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ENTREPRENEURSHIP AS AN ELEMENT OF THE PROCESS 
OF READJUSTMENT. THE EXAMPLE OF MIGRANT RETURNING 
FROM ABROAD TO THE PODLASKIE VOIVODESHIP

Due to its increasingly unstable nature, contemporary return migrations call into 
question the current defi nition of return as an anchor. The factors which enabled this 
situation are the opportunities to move within the European Union, the EU’s open 
labour markets, and free access to information. Empirical research shows that the 
most important capital of contemporary return migrants is no longer their savings 
but their experience connected to international migration, especially when the reality 
of the home country exceeds  migrants’ expectations and possibilities to readjust 
after return. The text is based on the results of qualitative research conducted in 
Podlaskie among migrants who returned from abroad and decided to start their own 
business. Their migration experience constitutes an invaluable source of knowledge 
not only about the factors responsible for the decision to return but also about the 
process of readjustment, including the application of skills acquired abroad and 
the introduction of changes at home, especially in the context of self-employment. 
Based on the experience of return migrants it is also possible to follow the decision-
making process concerning re-emigration which is often simply a return to the well-
known country of migration or setting off for a new destination. 

Key words: migration, return migrants, return, readjustment, necessity 
entrepreneurship
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Migracje powrotne coraz częściej zyskują uwagę polskich badaczy proble-
matyki migracyjnej. Analizowany jest między innymi proces readaptacji do 
warunków polskich: problemy związane z poczuciem przynależności i świado-
mej identyfi kacji z krajem wysyłającym, ale też przyjmującym, a także czynniki 
ekonomiczne w obydwu krajach, które determinują sytuację bytową migrantów. 
W literaturze przedmiotu coraz więcej miejsca poświęca się analizie wszelkich 
przejawów przedsiębiorczości migrantów, a zwłaszcza tej podejmowanej poza 
granicami kraju ojczystego, czyli tak zwanym przedsiębiorstwom etnicznym 
(Brzozowski, Szarucki 2011; Nestorowicz 2011; Stadnik 2012; Glinka 2013) 
i zdecydowanie mniej – przedsiębiorczości migrantów powracających do kraju 
(Iglicka 20021; Grotte 2012). Zestawienie wyników badań prowadzonych przez 
zespół Michała Mackiewicza (2009) w województwie opolskim, a także wyni-
ków badań prowadzonych przez Dagmarę Bieńkowską, Cezarego Ulasińskiego 
i Justynę Szymańską w Małopolsce (2010a) oraz w województwie dolnośląskim 
(2010b) i śląskim (2012) pokazuje, że od 1,4% do 4% badanych migrantów 
prowadziło działalność gospodarczą przed wyjazdem za granicę, a od 5,2% do 
11,7% prowadzi działalność gospodarczą po powrocie; od 7,2% do 11% migran-
tów ma zamiar otworzyć własną działalność gospodarczą. Osoby te deklarowały 
też przeznaczenie przywiezionych oszczędności właśnie na ten cel. 

Podobne badanie zostało przeprowadzone również w województwie podla-
skim w 2012 roku. Z raportu Powroty z zagranicy mieszkańców województwa 
podlaskiego (Dziekońska 2012) wynika, że własną działalność gospodarczą przed 
wyjazdem zagranicznym prowadziło 4% badanych migrantów, zaś po powrocie 
już 7,5%. Z zamiarem założenia własnej działalności powróciło 10,7% bada-
nych. Na uwagę zasługuje fakt, że powracający do województwa podlaskiego 
przywieźli pomysł na własny biznes2, inspirowany doświadczeniami migracji, 
natomiast oszczędności, które udało im się zgromadzić, przeznaczyli głównie na 
bieżącą konsumpcję, usamodzielnienie się i spłatę długów zaciągniętych przed 
wyjazdem. 

Warto w tym miejscu nakreślić kilka istotnych faktów dotyczących woje-
wództwa podlaskiego. Dane z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku 
wskazują, że stopa bezrobocia w tym województwie na koniec grudnia 2013 
roku wyniosła 15,1%, zaś w całym kraju 13,4%. Według danych Głównego 

1 W latach 2001–2002 przeprowadzono pionierskie w Polsce badanie na grupie 100 migran-
tów powrotnych z trzech krajów: USA, Wielkiej Brytanii i Niemiec, którzy powrócili do Polski 
w okresie transformacji systemowej (Iglicka 2002). 

2 Jedną z form ekonomicznej aktywności migrantów jest sprowadzanie towarów zagranicz-
nych do Polski; najczęściej są to samochody w przypadku migrantów z Wielkiej Brytanii oraz 
sprzęt komputerowy i elektronika w przypadku migrantów z USA (Brzozowski, Szarucki 2011).
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Urzędu Statystycznego (GUS 2014a) województwo podlaskie charakteryzuje się 
ujemnym przyrostem naturalnym3. Województwo ma bogatą historię mobilności 
zagranicznej mieszkańców, a tradycyjne kierunki przemieszczeń to Stany Zjed-
noczone, Niemcy, Belgia. Po roku 2004 najbardziej popularne kierunki migracji 
z tego terenu to kolejno: Wielka Brytania, Niemcy, Stany Zjednoczone, Holandia, 
Hiszpania, Belgia4. Marta Anacka i Agnieszka Fihel (2012: 62) opracowały mapę 
wartości współczynnika selektywności migracji i współczynnika selektywności 
migracji powrotnych dla Polski za lata 2004–2008, z której wynika, że woje-
wództwo podlaskie zdecydowanie zalicza się w poczet województw wypycha-
jących, zaś dane prezentowane przez GUS (2014b) wskazują na niezmiennie 
ujemne saldo migracji zagranicznych w tym województwie. 

Niniejszy artykuł, który powstał na podstawie wywiadów pogłębionych 
z podlaskimi migrantami powrotnymi – przedsiębiorcami, nie jest próbą ustalenia 
typologii migrantów – biznesmenów ani próbą ustalenia prawdopodobieństwa 
powrotów osób przedsiębiorczych; nie jest też próbą ukazania etapów procesu 
readaptacji ani umieszczenia wyników przeprowadzonego badania na tle wyni-
ków innych badań w Polsce. Celem artykułu jest natomiast ukazanie sytuacji 
migrantów powrotnych prowadzących własną działalność gospodarczą w woje-
wództwie podlaskim oraz roli tej działalności w procesie readaptacji. Celem jest 
też spojrzenie oczyma migrantów powrotnych na ich sytuację życiową po powro-
cie oraz próba zrozumienia okoliczności i warunków środowiska przyjmującego, 
które ją kształtują. Istotne jest też ustalenie, w jaki sposób fakt posiadania wła-
snej działalności wpływa na decyzję o pozostaniu lub podjęciu na nowo migracji 
zagranicznej. 

Badanie, które ze względu na wielkość próby należy traktować jako pilo-
tażowe, zostało przeprowadzone w okresie od lipca do sierpnia 2013 r. Wzięło 
w nim udział 9 osób: 6 mężczyzn i 3 kobiety, które po powrocie z migracji 
zagranicznych do Polski otworzyły własną działalność gospodarczą (tabela 1.). 
Migranci powrotni mają dziś wykształcenie wyższe (2), wyższe zawodowe (4) 
i średnie (3). W momencie badania osoby były w wieku od 28 do 47 lat, ale 
w momencie wyjazdu tylko jeden migrant miał 30 lat, pozostali byli w wieku 
18–24 lata. Kraje ich migracji to Wielka Brytania, Niemcy, Stany Zjednoczone 
i Belgia. Z wyjątkiem jednej osoby wszyscy badani mieli doświadczenia kilku-

3 Według GUS (2014b) na przestrzeni lat 2002–2012 tylko w latach 2008–2010 przyrost na-
turalny był dodatni.

4 Dane pochodzą z raportu Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku Powroty z zagranicy 
mieszkańców województwa podlaskiego (Dziekońska 2012).
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krotnej migracji do wybranego kraju; jedna osoba migrowała do kilku krajów5. 
Wybór kraju migracji podyktowany był najczęściej możliwością uzyskania real-
nego wsparcia ze strony mieszkającej już tam rodziny lub znajomych. Osoby 
łatwiej też podejmowały decyzję o migracji, jeśli wyjazd był zorganizowany 
przez większą grupę. O wyborze Stanów Zjednoczonych decydował fakt posia-
dania amerykańskiej wizy. Wyjazdy miały miejsce w latach 1987–2004, z czego 
pierwsze doświadczenia migracyjne aż 7 osób zdobyło jeszcze przed wstąpie-
niem Polski do Unii Europejskiej. Dla większości z nich były to wyjazdy krótkie, 
testowe, połączone z zarobkowaniem, jednak głównym ich celem była chęć roz-
poznania warunków i możliwości życia za granicą. Początek migracji długookre-
sowej (w przypadku migracji europejskiej) miał najczęściej miejsce w roku 2004. 
Powroty miały miejsce w latach 1989–2009. 

Do badania zostało zaproszonych 13 osób, jednak z czterema nie udało się 
zrealizować wywiadów głównie ze względu na brak możliwości czasowych po 
stronie migrantów6. Kryterium doboru stanowiły: doświadczenie migracji zagra-
nicznej oraz fakt prowadzenia własnej działalności gospodarczej po powrocie do 
Polski. Osoby zostały dobrane techniką „kuli śnieżnej”.

Rodzaje działalności gospodarczej, którą otworzyły badane osoby, to: sklep 
wielobranżowy, przedsiębiorstwo handlowo-usługowe, szkoła tańca i szkoła 
językowa, mobilne studio fryzur, gabinet kosmetyczny, warsztat samochodowy, 
dystrybucja zielonej żywności i marketing sieciowy, prace wykończeniowe, prace 
wysokościowe. Najdłużej prowadzony jest warsztat samochodowy (20 lat) oraz 
działalność handlowo-usługowa (6 lat) i szkoła językowa (6 lat); pozostałe fi rmy 
mają 3 lata, najmłodsze są dwie fi rmy z ponadrocznym stażem.

Firmy zostały otwarte w latach: 1993–2012; działalność otwarta w roku 2009 
została zamknięta w grudniu 2012 roku, zaś działalność otwarta w 2006 roku od 
dwóch lat jest zawieszona. Przedstawione formy działalności gospodarczej są pro-
wadzone głównie na terenie Białegostoku i w zależności od zapotrzebowania na 
dane usługi również na terenie województwa podlaskiego. Więksi przedsiębiorcy 
(pracodawcy) próbowali wyjść poza granice województwa i kraju. Wiąże się to 
z charakterem działalności – prace budowlane i wykończeniowe realizowane są 
w różnych lokalizacjach, zgodnie z zapotrzebowaniem: na terenie województwa 
lub za granicą (np. zatrudnianie Polaków w Belgii, do prac budowlanych).  

5 W badaniu wzięto pod uwagę migrację, która trwała najdłużej i ta zaprezentowana jest w ta-
beli 1.

6 Osoby tłumaczyły to głównie obowiązkami w pracy (np. sezon dla fi rmy budowlanej). Jedna 
osoba nie chciała się umówić na rozmowę, ponieważ właśnie zamknęła działalność gospodarczą 
i przygotowywała się do wyjazdu z rodziną na stałe do USA.
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Ta b e l a  1 . 

Charakterystyka uczestników badania oraz rodzaje prowadzonej przez nich 
działalności gospodarczej
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W1 M 40 wyższe 
zawodowe

2004 2008 Niemcy, 
Belgia

2009–2012 sklep wielobranżowy

W2 M 32 średnie 2000 2006 USA od 2008 przedsiębiorstwo 
handlowo-usługowe

W3 M 33 wyższe 2004 2008 Wielka 
Brytania

od 2012 zielona żywność, 
marketing sieciowy

W4 K 31 wyższe 
zawodowe

2004 2007 Wielka 
Brytania

od 2010 gabinet kosmetyczny

W5 K 28 średnie 2004 2008 Wielka 
Brytania

od 2012 mobilne studio 
fryzur

W6 M 37 wyższe 1996 1996 Niemcy od 2010 prace wysokościowe

W7 K 33 wyższe 
zawodowe

2000 2003 Wielka 
Brytania

2006–2011 szkoła językowa, 
szkoła tańca

W8 M 32 wyższe 
zawodowe

2003 2009 USA od 2010 prace 
wykończeniowe

W9 M 47 średnie 1987 1989 Niemcy od 1993 warsztat 
samochodowy

Źródło: badanie własne.

MIGRACJA

Główną przyczyną wyjazdów była często chęć zarobienia pierwszych pie-
niędzy i chęć życia na godnym poziomie, aczkolwiek szereg innych czynników 
towarzyszył tej decyzji. Było to przede wszystkim poczucie braku wpływu na 
swoją zawodową i życiową sytuację w Polsce oraz brak nie tyle satysfakcjonu-
jącej, ile jakiejkolwiek pracy, zwłaszcza że prawie dla połowy osób miała to być 
pierwsza praca. Ponadto osoby te przyznały, że na tamtym etapie nie wiedziały, 
jak pokierować swoim życiem. Pomysłu na życie postanowiły szukać za granicą. 
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Pojawienie się po 2004 roku nowych możliwości podejmowania pracy na zagra-
nicznych rynkach spowodowało, że osoby te spontanicznie decydowały się na 
migrację bez wcześniejszego planu migracyjnego, celowo pozwalając, aby splot 
okoliczności zastanych w kraju migracji zadecydował za nie7. Z licznych badań 
wynika, że w podobny sposób swoją trudną życiową sytuację rozwiązuje coraz 
więcej młodych Polaków: brytyjscy badacze (Eade, Drinkwater, Garapich 2006), 
badając Polaków pracujących w Londynie, zastosowali określenie „intencjonal-
nej nieprzewidywalności” do opisania podobnych zachowań, a ściślej, jednego 
z czterech wyłonionych w trakcie badania typów migrantów („typ buszujący”). 
Wnikliwą analizę karier zawodowych migrantów przeprowadziła też Izabela Gra-
bowska-Lusińska (2012: 121); w swoim opracowaniu przytacza ona dane z son-
dażu OBM UW z 2007 roku, z których wynika, że co trzeci migrant dokonywał 
„inicjacji zawodowej” za granicą; prace, których się podejmował, najczęściej nie 
były zgodne z jego formalnym wykształceniem. 

Pobyt zagraniczny dla badanych Podlasian wiązał się z pracą zarobkową, ale 
okazał się też szansą na zdefi niowanie życiowych planów i aspiracji. Osoby te 
wykonywały typowe dla migrantów prace w drugim sektorze gospodarki: prace 
budowlane, sprzątanie, opieka nad dzieckiem, praca w sklepie i w ramach tych 
prac nabywały nowych umiejętności. Dla większości cenniejsze od umiejętności 
praktycznych okazały się szeroko rozumiane umiejętności interpersonalne oraz 
językowe, które wiązały się z funkcjonowaniem w zróżnicowanej kulturowo 
grupie. 

Powrót do Polski nastąpił na skutek splotu wielu przyczyn: niezmiennie, naj-
silniej do kraju przyciągała tęsknota do rodziny, znajomych, choć warto zauwa-
żyć, że coraz rzadziej tęsknota do znajomych miejsc. Dziś Internet, choć nie 
zapewnia wspólnoty miejsca, to jednak bardzo ułatwia wizualizację tych znajo-
mych miejsc, dzięki czemu ich brak nie jest już tak silnie odczuwany. Przyczyną 
powrotów są też emocje i uczucia: miłość, której nie sposób podtrzymywać na 
odległość (również ze względu na ogromne koszty fi nansowe), ale też uczucie 
wyobcowania, brak emocjonalnej adaptacji w nowym miejscu:

7 Z przeprowadzonej przez Danutę Kopycińską (2013) analizy wyników badań dotyczących 
zagranicznych migracji zarobkowych w województwie zachodniopomorskim, prowadzonych  
w latach 2006–2007 i 2009–2011, wynika, że zdecydowana większość migrantów w momencie 
wyjazdu była przekonana o swoich umiejętnościach dostosowania się do nowej rzeczywistości za 
granicą i nie miała zbyt dużych obaw związanych z zagranicznym pobytem (w 2010 roku obawy 
przed znalezieniem pracy wyraziło tylko 30% badanych zaś obco za granicą czuło się tylko 15 % 
respondentów). Co więcej, znaczna część badanych, jadąc do pracy za granicę, nie miała zagwa-
rantowanej żadnej pracy w kraju migracji, a ponad połowa z nich nie zabrała ze sobą dokumentów 
potwierdzających kwalifi kacje zawodowe.
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(...) bo Niemcy nie są dla mnie (…) ja się tam stałem jeszcze bardziej antyniemiecki 
(W9)
Czy jest jakimś szczytem marzeń pracowanie w obcym kraju, gdzie nie można 
w cudzysłowie huknąć na nożownika czy policjanta ? Czy to jest taka jakaś 
ambicja obcowania, mieszkania w tych wynajętych stancjach, w tych słabych 
dzielnicach? – Nie wiem? Czy to jest takie fajne? Może dla kogoś jest – dla mnie 
nie jest (W6)

Migranci powrócili z nadzieją na pracę w Polsce: część badanych osób wyje-
chała za granicę zaraz po maturze lub po studiach, nie mając jeszcze doświadcze-
nia pracy w Polsce. Chęć sprawdzenia sił w pierwszej pracy we własnym kraju 
oraz związany z tym optymizm zachęcały do powrotu. 

Niebagatelną rolę w procesie podejmowania decyzji o powrocie odegrało 
samo państwo. Różnymi kanałami do migrantów docierały informacje, że Polska 
na nich czeka, że się zmieniła i że wiele obiecuje:

(...) to był 2007 rok, kiedy wróciliśmy, czyli tak: mieliśmy polską telewizję, tak 
strasznie ubrany, piękny obrazek, wizja, czas Polski lepszej, że ludzie tutaj 
właśnie, bezrobocie spada, że są lepsze perspektywy… to naprawdę w tym 
momencie bardzo dużo ludzi wracało stamtąd, baaardzo. Kiedy my widzieliśmy… 
(W5) 

Mając przed sobą wizję życia na dobrym poziomie, porównywalnym do 
tego, który poznali podczas migracji, i jednocześnie wizję życia w znajomym 
środowisku i wśród bliskich, migranci chętnie podjęli decyzję o przyjedzie 
do Polski. Na miejscu rzeczywistość okazała się zdecydowanie odmienna od 
oczekiwanej:

(...) tam dużo ludzi powracało i żałują (…) niekoniecznie ze Stanów, ale te inne 
kraje. Dużo ludzi powprowadzano w błąd, bo mówili, że tutaj takie kokosy 
w Polsce, że fi rmę można zakładać i pieniądze takie jak za granicą. A po co tam 
siedzieć? i w ogóle, i w ogóle, i w ogóle… i tak dużo ludzi takich przylatujących 
opowiadało takie bajki, że tak powiem, bo gdzieś tam znali jednostronne 
przypadki w Polsce… (W9)

Wyobrażając sobie Polskę jako kraj nowych możliwości oraz siebie jako 
ludzi sukcesu w tym kraju i żywiąc nadzieję, że sprzyjające warunki w Polsce 
pozwolą im przekuć ich optymizm i zdobyte za granicą umiejętności w sukces, 
pełni zapału, powrócili. 
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DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA MIGRANTÓW POWROTNYCH 

(...) bo, coś trzeba było robić (W3) 

Pierwsze chwile po powrocie wypełnia zazwyczaj radość spotkania z bli-
skimi. Badani migranci wspominają, że szybko ustąpiła ona miejsca rozczaro-
waniu z powodu zastanych realiów, głównie ekonomicznych. Nie powracali oni 
bowiem z zamiarem kontynuowania prac wykonywanych za granicą, ale chcieli 
utrzymać standard życia, jakiego tam doświadczyli. Ponadto pobyt za granicą 
wzbogacił ich o nowe doświadczenia, wzmocnił pewność siebie, dał odwagę 
i wiarę we własne możliwości. Dzięki tym doświadczeniom migranci byli w sta-
nie zdefi niować / przedefi niować siebie oraz wytyczyć sobie nowe cele, często 
bardziej ambitne niż te przed wyjazdem. W takich okolicznościach i w zderzeniu 
z możliwościami realizacji tych ambicji w Polsce zrodziły się pomysły o otwar-
ciu własnej działalności gospodarczej. Na tę decyzję złożyło się szereg czynni-
ków bezpośrednich. Część osób po powrocie podjęła próby poszukiwania pracy 
w Polsce – osoby te rozesłały CV i przeszły liczne rozmowy kwalifi kacyjne, 
jednak pracy nie otrzymały. Ci zaś, którym się to udało, szybko zrezygnowali: 

(...) ciężko było, nic nie znalazłam, zahaczyłam się dosłownie na kilka dni, może 
na tydzień w restauracji też, ale ten pan tak wyzyskiwał, że przestałam pracować 
też, więc jakaś porażka totalna… (W4). 

Kiedy migranci uznali, że wyczerpali wszystkie możliwości znalezienia 
zatrudnienia w Polsce lub że nie są w stanie zaakceptować pracy na propono-
wanych warunkach, postanowili stworzyć własne miejsca pracy. Ich działalność 
gospodarcza powodowana była bardziej koniecznością (necessity-driven motives) 
niż przedsiębiorczością czy chęcią podjęcia wyzwania, dania sobie szansy (oppor-
tunity-driven motives)8, jak określają te dwa rodzaje motywacji autorzy 2011 
Global Report (Kelley, Singer, Herrington 2011). W kontekście przedsiębiorstw, 

8 Obserwacje te jednak stoją w sprzeczności z wynikami badania ilościowego (CAPI) przepro-
wadzonego w roku 2011 przez Małgorzatę Grotte (2012) na próbie liczącej 101 właścicieli mikro-
przedsiębiorstw: 57% badanych mikroprzedsiębiorstw założonych przez migrantów powrotnych 
powstało „z chęci wykorzystania nabytych na emigracji kapitałów, wykorzystania własnych zdol-
ności czy dostrzeżonych okazji” (s. 189). Tylko 21% to działalności otwarte z konieczności, z nie-
możności znalezienia innego zatrudnienia. Warto dodać, że 45% badanych rekrutowało się z wo-
jewództwa mazowieckiego, małopolskiego i wielkopolskiego, zaś w pozostałych województwach 
liczba respondentów stanowiła poniżej 9%. Według raportu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsię-
biorczości (PARP 2012: 103) w roku 2010 liczba aktywnych MŚP na 1000 mieszkańców wynosiła: 
w województwie mazowieckim 54,29, w woj. wielkopolskim 51,11 i w woj. małopolskim 47,61, 
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zakładanych przez migrantów powrotnych, terminów necessity entrepreneur-
ship / opportunity entrepreneurship używa też Heidi Dahles (2009) i określa ich 
przedsiębiorstwa mianem „działalności przetrwania” (survival fi rms). Podobne 
zjawisko – strategii przetrwania niechętnych przedsiębiorców (reluctant entre-
preneurs) opisali Eyal Yaniv i David Brock (2012). Charakteryzuje ono osoby, 
które wolałyby być zatrudnione na etacie, jednak nagle wypadły z rynku pracy, 
co wymusiło na nich zapoczątkowanie własnej działalności. Zjawisko to jest sto-
sunkowo dobrze reprezentowane przez badaną grupę.

Do podjęcia własnej działalności silnie motywowała też niechęć do pracy 
w czyjejś fi rmie. Migranci nie chcieli pracować u kogoś i na kogoś ani sprzeda-
wać swoich umiejętności po zaniżonych stawkach:

(...) ja sobie wyobrażałem, że to, co się nauczyłem robić i ciężką naprawdę pracą 
użerając się z różnymi ludźmi, Polakami, którzy są naprawdę przerobieni tam na 
dziwnych Polaków i, i, i nie po to tam ciężko pracowałem dla tych ludzi, znosiłem 
tam ich jakieś humory, różne rzeczy, żeby przyjechać i pracować tam komuś, 
nie wiem, nawet 12, 14 na godzinę by było 14 złotych, to sobie nie wyobrażam 
oddawać komuś swoje umiejętności za 14 złotych, gdzie tam wiem, że będąc 
w Stanach, mając różnych pracodawców, później jakiś pracodawca ode mnie 
podpatrywał i mówił: o, fajnie, że tego, bo ja to nie wiedziałem, że tak to można 
zrobić… (W8)

Do otwarcia własnej działalności motywowała migrantów również ambicja 
i chęć podjęcia pracy na własny rachunek: 

Ja nie mam takiej siły, żeby bez żadnej motywacji pracować u kogoś (W5)

Decyzja zazwyczaj u każdego raczej powinna pochodzić z ambicji. No, moje 
ambicje są wysokie, były wysokie zawsze i dążenie do jakiegoś celu i w miarę 
osiągania w tym, co robię, jakiegoś pułapu, no w najwyższym stopniu czy chociaż 
umiejętności takich, żeby dorównać tym, co robią to najlepiej (W8).

Dla trzech osób czynnikiem, który zaważył na decyzji o otwarciu własnej 
działalności gospodarczej była realna możliwość uzyskania wsparcia w postaci 
dotacji z urzędu pracy9, a także możliwość płacenia obniżonych składek ZUS 

zaś woj. podlaskie uplasowało się na trzecim miejscu od końca z wynikiem 35,07 aktywnych MŚP 
na 1000 mieszkańców.

 9 Według danych z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku (WUP 2013: 142 i 157) 
w województwie podlaskim w samym tylko roku 2012 dotację na rozpoczęcie działalności gospo-
darczej w wysokości 18216,38 zł na osobę otrzymało 1407 osób. 
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przez okres pierwszych dwóch lat. Trochę inną motywację do otwarcia własnej 
działalności miały osoby, których wyjazd nastąpił długo przed wejściem Polski 
do Unii Europejskiej oraz osoby, które migrowały do wciąż słabo dostępnych 
dla Polaków Stanów Zjednoczonych. W ich przypadku motywacją była świa-
domość trudnego losu nielegalnego imigranta, dla którego „praca za granicą 
wiąże się zazwyczaj z pracą od poniedziałku do poniedziałku, z pracowaniem po 
15–16 godzin, z kilkoma godzinami snu i z kupowaniem jedzenia w Aldiku 
i to jest cała egzystencja…” (W6). Tym bardziej, będąc już w swoim kraju, 
osoby te chciały odwrócić ów los poprzez pracę wyłącznie na własny rachu-
nek. Doświadczenie migracji dało im poczucie, że jeśli będą zaangażowane 
w pracę tak samo jak za granicą, powinna ona przynieść porównywalnie 
dobry efekt.

Własna działalność gospodarcza jest też próbą pogodzenia dwóch światów. 
Poprzez przeniesienie elementów migracyjnych realiów do Polski pozwoliła 
migrantom łagodnie przejść pomiędzy dwiema rzeczywistościami tak, aby zacho-
wać to, co najdroższe z obydwu, w jednym miejscu – u siebie. Ma to często 
wyraz w pomysłach na własny biznes. Migranci przeważnie próbują swoich sił, 
wykonując w Polsce zajęcia, które wykonywali podczas migracji, albo zajęcia, 
z którymi byli w jakiś sposób związani lub które wynikały z doświadczenia życia 
w innym kraju. Osoby, które przed migracją nie doświadczyły pracy w Polsce, 
otworzyły działalność zgodnie ze swoim polskim wykształceniem (kosme-
tyczka, fryzjerka), ponieważ taka praca za granicą była poza zasięgiem ich 
możliwości. 

Migranci podejmowali decyzję o otwarciu własnej działalności nie bez obaw. 
Zawsze dotyczyły one kosztów związanych z prowadzeniem działalności w Pol-
sce, a więc kwot odprowadzanych do ZUS i urzędu skarbowego, w niektórych 
przypadkach też wynajmu lokalu. Obawiali się też, czy po wniesieniu wszystkich 
opłat, będą w stanie utrzymać siebie i rodzinę. Osoby, które skorzystały z dotacji 
na rozpoczęcie działalności obawiały się, że będą musiały ją zwracać, jeśli ich 
działalność nie powiedzie się. Warto zauważyć, że dla ponad połowy badanych 
osób działalność gospodarcza była w praktyce albo próbą zalegalizowania wcze-
śniej już prowadzonej działalności10, albo kolejną działalnością gospodarczą po 
wcześniejszych nieudanych próbach: „Mnie do tego [do otwarcia działalności, 
M.D.] życie zmusiło, ponieważ kiedyś w naszym cudownym kraju zdarzyło mi 
się zatrudniać 300 osób – to była praca tymczasowa, wynajmowaliśmy ludzi 

10 Badane osoby prowadziły już wcześniej działalność gospodarczą w Polsce, ale też jedna 
prowadziła ją w Londynie i jedna w Stanach Zjednoczonych.
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ale, ale co? – zdarzył się kryzys i zamówienia się skończyły” (W6), komentuje 
z żalem mężczyzna. Migranci wykazali się wielką ostrożnością, woleli wypró-
bować swoje pomysły, upewnić się o słuszności decyzji, oszacować możliwości 
powodzenia. Ostateczną decyzję podjęli w oparciu o realne argumenty i jeśli 
widzieli szansę powodzenia, wtedy legalizowali swoją działalność.

W kontekście kosztów związanych z zakładaniem i prowadzeniem własnej 
działalności gospodarczej istotna jest kwestia oszczędności przywiezionych 
przez migrantów powrotnych. Wzbudzały one zawsze zainteresowanie środowi-
ska wysyłającego, głównie za sprawą pokutującego w świadomości społecznej 
mitu migracji jako sposobu na awans ekonomiczny, zwłaszcza przed transfor-
macją ustrojową w Polsce. Dariusz Stola (2001) przypomina, że okres PRL był 
bardzo specyfi czny, jeśli chodzi o międzynarodowe przemieszczenia Polaków. 
Za sprawą ograniczeń w ruchu wizowym, jakie nałożyła na migracje ówczesna 
władza, wyjazdy do krajów kapitalistycznych były zjawiskiem rzadkim, a więc 
pożądanym, a fakt, że towarzyszył im wysoki przelicznik waluty obcej, wpłynął 
na kształt i społeczny odbiór migracji jako synonimu zaradności, awansu eko-
nomicznego i społecznego. Migranta powracającego do kraju postrzegano jako 
osobę z kapitałem do zainwestowania. Natomiast Paweł Kaczmarczyk (2010) 
przytacza dane dotyczące migracji współczesnych, z których wynika, że po 2004 
roku oszczędności migranta wynosiły przeciętnie ponad 10 tys. zł. W przypadku 
migrantów powrotnych badanych w 2013 roku w województwie podlaskim sytu-
acja fi nansowa okazała się zdecydowanie inna. Aby rozpocząć własną działal-
ność, niejeden musiał sięgnąć po wsparcie fi nansowe, ponieważ kwoty, jakimi 
dysponowano po powrocie to między innymi:

(...) w dolarach to może przywiozłem 200 dolarów, ot wszystko, samochód 
kupiłem jakiś, bo to wiadomo, się opłacało, 2 skutery śnieżne, narzędzia, także ja 
potem to w Polsce sprzedałem (W2)
(...) pożyczyłam trochę kasy, żeby to otworzyć i do tej pory spłacam, lokale 
spłacam... jeszcze mi zostało 5 tysięcy… z dwudziestu, także dużo (…) ja 
pracowałam też przez cały rok bardzo ciężko, ucząc języka angielskiego, 
mieszkałam z moją mamą, ona pozwoliła mi za nic nie płacić i oszczędziłam 
te pieniądze, ciężko pracując przez cały rok. Nie wiedziałam, że ta suma nie 
wystarczy, ale mam takiego znajomego, który mi pożyczył (…) powiedział, że będę 
mogła oddać te pieniądze, kiedy będę mogła oddać – a mięło już 7 lat (W7).

Pozostałe osoby również nie przywiozły oszczędności, gdyż nie pozwoliły 
na to koszty utrzymania za granicą oraz wysyłane do Polski transfery. Oskar 
Krzesicki (2012), autor kompleksowej typologii motywacji migrantów do 
transferowania oszczędności, twierdzi, że na ich wysokość najbardziej wpływa 
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wysokość dochodów za granicą, długość migracji oraz oczekująca w Polsce 
rodzina. Niewiele spośród badanych osób otrzymało pomoc na start. Dominu-
jącą jej formą była dotacja z urzędu pracy lub wspomniane pożyczki od znajo-
mych. Jedna osoba rozpoczynała działalność gospodarczą praktycznie od zera 
– po upadku poprzedniej fi rmy zostało jej 10 zł. Jedna tylko osoba wyznała, 
że miała wsparcie w postaci kontaktów i znajomości gromadzonych i spraw-
dzanych od około dwudziestu lat przez ojca – właściciela dużej fi rmy. Pozo-
stałe osoby po powrocie raz jeszcze, tak jak w momencie wyjazdu, zdane były 
tylko na siebie. 

OCENA DZISIEJSZEGO ETAPU

Podejmując próbę oceny dzisiejszego etapu, migranci wskazują na następu-
jące korzyści, jakie wynikają dla nich z prowadzenia działalności gospodarczej: 
możliwość zarządzania własnym czasem oraz praca na własny rachunek: „nieza-
leżność, że ja mogę swoim czasem dysponować (…) i to są korzyści, że nikt mi 
nie będzie stać nad głową i też mi nie każe…” (W8). Korzyścią jest satysfakcja 
z pracy mierzona zadowoleniem klientów, okazywaną wdzięcznością. Satysfak-
cja też często wynika z faktu, że osobom tym udało się uczynić pasję sposobem 
na utrzymanie (szkoła językowa, szkoła tańca, zielona żywność). 

O wiele dłuższa jest jednak dość zgodnie podyktowana lista negatywnych 
doświadczeń badanych przedsiębiorców. Wyłania się z nich obraz warunków, 
w których prowadzą działalność. Nazywają je ogólnie „trudnymi” i wymieniają: 
trudny rynek, na którym mało jest klientów, bo większości nie stać na ofero-
wane usługi; trudni współpracownicy – „nieuczciwi, kradną, oszukują” (W2), 
„nie wywiązują się ze zobowiązań” (W6); trudne, niezrozumiałe „polskie prawo, 
chroni przestępców” (W1), nie zapewnia poczucia bezpieczeństwa. Niektóre 
z osób, które otworzyły swoją działalność w latach 2005–2007, wspominają, że 
wprawdzie niewiele miały wtedy doświadczenia i uczyły się na własnych błędach, 
ale warunki bardziej im sprzyjały, było im łatwiej. Chociaż proces rejestracji 
działalności trwał kilka dni (dziś 1 dzień) i wiązał się z wizytą w kilku urzę-
dach, to tę niewygodę balansował fakt, że opłaty, jakie wtedy wnosiły (składki 
ZUS, wynajęcie lokalu), były zdecydowanie niższe niż dziś. W początkowej 
fazie działalności utrudnieniem były też liczne kontrole: z PIH-u, z Sanepidu, 
z ZAIKS-u, z urzędu skarbowego, z PFRON-u11. Dziś do nich już przywykli. 

11 W przypadku osoby zatrudniającej osoby niepełnosprawne.



43Własna działalność gospodarcza jako element procesu readaptacji na przykładzie migrantów... 

Wciąż natomiast ich największą bolączką są zmieniające się przepisy podatkowe 
oraz przepisy ZUS, które nie pozostawiają miejsca na pomyłkę, trudną sytuację 
czy wyjątkowe okoliczności: 

(...) nie traktuje się pracodawcy jako jakiegoś człowieka, który też może mieć 
swoje problemy (…) człowiek chce, żeby to uczciwie jakoś tam, żeby ci ludzie też 
legalnie byli zatrudnieni, no i tak kombinować trzeba… Ale to jeszcze zamiast coś 
pomóc, żeby się dogadać, że taka i taka sytuacja, żeby coś tam zrozumiał w tym 
urzędzie, tak? Że jest ciężka sytuacja, czy to może odroczyć, czy coś – no, to nie...
(W2) 

Wyjątkowe okoliczności w rozumieniu przedsiębiorcy to przede wszystkim 
brak płynności fi nansowej. Przedsiębiorca w takiej sytuacji spotyka się głównie 
z brakiem wyrozumiałości i współpracy ze strony urzędów, ponieważ przedsię-
biorca, który jest pracodawcą, ma bezwzględny obowiązek opłacenia wszystkich 
składek w terminie. Nawet dzień spóźnienia powoduje komplikacje, kontrole 
i kary fi nansowe. Bardzo wysoki koszt pracy pracownika oraz pozostałe opłaty 
powodują zniechęcenie i złość: 

(...) jeżeli ja mam za pracownika, który zarabia 1600 zł brutto, zapłacić, załóżmy, 
około 1000 zł tam jeszcze mam kosztów zapłacić ZUS-ów, podatków itd., itd., no 
to ile ja muszę zarobić, żeby wytrzymać, tak? (W1)

Mając przed sobą realną perspektywę takich dylematów, osoby, które są 
wciąż uprawnione do opłacania niższej składki ZUS przez okres pierwszych 
dwóch lat prowadzenia działalności podkreślają, że myśl o końcu tego okresu 
przysparza im powodów do obaw o przyszłość swojej działalności w Polsce oraz 
prowokuje rozważania nad powrotem za granicę, nawet do pracy, którą tam już 
wykonywały.

W tym kontekście badane osoby chętnie i dość szeroko rozwodzą się nad 
możliwościami prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Twierdzą, że 
państwo nie sprzyja przedsiębiorcom, a konkretnie nie sprzyja: „niekompetencja 
urzędników i brak odpowiedzialności za liczne błędy” (W1); stale zmieniające 
się i tak już trudne, wręcz groteskowe przepisy prawa podatkowego; wysokie 
koszty pracy i koszty pracownika; ogólny brak zaufania do państwa.

(...) dotacje… tylko udają pomoc – sztuczka statystyczna i gotowanie ludzi 
w nierównej konkurencji (…) dotacja dla tych, co rozpoczynają działalność, no, 
ci wszyscy ci ulgowi – no, oni są fajni, ale oni albo rozpoczynają tą działalność 
tylko na papierze i nie podchodzą do roboty, bo można do interesu dołożyć, 
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albo to po prostu ulgi się kończą, najpierw po roku jest bezwzględny obowiązek 
albo po dwóch latach, czyli, krótko mówiąc, marnowanie pieniędzy i gotowanie 
ludzi w nierównej konkurencji (…). Po prostu upychanie bezrobocia to jest, bez 
tołku, tylko po to, żeby w rubryczce gdzieś tam fi gurowała stała ilość NIP-ów. 
To jest po prostu sztuczka socjologiczna, a nie realne żadne działania. Sztuczka 
socjologiczna, statystyczna... (W9)

Migrant – przedsiębiorca, którego wskazane wyżej warunki zmusiły do 
zamknięcia działalności, dzisiaj nie może liczyć na wsparcie ze strony państwa, 
a terminowe opłaty składek nie zagwarantowały ani jemu, ani jego rodzinie 
socjalnego bezpieczeństwa. Ma żal do swojego kraju, czuje się wykorzystany 
i oszukany. 

Migranci z podobnymi obserwacjami i doświadczeniami dochodzą do wnio-
sku, że w Polsce sukces przedsiębiorcy musi być warunkowany jeszcze jakimiś 
czynnikami: „moim zdaniem to polega na kombinacji – kto nie kombinuje, 
ten nie ma. Myślę, że jak ktoś robi jakieś przekręty, to ma, a jak ktoś chce tak 
wszystko legalnie, to kiepsko” (W4). Zdaniem badanych państwo nie nagradza 
ich wysiłków, ale podcina skrzydła młodym i odważnym przedsiębiorcom, na 
przykład dyktując mało przystępne warunki uzyskania kredytu i okazując w ten 
sposób brak zaufania. Nie wspiera też tych, którym nie udało się utrzymać na 
powierzchni. Ci, którzy stracili pracę, mimo płaconych latami, dużych składek, 
dziś nie mają ubezpieczenia, nie mają go też ich rodziny: 

Wszystko w kierunku idzie, żeby z kogoś wyciągnąć, nie dając nic w zamian, bo 
nic nie dają w zamian. Jeżeli się płaci mafi i haracz, to mafi a cię ochrania, tak? 
A jeżeli się państwu płaci haracz, to nie daje nic, bo nie będę miał ani wysokiej 
emerytury, ani nie mam ubezpieczenia tak naprawdę, ani moje dziecko jest 
zabezpieczone, więc za co ja płacę? (W 1).

Badane osoby mocno akcentują wagę kosztów związanych z prowadzeniem 
działalności, w tym ogromne obciążenie psychiczne wynikające z odpowiedzial-
ności, jaka na nich ciąży, a także niepokój o przyszłość, zwłaszcza w kontekście 
wspomnianych opłat. W takiej sytuacji migranci porównują warunki prowadzenia 
działalności w kraju migracji i to porównanie zawsze i pod każdym względem 
wypada niekorzystnie dla Polski. 

Część osób rozważa ponowny wyjazd za granicę, część zaś zminimalizowa-
nie kosztów poprzez rejestrację swojej działalności za granicą:

Jest możliwość jakby przeniesienia fi rmy za granicę, będąc tu... kwestia tych 
obciążeń różnego rodzaju… Będę się tym zajmował w tym roku – żeby mieć pełną 
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informację, co mi się tak naprawdę opłaca, bo równie dobrze mogę prowadzić 
fi rmę, która będzie zarejestrowana za granicą (W3).

Migranci rozważają też wyjście ze swoją ofertą na rynek zagraniczny; 
w niektórych branżach, np. budowlanej, możliwe jest i coraz częściej spotykane 
zatrudnienie rodaków za granicą. Takie rozwiązanie, oprócz niskich kosztów 
pracy, niesie ze sobą dodatkową, niewymierną korzyść – w ocenie badanych 
przedsiębiorców Polacy zatrudnieni za granicą nabierają tam cech pożądanych 
przez pracodawców: pracują dokładnie, wydajnie i dobrze. Dwie osoby podjęły 
już te kroki, dwie mają je w swoich niedalekich planach. 

Tylko trzy z badanych osób uważają, że w Polsce jest wiele możliwości, 
a warunkiem skorzystania z nich jest posiadanie środków, które można zainwe-
stować „jak się ma pieniądze… żeby, żeby pieniądze mieć i sobie spokojnie to 
rozkręcić, to myślę, że jest możliwości tyle” (W2). Trzeba „trochę zaryzykować” 
(W2); jest to też „kwestia trafi enia w biznes” (W7). Podkreślają natomiast, że 
kariera wielkiego przedsiębiorcy nie jest przeznaczeniem każdego, bo „nie każdy 
się nadaje” (W6), dlatego też ci, którzy wybierają migrację, są zdaniem badanych 
tego przykładem: nie mają predyspozycji charakterologicznych i często po prostu 
nie chcą się starać. W zamian wolą narzekać albo wyjechać za granicę i wyko-
nywać najprostsze prace: „jak się chce, to się da, tylko potrzeba dużo czasu, 
wytrwałości i determinacji (…) problem jest nie w tej osobie, która coś osiąga, 
tylko w tej, która nic nie robi”(W7).

W ogólnej ocenie migrantów decyzja o otwarciu działalności była decyzją 
dobrą. Tego zdania są osoby, które spróbowały swoich sił i trwają, radzą sobie 
i nie zastanawiają się nad obecnym położeniem: „Nie rozpamiętuję, nie anali-
zuję, nie porównuję się – ja patrzę na to, że inni ludzie mają gorzej i naprawdę 
krzywda się ludziom dzieje straszna, a nie tam zazdroszczę, że ten ma tamto” 
(W8). Natomiast ci przedsiębiorcy, którzy cały czas obawiają się przyszłości, 
wracają myślami za granicę, porównują, przeliczają, rozważają powrót: 

(...) kiedy tam pracujesz, masz tygodniówkę załóżmy 150 funtów  suma 
przykładowa – nie jestem pewien, czy to jest taka suma, to rząd uważa, że zamiast 
utrzymywać bezrobotnego, to woli od 150 funtów wziąć funt tylko podatku 
i ubezpieczenia, a od sumy powyżej wziąć już normalną stawkę, żeby te osoby, 
lepiej niech one sobie pracują, tak jak u nas od 1600 zapłaciłby te 100 zł i niech 
on żyje, a co powyżej zapłaci od tego... (W1)

Migranci wiedzą, że „tam jest łatwiej” (W3), znają wysokość należno-
ści podatkowej wobec państwa oraz wsparcia socjalnego oferowanego całej 



46 Małgorzata Dziekońska

rodzinie i wiedzą już, jak bardzo Polska różni się w tym względzie od krajów, 
w których byli. Podobnie twierdzili badani przez Ewę Matejko (2010: 40), 
dla których „(…) perspektywa porównawcza z Irlandią czy Wielką Brytanią 
stawiała polski system zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej 
w negatywnym świetle”. Ciekawych informacji dostarczają też wyniki badania 
prowadzonego przez Beatę Glinkę (2013) wśród przedsiębiorców – imigrantów 
polskiego pochodzenia prowadzących własne fi rmy w Stanach Zjednoczonych. 
Wskazali oni różnice pomiędzy polskim a amerykańskim otoczeniem biznesu, 
które mieszczą się w trzech następujących wymiarach: praw i regulacji doty-
czących rynku i prowadzenia działalności, uwarunkowań ekonomiczno-fi nan-
sowych oraz uwarunkowań związanych z kulturą i społecznym podejściem do 
przedsiębiorczości. Takie same uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości 
wskazali też badani Podlasianie, tyle tylko, że skupili się na poważnych brakach 
w każdym z tych wymiarów na gruncie polskim, które utrudniają / uniemoż-
liwiają im dalszy rozwój ich działalności. Podobnie Romuald Jończy (2011), 
który prowadzi wieloletnie badania nad migracjami w województwie opolskim, 
podkreśla, jak ważnym zadaniem sfery instytucjonalnej jest dalsze uproszcze-
nie i obniżenie kosztów procedur zatrudnienia i podejmowania działalności 
gospodarczej.

PRZYSZŁOŚĆ

Swoją obecną sytuację dwie osoby oceniają jako bardzo trudną. Jedna 
zamknęła działalność gospodarczą i jest na etapie poszukiwania pracy, druga 
zmuszona była ją zawiesić. Perspektywa braku środków do życia oraz świad-
czeń socjalnych, a także troska o zabezpieczenie rodziny to okoliczności, które 
dziś zmuszają te osoby do wyboru między płacą minimalną a wyjazdem za 
granicę, przetartym szlakiem: „Teraz się zaczynam zastanawiać nad 1200, bo 
co zrobić? Nie mam ubezpieczenia, tak? Mam jakieś tam swoje oszczędności, 
gdzieś tam coś inwestuję, ale…” (W1), skarży się mężczyzna. Są osoby, które – 
jak same to określają – „radzą sobie”, ale w dłuższej perspektywie nie wyklu-
czają wyjazdu. Dużym obciążeniem w tych planach jest rodzina, zwłaszcza 
z małymi dziećmi, a mimo to plany takie brane są pod uwagę: „Wolałbym pozo-
stać w swoim kraju z rodziną, na miejscu, a nie tułać się po świecie, ale życie 
może człowieka poprowadzić innym torem, niekoniecznie tym, co nam pasuje” 
(W8). Osoby, które nie myślą dziś o wyjeździe za granicę, planują rozwijanie 
swojej działalności, chcą inwestować w Polsce, mają pomysły na nowe przed-
sięwzięcia. Wszyscy życzyliby sobie, aby było stabilnie, „żeby się nie szarpać, 
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żeby każdy klient był, żeby było przewidywalnie” (W6), aby był spokój. Chcie-
liby dalej rozwijać się oraz rozwijać możliwości przekuwania pasji w źródło
 dochodu. 

ODWRÓCONE ZNACZENIE SŁOWA „POWRÓT”

W kontekście całego badania na szczególną uwagę zasługuje słowo 
„powrót”. Powrót rozumiany jest przez migrantów jako wyjazd „tak jak my 
to określaliśmy, na stałe” (W5), zakotwiczenie, zmiana miejsca zamieszkania, 
przeniesienie domu i życiowych planów w inne miejsce, na przyszłość, na czas 
nieokreślony. W wypowiedziach większości badanych osób słowo to użyte jest 
jednak w zupełnie innym znaczeniu. Migranci rozumieją je jako powrót do kraju 
migracji:

(...) właśnie zimą miałam takie myśli, czyby nie wrócić za granicę… (W4)
(...) ja polubiłam Londyn bardzo, tęsknię strasznie i czasami nam przychodzi taka 
myśl by tam wrócić (W5)
(...) kolega wrócił, przez 5 lat puścił 100 tysięcy i wraca do Anglii, a inni znajomi 
knajpy posprzedawali, wracają do Stanów – nie chcą (W1)
(...) pojawiły się jakieś tam myśli, żeby znowu wyjechać, bo jednak utrzymuję cały 
czas kontakt z ludźmi, z którymi tam byłem, i wiem, że mam tam drugi dom (W3)

Z wyjątkiem trzech osób respondenci całkiem poważnie rozpatrują możli-
wość ponownej migracji, a więc w ich powrocie do Polski nie ma nic stałego. 
Ich migracja jest płynna (Okólski 2009), cechuje się między innymi trwałą tym-
czasowością, nieprzewidywalnością i słabym związkiem migrantów z Polską. 
Jednym ze sposobów radzenia sobie w razie niepowodzenia jest poszukiwanie 
innego miejsca migracji, dlatego też migranci celowo nie zamykają za sobą tego 
etapu w życiu, ale też celowo nigdzie nie zapuszczają korzeni, zwłaszcza że jed-
nocześnie mogą „być tu i tam”. Jeżeli tylko warunki bytowe ulegną pogorszeniu 
– najczęściej wtedy, kiedy osoby nie znajdą w Polsce zatrudnienia lub nie będą 
w stanie się utrzymać, podejmą ponowną migrację. Do Polski przywieźli tę myśl, 
nadzieję, alternatywę: 

Ja któregoś dnia postawiłem sobie takie ultimatum, że jeżeli do końca któregoś 
tam roku, do grudnia, nie uda mi się stworzyć struktury i nie będzie miało to 
jakichś tam rumieńców, to po prostu lecę do Londynu i tyle, nic mnie tu nie 
trzyma. (W3)
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(...) wyszłam z założenia takiego, że zawsze można wyjechać (W4)
Zjeżdżając już stamtąd, to też miałam taką pewność tego, że jak coś będzie nie 
tak, to oni mnie zatrudnią spokojnie (W5)

Taki powrót do kraju migracji traktują jak ostatnią deskę ratunku, alternatywę, 
z której nie chcieliby korzystać, ale okoliczności nie pozostawiają im wyboru. 
Niektóre osoby mówią z wyraźnym żalem o absolutnej konieczności i o rozcza-
rowaniu Polską. Podkreślają, że są Polakami, że mają swoją godność, że ich kraj 
nie powinien ich zmuszać, by ze swej polskiej tożsamości okresowo rezygnowali 
na korzyści migracyjnej, unijnej:

(…) bo ja nie chcę, bo to jest mój kraj i powinienem tu się dobrze czuć… tylko mój 
kraj nie jest mi tego w stanie zaoferować, a tak jak sobie teraz postanowiłem... 
nie wiem... mnie sytuacja zmusza do tego, żebym ja myślał w ogóle o wyjeździe 
(W1). 

Warto zauważyć, że podobne emocje, połączone z silną negacją Polski, są 
również udziałem badanych przez Krystynę Iglicką (2008) młodych Polaków, 
którzy mają już doświadczenia pracy za granicą12. Uwagę zwraca też wyraźny 
poziom frustracji części młodej Polonii wobec działań rządu w obliczu migracji 
zarobkowych młodych i wykształconych rodaków (Iglicka 2010). 

Innym, łagodniejszym synonimem słowa „powrót”, jaki wyłania się z wypo-
wiedzi badanych osób, jest cyrkulacja. Jest to łagodne, stopniowe przechodzenie 
ze stanu migracji do stanu powrotu poprzez okresowe wizyty w kraju migra-
cji. Migranci cały czas wspominają kraj migracji i przynajmniej w początkowej 
fazie readaptacji organizują swoje życie w Polsce wokół rytuałów wykształ-
conych za granicą. Niektórzy by ułatwić sobie to przejście jeżdżą tam co jakiś 
czas, choć na kilka dni, by podtrzymać kontakty, pooddychać tamtym powie-
trzem. Nie mogą się rozstać defi nitywnie z krajem migracji, nie powrócili 
w pełni.

12 Badania ilościowe przeprowadzono w Polsce w 2007 roku, na zbiorowości legalnie pracu-
jących w USA oraz w Wielkiej Brytanii. W przypadku USA badaniem objęta została grupa 564 Po-
laków, którzy pracowali tam legalnie w ramach programu Work and Travel. W przypadku Wielkiej 
Brytanii badanie prowadzone było w Londynie na grupie liczącej 636 osób. 
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REFLEKSJE KOŃCOWE

Nie ma wątpliwości, że migranci powrotni starają się odnaleźć w Polsce 
swój dom, w rzeczywistości, która, choć czasem tylko w niewielkim stopniu, ale 
jednak odbiega od tej sprzed wyjazdu. Sposobów na readaptację i okiełznanie 
tej rzeczywistości mają wiele: jedni próbują się w nią wtopić, drudzy chcą ją 
do siebie choć trochę dopasować, a jeszcze inni chcą połączyć tę powrotną z tą 
migracyjną. Ze względu na małą liczebność badanej grupy wypowiedzi osób bio-
rących udział w badaniu nasuwają bardziej refl eksje niż wnioski badawcze, które 
jednak mogą stać się inspiracją do pogłębienia badań nad powrotami. 

Własna działalność gospodarcza, zwłaszcza jednoosobowa, jest alternatywną 
formą zatrudnienia wśród osób powracających z migracji zagranicznych do woje-
wództwa podlaskiego. Województwo charakteryzuje się wysokim wskaźnikiem 
bezrobocia i dla większości badanych osób decyzja o zarejestrowaniu działalno-
ści była wyborem pomiędzy brakiem pracy a podjęciem ryzyka pracy na własny 
rachunek (necessity entrepreneurship). Warto podkreślić, że wśród badanych 
osób ani jedna nie migrowała z myślą o zgromadzeniu środków na rozpoczęcie 
własnej działalności gospodarczej po powrocie, a do podjęcia takiej decyzji bez-
pośrednio motywowała je sytuacja na podlaskim rynku pracy. 

Własna działalność gospodarcza jest próbą łagodnej readaptacji, ponieważ 
pozwala przenieść do rodzinnego kraju pomysły, umiejętności, doświadczenia 
zdobyte za granicą, przez co nie wymusza rozstania ze wszystkim, co było tam 
dla migrantów ważne.

Własna działalność gospodarcza nie będzie formą udanej readaptacji, jeżeli 
nie pozwolą na to warunki, w których ona zachodzi. Zdaniem badanych ich kraj 
nie zapewnia drobnym przedsiębiorcom (takim jak oni) możliwości działania 
i rozwoju – jest wręcz przeciwnie: drobny przedsiębiorca, mimo maksymalnego 
zaangażowania i wysokich umiejętności, musi stale dawać z siebie więcej, by 
wytrwać w polskich warunkach. Zniechęcony, rozczarowany, bezsilny migrant – 
przedsiębiorca nie odnajduje się w swoim kraju. Drobni przedsiębiorcy, właści-
ciele jednoosobowych działalności gospodarczych, którzy za cel obrali sobie 
utrzymanie siebie i rodziny, twierdzą, że Polska nie daje możliwości osobom 
średnim, które nie mają wielkich aspiracji, ale chcą uczciwie robić to, co potra-
fi ą najlepiej i z tej pracy godnie żyć. Im dłużej pozostają w Polsce, im głębiej 
wchodzą w jej realia, tym częściej rozważają ponowny wyjazd za granicę, a tym 
samym wpadają w tak zwaną „pętlę pułapki migracyjnej” (Iglicka 2010)13. 

13 Młodzi ludzie, nie mogąc realizować swoich aspiracji zawodowych i społecznych we wła-
snym kraju, podejmują zarobkową migrację zagraniczną; w trakcie migracji najczęściej podejmują 
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W Polsce dobrze czują się tylko właściciele większych przedsiębiorstw, czę-
sto również pracodawcy, którym albo udało się trafi ć na dobry czas (zazwyczaj 
kilka, kilkanaście lat temu), albo znaleźć niszę, których przecież nie ma wiele. 
Takie osoby nie wskazują na związek pomiędzy ich zagraniczną migracją a pro-
sperującą dziś działalnością. Ich głównym kapitałem są zgromadzone i spraw-
dzone kontakty. Oni też widzą w Polsce możliwości rozwoju dla siebie. Tylko oni 
tak naprawdę powrócili z migracji.

Mając wiedzę na temat warunków życia za granicą oraz znając przepisy doty-
czące prowadzenia działalności gospodarczej, migranci rozważają zarejestrowa-
nie tam swojej działalności lub też całkowite jej przeniesienie i ponowny wyjazd, 
który nazywają powrotem. Okazuje się bowiem, że tęsknota do bliskich, która 
kazała im przyjechać do Polski, to zbyt mało, by ich w Polsce zatrzymać.
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