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Streszczenie w języku polskim 

 

Migracje zarobkowe Polaków po 1989 roku 

 

Wszędzie dobrze ale w domu najlepiej. Wszyscy doskonale znają to polskie 

przysłowie, niemniej jednak najlepiej rozumieją je ci, którzy z różnych powodów znajdują się 

daleko od swojego miejsca na ziemi.  

Biorąc pod uwagę dynamikę zjawiska migracji zarobkowych Polaków, które stały się 

nieodłącznym elementem koegzystencji narodów, otwartych granic i – co istotne – 

zróżnicowania w poziomie życia społeczeństw, dla potrzeb pracy przyjęto cel, który jest 

próbą wykazania związków pomiędzy bezrobociem a dynamiką i skalą migracji 

przestrzennych, a także charakterystyką zasięgu terytorialnego polskich migrantów 

zarobkowych w Europie i na świecie. 

Mając na uwadze istotę i zasięg zjawiska, w pracy poruszono głównie kwestie 

zarobkowe Polaków, wskazując w szczególności na te elementy, które w opinii autorki 

niniejszej pracy, mają zasadniczy wpływ na wzrost zjawiska migracji wśród Polaków po 1989 

roku. Świadomie pominięto kwestie związane z nielegalna migracją, w szczególności 

imigracją, w tym głównie migracji Polaków przed transformacją ustrojową. Z tego też 

względu owa praca nie może rościć sobie prawa do bycia próbą całkowitego wyjaśnienia 

zjawiska migracji zarobkowej Polaków. Jest zatem rzeczą niewątpliwą, iż istotą migracji 

zarobkowej Polaków od lat nie jest kwestia zarobkowa lecz również dostęp do dóbr, dróg ich 

transportu i rynku zbytu.  

 Niniejsza praca składa się z trzech rozdziałów. Pierwszy rozdział tworzy podstawy 

teoretyczne zjawiska i ramy koncepcyjne teorii ekonomicznych. W rozdziale tym poruszono 

kwestie mobilności przestrzennej Polaków, stanowiącej nieodłączny element funkcjonowania 

społeczeństwa. Udowodniono, że migracja towarzyszyła Polakom od zarania dziejów,  

a uwarunkowania historyczne Polski skłaniają do dogłębnej interpretacji jej determinantów  

w różnych aspektach.  

 Drugi rozdział poświęcony został migracjom ekonomicznym w odniesieniu do 

przemian strukturalnych polskiej gospodarki. Wyjaśnienie tematu poruszonego w pracy 

wymusiło analizę czynników kształtujących wzrost przesiedleń, będącej efektem 

transformacji ustrojowej. Zjawisko ukazane zostało w dwóch obszarach: wewnątrz struktur 

państwa oraz jako element odpływu do innych państw. 



 Trzeci rozdział stanowią badania metodologiczne, opierające się głównie na analizie 

zbiorów danych ujętych w Narodowym Spisie Ludności z 2002 roku oraz Powszechnym 

Spisie Ludności i Mieszkań z roku 2011 będących wynikiem badań Głównego Urzędu 

Statystycznego. Interpretacja emigracji zarobkowych Polaków została ujęta w dwóch 

wymiarach. Pierwszy z nich obejmuje ramy czasowe do momentu akcesji Polski do struktur 

Unii Europejskiej, drugi pozwolił na interpretację skali zjawiska w Polsce będącej członkiem 

Unii Europejskiej. W niniejszej pracy podjęto również próbę oceny skutków migracji 

zarobkowych dla państwa. 

 W zakończeniu podjęto próbę uogólnienia ustaleń będących syntezą wniosków analizy 

poruszonych w poprzednich rozdziałach. 

 W pracy posłużono się przede wszystkim danymi statystycznymi będącymi wynikiem 

badań Głównego Urzędu Statystycznego, które uwarunkowały dogłębną interpretację 

omawianego zagadnienia, stanowiącą determinant konkluzji wynikającej z procesu migracji 

zarobkowych Polaków. 

Badanie zjawiska migracji w ujęciu metodologicznym wymaga ogromnej precyzji. 

Jest to wyjątkowo ważne ze względu na nacisk na uwarunkowania ekonomiczne oraz ich 

wpływ na omawiane zagadnienie. Zamysłem autorki tej pracy jest wskazanie komponentów, 

które przyczyniły się do podjęcia migracji zarobkowej Polaków, w szczególności ukazanie 

ich wpływu na podjęcie decyzji o migracji, a przede wszystkim – ukazanie nasilenia 

omawianego zjawiska oraz analiza skali zjawisko jako następstwa transformacji ustrojowej  

i akcesji Polski do Unii Europejskiej oraz ukazanie jej następstw w perspektywie 

długofalowej.  

W niniejszej pracy przedmiot badań stanowią Polacy jako uczestnicy migracji 

zarobkowych. Zamysłem pierwszej części pracy jest przedstawienie migracji w ujęciu 

teoretycznym, ze szczególnym naciskiem na omówienie teorii ekonomicznych, omówienie 

zagadnienia mobilności przestrzennej oraz przedstawienie zjawiska migracji jako 

nieodłącznego elementu dziejów Polski.  

Drugi rozdział pracy przedstawia przesiedlenia związane z przemianami 

towarzyszącymi transformacji ustrojowej, mającej miejsce w 1989 roku. Ma na celu 

wyróżnienie czynników zarobkowych Polaków oraz dogłębnemu przyjrzeniu się 

strukturalnym źródłom przyczyn tych czynników, ukazanie skutków oraz ich wpływ na 

podjęcie decyzji o procesie migracji. Ponadto w rozdziale tym przedstawiono, w sposób 

zgodny z danymi statystycznymi Głównego Urzędu Statystycznego, oraz przejrzysty i 



czytelny - w nadziei autorki niniejszej pracy, zjawisko migracji zarobkowej Polaków  

w relacjach wieś – miasto ujętych w latach 1989-2002 oraz dokonano próby ustalenia 

migracji zarobkowych Polaków za granicę Polski.  

Rozdział trzeci stanowi próbę pogłębienia analizy oraz dokładnemu przedstawieniu 

migracji zarobkowych Polaków w latach 1989 – 2004. Ponadto analizie poddane zostały 

czynniki zjawiska, skala oraz przesiedlenia ujęte jako efekt przystąpienia do Unii 

Europejskiej w dniu 1 maja 2004 roku. Poruszając wyżej wymienione zagadnienia, nie sposób 

nie wspomnieć również o skutkach zaistniałych zjawisk oraz ich oddziaływań  

w aspekcie państwa.  

Konsekwencją poruszonego tematu pracy jest określenie zjawiska migracji, przyczyn, 

przebiegu, skali oraz skutków. Podjęcie tematu oraz wyciągnięcie wniosków,  

a w szczególności przyjrzenie się jego czynnikom, może prowadzić do finalnego skutku 

będącego wyjaśnieniem fenomenu osiągnięcia satysfakcjonującego poziomu dochodów 

Polaków pracujących za granicą.  

Celem pracy jest próba wykazania związków pomiędzy bezrobociem a dynamiką  

i skalą migracji przestrzennych, a także charakterystyka zasięgu terytorialnego polskich 

migrantów zarobkowych w Europie i na świecie.      

 Autorka niniejszej pracy pragnie podkreślić, że modyfikacje związane ze zmianami 

ustrojowymi państwa, mającymi miejsce w 1989 roku oraz akcesja Polski do Unii 

Europejskiej a w konsekwencji – związane z nimi możliwości poprawy dochodów Polaków – 

zasadniczo wpłynęły na skalę omawianego zjawiska, które są niejako nieodłącznym 

elementem dziejów ludzkości. Jest to zasadniczo istotne gdyż wykorzystanie pojawiających 

się progresywnych elementów zarobkowych, a w rezultacie poprawa jakości bytu  

i funkcjonowania stanowi element zachowań behawiorystycznych człowieka i pozwala 

zrozumieć fenomen zjawiska migracji zarobkowych.  

R. Podgórski w książce pt. „Metodologia badań socjologicznych” wysnuł twierdzenie,  

że problemy badawcze są niczym innym jak pytaniami dotyczącymi niezbadanego obszaru. 

Istotą tych pytań jest wyznaczenie celu oraz określenie granic konkretnej pracy naukowej
1
. 

Stawianie pytań pełni nieodzowną rolę w założeniach metodologicznych, a ich 

kwestią jest: 

1. Uzyskiwanie odpowiedzi na stawiane przez badacza pytania poprzez 

przeprowadzenie poszukiwań naukowych. 

                                                 
1
 R. A. Podgórski, Metodologia badań socjologicznych, Oficyna Wydawnicza Brenta, Warszawa 2007, s. 90. 



2. Pytania wyróżnia ścisłe powiązanie z przedmiotem oraz z celem badań. 

3. Stawiane pytania należy dokładnie i właściwie formułować, co w następstwie może 

powinno przyczynić się do ograniczenia zakresu zjawiska, który stanowi przedmiot 

badań rozważań badacza. 

4. Pytania są nieodłączną częścią składową formułowania hipotez. 

Analizując powyżej wymienioną istotę pytań, w odniesieniu do omawianego  

w niniejszej pracy tematu, autorka tej pracy podjęła próbę odpowiedzi na następujący główny 

problem badawczy: 

Jakie czynniki wpłynęły na dynamikę procesu migracji zarobkowych Polaków i ich 

skalę po 1989 roku oraz po akcesji Polski do Unii Europejskiej w 2004 roku? 

Biorąc pod uwagę obszerność poruszonego zagadnienia niezbędne jest podjęcie 

rozkładu głównego problemu na struktury pytań szczegółowych, które w zamierzeniu autorki 

pracy mają służyć uszczegółowieniu oraz zawężeniu granic analizy skutków przesiedleń. 

Związku z tym postawiono następujące pytania: 

1. Jaki jest wpływ kondycji ekonomicznej regionu zamieszkania migrantów na 

skalę migracji zarobkowych? 

2. Jakie grupy zawodowe i w jakim wieku najczęściej opuszczają Polskę  

w poszukiwaniu pracy? 

3. Jakie kierunki migracji zarobkowych (państwa) są najatrakcyjniejsze dla 

Polaków? 

4. Jakie skutki dla Polski przyniosą migracje Polaków w przyszłości? 

Elementem następującym po określeniu problemów badawczych jest sformułowanie 

hipotez naukowych, będących odzwierciedleniem próby predykcji uzyskanych wyników 

badań.  

J. Brzeziński hipotezy badawcze definiuje jako stwierdzenie, co, do którego istnieje 

prawdopodobieństwo, że stanowić będzie ono prawdziwe rozwiązanie postawionego 

problemu
2
. 

 Badacz, który podejmuje się stawiania hipotez, powinien mieć na uwadze kilka 

fundamentalnych zasad
3
: 

1. Hipoteza powinna być adekwatna do podstawionego problemu badawczego; 

2. Powinna klarować możliwie najprostszą odpowiedź na podjęty problem badawczy; 

                                                 
2
J. Brzeziński, Elementy metodologii badań psychologicznych, PWN, Warszawa 1980, s. 56. 

3
Ibidem, s. 226. 



3. Powinna być zawarta w sposób, który pozwoli na łatwe przyjęcie – bądź 

odrzucenie stawianej hipotezy; 

4. Powinna odznaczać się – w miarę możliwości – szczegółowością, nie generalizacją 

problemu; 

Podjęte w pracy zagadnienie zobowiązuje do postawienia następującej hipotezy 

głównej: 

Na dynamikę i skalę zjawiska migracji przestrzennych Polaków wpłynęły głównie 

czynniki ekonomiczne, spośród których najistotniejszym była i jest kondycja gospodarki 

wpływająca na skalę bezrobocia i poziom dochodów Polaków. 

Hipoteza główna, ze względu na potrzeby przeprowadzenia dokładnej i szczegółowej 

analizy problemu, uległa dekompozycji na hipotezy szczegółowe, odpowiadających 

przyjętym problemom szczegółowym: 

Czynnikami, które wpływały oraz w dalszym ciągły wpływają na proces wędrówki 

Polaków są uwarunkowania ekonomiczne, wynikające ze struktur gospodarki kraju, zasobu 

dóbr oraz braku progresywnego zjawiska industrializacji kraju. 

1. Migracje zarobkowe Polaków pozostają w związku z poziomem zamożności 

regionu zamieszkania oraz z możliwościami osiągnięcia stabilizacji finansowej 

dzięki dogodnym warunkom na rynku pracy. 

2. Najczęściej w poszukiwaniu pracy opuszczają Polskę ludzi młodzi, z wyższym 

wykształceniem, jednak nie brakuje wykwalifikowanych pracowników sektora 

usług w wieku zarówno młodym (do 30 lat), jak i ludzi, którzy utracili pracę 

przed osiągnięciem wieku emerytalnego. 

3. Polacy najczęściej wybierają państwa, które gwarantują relatywnie wysokie 

dochody i dogodne warunki socjalne, czego przykładem jest Wielka Brytania. 

4. Do pozytywnych skutków migracji zarobkowych dla Polski zaliczyć należy 

wzrost zamożności rodzin migrantów dzięki transferowi środków finansowych 

do Polski, negatywnym skutkiem jest i będzie odpływ ludzi w wieku 

produkcyjnym i zachwianie równowagi demograficznej w odniesieniu do 

produktywności Polaków. 

Wybór sposobu metod badawczych, dzięki którym badacz dokonuje analizy 

określonego zjawiska, jest istotne ze względu na określenie niezbędnych elementów 

charakteryzujących konkretne zjawisko.  



S. Nowak w swym dziele pt. „Metodologia badań społecznych” twierdził, że przyjęcie 

pewnych założeń o naturze zjawisk badanych w sposób istotny rzutuje na zasadność doboru 

określonej metody do rozwiązania danego problemu
4
. 

Ważną kwestią jest również dokonanie umiejętnej selekcji oraz wyodrębnienie różnic 

pomiędzy metodami a technikami badawczymi. Termin metoda badawcza definiowany jest 

jako właściwy sposób szukania optymalnie zasadnych i optymalnie dokładnych odpowiedzi na 

pytania interesujące badacza oraz pozwala na rozstrzygnięcie zagadnień podejmowanych  

w badaniu
5
. Technika badań powinna być natomiast rozumiana jako szczegółowy sposób 

wykonania danego rodzaju zadań badawczych, sposób gromadzenia materiałów i jest 

elementem metody
6
. 

Literatura opisująca szczegółowo założenia metodologii badań, uwzględnia podział 

metod przeprowadzania badań w dwóch aspektach. Pierwszy z nich warunkuje podział 

ilościowy, drugi – jakościowy.  

Na potrzeby owej pracy, której celem jest ukazanie skali i skutków zjawiska 

posłużono się badaniami jakościowymi, które w przeciwieństwie to metod ilościowych, 

warunkują możliwość rozważań nad dokładną analizą skali zjawiska, którego nie można 

przedstawić liczbowo
7
. Niemniej jednak, ze względu na specyfikę omawianego zagadnienia, 

w pracy posłużono się również danymi statystycznymi, które obrazują skalę i skutki zjawiska. 

 M. Gorzko twierdzi, że badania jakościowe stanowią umiejscowioną aktywność, 

lokującą obserwatora w świecie i polega na zbiorze interpretowanych, materialnych praktyk, 

które czynią świat widzialnym i przekształcają go i przemieniają w serię reprezentacji, 

obejmujących notatki, wywiady, rozmowy, fotografie i nagrania
8
.  

 W celu przeprowadzenia badań jakościowych, badacz powinien gruntownie 

zaznajomić się z teorią omawianego tematu, dokonać rzetelnego przeprowadzenia badań oraz 

dokonać właściwej interpretacji ich wyników. 

W pracy posłużono się wnioskowaniem, abstrahowaniem oraz metodą analizy 

dokumentów, która bywa również nazywana analizą treści. Jej istota opiera się na badaniu 

zapisanych ludzkich przekazów, a więc obejmuje wszystkie dostępne materiały warunkujące 

przeprowadzenie analizy o przedmiotach, ludziach i procesach. Przedmiotem badań tej 

metody są treści zawarte w pozycjach książkowych, czasopismach, na stronach 

                                                 
4
S. Nowak, Metodologia badań społecznych, PWN, Warszawa 2007, s. 53. 

5
Ibidem, s. 55. 

6
R. A. Podgórski, op. cit., s. 191. 

7
 E. Babbie, Podstawy badań społecznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008,s. 321. 

8
 M. Gorzko, op. cit. s. 41. 



internetowych, w aktach prawnych i dokumentach normatywnych, jak i również fotografie  

i obrazy
9
. 

Należy zaznaczyć, że metoda ta jest zazwyczaj niedoceniana i opiniowana jako 

metoda pomocnicza w badaniach społecznych. Wpływa na to fakt, że przy jej stosowaniu 

niemożliwe jest równoczesne dokonanie analizy kilku dokumentów, co z kolei ma wpływ na 

dokonanie miarodajnej oceny ich zawartości.  

Analiza dokumentów polega na dokładnym zapoznaniu się i interpretacji treści 

zawartych w dokumentach źródłowych w odniesieniu do głównego problemu badawczego. 

Co ważne, metoda ta pełni pomocna rolę w bliższym zapoznaniu się z problemem. Służy 

właściwemu sprecyzowaniu problemu oraz pozwala na gromadzenie informacji na jego temat. 

Abstrahowanie jest to celowe pomijanie pewnych czynników, które uznano za 

nieistotne przy badaniu danego zjawiska. W tym przypadku będzie to kwestia nielegalnych 

migracji, będących nieodłącznym elementem przesiedleń a nie mających odwzorowania  

w oficjalnych danych statystycznych. 

W celu przedstawienia skali zjawiska wykorzystano dane statystyczne, mapy, rysunki, 

tabele oraz wykresy stanowiące wizualne przedstawienie migracji zarobkowych Polaków  

po 1989 roku. 

Teren badań stanowi ogół osób, zjawisk, cech i zagadnień, które są przedmiotem 

dociekań w pracy. W niniejszej pracy przedmiot badań stanowią Polacy, którzy podjęli 

migrację zarobkową po 1989 i 2004 roku. Rozważania podjęto również w zakresie 

oddziaływań i wpływu przemian transformacji ustrojowej oraz akcesji Polski do struktur Unii 

Europejskiej. 

Na podstawie danych statystycznych przeprowadzonych przez Główny Urząd Statystyczny w 

2002 roku, dokonano analizy kierunków przemieszczeń osób, które  

po 1989 roku odbyły migrację. 

W wyniku przeprowadzonej analizy tekstów źródłowych, opierających się na danych 

statystycznych Głównego Urzędu Statystycznego traktującym o Polakach i zjawiskach 

migracji zarobkowych będącej efektem transformacji ustrojowej oraz akcesji Polski do 

struktur Unii Europejskiej, udało się potwierdzić postawione wcześniej hipotezy. 

Faktem jest, że występowanie migracji o podłożu ekonomicznym towarzyszyły i nadal 

stanowią nieodłączny element życia Polaków. Wynika to z choćby z tego, że Polacy dążą do 

poprawienia standardów jakości życia i funkcjonowania, a Europa bez wątpienia oferuje takie 

                                                 
9
E. Babbie, s. 358. 



możliwości. Po drugie, stały napływ emigrantów (nie tylko Polaków) jest niezbędny  

i korzystny dla Europy, które napędzają cyrkulację zjawiska migracji poprzez oferowanie 

korzystnych ofert pracy i zarobków, a w konsekwencji poprawy jakości życia migrantów. 

Strategię działania Europy wyznaczają wskaźniki demograficzne obrazujące starzenie się 

społeczeństwa europejskiego. Efektem tego procesu jest zmniejszenie liczby osób w wieku 

produkcyjnym, co z kolei sprzyja imigrantom, którzy „wypełniają” deficyt pracowników 

wśród państw starzejących się. 

Na dynamikę i skalę zjawiska migracji przestrzennych Polaków wpłynęły głównie 

czynniki ekonomiczne, spośród których najistotniejszym była i jest kondycja gospodarki 

wpływająca na skalę bezrobocia i poziom dochodów Polaków. W ciągu 10 lat członkowstwa 

Polski w Unii Europejskiej 1,5 mln Polaków znalazło pracę poza granicami kraju
10

. 

Na podstawie postawionych w pracy hipotez, za pomocą analizy badań udowodniono, 

że migracje zarobkowe Polaków w zasadniczym stopniu zależne są z poziomem zamożności 

regionu zamieszkania oraz z możliwościami osiągnięcia stabilizacji finansowej dzięki 

dogodnym warunkom na rynku pracy. 

Potwierdzenia hipotezy dokonano na podstawie analizy danych statystycznych 

Głównego Urzędu Statystycznego. Zarówno badania przeprowadzone w 2002 jak  

i w 2011 roku wykazały, że najwięcej emigrantów zarobkowych wywodziło się  

z województwa śląskiego. Wśród przyczyn warunkujących wyludnienie miast województwa 

śląskiego wymienić należy restrukturyzację przemysłu oraz skutki zmian transformacji 

ustrojowej.  

Likwidacja hut i kopalń, stanowiących główne miejsce zatrudnienia ludności 

województwa śląskiego, wpłynęła na osłabienie gospodarki województwa narzucając 

jednocześnie mieszkańcom poszukiwanie form zarobku związaną z emigracją. Przykład ten 

stanowi potwierdzenie hipotezy obrazującej ścisły związek pomiędzy migracjami 

zarobkowymi  a poziomem zamożności regionu zamieszkania. 

Potwierdzenie kolejnej hipotezy stanowi fakt, iż nigdy w historii Polski nie 

emigrowało tylu młodych ludzi. Dla porównania w latach osiemdziesiątych, fala emigracji po 

stanie wojennym obejmowała ludzi w wieku 30 lat i powyżej. Współcześnie emigrację 

zarobkową preferują osoby w wieku 18 – 30 lat. Co ciekawe, są to osoby z wyższym 

wykształceniem, znajomością języków obcych, ambicjami oraz wiarą w odniesienie sukcesu 

zawodowego i osiągnięcia satysfakcjonującej stabilizacji finansowej. W opinii ekonomistów 
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przyczyn wzrostu skali emigracji wśród młodych ludzi należy dopatrywać się w systemie 

świadczeń socjalnych i emerytalnych. Transfer środków wypracowanych przez społeczeństwo 

w wieku przedprodukcyjnym i produkcyjnych trafia do sektora ludzi w wieku 

poprodukcyjnym, zapewniając im bezpieczeństwo socjalne i względnie satysfakcjonujący 

dobrobyt, przy jednoczesnym nakładaniu coraz wyższych podatków oraz coraz niższych 

świadczeń dla młodszego pokolenia.  

Demograficzne analizy ukazują, że co prawda struktura wiekowa w Polsce 

utożsamiana jest ze strukturami wiekowymi państw Zachodu, jednakże ograniczone zasoby, 

którymi Polska jest w stanie dysponować upodabniają kraj do biednych krajów rozwijających 

się. Ponadto Polska znajduje się w pierwszej czwórce, spośród wszystkich krajów Europy, 

pod względem najmłodszych społeczeństw, jednocześnie zawierając się w trójce wśród 

państw, które największy procent dochodu narodowego przeznaczają na emerytury i renty. 

Bez wątpienia zauważalna wysoka stopa opodatkowania pracy osób niezamożnych 

wynosząca 43% (w porównaniu z 33% w Wielkiej Brytanii) dla młodszego pokolenia, 

dopiero co wchodzącego w wiek produkcyjny, nie przyczyna się do zahamowania procesu 

emigracji zarobkowej wśród młodych ludzi
11

. Finalnie, wartość dochodu, pomniejszona o 

podatki i składki, przewyższa wartość środków niezbędnych do zapewnienia samodzielnej 

egzystencji w miejscowości, w której potencjalnie można podjąć pracę. Czynniki te 

przyczyniają się do podjęcia decyzji o emigracji przez młodych ludzi dążących do osiągnięcia 

zadawalającej pozycji finansowej
12

. 

Potwierdzeniem kolejnej hipotezy podjętej w pracy stanowi fakt, że jednym z krajów 

najczęściej preferowanych przez Polaków, w aspekcie emigracji długookresowej, jest Wielka 

Brytania. Głównym elementem przyciągających Polaków stanowi nadal wysoka wartość 

funta, która warunkuje zarówno zapewnienie godziwej egzystencji w kraju imigracji, jak i 

zarówno –  w przypadku emigracji jednego członka rodziny – pomoc finansową dla bliskich 

pozostających w kraju emigracji. Kolejnym ważnym czynnikiem, zarówno w aspekcie 

ekonomicznym, umożliwiającym znalezienie pracy, jak i społecznym jest język angielski, 

który jako język uniwersalny stanowi spore ułatwienie dla emigrantów z Polski. 

Wielka Brytania oferuje bardzo wysokie benefity swoim pracownikom, będące 

zachęta do emigracji. Ponadto, dążąc do poszerzenia polonizacji w kraju, działa w zakresie 

szkolnictwa i edukacji tworząc nowe obiekty użytku publicznego.  
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Kolejna hipoteza ukazuje migracje w dwóch aspektach. Pierwszy z nich, pozytywny 

dotyczy przepływu transferów środków pieniężnych pochodzących z krajów emigracji 

napływających do Polski, stanowiących pomoc dla rodzin, zapewniając dobrobyt oraz 

godziwą egzystencję. Skutkiem negatywnym jest odpływ ludzi młodych, wchodzących w 

wiek produkcyjny. Następstwem permanentnie pomniejszającego się zasobu osób w wieku 

produkcyjnym jest zachwianie równowagi demograficznej oraz pogłębianie procesu starzenia 

się społeczeństwa.  

W Strategii Bezpieczeństwa Narodowego możemy przeczytać, że migracje stanowią 

szczególne zagrożenie dla bezpieczeństwa Polski, a jej permanentnej i dokładnej analizie 

poddawane są zwłaszcza charakter oraz skala tego zjawiska. W dokumencie tym zjawisko 

migracji określono jako wyzwanie będące konsekwencją sprężonych wzajemnie ze sobą 

czynników mających znamiona procesów politycznych, ekonomiczno – społecznych, 

demograficznych i ekologicznych, których zakres działań z reguły wykracza poza granice 

kraju. Głównym determinantem, który miałby wpłynąć na redukcję dysproporcji 

występującymi pomiędzy Polską a rozwiniętymi państwami europejskimi, będzie dążenie do 

zmniejszania różnic technologicznych i innowacyjnych. Wśród zagrożeń budzących niepokój, 

wymienia się skalę migracji z Polski w celu poszukiwania lepszych perspektyw pracy 

związanych z nadzieją wzrostu poziomu życia. Wzrost różnic poziomu życia pomiędzy 

poszczególnymi regionami Polski przyczynia się do wywołania napięcia wśród społeczeństwa 

oraz zmniejszenia spójności pomiędzy ich funkcjonowaniem
13

.Strategia Bezpieczeństwa 

Narodowego postrzega nielegalną migrację, a zwłaszcza jej zorganizowane formy, jako jedno 

z głównych zagrożeń Polski. Polska jako uczestnik Unii Europejskiej od 2004 roku, zapewnia 

współdziałanie z innymi członkami Unii Europejskiej w zakresie polityki imigracyjnej, jako 

uczestnik strefy Schengen oraz dąży do zwiększenia bezpieczeństwa granic państwowych, 

którego gwarantem jest należność do organizacji
14

. 

 

                                                 
13

Strategia Bezpieczeństwa Narodowego, Warszawa, 2007, s. 8. 
14

Ibidem, s. 13. 


