansów18 oraz ba-
dania internetowe.

W ostatnich latach pojawiły się prace zwarte, analizy, raporty dotyczące migra-
cji zagranicznych Polaków po 2004 roku19, które prezentują aktualne dane dotyczą-
ce różnych aspektów ruchów migracyjnych. Wynika z nich, że wyjeżdżający Polacy 
najczęściej udawali się do Wielkiej Brytanii – 31%, Niemiec – 19%, Irlandia – 9%.

Masowość wyjazdów jest bardzo wyraźna. Posiadamy i tworzymy nowe wzory 
migracyjne. Te z przeszłości – wynikają z wielowiekowych doświadczeń migracyj-
nych Polaków. Te nowsze – oparte są na wyjazdach kontraktowych w latach 70. 
lub niepełnych w 90. XX w. Najnowsze – związane są z aktualnymi możliwościami 
i sposobami ich wykorzystania. Stworzyliśmy rozległe sieci migranckie, które bu-
dowane były zwłaszcza w latach powojennych, gdy na skutek przesunięcia granic 
migrowano (także wysiedlano) głównie do Niemiec. Zaczęły powstawać łańcuchy 
migracyjne, które w trochę zmienionej wersji (częściej są wersją koleżeńską niż 
rodzinną) powstają nadal lub są kontynuowane. Z tym, że u progu XXI wieku po-
jawiły się nowe cechy polskiej międzynarodowej mobilności przestrzennej ludno-
ści. Wynikają z procesów globalizacji, mają podobne przyczyny i konsekwencje jak 
w przypadku innych migracji europejskich i paneuropejskich. Polacy z niewielkiej 
grupy migracji w „starych” krajach unijnych stali się reprezentantami największego 
strumienia imigracyjnego. Wynikają z:

 – nowych rozwiązań instytucjonalnych związanych z przystąpieniem Polski do 
Unii Europejskiej (1 maja 2004 r.), co dało możliwość swobodnego podej-
mowania pracy w wielu krajach UE;

 – tradycji migracyjnych mających wielowiekową historię;
 – sieci społecznych (sieci migracyjnych);
 – wejścia na rynek pracy w Polsce na początku obecnej dekady roczników 
wyżu demograficznego, którego rynek polski nie był i nadal nie jest w stanie 
wchłonąć;

 – utrzymywania się dość wysokiego wskaźnika bezrobocia (w tym wśród ab-
solwentów szkół wyższych);

18 Szczegółowe informacje na temat każdego z tych źródeł można znaleźć na niedawno 
uruchomionej stronie projektu PROMINSTAT. Międzynarodowy zespół badaczy opisał na niej 
ponad 1 200 zbiorów danych pochodzących z wszystkich krajów UE; Link do strony bazy baz: 
www.prominstat.eu.; Link do raportu polskiego: www.prominstat.eu/ drupal/?q=system/files/ 
PROMINSTAT_Country_Report_Poland.pdf.

19 A. Fihel, P. Kaczmarczyk, M. Okólski, Labour Mobility in the Enlarged European Union. 
International Migration from EU 8 Countries; publikacja dostępna jest na stronie: htttp://www.
migracje.uw.edu.pl/obm/pix/014_72.pdf; A. Fihel, P. Kaczmarczyk, M. Okólski, Migracje „nowych 
Europejczyków” – teraz i przedtem, Seria Migracyjna, UW, Warszawa 2007; Informacja o rozmiarach 
i kierunkach emigracji z Polski w latach 2004–2006. GUS, 03. 11. 2007, .http://www.stat.gov.pl/cps/
rde/xbcr/gus/PUBL.
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 – wejścia na rynek szkolnictwa prywatnego, które spowodowało wzrost odset-
ka osób z wyższym poziomem wykształceniem (tj. osób mobilnych, elastycz-
nych, poszukujących);

 – wyborów takich kierunków kształcenia, na które wcześniej nie było popytu20 
oraz kierunków popularnych – co – z obu powodów spowodowało nadmiar 
specjalistów, których rynek pracy nie był w stanie przyjąć;

 – uzyskiwania dochodów niezaspokajających indywidualne i/lub rodzinne po-
trzeby.

Podstawowa cecha najnowszych przemieszczeń Polaków to dostępność możli-
wości wyjazdu i masowość. Ale wśród charakterystycznych cech najnowszych mi-
gracji i migrantów z Polski warto także zauważyć, że:

 – nastąpiła reorientacja kierunków geograficznej mobilności – wyraźnie do-
minują kraje europejskie (kontynentalne) przy malejącym występowaniu 
migracji pozaeuropejskich jako państw przyjmujących. Utrzymuje się po-
pularność dotychczasowych kierunków przemieszczeń w Europie (np. do 
Niemiec), przy wzroście zainteresowania nowymi kierunkami, np. Wielką 
Brytanią, Irlandią, Holandią, krajami Europy południowej oraz północnej. 
Nastąpiło także większe zróżnicowanie krajów docelowych oraz większa mo-
bilność migrantów.

Spadek popularności USA jako kraju migracji jest bardzo wyraźny zwłaszcza 
wśród osób młodych i wykształconych. Najczęstsze przyczyny rzadszych wyjaz-
dów do USA to spadek kursu dolara, rozszerzenie Unii Europejskiej oraz różnice 
kulturowe. Ma to o tyle znaczenie, iż wyjazdy (szczególnie do Wielkiej Brytanii) 
są w większej mierze niż dotychczas udziałem osób z wykształceniem wyższym 
(w przypadku Niemiec tak nie było i nie jest). Konsekwencją jest tworzenie się no-
wej sieci migracyjnej poprzez rozszerzenie się wyjazdów na wszystkie kraje unijne.

 – Pojawiły się nowe typy migracji lub – raczej – poszerzyły skalę typy migracji 
wcześniej występujące, np. migracje edukacyjne, kreacyjne (w celu poszuki-
wania lepszych niż w kraju warunków np. do rozwoju zawodowego). Oczywi-
ście przemieszczenia ekonomiczne dominują, lecz i one zaczynają zmieniać 
swój charakter – coraz częściej podejmujemy pracę legalną; coraz częściej 
wyjeżdżamy jako specjaliści; coraz częściej wreszcie – decydujemy się na 
pozostanie poza granicami Polski – co zmienia pespektywę ekonomiczną 
emigrantów.

 – Występują nowe wzorce selektywności migracji. W porównaniu z migracja-
mi przedakcesyjnymi wyraźnie wzrosła mobilność osób młodych, relatyw-
nie dobrze wykształconych, wolnych. Dominują migranci młodzi, zwłaszcza 
wśród mężczyzn (20–25 lat, z dominantą 24–25 lat); w grupie kobiet domi-

20 K. Iglicka, Kontrasty migracyjne Polski. Wymiar transatlantycki, Wyd. Naukowe „Scholar”, 
Warszawa 2008.
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nanta to 24 lata oraz – druga grupa – 46 lat21. Ponadto dominują migranci 
o zasadniczym poziomie wykształcenia (60%), chociaż liczba wyjeżdżają-
cych o relatywnie wysokim wykształceniem wzrasta22. Występuje nadrepre-
zentacja mężczyzn wśród migrantów (stanowią 65% wyjeżdżających), choć 
równocześnie następuje spadek mężczyzn – migrantów z wyższym pozio-
mem wykształcenia (do 13,8%). Wśród kobiet występują podobne proporcje 
pomiędzy poszczególnymi kategoriami poziomu wykształcenia: średnie za-
wodowe – 25,1%; średnie ogólnokształcące – 23,8%; wyższe; 20,6%; zauważa 
się wzrost kobiet – migrantek z wyższym poziomem wykształcenia23.

 – Występują zmiany dotyczące kierunków przemieszczeń oraz struktury mi-
grantów w porównaniu z migracjami przedakcesyjnymi. Kraje „nowe”, np. 
Wielka Brytania przyciągają migrantów z wyższym poziomem wykształce-
nia; w krajach „starych” (np. Niemcy) dominują migranci o zasadniczym lub 
niższym poziomie wykształcenia.

 – Z jednej strony nastąpiło większe zróżnicowanie krajów docelowych (nieza-
leżnie od dotychczasowej sieci wyjazdowej), a z drugiej – regiony peryferyj-
ne, takie jak Podkarpacie, Podhale czy Podlasie nie są już miejscem, skąd 
najczęściej wyjeżdża się za granicę; coraz większy udział mają też mieszkań-
cy innych regionów, w tym z dużych miast. Zwiększyła się także mobilność 
migracyjna mieszkańców wsi. Wyodrębniły się więc nowe obszary wysyłają-
ce z Polski. Szczególnie silny spadek wyjeżdżających migrantów zauważono 
w sześciu czołowych przed akcesją województwach (w tym: małopolskie, 
lubelskie, podlaskie, opolskie), pomimo bogatej sieci migracyjnej. Wyraź-
ny wzrost nastąpił w województwach, z których przed akcesją wyjeżdżano 
znacznie rzadziej, w tym: kujawsko-pomorskim, mazowieckim, łódzkim, 
wielkopolskim, śląskim24 i dolnośląskim25.

 – Zmniejszyła się rola sieci migracyjnych w generowaniu odpływu migrantów; 
coraz częściej sieci migracyjne oparte są na powiązaniach koleżeńskich niż 
rodzinnych; równocześnie częściej niż w poprzednich latach występują zin-
dywidualizowane formy poszukiwania pracy za granicą, poprzez np. Internet 
i/lub firmy rekrutacyjne.

 – Występuje utrwalanie się tzw. „kultury migracji”, tj. zjawiska utrwalenia się 
migracji w świadomości uczestników procesów migracyjnych jako trwałego 

21 I. Grabowska-Lusińska, M. Okólski, op. cit., s. 96–101.
22 Np. z danych Censusu (spisu powszechnego) przeprowadzonego w 2006 roku w Irlandii 

wynika, że obywatele nowoprzyjętych krajów unijnych (UE 10) są lepiej wykształceni od krajowców; 
54% migrantów z Polski posiada średni poziom wykształcenia, 23% posiada wykształcenie wyższe 
a 3% – wykształcenie podstawowe; za: I. Grabowska-Lusińska, M. Okólski, Emigracja ostatnia, op. cit.

23 I. Grabowska-Lusińska, M. Okólski, Emigracja ostatnia?, op. cit.
24 Liczba emigrantów w województwie na 1000 mieszkańców przed 2004 rokiem: – najwięcej: 

opolskie – 99 osób przebywających za granicą; – podlaskie – ok. 46; – podkarpackie – 37 osób; – 
najmniejsza liczba – województwo wielkopolskie i łódzkie – ok. 7 emigrantów.

25 I. Grabowska-Lusińska, M. Okólski, Emigracja ostatnia?…, op. cit., s. 106–107.
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elementu ich życia26. Nawet pomimo świadomości negatywnych konsekwen-
cji, wyjazdy są tolerowane lub wręcz pożądane. Podobne tendencje stają się 
doświadczeniem Polaków, choć z całą pewnością nie jest to zjawisko nowe. 
Przykładem jest postępowanie mieszkańców Siemiatycz z województwa pod-
laskiego w latach 90., którzy do Brukseli nie wyjeżdżali za granicę, a jechali 
do pracy.

 – Utrwala się zjawisko transnarodowości, tj. funkcjonowania migrantów poza 
granicami bez zrywania kontaktów z ojczyzną. Transnarodowość dotyczy 
zarówno migrantów okresowych, którzy utrzymują stały kontakt z rodziną 
i planują powrót po zrealizowaniu celu migracji jak też tych, którzy utrzymu-
ją zróżnicowane powiązania, np. emocjonalne, ekonomiczne, kulturalne po-
mimo stałego zamieszkiwania za granicą. Cechami społeczności transnaro-
dowej są: fizyczna mobilność, transfery ekonomiczne, kulturowe, społeczne. 
Charakteryzuje się ona funkcjonowaniem migrantów „tu i tam”, wielostron-
nymi kontaktami zarówno rodzinnymi, jak i coraz częściej zawodowymi i in-
nymi. Migranci transnarodowi to wprawdzie głównie migranci zarobkowi 
ale też artyści, naukowcy, sportowcy, dyplomaci, studenci. To także osoby, 
które coraz częściej posiadają podwójne obywatelstwo, prawa do głosowa-
nia, nieruchomości w różnych miejscach. Inni – tylko pracę poza granicami 
własnego kraju, która pozwala przetrwać ich rodzinom, konsumować lub 
inwestować w jej rozwój. Wszyscy oni funkcjonują ponad granicami pań-
stwowymi i wiążą ze sobą jednostki zamieszkujące w dwóch różnych krajach.

Transmigrantami określa się te „osoby, które po wyjeździe z jednego państwa 
do drugiego żyją ponad granicami tych państw, uczestnicząc w społecznych rela-
cjach osadzających je jednocześnie w więcej niż jednym państwie narodowym27.

3. Strategie zachowań migracyjnych Polaków 
oraz ich konsekwencje

Codzienność migracyjna spowodowała wytworzenie się sposobów postępo-
wania migrantów w różnych sferach życia. Określam je jako strategie migracyjne. 
Dotyczą wyjazdów poakcesyjnych, chociaż niektóre odnoszę do okresu wcześniej-
szego z racji silnych tradycji migracyjnych Polski. Polacy podczas swoich kilku-
setletnich wędrówek „wydeptali” nie tylko własne ścieżki i miejsca docelowe, ale 
nieustannie doskonalą te umiejętności. Tym bardziej, gdy coraz mniej zewnętrz-
nych okoliczności ogranicza takie próby. Poakcesyjna mobilność charakteryzuje 

26 K. Romaniszyn, Kulturowe implikacje międzynarodowych migracji, KUL, Lublin 2003.
27 R. Waldinger, Between „Here” and „There”: Immigrant Cross-Border Activities and Loyalties, 

„International Migration Review”, 2008, 40 (1).
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się wypracowanymi sposobami i cechami sytuacji, postępowania migrantów, które 
ogólnie określam jako strategie migracyjne. Zwróćmy uwagę na niektóre z nich:

 – Strategia elastyczności, która opiera się na pełnym otwarciu migrantów na 
wszystkie możliwości wynikające z szansy przemieszczeń i podejmowania 
legalnej (choć nie przez wszystkich) pracy. Elastyczność dotyczy etapów – 
od podjęcia decyzji o migracji poprzez dostosowywanie się do warunków 
pracy, jej sektora, miejsca. Jej cechą jest umiejętność dostosowywania się do 
zmieniających się warunków.

 – Występują zróżnicowane orientacje migracyjne. Warto zwrócić uwagę na 
badania28 przeprowadzone w latach 2005/2006 przez Instytut CRONEM 
(Center for Research on Nationalism, Ethnicity and Multiculturalism), 
mieszczący się przy Uniwersytecie Surrey i Uniwersytecie Roehampton. 
Składały się z dwóch komplementarnych części, tj. analizy brytyjskich da-
nych statystycznych oraz jakościowych badań terenowych dotyczących emi-
grantów z Polski (zastosowano wywiad pogłębiony oraz obserwację uczest-
nicząca). Zebrano dane dotyczące relacji społecznych, strategii życiowych 
oraz rozumienia kwestii etniczności i klasy społecznej przez Polaków miesz-
kających w Londynie.

Strategia może być stałym, długofalowym sposobem na życie. Jest jednym 
z typowych rysów zachowań migracyjnych Polaków w ogóle, a proces integracji 
europejskiej i rozwój nowoczesnych form komunikacji i ułatwień w transporcie 
zdecydowanie ułatwił tego typu transnarodowe praktyki, zauważają autorzy Rapor-
tu. Dokonano rozróżnienia migrantów na cztery podstawowe typy: bociany (20%), 
chomiki (16%), buszujący (42%), łososie (22%).

Powodem wyjazdu „bocianów” jest chęć uzyskania przychodu w krótkim czasie 
i przy stosunkowo minimalnym nakładzie środków własnych, zauważa się w Rapor-
cie. Osoby te wyjeżdżają na z góry określony czas (np. na wakacje) i tylko w celach 
zarobkowych. Najczęściej jadą w konkretne miejsce, znając z góry warunki pracy. 
Pracują w nisko płatnych sektorach gospodarki. Zwykle mieszkają z członkami ro-
dziny lub bliskimi znajomymi, którzy dość często pomagają im w znalezieniu pracy. 
Punkty odniesienia tych osób usytuowane są w Polsce, we własnym środowisku.

Według londyńskich badań „chomiki” to grupa migrantów traktujących wyjazd 
jako jednorazowy sposób zgromadzenia kapitału finansowego. Osoby te przebywają 
zagranicą dłużej niż bociany a pobyt jest raczej nieprzerwany. Podejmowane prace 
znajdują (tak jak w poprzedniej grupie) w nisko płatnych sektorach zatrudnienia; 
także – podobnie – migranci przebywają głównie w otoczeniu Polaków. Poprzez 
migracje pragną zmienić swoją sytuację życiową w Polsce.

„Buszujący” to grupa respondentów, „którzy celowo nie sytuują swojej najbliż-
szej przyszłości w konkretnym miejscu – starają się maksymalizować liczbę dostęp-

28 J. Eade, S. Drinkwater, M. Garapich, Poles Apart? EU Enlargement and the Labour Market 
Outcomes of Immigrants in the UK, http://www.surrey.ac.uk/Arts/CRONEM/polish/report s.htm 7.
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nych opcji niekoniecznie ograniczonych do jednego kraju. W tej grupie przeważają 
młodzi, indywidualistycznie nastawieni i mobilni społecznie migranci występujący 
niemal we wszystkich sektorach rynku – od nisko płatnych zawodów po wysoko wy-
specjalizowane. Buszujący gromadzą kapitał – ekonomiczny, społeczny, kulturowy. 
Ich odmowa indywidualnej terytorializacji w obrębie jednego państwa wskazuje na 
adaptację do postnarodowych warunków współczesnego, elastycznego i zderegulo-
wanego europejskiego rynku pracy”29.

Wśród migrantów w Londynie wyróżniono także grupę określoną jako „łoso-
sie”. To migranci, którzy nie zamierzają powrócić do Polski. Ich ewentualne plany 
powrotu związane są z okresem emerytalnym.

Autorzy Raportu podkreślają, że wymienione typy nie są idealne, w związku 
z czym pamiętać należy iż migranci mają dużą swobodę manewru i mogą prze-
chodzić z jednej kategorii w drugą. Zaprezentowane wyniki badań wskazują na 
wyraźne różnice dotyczące strategii migracyjnych Polaków; bociany i chomiki, tj. 
ci którzy przebywają zagranicą wyłącznie w celach zarobkowych stanowią razem 
36%. Z pewnością także w grupie buszujących znajdują się ci, którzy stosują strate-
gię cyrkulacyjną, tj. okresowego przemieszczania się pomiędzy miejscami, krajami.

Także wśród migrantów przebywających w Belgii30 rozpoznano podobne stra-
tegie postępowania. Wyróżniono trzy grupy migrantów według aspiracji i źródeł ich 
realizacji. Pierwszą grupę tworzą ci, którzy planują powrót do ojczyzny, a groma-
dzą kapitał finansowy i społeczny (z zamiarem powrotu). Druga grupa to migranci, 
którzy dążą do legalizacji pobytu, gromadzą wszystkie rodzaje kapitału, uczestni-
czą w rynku matrymonialnym. Grupa trzecia składa się z osób, które legalnie lub 
nielegalnie zamieszkują w społeczeństwie przyjmującym, i które oczekują zarówno 
wsparcia społecznego (social suport), jak i społecznego wspomagania (social levera-
ge), co daje połączenie elementów kapitału społecznego.

W postępowaniu migrantów z Polski występują kolejne, następujące strategie:
 – Pojawiła się migracja płynna i transmigracje. Płynna charakteryzuje się sła-
bym związkiem niektórych migrantów z Polską. Bywa, że wyjeżdżają oni 
z całą rodziną, tam pracują, kształcą dzieci. Sposobem radzenia sobie w ra-
zie niepowodzenia nie jest powrót do Polski ale poszukiwanie innego miejsca 
– „buszowanie” bez poczucia granic31.

 – Strategia sektorowa, która dotyczy specyfiki wykonywanej pracy przez Pola-
ków, która różni się w zależności od kraju przyjmującego. W Wielkiej Bry-
tanii migranci z Polski znajdują zatrudnienie głównie w budownictwie, usłu-

29 J. Eade, S. Drinkwater, M. Garapich, Poles Apart?, op. cit., s. 9.
30 M. van Meeteren, G. Engbersen, M. van San, Striving for a Better Position: Aspirations and 

the Role of Cultural, Economic, and Social Capital for Irregular Migrants in Belgium, The International 
Migration Review. New York: Winter 2009. Vol. 43, Iss. 4; pg. 881; (20. 12. 2009)

31 Migracja płynna lub zawieszona, podobnie jak migracja niepełna czy napływ cudzoziemców, 
którym udziela się czasowej ochrony lub toleruje ich nielegalny pobyt, pomimo odmowy przyznania im 
statusu uchodźcy – to nowe zjawiska paneuropejskie, których wspólną cechą jest trwała tymczasowość, 
zauważa M. Okólski.
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gach, przemyśle przetwórstwa spożywczego, sektorze rolniczym. Obok tych 
tradycyjnie wykonywanych pojawiają się nowe obszary, tj. praca w obsłudze 
nieruchomości, hotelarstwie. W innych krajach specyfika podejmowanych 
zajęć jest raczej stała, np. w Holandii zatrudnienie zdobywane jest głównie 
w sektorze ogrodniczym.

 – Strategia opóźnionej dyspersji przestrzennej dotyczy stopniowego rozlewa-
nia się strumienia migracyjnego Polaków w Wielkiej Brytanii z metropolii do 
obszarów sąsiednich i następnie – peryferyjnych. W innych krajach (takich 
jak: Norwegia, Hiszpania, Niemcy, Holandia) zjawisko to występuje rzadziej 
w związku z utrwalonymi łańcuchami migranckimi32.

 – Strategia utajonej deprecjacji zawodowej dotyczy wyboru przez migrantów 
z Polski takich sektorów pracy, które wymagają niskich kwalifikacji zawodo-
wych (na skutek łatwości w znalezieniu takiej pracy oraz niskich kompeten-
cji językowych co, według autorów badań, stanowi jedną z najważniejszych 
barier podejmowania pracy zgodnie z kwalifikacjami)33. Polacy podejmują 
prace przeważnie w tak zwanych drugorzędnych jakościowo sektorach pra-
cy, tj. wykonują prace nieadekwatne do poziomu wykształcenia, czego kon-
sekwencją jest tzw. marnotrawstwo mózgów (brain waiste). Strategia ta ma 
zapewne kilka przyczyn, wśród których warto wymienić wcześniej opisaną 
strategię „intencjonalnej nieprzewidywalności”, poczucia krótkotrwałości 
wykonywania danej pracy poszukującego lepszych możliwości (tutaj w sfe-
rze pracy) oraz strategię chomika, który nie potrzebuje zmian w kierunku 
podwyższenia jego prestiżu, a dąży do konsumpcji po powrocie do kraju 
wysyłającego. Należy jednak wyraźnie podkreślić, że coraz częściej wykorzy-
stywana jest przez migrantów możliwość zatrudnienia zgodnie z wysokim 
poziomem kwalifikacji34.
• Strategia „pazerności na pracę” dotyczy przede wszystkim zarobkowego 

charakteru poakcesyjnych migracji; powiązana jest z typem migracji ze 
względu na okres jej trwania, który jest zmienny, tzn. uwarunkowany np. 
popytem sezonowym, nasyceniem lokalnych rynków pracy. Dominują mi-
gracje tymczasowe – krótkookresowe nad długookresowymi i stałymi.

• Strategia wychodzenia z szarej strefy wynika z poakcesyjnej możliwości 
legalnego wykonywania pracy w krajach unijnych. Następuje przepływ 
migrantów przedakcesyjnych z szarej strefy pracowniczej do strefy pracy 
legalnej.

32 I. Grabowska-Lusińska, M. Okólski, Emigracja ostatnia?…, op. cit., s. 121.
33 A. Fihel i A. Piętka dokonują szerzej analizy tego zjawiska, w: A. Fihel, A. Piętka, 

Funkcjonowanie polskich migrantów na brytyjskim rynku pracy. CMR Working Papers, Warszawa 2007, 
nr 23/(81), s. 30.

34 P. Kaczmarczyk, Współczesne migracje zagraniczne Polaków – skala, struktura oraz potencjalne 
skutki dla rynku pracy, Raport OBM, Warszawa 2006.
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• Strategia „pozarodzinna” wskazuje na dominację osób stanu wolnego 
wśród migrantów poakcesyjnych35. Osoby, które założyły rodziny stano-
wią 1/3 badanych migrantów. Badacze zauważyli „poakcesyjny fenomen 
wielojednostkowych gospodarstw domowych” tworzonych przez niespo-
krewnione oraz nie związane ze sobą osoby.

• Strategia rodzinna. Z najnowszych badań prowadzonych m.in. przez 
CSM (Centrum Stosunków Międzynarodowych) wynika, że poakcesyjne 
migracje zaczynają mieć także charakter rodzinny. Stają się – tym samym 
– migracjami długookresowymi i osiedleńczymi. Dotyczą osób, które celo-
wo wyjeżdżają za granicę z całą rodziną chociaż najczęściej to członkowie 
rodziny migranta dołączają do niego i rozpoczynają życie w nowym kraju. 
Jak wynika z Raportu „W Wielkiej Brytanii analiza poziomów dzietności 
(TFR) wskazuje, że współczynnik dzietności w 2009 roku dla Anglii i Wa-
lii dla kobiet urodzonych w Wielkiej Brytanii wyniósł 1,84, podczas gdy 
dla kobiet urodzonych poza Wielką Brytanią, ale mieszkających w UK 
2,48. Polki w Wielkiej Brytanii charakteryzowały się (po kobietach z Paki-
stanu) najwyższą liczbą urodzonych dzieci, wyprzedzając kobiety z Indii 
i Bangladeszu. Co powoduje, że kobiety emigrantki przybywające z kraju 
o jednym z najniższych poziomów płodności w Unii Europejskiej podej-
mują zobowiązujące decyzje prokreacyjne na emigracji? Populacja dzieci 
polskich w Wielkiej Brytanii w wieku 0–14 lat sięga według naszych sza-
cunków 130 tys.”36.

Warto poruszyć jeszcze jeden wątek związany z wyjazdami Polaków. Są to 
migracje powrotne, które wprawdzie nie stały się „najnowszą” strategią zachowań 
(nawet pomimo recesji gospodarczej), ale stanowią stały element doświadczeń mi-
gracyjnych. Migracje powrotne dotyczą osób, które powracają do krajów pocho-
dzenia po okresie pobytu w innym kraju37. Wśród nich – migrantów powrotnych 
(remigrantów) – wyróżnia się reemigrantów tj. tych, którzy wracają do domu ale 
po pewnym czasie emigrują ponownie. Reemigranci różnią się istotnymi cechami 
społeczno-demograficznymi od remigrantów (czyli tych migrantów powrotnych, 
którzy zostali w kraju). Są gorzej wykształceni: częściej posiadają wykształcenie 
średnie lub zawodowe (pozostanie na stałe w kraju jest dla nich mniej opłacalne niż 
dla osób z wyższym poziomem wykształceniem). Wśród reemigrantów znajduje się 
bardzo wysoki odsetek osób posiadających podwójne obywatelstwo, które służy im 
jako forma asekuracji na wypadek niepowodzenia w kraju. Ponadto wśród reemi-

35 Stan cywilny przed- i poakcesyjnych migrantów z Polski znacznie się różni; przed 2004 rokiem 
małżonka/partnera posiadało 72% migrantów i 39% po akcesji; za: I. Grabowska-Lusińska, M. Okólski, 
Emigracja ostatnia?..., op. cit., s. 116.

36 K. Iglicka, Migracje długookresowe i osiedleńcze z Polski po 2004 roku, op. cit., s. 2.
37 S. Castles, International migration at the beginning of the twentyfirst century. Global Trends and 

Issues, UNESCO, 2000, p. 2.
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grantów niski jest udział dzieci i młodzieży, a wysoki osób w wieku 20–39 lat, czyli 
w wieku największej mobilności38.

Przywołam tu klasyfikację typów migrantów powrotnych (a tym samym przy-
czyn – powrotów), której dokonał Francesco Cerase39. Są to:

 – powrót porażki (return of failure) dotyczy migrantów, którym nie udało się 
zintegrować ze środowiskiem w kraju emigracji z powodu uprzedzeń i stereo-
typów z jakimi się tam spotkali, a które były wystarczająco silne aby dopro-
wadzić ich do powrotu;

 – powrót konserwatyzmu (return of conservatism) dotyczy tych migrantów, któ-
rzy wyjeżdżali z myślą o powrocie po nagromadzeniu wystarczającej ilości 
środków finansowych;

 – powrót innowacji (return of innovation) dotyczy migrantów, którzy chcą 
w kraju pochodzenia zastosować umiejętności i wiedzę zdobytą w trakcie 
emigracji, z nadzieją na osiągnięcie postawionych sobie celów;

 – powrót na starość (return of retirement) dotyczy migrantów, którzy weszli 
w wiek emerytalny i powracają by nabyć ziemię i dom, w którym spędzą 
resztę życia.

W Polsce migracje powrotne obserwowano w okresie 20-lecia międzywojenne-
go, PRL-u oraz po 1989 roku. Ostatnia fala powrotów do Polski była związana ze 
zmianami społeczno-gospodarczymi oraz wprowadzeniem gospodarki wolnoryn-
kowej umożliwiającej prowadzenie niezależnej działalności gospodarczej w kraju. 
Chęć uczestniczenia w tych zmianach okazała się ważnym motywem powrotu dla 
osób, które z różnych przyczyn – politycznych, ekonomicznych, zawodowych, wy-
jechały przed 1989 rokiem, zauważają Agnieszka Fihel, Joanna Tyrowicz, Paweł 
Kaczmarczyk40. Natomiast, pomimo oczekiwania fali powrotów migrantów naj-
nowszych na skutek kryzysu gospodarczego, taka nie pojawiła się. Z badania inter-
netowego przeprowadzonego na zlecenie polskiego tygodnika „Cooltura” na prze-
łomie czerwca i lipca 2009 roku wśród 200 migrantów z Polski wynika, że recesja 
jest bezpośrednią przyczyną myśli o powrocie do Polski 5,5% grupy41.

Zaprezentowane strategie migracji wskazują na powszechność zjawiska. Obej-
mują osoby w różnym wieku, płci, miejscu zamieszkania, sytuacji osobistej, pozio-
mie wykształcenia, kwalifikacji, sytuacji zawodowej i materialnej. Wywołują wiele 
konsekwencji, z których niektóre zostały zaprezentowane. Ich bilans jest większy 
i znacznie bardziej zróżnicowany.

38 A. Fihel, J. Tyrowicz, P. Kaczmarczyk, Migracje powrotne Polaków, FISE, Warszawa 2008.
39 F.P. Cerase, Expectations and reality: A case study of return migration from the United States 

to southern Italy, „International Migration Review” 1974, 23(2), p. 245–265; za: M. Dziekońska, 
W poszukiwaniu własnego miejsca – powroty jako element migracji zagranicznych, w: W. Danilewicz, 
Oblicza współczesności w perspektywie pedagogiki społecznej, Wyd. Akad. „Żak”, Warszawa 2009.

40 A. Fihel, J. Tyrowicz, P. Kaczmarczyk, Migracje powrotne…, op. cit.
41 Cały fragment oparty jest na doniesieniu w Biuletynie Migracyjnym pt. Polskich emigrantów 

sposób na recesję; http://www..biuletynmigracyjny.uw.edu.pl sierpień, 2009.
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Prevailing Migration Patterns and Strategies after Poland’s EU 
Accession

Summary: Local mobility has become a typical attribute of today’s global citizen. The enlarge-
ment of the EU on may1st 2004 by new members (including Poland) had a significant impact 
on the general behavior of migrants, be it in a growing intensity and dynamics of the migration 
streams as well as the sectorial and spatial distribution of the migrants. New tendencies of mo-
bility emerged, concerning both the sheer quantity of outbound travelers as well as some recent 
peculiarities of this migration. The latest migration tendencies from Poland mirror global pat-
terns as well as the new possibilities that opened up after the country’s EU accession.

Postaccession mobility is characterized by an elaborate and devised system of migrant be-
havior adapted to the respective situations, which I will refer to as „migration strategies”. This 
paper focuses on the present migration patterns of expatriot Polish citizens.

Key words:  cross-border migrations, spatial mobility, migration cues, migration and the family, 
migration and the child, trends and patterns of migratory movements.




