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Imigranci w Polsce w latach 1989- 2008. Analiza zjawiska z uwzględnieniem

płci i ekonomii.

1. Demograficzna charakterystyka imigracji  

Zmiany transformacyjne w Polsce po roku 1989 roku, w tym zwłaszcza wprowadzenie

gospodarki wolnorynkowej rynkowej i wolności obywatelskich manifestujących się wyraźnie

m.in. w sferze międzynarodowego przemieszczania się, radykalnie odzwierciedlają się wielu

sferach życia społecznego i ekonomicznego. Ten ostatni aspekt przykuwa uwagę nie tylko

badaczy migracyjnych, ale i reprezentantów sfery władzy, przedsiębiorców, zwykłych ludzi

pracy.  Prawa  podaży  i  popytu  przy  zachodzącym  jednocześnie  procesie  restrukturyzacji

gospodarki przynoszą nowe, nieznane dotąd zjawisko jakim jest z jednej strony bezrobocie i

bieda, a z drugiej poszerzenie możliwości konsumpcyjnych, zmiana poziomu i stylu życia.

Odpowiedzią na nowe przemiany jest intensyfikacja odpływu z Polski w celu poszukiwaniu

pracy i szans życiowych, w kierunku starych i nowych krajów imigracji. Szczególnie odpływ

nasila się po roku 2004 (vide rys.1) , co sprawia, iż Polska zdecydowanie bardziej pozostaje

krajem emigracyjnym niż  imigracyjnym czy  raczej  emigracyjno-imigracyjnym używając

określenia  Krystyny  Iglickiej  (2008).  Należy  podkreślić  zatem,  iż  zmienia  się  także,

aczkolwiek bardzo powoli, oblicze Polski jako kraju imigracji. 

Generalnie widoczność imigrantów w Polsce jest konsekwencją m.in.: 

1) istnienia „starych” grup imigranckich,  które pojawiły się w poprzednim ustroju.

Reaktywowane są sieci społecznych powiązań, dzięki którym przybywają nowi imigranci (np.

z Wietnamu, Armenii, Afryki) (Grzymała-Kazłowska, 2004; Marciniak 1998, 2005)1, 

2)  traktowania  Polski  jako obszaru  przejściowego,  stanowiącego drogę,  tranzyt  do

tradycyjnych krajów imigracji, 

3) napływu siły roboczej z biedniejszych krajów takich jak. np. Ukraina, Białoruś do

określonych sektorów gospodarki,

4)  napływu  kadr  wysoko  wykwalifikowanych  z  krajów  wysokorozwiniętych,  w

związku z wymogami gospodarki globalnej,

1 Zdecydowanie należy jednak podkreślić,  iż Polska jest jeszcze krajem homogenicznym etnicznie, toteż ten
wymiar analiz odnoszący się do specyfiki rynku pracy nie jest silnie akcentowany.
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5)  osiedlania  się  w  Polsce  cudzoziemców  i  reemigrantów  z  podwójnym

obywatelstwem, 

6) zawierania małżeństw bi-nacjonalnych, 

7) podejmowania studiów  przez młodzież zagraniczną

8) napływu i osiedlania się uchodźców.

Przyjrzyjmy  się  strumieniowi  imigracji  i  strukturze  napływu  do  Polski  według

podstawowych cech demograficzno-społecznych.

Rys. 1. Emigracja i imigracja w Polsce w latach 1989-2008.

Żródło: Rocznik Demograficzny 2009,  GUS. Rysunek prezentuje migracje na pobyt stały

Dane Głównego Urzędu Statystycznego (rys. 1) odzwierciedlają tylko część wyjazdów

i przyjazdów do Polski, dają jednak możliwość przeanalizowania trendu. Dominują wyjazdy,

które  szczególnie  nasiliły  się  w  okresie  bezpośrednio  po  wejściu  naszego  kraju  do  Unii

Europejskiej. Jak już podkreślono Polska wciąż pozostaje krajem emigracyjnym, aczkolwiek

imigracja w ostatnim okresie (2004-2008) generalnie zwiększa się. W całym analizowanym

okresie (1989-2008) z Polski wyjechało 492 tys. osób, a przybyło 152,5 tys. imigrantów.

Znaczący odpływ z  kraju  (Iglicka  2010)  wywołuje  reperkusje  na  rodzimym rynku

pracy uwidaczniając luki w podaży siły roboczej w określonych sektorach gospodarki. Rok

2006  był  pierwszym,  kiedy  to  w  wielu  branżach  odnotowano  poważne  jej  niedostatki.
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Przykładowo:  20% firm budowlanych  zgłaszało  trudności  w pozyskaniu  pracowników,  w

przemyśle motoryzacyjnym – 21% (7% przed rozszerzeniem UE), branża meblowa (25% /

przed rozszerzeniem UE 11%), drzewna (34% / 20% przed rozszerzeniem UE),  przemysł

papierniczy  (24%  /  9%  przed  rozszerzeniem  UE).  Brakuje  również  robotników  do  prac

rolnych,  zwłaszcza  sezonowych  (Iglicka  2006).  Polskie  firmy  podają  problemy  z

pozyskaniem  odpowiedniej  siły  roboczej,  jako  jeden  z  ważniejszych  powodów

ograniczających  ich  rozwój  (Kupiszewski  i  in.  2008),  a  zapotrzebowanie  dotyczy

pracowników na  każdym poziomie  wykształcenia.  To  zachwianie  równowagi  w podaży i

popycie na wykwalifikowaną (w różnych branżach i  na różnych poziomach edukacji)  siłę

roboczą  może  być  istotnym  zagrożeniem  w  przyszłości  dla  polskiej  gospodarki,  przy

postępującym  procesie  starzenia  się  ludności  i  znacznym  ubytku  emigracyjnym  (rys.1).

Problemem jest również niewielka atrakcyjność Polski jako kraju imigracji dla najbliższych

sąsiadów mimo bliskości geograficznej, językowej i kulturowej (Iglicka 2007), którzy swoim

napływem  mogliby  rekompensować  zapotrzebowanie  na  podaż  określonego  kapitału

ludnościowego.

Imigranci w Polsce w świetle Narodowego Spisu Powszechnego 2002 (1989-2002)

Szczególnie ważnym źródłem informacji o migracjach ludności są Narodowe Spisy

Powszechne. Najbliższy Spis odbędzie się w roku 2011 i przyniesie nowe, interesujące dane

obrazujące  m.in.  do  specyfiki  Polski  jako  europejskiej  przestrzeni  migracyjnej  w

uwarunkowaniach poakcesyjnych. Odnosząc się jednak do wyników ostatniego Spisu z 2002

roku należy odnotować, iż mają już one historyczny i faktograficzny charakter, obrazujący

przemieszczenia  w  zasadniczej  fazie  transformacji  systemowej,  które  będą  stanowiły  bez

wątpienia podstawę przyszłych analiz porównawczych.

Wyniki  NSP 2002  wskazały,  że  Polska  jest  stosunkowo  mało  atrakcyjna  jako  kraj

imigracji:  w  latach  1989-2002  przybyło  tu  85525 osób,  co  stanowiło  zaledwie  0,2%

wszystkich mieszkańców kraju. Wielkość ta obejmuje zarówno reemigrantów, repatriantów i

obcokrajowców. Połowa z nich przybyła do Polski w latach 1996-2002. Większość spośród

imigrantów – 78% osiadło  w miastach,  a  21% zdecydowało  się  na zamieszkanie  na wsi.

Najwięcej  imigrantów przybyło do takich województw jak:  mazowieckie (19,2%),  śląskie

(11,8%),  małopolskie  (9,5%)  i  dolnośląskie  (9,4%),  najmniej  zaś  do  województwa

świętokrzyskiego  i  lubuskiego.  Biorąc  pod  uwagę  płeć  imigrantów,  kobiety  (51,2%)

nieznacznie przewyższały w napływie mężczyzn. Mimo tego, że liczba imigrantów w Polsce

jest niewielka, dane spisowe wskazują na stopniowy wzrost napływu do kraju (Slany 2004).
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W  roku  1989  odnotowano  przyjazd  4124  osób  (stanowi  to  4,8%  wszystkich

imigrantów,  którzy napłynęli  do Polski  w latach  1989-2002),  natomiast  w 2001 było  ich

prawie dwa razy więcej2, 7740 (9,0%).

Rys. 2. Ludność faktycznie zamieszkała przybyła w latach 1989-2002 z zagranicy3
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie Migracje zagraniczne ludności 2002 (2003). Warszawa. GUS.

Wyniki NSP 2002 wskazały także, że w zdecydowanej mierze imigracja do Polski miała

charakter  stały (74%), a nie  czasowy (26%). Bardzo istotnym rysem był  fakt,  iż  aż 81%

imigrantów posiadało obywatelstwo polskie4. Oznaczało to, że zasadniczo strumień imigracji

do Polski tworzyli głównie Polacy powracający z zagranicy. Cudzoziemcy stanowili 17%, dla

2% nie  udało  się  ustalić  obywatelstwa.  Osoby  z  podwójnym  obywatelstwem  (polskim i

innym) stanowiły 35% reemigrantów. 

W ramach NSP 2002  pytanie o charakter zamieszkania spisywanej osoby pozwoliło

również  wyodrębnić  zbiorowość  imigrantów  (stałych  mieszkańców  innego  kraju)

przebywających  w  Polsce  czasowo  powyżej  2  miesięcy (Migracje  zagraniczne  ludności

2003). Wyróżniono imigrantów długo- i krótkoterminowych. Spośród ludności rezydującej,

przeważająca  część  imigrantów (74%) mieszkała   w Polsce  na  stałe,  przy czym aż  79%

spośród  nich  stanowili  obywatele  polscy,  a  19%  cudzoziemcy.  Znacznie  mniej,  bo  26%

imigrantów przebywało w Polsce czasowo (2 miesiące i więcej), przy czym 25% z nich to

2 Spadek w 2002 r. wynika z niekompletnych danych, jako że spis był przeprowadzany w połowie roku.
3 Ta kategoria obejmuje zarówno ludzi, którzy mieszkali w Polsce, ale wyjechali na min. rok (a czasem na kilkanaście lat), a
następnie  wrócili  do  kraju,  jak też  imigrantów (cudzoziemców i  Polaków np.  repatriantów),  tzn.  ludzi,  których  stałym
miejscem zamieszkania był inny kraj i którzy otrzymali pozwolenie na stały pobyt (pozwolenie na osiedlenie się) w Polsce w
latach 1989-2002).
4 Pomiędzy 75 (1995 r.) a 86 % (2000, 2001 r.).

4



Polacy,  a  71% obcokrajowcy.  Najwięcej  imigrantów (zarówno mężczyzn  jak i  kobiet:  po

59%) posiadających obywatelstwo polskie, przebywało w Polsce na stałe.

W roku 2002 imigrantów przebywających w Polsce czasowo powyżej 2 miesięcy było

34072 (40%), z czego 18% z nich mieszkało w tym kraju od 2 do 6 miesięcy, 15% od 6 do 12

miesięcy i  67% pozostawało 12 miesięcy i więcej. Podstawowym kryterium różnicującym

pobyt  imigrantów  czasowych  było  obywatelstwo.  Otóż,  aż  70%  imigrantów  czasowych

posiadało  obywatelstwo niepolskie.  Dla  porównania  62% osób z  polskim obywatelstwem

pozostawało w naszym kraju powyżej  12 miesięcy.  Wniosek jest  taki,  że  to cudzoziemcy

częściej  decydowali  się na czasowy pobyt  przekraczający rok, niż obywatele polscy (vide

tab.1).

Tab.  1:  Imigranci  przebywający  w  Polsce  czasowo  powyżej  2  miesięcy  według

obywatelstwa. 

Wyszczególnienie

Przebywający 

powyżej 2 miesięcy

Przebywający

od 2 do 12 miesięcy

Przebywający

12 miesięcy i więcej

w tys. w (%) w tys. w (%) w tys. w (%)

Ogółem 34072 100 11362 33 22710 66

Polskie

jedno

podwójne

7669

4284

3385

22

12

10

2898

1658

1240

8

4

4

4771

2626

2145

14

7

6

Niepolskie

jedno

podwójne

23916

23783

133

70

70

0,4

6875

6839

36

20

20

0,1

17041

16944

97

50

50

0,3

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Migracje zagraniczne ludności 2002 (2003). Warszawa. GUS.

Wyniki  NSP  2002  pozwoliły  także  określić  przyczyny  przyjazdu  imigrantów

czasowych do Polski. Najczęściej wymienianą przyczyną imigracji do Polski były powody

rodzinne (33%), poszukiwanie pracy (24%) oraz podjęcie nauki (17%). Pozostałe motywy tj.:

uchodźstwo  (4%),  warunki  mieszkaniowe  (2%)  oraz  leczenie  (1%)  nie  były  istotnymi

kryteriami wyboru Polski. Należy zauważyć, że aż dla 17% imigrantów motywy przyjazdu

nie  zostały  określone  (Migracje  zagraniczne…2003:133).  Sprawy rodzinne  były  częściej

deklarowane jako motyw przyjazdu przez kobiety (56%) i imigrantów przebywających 12
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miesięcy i więcej. Praca jako powód imigracji była częściej podawana przez mężczyzn, a

także przez imigrantów czasowych długoterminowych (27%). 

Powody  rodzinne  przyjazdów  czasowych  do  Polski  zdecydowanie  dominowały  wśród

imigrantów ze wszystkich kontynentów (osiągając największy odsetek wśród przyjezdnych z

Oceanii – 49%). Wyjątek stanowiła Azja, z której ludzie wyjeżdżają w poszukiwaniu pracy

(30%), oraz Afryka, z której przyjeżdża najwięcej studentów (39%).

Największy napływ imigrantów odnotowano z kontynentu europejskiego – 58519 

osób, a najmniejszy z Ameryki Południowej - 367 osób. Najwięcej osób przybyło do Polski z 

Niemiec, USA, Ukrainy i Włoch. Podobna sytuacja wystąpiła w przypadku powracających do

kraju Polaków. Najczęściej powracali z Niemiec (30,5%), USA (16,5%), a dalej Włoch, 

Kanady, wielkiej Brytanii , Francji i Kazachstanu.

Analizując sytuację cudzoziemców osiedlonych w Polsce zauważamy,  że najwięcej  z nich

przybyło do Polski ze wschodu., tj. Ukrainy (3,6 tys.), Rosji (1,5 tys.), Białorusi (1,1 tys.) i

Wietnamu (0,6 tys.) oraz Niemiec (1,3 tys.). Wśród tej kategorii imigrantów zdecydowanie

przeważały kobiety.

Z zagranicy przybyli do Polski ludzie młodzi, większość z nich (73%) była w wieku

poniżej 45 lat. Najwyraźniej jest to widoczne w przypadku imigrantów przybywających ze

wschodu – połowa z nich miała 20-35 lat. Przybywający z Europy Zachodniej to osoby w

wieku powyżej  40  lat  (46%) oraz  ich  dzieci  (ok.  20%).  Większość  imigrantów to  osoby

znajdujące się w stanie małżeńskim (63%). 

Osoby  przybyłe  do  Polski,  zwłaszcza  z  krajów  Europy  Wschodniej  legitymowały  się

wysokim  poziomem  wykształcenia.  Prawie  70  %  posiadało  co  najmniej  wykształcenie

średnie, w tym prawie 30 % posiadało wykształcenie wyższe.

Cechy demograficzno-społeczne imigrantów są ważne z punktu widzenia „kapitału

ludzkiego” (wiek, poziom wykształcenia). Niewątpliwie w pewnej części rekompensują straty

poniesione w wyniku emigracji  z kraju.  Badania socjologiczne nad strukturą zatrudnienia,

rolą  i  statusem  na  polskim  rynku  pracy  winny  być  systematycznie  i  kompleksowo

przeprowadzone. Pozwoli to na zbadanie jakości życia imigrantów w Polsce. W świetle Spisu

status imigrantów czasowo przebywających w Polsce nie przedstawiał się zbyt korzystnie,

biorąc pod uwagę ich młody wiek, wysoki poziom wykształcenia. Osoby aktywne zawodowo

stanowiły ok. 38%, w tym pracujące 31%, a 7% pozostawało bezrobotnymi. Aż 54% to osoby

bierne  zawodowo  (tab.  2  i  3).  Pomimo,  iż  napływ  do  Polski  jest  niewielki  to  polityka
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imigracyjna  nie  powinna  być  „traktowana  po  macoszemu”,  a  imigranci  postrzegani  jako

wielki problem i zagrożenie dla kraju. Polityka restrykcji, niechęci wobec napływu zwłaszcza

ze wschodu powinna być zastąpiona polityką integracyjną i humanitarną.

Tab. 2. Imigranci przebywający w Polsce powyżej 2 miesięcy według statusu na rynku

pracy.

Obywatelstwo

Status na rynku pracy
Pracownicy

najemni
Pracodawcy

Inni

pracujący
Bezrobotni

Bierni

zawodowo
Nieustalone

Polskie 1494 259 551 543 4329 493
Inne 5089 847 2261 1792 13489 438
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Migracje zagraniczne ludności 2002 (2003). Warszawa. GUS.

Tab. 3. Imigranci przebywający w Polsce powyżej 12 miesięcy według statusu na rynku

pracy.

Obywatelstwo

Status na rynku pracy
Pracownicy

najemni
Pracodawcy

Pracownicy

najemni
Bezrobotni

Pracownicy

najemni
Nieustalone

Polskie 1042 198 399 355 2519 258
Inne 3943 729 1792 1436 8925 216
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Migracje zagraniczne ludności 2002 (2003). Warszawa. GUS.

Imigracje w latach 2003-2008

Według danych GUS od 2003 do 2008 roku z Polski wyjechało na stałe ponad 174 488

Polaków, przyjechało zaś ok.  66 979  imigrantów na pobyt stały.  Saldo migracji  pozostaje

więc – jak już wspomniano –  ujemne (Rocznik Demograficzny 2009). 

Tab. 4. Wybrane kategorie imigrantów w Polsce w latach 2002-2008

Rok

Imigranci

z zezwoleniem
na pobyt
czasowy

z zezwoleniem
na osiedlenie się

z zezwoleniem
na pracę

uchodźcy
ze zgodą na

pobyt
tolerowany

osoby przybyłe
w ramach
repatriacji

2002 29636 602 22776 279 --- 832

2003 28579 1735 18841 245 24 455

2004 25427 4366 12381 315 846 372
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2005 22625 3589 10304 335 2073 335

2006 22376 3255 10754 485 2181 327

2007 23240 3124 12513 180 3138 281

2008 28865 3625 18022 193 1688 260

Źródło: Bijak, Koryś 2006, Kępińska 2007, za: Kaczmarczyk, Stefańska, Tyrowicz 2008, Rocznik 
Demograficzny 2007, 2008, 2009.

Najwięcej wniosków o zgodę na osiedlenie się składano w latach 2004-2005, po tym

okresie obserwujemy ich spadek i obecnie liczba utrzymuje się na poziomie niecałych 4 tys.

rocznie  (zob.  tab.5).  Najliczniejszą  grupą  narodowościową  są  Ukraińcy,  Białorusini,

Wietnamczycy i Rosjanie.

Tab. 5.  Zezwolenia na osiedlenie się w Polsce w latach 1998-2008

Wnioski i wydane* zezwolenia na osiedlenie się. Wybrane grupy cudzoziemców.

Obywatelstwo 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Ukraina
146**
52***

129
79

328
156

162
158

156
80

878
448

1907
1658

1654
1518

1708
1438

2058
1609

1725
1685

Białoruś
45
15

39
29

84
52

41
42

65
20

206
121

472
389

645
578

660
602

728
567

708
640

Wietnam
82
26

78
46

167
83

116
86

240
148

318
202

486
368

216
172

167
138

142
125

177
162

Armenia
38
7

44
25

171
75

54
40

98
40

247
118

227
235

148
111

152
110

100
91

134
116

Rosja
92
26

100
80

177
106

58
68

106
68

270
169

530
446

376
353

304
286

277
224

278
255

Kazachstan
6
0

8
5

7
2

9
6

4
3

50
23

100
98

89
70

98
85

88
74

59
71

Niemcy
20
7

18
12

31
13

17
20

23
6

67
42

56
63

8
8

0
0

2
2

12
15

Wszystkie kraje
855
288

726
512

1581
858

748
679

1143
602

3004
1735

5100
4366

4064
3589

3792
3255

3987
3124

3890
3625

* Wśród cudzoziemców wnioskujących w kolejnych latach są osoby, które zostały wykazane w latach 
poprzednich.
** Wnioski o zezwolenie na osiedlenie się.
*** Wydane zezwolenia na osiedlenie się.
Źródło: Dane Urzędu ds. Cudzoziemców, (za:) Ł. Łotocki 2009: 35.

Polska  wydaje  obecnie  rocznie  blisko  30  tys.  zezwoleń  na  zamieszkanie  na  czas

oznaczony.  Podobnie  jak  w  przypadku  wniosków  o  osiedlenie  się,  także  i  tu  dominują

cudzoziemcy zza wschodniej granicy oraz z Wietnamu (zob. tab. 6).
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Tab. 6. Zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony w Polsce w latach 1998-2008.

Wnioski i wydane* zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony. Wybrane grupy cudzoziemców.

Obywatelstwo 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Ukraina

1474*
*

896**
*

2776
2540

3747
3216

5418
4664

6964
6840

8340
7957

9762
8520

9123
8304

8649
7733

8558
7381

9054
8307

Białoruś
431
232

696
709

784
701

1536
1253

2718
2697

2429
2366

2138
2008

2004
1829

1855
1647

2418
1992

2591
2380

Wietnam
1525
733

1339
1433

1366
1146

1160
1037

1074
1037

1928
1067

2057
1875

1985
1704

1864
1496

2643
1673

2308
2580

Armenia
731
432

686
601

928
669

696
591

771
650

1915
886

2017
1793

1706
1418

1506
1199

1773
1265

1694
1452

Rosja
715
384

1001
1038

1210
1033

1706
1571

2016
1912

1970
1884

1845
1605

1635
1495

1601
1393

1463
1273

1579
1468

Chiny
302
133

388
411

388
379

405
361

419
422

420
391

458
415

757
606

518
383

898
672

1391
1205

Korea Płd.
358
171

491
591

369
320

304
341

321
257

325
340

392
329

403
358

581
488

1027
876

1117
1053

USA
320
166

700
741

560
506

884
740

1115
1167

977
968

954
898

827
765

974
875

923
854

1031
922

Niemcy
302
179

799
756

752
694

1201
1063

1590
1571

1444
1452

310
409

0
0

0
0

0
0

1
0

Wszystkie kraje
9450
4893

1671
5

16811

1718
5

1503
9

2366
4

2078
7

3024
5

2963
6

3173
6

2857
9

2814
7

2542
7

2548
6

2262
5

2566
0

2237
6

2855
7

2324
0

3146
7

2886
5

* Wśród cudzoziemców wnioskujących w kolejnych latach są osoby, które zostały wykazane w latach 
poprzednich.
** Wnioski o zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony.
*** Wydane zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony.
Źródło: Dane Urzędu ds. Cudzoziemców, (za:) Ł. Łotocki 2009: 32-33.

Cudzoziemcy pochodzący z  Europejskiego  Obszaru  Gospodarczego  do  sierpnia  2006

składali wnioski o karty pobytu, a obecnie o rejestrację pobytu, zgodnie z zasadą swobody

przemieszczania  się  (zob.  rys.  3).  Większość  wniosków  i  rejestracji  składają  obywatele

Niemiec, następnie Francji, Wielkiej Brytanii, Włoch i Szwecji. 

Rys. 3. Wnioski o karty pobytu (do 25.08.2006 r.) i rejestrację pobytu (od 26.08.2006

r.) obywateli państw EOG.
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Źródło: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej 2009.

 Dane  z  Narodowego  Spisu  Powszechnego  wskazywały,  iż  udział  kobiet  wśród

imigrantów przybywających do Polski wynosił ok. 50 %. W ostatnich latach obserwujemy

zmianę (zob. rys. 4) na korzyść mężczyzn, których liczba z roku na rok wzrasta. W przypadku

kobiet występowała tendencja wzrostowa do roku 2007, ale ubiegły rok przyniósł spadek (w

przypadku mężczyzn możemy mówić tylko o zmniejszeniu się dynamiki przyrostu).

Rys. 4. Imigranci według płci w latach 2003-2008

Źródło: Rocznik Demograficzny GUS, 2008, 2009.
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Napływający imigranci znajdują się w wieku od 25 do 34 lat (zob. rys. 5 i 6); znaczącą

część konstytuują także dzieci oraz osoby w wieku od 15 do 24 lat. Na podkreślenie zasługuje

znaczna różnica w liczebności starszej kategorii – 45-69 lat w zależności od płci, na korzyść

kobiet. Jednym z wyjaśnień tego zjawiska może być strategia stosowana przez znajdujące się

już emeryturze czy bezrobotne starsze kobiety – wyjeżdżania do pracy za granicę w sektorze

opieki.

Rys. 5. Imigranci według wieku w latach 2003-2008

Źródło: Rocznik Demograficzny, GUS 2008, 2009.
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Rys. 6. Imigrantki według wieku w latach 2003-2008

Źródło: Rocznik Demograficzny 2008, 2009, GUS, Warszawa

Badania  prowadzone  przez  GUS  dotyczące  imigrantów5 (które  nie  są  obejmowane

badaniem BAEL),  zrealizowane w grudniu 2007 roku i  styczniu  roku 2008 wykazały,  że

najwięcej imigrantów mieszkało na terenie woj. mazowieckiego (30%), dalej małopolskiego,

dolnośląskiego i  łódzkiego.  Koncentrowali  się  przede wszystkim w miastach (83%).  Jako

przyczynę  przyjazdu  do  Polski  wskazywali  najczęściej  naukę  (61%),  ale  ponad  1/3

imigrantów wskazywała jako przyczynę podjęcie pracy.  W grupie tej  aż 57% pozostawało

biernymi zawodowo, 35% stanowili pracownicy najemni, 5% bezrobotni i 3% pracujący na

rachunek własny. Wśród imigrantów dominowały osoby posiadające wykształcenie wyższe i

średnie.  Podobnie  jak  w  przypadku  danych  NSP  2002  znacząca  część  z  nich  (57%)

deklarowała  się  jako  bierni  zawodowo  (http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PUBL_

L_infor_o_badan_zasob_imigr_pl_w_2008.pdf).

5 Badania „Imigranci w Polsce”. Wykorzystano w badaniach technikę ankietową (ankieta została przetłumaczona
na język angielski, rosyjski, niemiecki, wietnamski i chiński). Badaniem objęto 10242 osoby, większość (55%)
stanowili mężczyźni, którzy przebywali w Polsce czasowo.
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2. Polski rynek pracy a imigracje

Zaledwie  4%  Polaków  deklaruje,  że  zatrudnia  lub  zatrudniało  obcokrajowców

(przykładowo na budowie lub przy pracach polowych) lub korzystało z płatnej pomocy m.in.

przy pracach domowych lub w opiece nad dziećmi (CBOS 2008)6.  Niemniej  w ostatnich

latach  obserwujemy  tendencję  do  zwiększania  poziomu  zatrudnienia  cudzoziemców  w

polskiej gospodarce.

Odnosząc się do zagadnienia cudzoziemców obecnych na polskim rynku pracy warto

podkreślić,  iż statystyki dotyczące tego zagadnienia są niepełne i nie uzyskujemy pełnego

obrazu  cudzoziemskich  grup  pracowniczych.  Niewiele  jest  bowiem  danych  na  temat

nielegalnego zatrudniania cudzoziemców, są one bardzo ograniczone i często mają charakter

wtórny. Kontrole Państwowej Inspekcji Pracy (w okresie od 1 lipca 2007 roku do 30 czerwca

2008 roku), którymi objęto prawie 25,6 tys. podmiotów gospodarczych wykazały, że ok. 10%

firm  polskich  nielegalnie  zatrudnia  cudzoziemców.  Najczęściej  brakowało  zezwolenia  na

pracę,  a wśród nielegalnie zatrudniony najliczniej  reprezentowani byli  Ukraińcy, Rosjanie,

Wietnamczycy  i  Białorusini  (Nielegalni  pracownicy  w  Polsce 2008)  Niezależni  eksperci

szacują jednak, że pracujących na czarno obcokrajowców może być kilkakrotnie więcej – w

zależności od miesiąca od 250 tys. aż do 1,5 mln osób. Zatem możemy założyć, że w szarej

strefie - licząc zatrudnionych dorywczo i sezonowo – pracuje prawdopodobnie od 1 miliona,

do – nawet – 1,5 miliona obcokrajowców (Slany, Ślusarczyk 2008). 

Źródłem informacji  o  skali  zatrudnienia imigrantów na formalnym rynku pracy są

przede wszystkim statystyki dotyczące zezwoleń na wykonywanie pracy.

W latach 1994-2008 wydano ich łącznie 220 998 (Łotocki 2009)7. W okresie po akcesji Polski

do UE liczba wydawanych zezwoleń stopniowo zwiększała się i w roku 2008, w stosunku do

roku 2005 wzrosła o 62% (zob. tab.7).

Tab. 7. Wybrani cudzoziemcy, którzy otrzymali zezwolenie na pracę w Polsce według

obywatelstwa w latach 2005-2008

Kraj 

obywatelstwa
2005 2006 2007 2008

Indeks=200

5

6 Badanie „Aktualne problemy i wydarzenia” (215),   zrealizowane w dniach 11–14 kwietnia 2008 roku, na
reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski (N=1101).
7 Należy także zwrócić uwagę, iż w tej liczbie są też przedłużenia zezwoleń wydawane osobom, które już 
pracowały. Liczba ta więc nie określa do końca, ilu cudzoziemców faktycznie pracuje w Polsce.
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Ogółem 11151 12063 14798 18022 161,6
Armenia 293 277 304 441 150,5
Białoruś 963 1070 1416 1325 137,6
Chiny 240 413 889 2040 850,0
Francja 359 294 3 X X
Indie 459 430 643 733 160,0
Japonia 335 341 477 512 152,8
Korea Pd. 184 381 574 596 323,9
Mołdowa 139 630 1111 1218 876,2
Holandia 114 64 4 X X
Niemcy 611 398 15 X X
Rosja 594 543 547 420 70,7
USA 461 445 348 365 79,2
Turcja 420 507 594 941 224,0
Ukraina 2897 3533 4750 5400 186,4
Wietnam 1067 999 1064 1200 112,5

Źródło: Rocznik Demograficzny 2008 GUS; MPiPS Departament Rynku Pracy 2008.

Najbardziej  dynamiczne przedstawia się  sytuacja  w odniesieniu do obywateli  Chin

(750%) i Mołdowy (776%). Wzrasta także liczba wydawanych zezwoleń dla Koreańczyków i

Chińczyków oraz Ukraińców. Dotychczas najwięcej indywidualnych zezwoleń wydawano na

stanowiska specjalistyczne i kierownicze lub wymagające określonych kwalifikacji (robotnicy

wykwalifikowani).  Oznacza  to,  iż  na  formalnym rynku pracy zatrudnienie  migrantów nie

koncentrowało się na tzw. zajęciach 3D (dirty, dangerous, difficult; brudne, niebezpieczne i

trudne,  Łotocki 2009).  Najwięcej  cudzoziemców pracuje w przetwórstwie przemysłowym,

handlu,  budownictwie,  pośrednictwie  finansowym i  branży nieruchomości.  W 2008  roku

natomiast  zwiększył  się  z  7  do  13  %  udział  pracowników  zatrudnianych  przy  pracach

prostych (Łotocki 2009), na razie jednak trudno ocenić, czy oznacza to zmianę tendencji.

Największą i  najistotniejszą z punktu widzenia gospodarki Polski grupę etniczną stanowią

Ukraińcy.  Oficjalnie  ocenia  się,  że  rocznie  pracuje  ich  naszym  kraju  ok.  100  tys.,  a

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej szacuje, że ich liczba może być faktycznie znacznie

wyższa (Bieniecki, Pawlak 2009). Przedstawiciele tzw. globalnych plemion tych młodszych

(Japończycy, Chińczycy, Hindusi, Koreańczycy) o własnej tożsamości etnicznej i kulturowej

zaczynają być widoczni w naszym kraju, prowadząc tzw. „gospodarkę etniczną”, o określonej

specjalizacji.  Według analiz  socjologów, pojawienie  się  takich diaspor  (także  najstarszych

Żydzi,  Anglosasi)  jest  wskaźnikiem  rozkwitu  gospodarki,  nowych  technologii,  kultury.

Przyczynia się do rozwoju globalnej gospodarki światowej. Ich zanikanie jest  zwiastunem

zastoju lub obumierania wskazanych sfer (Slany 1995).
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Rys. 7. Zezwolenia na pracę wydane w latach 2003-2009

Źródło: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Departament Rynku Pracy. Opracowanie własne.

W 2009 roku wydano – najwięcej, jak dotąd 30 tys. zezwoleń na pracę (rys. 7), prawie

60 proc. więcej niż rok wcześniej. Po krótkim okresie spadku w latach 2005-2006 mamy więc

obecnie do czynienia z trendem wzrostowym. Ponadto należy zwrócić uwagę, iż w związku

ze zmianami regulacji prawnych obywatele Ukrainy, Białorusi, Rosji pracują na podstawie

odrębnych  przepisów  i  w  niektórych  sytuacjach  nie  potrzebowali  zezwolenia.  Po  części

odnosi się to już do końca roku 2006 (przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące w ciągu pół roku

i dotyczyło to tylko prac rolniczych),  następnie od 1 lutego 2008 umożliwiono pracę bez

występowania  o  zezwolenie  przez  okres  6  miesięcy  (od  lutego  2009  dotyczy  to  także

obywateli Mołdowy), podstawą jest tzw. oświadczenie pracodawcy o zamiarze powierzenia

pracy8.  Jako,  że  najczęściej  zatrudnianymi  cudzoziemcami  w  Polsce  są  pracownicy  za

„wschodniej” granicy tj. pochodzący z Ukrainy, Białorusi i Rosji, przyjrzyjmy się specyfice

tego napływu (zob. tab. 8). Znakomita większość, bo ponad 90% (w 2009 r. 96%) dotyczyło

Ukraińców.

8 Ukraińcy, Białorusini, Rosjanie, obywatele Mołdowy i Gruzji mogą wykonywać pracę na terenie Polski przez
sześć  miesięcy  w  okresie  12  miesięcy  bez  pozwolenia,  a  jedynie  na  podstawie  oświadczeń  składanych  w
powiatowych  urzędach  pracy.   Uproszczona  procedura  jest  pozytywnie  oceniania  przez  pracodawców,  ale
krytykowana  przez  Straż  Graniczną  jako  ułatwiająca  nielegalną  imigracją,  ponieważ  nie  ma  obowiązku
udowadniania,  iż  cudzoziemiec  wskazaną  w  oświadczeniu  pracę  faktycznie  podjął.  Ceny  za  fikcyjne
oświadczenia wahają się od 200 do 1500 zł, a imigranci uzyskawszy możliwość wjazdu decydują się na pracę
nieformalną lub korzystając z faktu, że znaleźli się w strefie Schengen jadą dalej (Ułatwienia w zatrudnieniu
sposobem… 2009).  Ministerstwo  Pracy  i  Polityki  Społecznej  pracuje  nad  rozwiązaniami  legislacyjnymi
umożliwiającymi monitoring cudzoziemców (Będą kontrole firm zatrudniających Ukraińców 2009).
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Tab.  8.  Oświadczenia  o  zamiarze  zatrudnienia  cudzoziemców  z  Ukrainy,  Białorusi  

i Rosji w roku 2008 i 2009.

2008 2009

Oświadczenia 156105 189132

Białoruskie

Rosyjskie

Ukraińskie

11998

1147

142960

4859

677

180868

Liczba oświadczeń kobiet 73091 (46,82%) 92077 (48,68%)

Wiek: < 26 lat 27408 (17,8%) 38023 (20,10%)

              26-40 72427 (46,4%) 86607 (45,79%)

              41-65 55650 (35,8%) 64586 (34,15%)

Branże 

Rolnictwo i pokrewne 77187 (49,44%) 122336 (64,68%)

Budownictwo i pokrewne 23949 (15,34%) 18710 (9,89%)

Usługi domowe 8270 (5,29%) 8776 (4,64%)

Handel 5021 (3,21%) 3764 (1,99%)

Przemysł 10071 (6,45%) 6431 (3,40%)

Transport 4619 (2,95%) 3015 (1,59%)

Gastronomia 2269 (1,45%) 1875 (0,99%)

Hotelarstwo/obsługa ruchu 1431 (0,91%) 1571 (0,83%)

Agencja pracy tymczasowej 10564 (6,76%) 11303 (5,97%)

Źródło: MPiPS Departament Rynku Pracy 2008, 2009. Opracowanie własne.

Według  formalnych  danych  Departamentu  Migracji  za  rok  2008  migracje  te  mają

charakter  zmaskulinizowany,  najwięcej  cudzoziemców jest  w  wieku  26-40  lat,  a  więc  w

wieku  bardzo  mobilnym  ekonomicznie  (46%).  Najczęściej  osadzają  się  w  „tradycyjnych

sektorach”  takich  jak  rolnictwo,  budownictwo oraz  przemysł  (77,55).  Ogółem w 2009  r.

wydano 189 tys. takich oświadczeń, a więc tu także potwierdza się tendencja wzrostowa, a

luka w podaży na polskim rynku utrzymuje się. Mimo kryzysu ekonomicznego dla polskich

wykwalifikowanych  robotników  praca  za  granicą  jest  bardziej  opłacalna,  niezmiennie

potrzebni  są  też  pracownicy  w  rolnictwie.  Wydano  także  ponad  3  tys.  zezwoleń  na

wykonywanie usług eksportowych, 11,4 tys. oświadczeń złożyły agencje pracy tymczasowej

(W roku ubiegłym… 2010). Do pełnego obrazu należy także zwrócić uwagę, iż w Polsce pracę

podejmują także osoby zwolnione z obowiązku uzyskiwania zezwolenia, m.in. posiadający
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Kartę Polaka, obywatele UE i EOG, małżonkowie obywateli polskich, nauczyciele języków

obcych.

Do danych oficjalnych trzeba dodać, wspomnianą już, trudną do oszacowania liczbę

pracujących na czarno. W tym kontekście należy zwrócić szczególną uwagę na zatrudnianie

w takich  branżach jak usługi  domowe oraz podejmowanie  prac tymczasowych,  które  jest

bardzo  częste  w  krajach  zachodnich.  Odsetki  tu  wskazywane  są  niewielkie,  aczkolwiek

badania  (Kindler  2005;  2007;  Slany,  Ślusarczyk  2008)  wskazują,  iż  jest  to  zaledwie

wierzchołek  góry  lodowej.  Branże  te  są  wyraźnie  sfeminizowane.  Wielkie  miasta  jak

Warszawa potrzebują imigranckiej siły roboczej w tzw. sektorze usług domowych. Rotacyjny

cyrkulacyjny,  wahadłowy  system  prac,  najczęściej  nieformalny  nie  pozwala  na  ustalenie

dokładanej liczby pracowników zatrudnianych w tych sektorach. Pracownicy „ze wschodu”

podejmują prace cięższe, proste i gorzej opłacane. Lokują się w sektorze peryferyjnego rynku

pracy, który nie daje przywilejów co do pewności pracy i stałości, możliwości awansowania,

warunków pracy i świadczeń firmy (Antoniewski 1997, 2002, Antoniewski, Koryś, 2002).

Dane zbierane przez  Departament Rynku Pracy MPiPS pokazują charakterystyczny

portret socjo-demograficzny zatrudnianych cudzoziemców (zob. tab. 9).

Tab. 9.  Zezwolenia na pracę dla cudzoziemców w wybranych sekcjach gospodarki w

roku 2008

Ogółem

Przetwór-
stwo 
przemy-
słowe

Budowni-
ctwo

Handel 
hurtowy i 
detaliczny

Hotele
i resta-
uracje

Pośredni-
ctwo finansowe
i obsługa 
nieruchomości

Edu-
kacja

Ochrona
zdrowia
i opieka
społeczna

18022 4468 1595 3915 1437 2199 356 277
Źródło: MPiPS Departament Rynku Pracy 2008. Opracowanie własne

Otrzymują  oni  najczęściej  zezwolenia  na  pracę  w  przetwórstwie  przemysłowym

(25%),  handlu  (22%)  oraz  pośrednictwie  finansowym i  obsłudze  nieruchomości  (12,2%).

Nowoczesne  działy  gospodarki  wyraźnie  otwierają  się  na  zatrudnianie  cudzoziemców.

Przeszło co drugi cudzoziemiec pracował poza rolniczymi i industrialnymi działami.

Tab. 10. Wydane zezwolenia na pracę dla cudzoziemców wg okresu zatrudnienia oraz

wielkości przedsiębiorstwa w roku 2008

Ogółem
Okres zezwolenia na

pracę
Wielkość przedsiębiorstwa
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18022

Do 3

miesięcy

Powyżej 3

miesięcy

Do 9

pracownikó

w

10-49 50-250
Powyżej

250

1345 16677 8636 3767 2739 2880
Źródło: MPiPS Departament Rynku Pracy 2008. Opracowanie własne

Demonstratywne, jak ilustruje tabela 10, jest, iż cudzoziemcy najczęściej pracują w małych

przedsiębiorstwach (48%), w największych (według prowadzonej statystyki) tj. powyżej 250

pracowników pracuje przeszło co szósty cudzoziemiec. Najczęściej, wydawane są zezwolenia

na  okres  powyżej  3  miesięcy  (93%).  O  zezwolenia  na  pracę  długoterminową  w  Polsce

występują  najczęściej  Ukraińcy,  Wietnamczycy,  Białorusini  i  Chińczycy  (Cudzoziemcy

chętnie pracują w Polsce… 2010).

Charakterystyczną  cechą  formalnego  sektora  rynku  pracy  (podobnie  też

nieformalnego) jest koncentracja geograficzna (rys. 8). Większość imigrantów niezależnie od

płci  podejmuje  pracę  w  województwie  mazowieckim  przebywając  w  stolicy  kraju  lub

pobliskim  rejonie.  Ponadto  większe  skupiska  imigrantów  odnotowujemy  też  w

województwach  dolnośląskim i  śląskim.  W tych  przypadkach  wyjaśnieniem jest  bliskość

granicy niemieckiej. 
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Rys. 8.  Wydane zezwolenia na podjęcie pracy według województw w latach 2005-2008. 

Źródło: Rocznik Demograficzny 2009 GUS, Warszawa.

Migracje kadr wysoko wykwalifikowanych w Polsce

Migracje  kadr  wysoko  wykwalifikowanych  zależą  głównie  od  atrakcyjności  kraju,

określonego m.in. przez siły i wielkości, kierunki napływu kapitału zagranicznego, poziom

bezpieczeństwa, wysokie zarobki, łatwość życia i jego wysoki standard. Szczególne znaczenie

przypada wielkim miastom, uznanym jako „miasta globalnej ekonomii”, za które w Polsce

może  być  uznana  np.  Warszawa,  która  powoli  przyciąga  zróżnicowanych  ze  względu  na

kapitał ludzki pracowników (Iglicka, Weinar 2004; Iglicka 2006, Fihel 2006).

Według Saskii Sassen (2003, 2007) następują przepływy w ramach „globalnej sieci

miast”,  które  wyróżniają  się  ze  względu  na  transnarodowe  korporacje,  międzynarodowe

instytucje. Wyróżnione miasta dzieli się na znaczące (określane jako alfa) lub mniej znaczące

(beta). Warszawa niestety należy do kategorii miast  beta, czyli mniej atrakcyjnych. Barbara

Gąciarz  (2009)  analizując  charakterystykę  zatrudnienia  w  Warszawie  i  jego  wpływu  na

organizm  miejski,  zwraca  uwagę  na  kilka  istotnych  kwestii.  „Struktura  zatrudnienia

mieszkańców Warszawy pozwala mówić o ukształtowaniu się społeczności funkcjonującej w

gospodarce  poprzemysłowej,  w  której  dominują  zajęcia  wymagające  wysokiego  poziomu
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wiedzy  i  kwalifikacji  specjalistycznych;  metropolia  warszawska  dysponuje  potencjałem

kapitału ludzkiego i podmiotów gospodarczych sprzyjającym rozwojowi gospodarki opartej

na  wiedzy,  a  tym samym włączenia  się  do  globalnej  konkurencji  gospodarczej.  Znaczny

udział  w  strukturze  społecznej  Warszawy zawodów  o  wysokiej  pozycji  w  skali  prestiżu

społecznego,  sprzyjających  osiąganiu  wysokich  pozycji,  skutkuje  powstawaniem  silnego

zróżnicowania  społecznego  wewnątrz  przestrzeni  miejskiej:  powstają  habitaty  grupujące

osoby  związane  z  zajmowaniem  stanowisk  kierowniczych,  wykonywaniem  wolnych

zawodów, pełnieniem funkcji właściciela firm i kapitału, a obok nich utrwalają się enklawy

ubóstwa,  na  razie  niewielkie  i  rozproszone,  ale  potencjalnie  zagrażające  harmonijnemu

rozwojowi metropolii”  (Gąciarz 2009:140). 

Niewątpliwie  atrakcyjność Warszawy dla napływu kadr i kapitału będzie się rozwijać

i  wkrótce  zliczyć  ją  będzie  można  do tzw.  miast  kreatywnych.  Według  Richarda  Floridy

(2002)  najważniejsze  są  miasta  kreatywne  i  klasa  kreatywna,  do  której  należą  także

profesjonaliści.  Kreatywna  klasa  poszukuje  na  miejsce  zamieszkania  tzw.  kreatywnych

centrów  (Creative  Centers)  –  miast  otwartych,  o  różnorodnej  strukturze  demograficznej,

wieloetnicznych  ,  zapewniających  nie  tylko  wysoki  komfort  życia,  ale  przede  wszystkim

kreatywne miejsca pracy. Miasta te charakteryzują się 3T (1. Technologia – funkcja innowacji

i koncentracji przedsiębiorstw wysokiej technologii, 2. Talent – liczba mieszkańców z tytułem

licencjata i wyższym, 3. Tolerancja - otwartość, różnorodność, przyjazność wobec różnych

narodowości, stylów życia). Także takie czynniki jak stan środowiska naturalnego, atrakcje i

udogodnienia (lifestyle amenites) również przyciągają zagraniczny kapitał i korporacje.

Statystki  na  temat  wysoko  wykwalifikowanych  migrantów  w  Polsce  są  ubogie,

ponieważ  w  związku  z  przystąpieniem Polski  do  UE w  2004  r.  obywatele  państw  Unii

Europejskiej, które otwarły rynki pracy dla Polski (od 2007 roku wszyscy obywatele krajów

UE ) nie muszą ubiegać się o zezwolenie o pracę. W związku z tym nie są oni ujmowani w

statystykach, brak więc pełnych i wielowymiarowych danych na ten temat. Z gromadzonych

informacji  wynika,  iż  najwięcej  zezwoleń  i  przyrzeczeń  na  pracę  dla  cudzoziemców

wydawanych jest w woj. mazowieckim, odsetek oscyluje tu około 50 % .W latach 1997-2004

w tym województwie wydano 49% takich zezwoleń, w okresie poakcesyjnym ten udział się

zmniejsza, ale w minimalnym stopniu (47% w 2005 r., 44% w latach 2006-2007 i 43 % w

2008 r., Piekut 2009). W 2004 roku najwięcej dotyczyło zezwoleń dla kadry kierowniczej. W

odniesieniu  do  takich  kategorii  jak  doradcy,  eksperci,  najwięcej  zezwoleń  wydano  dla

obywateli Holandii, Francji, Włoch, Indii, Niemiec, Turcji, Korei Południowej, Wietnamu i

Stanów Zjednoczonych.  Cudzoziemcy wysoko wykwalifikowani zatrudnieni  są najczęściej
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przez małe firmy do 50 pracowników. Zezwolenia w największych firmach (powyżej 250

pracowników)  wydawane  były  obywatelom  Francji,  Niemiec,  Wielkiej  Brytanii,  Włoch,

Holandii. 

Według  danych  zawartych  w  tabeli  11  w  roku  2008  zezwolenia  dla  kadr

kierowniczych w Polsce stanowiły ok. 27% w ogólnej liczbie wydawanych zezwoleń. Uwagę

zwracają także zezwolenia wydane dla innych specjalistów z takich dziedzin jak informatyka,

artyści,  czy  zawody  nauczycielskie.  W woj.  mazowieckim,  najbardziej  dynamicznego  w

zakresie zatrudniana cudzoziemców, w roku 2008 wydano 3711 zezwoleń na pracę, w tym

105  (niecałe 3%) dla kadr kierowniczych.

Tab.11. Zezwolenia na pracę dla cudzoziemców wg grup pracowniczych w roku 2008.

Ogółem

Kadra
Kiero-
wnicza

Rob-
tnicy 
wykwali-
fikowani

Praco-
wnicy 
przy
pracach 
prostych

Infor-
ma-
tycy

Pra-
wnicy

Arty-
ści

Zawo
-
dy
Med.-
czne

Praco-
wnicy 
odde-
legowan
i

Zawody 
nauczy-
cielskie

18 022 4923 6219 2426 355 53 221 154 398 398
Chiny*

771 823 111 99 - - - 88 -

Indie* 288 254 19 80 - - - - -
USA* 232 88 12 - 24 - - - -

Ukraina

*
629 1984 1135 49 18 - - - -

*- wybrane grupy pracownicze

Źródło: MPiPS Departament Rynku Pracy 2008. Opracowanie własne

Nowy typ migranta-pracownika widoczny w  przestrzeni Polski, zwłaszcza Warszawy,

tworzą,  jak  już  wspomniano,  grupy wysoko  wykwalifikowanych  kadr  (elity  migracyjne),

generowane  alokacją  kapitału  i  inwestycji,  tak  istotnych  dla  funkcjonowania  nowej

gospodarki opartej na wiedzy. Coraz więcej ludzi oderwanych jest od konkretnych lokalizacji,

którzy  kierują się w stronę miejsc atrakcyjnych ekonomicznie. Kształtują się ekonomiczno-

społeczne  przestrzenie  przepływów i  w tej  międzynarodowej  przestrzeni  znajduje  się  już

Polska.

Migranci wysoko wykwalifikowani określani są jako  przywódczy nomadowie (Piekut

2009: 16). Podkreśla się, że napływ tych kadr napędzany jest przez aktorów instytucjonalnych

(państwa  i  transnarodowe  korporacje).  Pracownicy  ci  przybywają  w  ramach  tzw.

zewnętrznego rynku pracy – przemieszczają się indywidualnie oraz w ramach wewnętrznego
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rynku  organizacji  czy  przedsiębiorstwa  (mobilność  warunkowana  jest  przez  instytucje  w

której  pracują).  Według  ustaleń  Anety  Piekut  (2009),  bazujących  na  bogatej  literaturze

przedmiotu,  wykwalifikowani  pracownicy w zależności  od   liczby prac  w danym kraju i

liczby prac poza granicą przed podjęciem pracy w Polsce (tj. bardziej zaangażowanych w

mobilność lub bardziej osadzonych w danym społeczeństwie) dzielą się na:

 Migrantów  osiadłych –  zakorzenionych  rodzinnie  i  zawodowo,  posiadających

zasoby kulturowe umożliwiające im funkcjonowanie w Polsce.

 Ekspatów (od  expatraite  –  expat  osoba,  która  nie  mieszka  w kraju ojczystym,

wysłana  do  pracy przez  swoją  firmę).  Kadry  te  charakteryzują  się  największą

mobilnością,  posiadają  doświadczenie  na  międzynarodowych  rynkach  pracy.

Cechują się kosmopolitycznym stylem życia.

 Migrantów nowicjuszy – posiadają nieokreślony status na globalnym rynku pracy.

Nie pracowali oni dotychczas w odmiennym kulturowo środowisku w związku z

tym nie posiadają wielu zasobów, które zakorzeniałyby ich w Polsce.

 Ekspatów osiadłych –  podejmują  oni  pracę za granicą oraz kolejne w Polsce.

Posiadają w związku z tym więcej niż jedną pracę (Piekut 2009).

Wyodrębnione typy mobilności są dynamiczne i zmieniają się wraz z typem ścieżki kariery

zawodowej cudzoziemca. Badania Piekut nad kadrami międzynarodowymi w Warszawie są

bezcenne  poznawczo  ze  względu  na  odkrywanie  strategii  adaptacyjnych  cudzoziemców

poprzez  akumulację  kapitału  korporacyjnego,  poprzez  akumulację  zasobów  lokalnych,

kosmopolityczną strategię, i strategię transnarodową, wskazując w rezultacie, iż migranci są

racjonalnymi podmiotami w społeczeństwie glokalnym.

3. Genderowa specyfika rynku pracy w Polsce

Socjologiczne tło refleksji

Kobiety  zawsze  były  obecne  w przemieszczeniach  międzynarodowych,  jednak  ich

uczestnictwo i rola nie były obiektem szerokich zainteresowań badawczych. Jak powszechnie

wiadomo, od początku lat 70. XX wieku uwagę wielu badaczy, a głównie badaczek przyciąga

ten „niewidoczny” dotąd podmiot. Nie dzieje się to bez przyczyny. Jednym z najistotniejszych

wyjaśnień,  które  chciałybyśmy  podkreślić  w  tym  artykule,  jest  to  odwołujące  się  do

zagadnień ekonomicznych. Migrantki stały się istotnym – i samodzielnym – podmiotem na
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rynku  pracy,  a  popyt  na  ich  pracę  jest  mniej  podatny  na  wpływy  koniunkturalne  w

porównaniu do pracy mężczyzn, wynika bowiem z głębokich przemian w wielu sferach życia,

które cechują się odejściem od tradycyjnych wzorów, wartości i norm kulturowych.

Potrzeby opiekuńcze krajów bogatych generują mobilność międzynarodową kobiet z

krajów biednych. Pociągają one ogromne zmiany w sferze prywatnej pracownic i ich rodzin.

Zjawisko określane terminem globalizacji  pracy opiekuńczej dociera również do Polski. Z

jednej strony Polki zaspokajają zapotrzebowanie na usługi tego typu w różnych bogatszych

krajach: są nianiami, pokojówkami, opiekunkami starszych osób i pracowniczkami przemysłu

seksualnego,  a  z  drugiej  strony napływają  imigrantki  z  biedniejszych krajów,  aby szukać

pracy  w  Polsce.  Najczęściej  wynika  to  z  bardzo  realnych,  oczywistych  faktów,

niejednokrotnie  tworzących  swoisty  układ  cech  ze  sobą  wzajemnie  powiązanych,  jak:

dokuczliwe deficyty materialne nie pozwalające na godne życie,  niskie zarobki, utrata pracy i

zostanie samotnym rodzicem, chęć zapewnienia szans edukacyjnych dzieciom, inwestycje w

dom, a nawet posiadanie pieniędzy na korupcję. Realizowanie dzięki migracjom własnych

potrzeb,  tych  z  wyboru,  nie  jest  praktycznie  celem  samym  w  sobie  dla  rzesz

przemieszczających się.

Podkreśla  się  (Ehrenreich,  Hochschild  2003,  Parrenas  2008),  że  migracje  kobiet

splecione  są  z  ekonomią  opiekuńczą,  która  wyłania  się  jako  jeden  z  najważniejszych

segmentów  ponowoczesnej  ekonomii.  Dynamicznie  rozwijająca  się  ekonomia  opieki  to

według Ehrenreich  „kobieca  podszewka globalizacji”  (female  underside  of  globalization).

Odsłania ona także  dylematy matek opuszczających swoje dzieci  w krajach  pochodzenia,

relacje niań z dziećmi i opiekunek ze starszymi osobami, które mają pod swoją opieką w

pracy.  Migracje  implikują  zmiany  modelu  rodzin  kobiet  migrujących,  problemy  z

pracodawczyniami,  nadużywanie władzy przez pracodawców. W centrum uwagi  pozostaje

praca  opiekuńcza,  która  według  autorek  jest  „nowym  złotem”  (Hochschild  2003:  26).

Niedobór opieki spowodowany jest wymogami, jakie kapitalizm nakłada na jednostki, a w

szczególności kobiety,  na które dotąd spadało większość obowiązków związanych z pracą

opiekuńczą. W kontekście niechęci mężczyzn do podejmowania nowych ról i przejęcia części

obowiązków  związanych  z  opieką,  powoduje  to  zapotrzebowanie  na  pomoc  z  zewnątrz.

„Eksport” opieki z krajów biednych odsłania klasowy charakter społeczeństwa. Na zakup siły

roboczej  mogą  pozwolić  sobie  klasy  bogate  i  klasy  średnie,  praktycznie  umożliwia  to

małżeństwom z  tych  klas  pogodzenie  pracy  i  życia  rodzinnego  w zindywidualizowanym
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świecie.  Globalny kapitalizm jest  przedmiotem krytyki  większości  autorów i  autorek  (np.

Saskii Sassen i Barbary Ehrenreich). 

Akcentuje się jednak (Morokvasic 2007), że chociaż migrantki (podobnie migranci)

zdają sobie sprawę z instytucjonalnego, społeczno-kulturowego i klasowego porządku, nie

starają  się  występować  przeciwko  niemu,  aby nie  zmniejszać  sobie  szans  na  pozyskanie

pracy. Raczej podejmują próby wykorzystania go dla własnych korzyści(Święckowska 2009).

Zapotrzebowanie na pracę imigrantek w Polsce

Jak już podkreślono w Polsce, podobnie jaki i innych krajach UE istnieje ogromne

zapotrzebowanie na migracyjną, nisko wykwalifikowaną, aczkolwiek nie tylko kobiecą, siłę

roboczą. Potrzeby te warunkowane są głównie demograficznym starzeniem się oraz sytuacją

popytową w określonych dziedzinach rynku pracy na prostą siłę roboczą. Ogromna emigracja

Polaków po roku 2004 do państw Unii Europejskiej wygenerowała lukę w podaży takiej siły

roboczej, zwłaszcza w regionach Polski bardziej rozwiniętych. Zapotrzebowanie uwidacznia

się szczególnie w takich segmentach rynku pracy jak: „sektor usług rodzinnych” (opiekunki,

sprzątaczki, nianie), catering, publiczny i prywatny system opieki zdrowotnej (pielęgniarki),

rolnictwo  (sezonowe  pracownice),  turystyka,  przemysł  tekstylny  i  przemył  erotyczno-

rozrywkowy (sex industry). Potrzeby opiekuńcze nie są w pełni realizowane przez instytucje

państwowe i obowiązki te przenoszone są na rodzinę, co z kolei prowadzi do obniżenia się

kosztów  takiej  opieki.  Świadczenie  niemal  wszystkich  prac  domowych  przez  rodzinę,

najczęściej  przez  kobiety  jest  wskaźnikiem  retradycjonalizacji  rodziny  i  przeciążania  jej

obsługowymi i opiekuńczymi funkcjami.

Proces  starzenia  się  demograficznego  jest  w  Polsce  zaawansowany,  co  wskazuje  na

dramatyczne potrzeby w zakresie sprawowania opieki (zob. tab. 12). W następnych latach

problem  będzie  narastał,  demograficzne  podstawy  solidarnościowych  i  opiekuńczych

transferów międzygeneracyjnych zostają złamane (zob. tab. 13). W co najmniej co trzecim

gospodarstwie  występuje  potrzeba  sprawowania  opieki,  prawie  co  piąta  osoba  żyjąca  w

gospodarstwie domowym wymaga opieki,  obok osób starszych są to  też dzieci  do lat  14

(Kotowska, Sztanderska, Wóycicka 2009). 
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Tab. 12. Proces starzenia się demograficznego w Polsce.

Odsetek ludzi w wieku powyżej 65 lat
1950 5,3%
1970 8,4%
1990 10,2%
2000 12,4%
2008 13,5%

Źródło: Rocznik Demograficzny,  2009, Warszawa.

Tab. 13. Zmiany w opiekuńczym transferze międzygeneracyjnym.

Ilość osób w wieku 65 lat i więcej
na 100 osób w wieku 15-64 lata

1980 15
2008 19
2020 28
2035 36

Źródło: Rocznik Demograficzny,  2009, Warszawa.

Utrwala się od długiego okresu proces zawężonej reprodukcji ludności; współczynnik

reprodukcji netto wynosi O, 673 dla roku 2008,a współczynnik dzietności 1,39 poniżej 1,5

wskazuje na bardzo niski jej poziom (Rocznik Demograficzny 2009). W roku 2015 r. odsetek

ludzi starych (wieku 65 lat  i  więcej) wyniesie ok.  16%, a roku 2025 już 21%. Kryzys w

zaspokojeniu potrzeb opiekuńczych będzie narastał, bowiem zmniejsza się populacja osób w

młodszych  grupach  wieku  mogących  wspierać  grupy  starsze.  Co  więcej  wzrastająca

mobilność  ludzka,  konieczność  poświęcania  znacznej  ilości  czasu  na  prace  zawodową

powodują, że realizowanie opieki w ramach rodzin będzie coraz trudniejsze. Demograficzne

wskaźniki m.in. współczynnik potencjalnego wsparcia i współczynnik opieki nad rodzicami

ukazują, jak kruszeją „zasoby opiekuńcze”.

Zatem substytucja form sprawowania opieki wyrażająca się m.in. w wykorzystywaniu

prac  imigrantek  lub  rozwoju  instytucjonalnego  wsparcia  staje  się  poważnym  problemem

narodowym.

Charakter pracy imigrantek w Polsce

Problematyka ta została podjęta w ramach programu FeMiPol „Integration of Female

Immigrants in Labour Market and Society. Policy Assessment and Policy Recommendations”

realizowanemu  w  ramach  6  Programu  Ramowego  przez  Zakład  Badań  Problemów
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Ludnościowych Instytutu Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach 2006-0089. Nasze

badania  wpisały  się  w  stosowanie  podejścia   kompensacyjnego,  próbującego  uzupełnić

niedostatek  wiedzy  o  migrantkach,  ponieważ  większość  dotychczasowych  badań

koncentrowała  się  bądź  na  ujmowaniu  migracji  opisywanych  w  kategoriach  ogólnych

(mainstream) bądź na badaniu mężczyzn – migrantów, traktowanych jako głowy rodzin, ich

żywiciele  (malestream).  Podstawowym celem było  zbadanie  skuteczności  dotychczasowej

polityki  imigracyjnej,  zwłaszcza  w  odniesieniu  do  zagadnienia  integracji  migrantek  na

polskim rynku pracy oraz sformułowanie rekomendacji dla zwiększania poziomu  spójności

społecznej. 

Wśród najistotniejszych zagadnień badawczych dotyczących pracy migrantek w Polsce

są: 

1) polityka  integracji  kobiet  na  rynku  pracy  (zasadniczo  jej  brak),  z  jego

charakterystyczną genderową specyfiką,

2)  zatrudnianie migrantek w nieformalnym sektorze gospodarki (jądro nierówności i

dyskryminacji),

3) praca w sektorze usług domowych (home industry), 

4) podnoszenie  poziomu  kompetencji  zawodowych  i  uznawanie  posiadanych  już

kwalifikacji,

5) uczestnictwo w życiu publicznym i partycypacja obywatelska, 

6) stabilizacji prawa pobytu, legalizacja statusu migracyjnego

7) prostytucja, sektor rozrywki, 

9 W projekcie zaangażowane były: Institute of Social Research at J.W. Goethe University Frankfurt nad Menem
– jednostka koordynująca projekt, Oxford Brookes University, Wielka Brytania, Universite de Paris X, Francja,
University  of  Florence,  Włochy,  Peace  Institute  for  Contemporary  Social  and  Political  Studies,  Ljubljana,
Słowenia, Centre for Research on Women’s Issues, Ateny, Grecja oraz Intercollege, Cypr. Wyniki badań polskich
jaki  i  prowadzonych  przez  naszych  partnerów  dostępne  są  na  stronie  internetowej  projektu:
http://www.femipol.uni-frankfurt.de/working_papers.html. 
W ramach realizacji projektu w Polsce przeprowadzono 20 biograficzno-narracyjnych wywiadów, z osobami 
reprezentującymi 9 rożnych narodowości: najwięcej z Ukrainkami – 9, dalej kobietami z Armenii, Rosji, 
Białorusi, Czeczenii, Kazachstanu, Zambii, Gruzji i Serbii. Najwięcej osób było w wieku 30-49 lat –13, powyżej
50 –5 , poniżej 30 –2. Zwraca uwagę struktura według stanu cywilnego – zdecydowanie przeważają kobiety 
wolnego stanu cywilnego (w szerokim znaczeniu) tj. rozwiedzione, wdowy, dalej zamężne i singielki. Większość
stanowią matki z dziećmi (tylko dwie nie miały dzieci) wspierane przede wszystkim przez swoje matki w kraju 
pochodzenia. Zdecydowana większość badanych posiada wyższe (10) i średnie (6) wykształcenie, które jak 
wynika z naszych badań okazało się najczęściej nieprzydatne w Polsce. Wyróżniono następujące strategie 
integracji kobiet w Polsce: 
- ekonomiczną (dotyczy migrantek niezarejstrowanych, cyrkulacyjnych – pracujące w sktorze usług domowych i
sex industry)
- legalną  poprzez długookresowe zatrudnienie, jednak nie zwiazane z osiedleniem
- legalną poprzez otrzymanie dlugookresowego prawa pobytu, dzięki zawarciu małżenstwa z Polakiem
- poprzez samozatrudnienie 
- legalną dzięki pracy w publicznym sektorze (migrantki osiedlające sie w Polsce) 
- poprzez posiadanie polskich korzeni (Krzystek 2008).

26

http://www.femipol.uni-frankfurt.de/working_papers.html


8) handel kobietami i jego zwalczanie oraz integracja ofiar handlu,

9) tożsamości migrantek. 

Jak już wielokrotnie wskazywano szczególnie widoczne są potrzeby w zakresie usług

domowych  i  opiekuńczych  w  rodzinach  kobiet  realizujących  się  zawodowo.  Nierzadko

następuje  substytucja  samoobsługi  i  samospełniania  przez  członków  rodziny  funkcji

opiekuńczych  wynajmowaną  migrancką  silą  roboczą.  To  dzięki  migrantkom  odkrywamy

ustrukturyzowanie rynku prac domowych i opiekuńczych (home industry) i ich urynkowienie

w Polsce. Określenie „gender labour market segmentation” – rodzajowa segmentacja rynku

pracy  –  opisuje  procesy  lokowania  kobiet-migrantek  w  nisko  płatnych  sektorach  rynku,

generujących zamiast prestiżu niepewność, niestabilność, krótkie kontrakty, a nawet w wielu

przypadkach,  zatrudnienie  sprzeczne  z  obowiązującym  prawem  pracy. Te  cechy  kreują

syndrom rodzajowej  dyskryminacji  kobiet-migrantek.  Prace  wykonywane  przez  migrantki

określane  są  jako  te  z  kategorii  3D  (dirty,  dangerous,  difficult  –  brudne,  niebezpieczne,

trudne).

Ja teraz bardzo dużo pracuję, po dwanaście godzin cztery dni w tygodniu. (…) Ja 

pracuję cztery dni po dwanaście godzin, a resztę dni po osiem, dziewięć godzin. Tylko 

środy i niedziele mam wolne. Tylko jak tyle pracuje to potrzebuje bardzo dużo siły, a w 

tym wieku, już tyle nie mam. Czasem, jak pracuję dwanaście godzin bez przerwy, to 

potem już za wolno reaguję i to jest niebezpieczne, bo czasem to są sekundy, żeby ktoś 

nie spadł z konia10 (K19, Białoruś, 43 lata).

Prace  wykonywane  przez  migrantki  narażone  są  na  zjawisko  wysokiej  konkurencji  co

prowadzi  do  niskiej  ich  wyceny.  Pojawia  się  niejako  „globalna  konkurencja”  w wyścigu

obniżek płac (Kurian 2009).

Jako  że  nie  sposób  omówić  wszystkich  zagadnień  w  niniejszym  artykule

koncentrujemy  się  na:  polityce  integracji,  problemie  nieformalności  pracy  migrantek,

specyfice pracy w sektorze usług domowych oraz możliwości awansu społecznego, uznania i

wykorzystania posiadanych kompetencji lub ich podniesienia.

10 Respodentka pracuje jako instruktorka konnej jazdy.
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Zgodnie z ustaleniami w ramach projektu FeMiPol oraz późniejszych badań, liczba

wydanych zezwoleń na pracę w latach 2003-2009 (I półrocze) dla kobiet wyniosła 25 027

(ogółem wydano 97 346 zezwoleń), a przedłużono zezwolenia 9816 imigrantkom (ogółem 39

278) .

Rys. 9. Udział wniosków kobiet w ogólnej liczbie wniosków o zezwolenie na pracę,

wydanych zezwoleń oraz przedłużeń w latach 2003-2009 (w %).

Źródło: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Departament Rynku Pracy, Kępińska 2007.

W 2005 roku udział kobiet wynosił w ogólnej liczbie składanych wniosków wynosił

17,3% w odniesieniu do wydanych zezwoleń (zob. rys. 9). W następnych latach obserwujemy

wzrost tego odsetka, chociaż udział kobiet w liczbie składanych wniosków oraz wydanych

zezwoleń  nie  przekraczał  35  %.  W  odniesieniu  natomiast  do  przedłużeń  zezwoleń,

odnotowujemy spadek z niewielką tendencją wzrostową w ostatnich dwóch latach. Być może

kobiety, np. ze względu na rodzinę pozostawioną w kraju pochodzenia, preferują określony

czasowo  wyjazd  do  pracy,  ewentualnie  powtarzany,  ale  w  późniejszym  okresie,  nie  są

natomiast zainteresowane dłuższym pozostawaniem w Polsce. Bardzo istotny jest jednak fakt,

że gdy tej samej analizie poddamy udział kobiet w ogólnej liczbie oświadczeń o zamiarze

powierzenia pracy,  to wzrasta on do prawie 50 % w 2008 i 2009 roku. Oznacza to, iż w

przypadku  najliczniejszych  grup  etnicznych  przyjeżdżających  do  Polski  sytuacja  jest

odmienna.  Grupy te  dominują też wśród wykonujących tzw.  prace  3D, niskopłatnych i  o
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niskim prestiżu społecznym, co oznacza, iż migrantki w Polsce podejmują prace niechętnie

wykonywane przez ludność rodzimą, a znacznie rzadziej zajmują prestiżowe stanowiska. 

Praca na nieformalnym rynku – pułapka czy wybór?

Zasadniczym,  wymagającym  podkreślenia,  problemem  pozostaje  fakt,  że  znaczna

część imigrantek pozostaje poza rynkiem pracy (także poza ewentualnym oddziaływaniem

polityki  promocji  zatrudnienia)  bądź  raczej  –  co  trzeba  wyraźnie  podkreślić  –  poza

formalnym rynkiem pracy. Ponownie należy jednak podkreślić, że nie oznacza to jednak, iż

de facto nie mają one pracy. Można przypuszczać, iż mogły być zatrudnione w tzw. „szarej

strefie”, na nieformalnym rynku pracy. Typowy migrant pracujący na formalnym rynku pracy

jest mężczyzną, kobiety częściej znajdują zatrudnienie poza nim, w sektorze usług domowych

lub  prostytucji.  Najistotniejszym  powodem,  który  powoduje  lokowanie  kobiet  na

nieformalnym rynku pracy jest według naszych badań brak świadomości i debaty publicznej

dotyczącej  tworzącej  się  luki  w  realizacji  zadań  opiekuńczych  i  zapotrzebowania  na  siłę

roboczą  w  tym  sektorze.  Jak  dotąd  jedynym  działaniem jest  umożliwienie  poszukiwania

legalnego  zatrudnienia  (raport  końcowy  FeMiPol  2009).  Jednak  podejmowane  próby

ustawowego uregulowania prac np. opiekunek (niezależnie od narodowości migrantek) nie

przyniosły  sukcesu,  ponieważ  powodowały  wzrost  kosztów  zatrudnienia  (konieczność

płacenia  podatków,  odprowadzania  składek  ubezpieczeniowych  czy  też  zagwarantowania

płatnego urlopu). Niewielkie efekty przyniosły także dwie akcje regularyzacyjne w 2003 i

2007 roku (Krzystek 2007). Czynnikiem, który także trzeba koniecznie podkreślić, jest fakt

stratyfikacyjnego  podziału  formalnego  rynku  pracy,  przez  co  migrantom,  a  szczególnie

migrantkom trudniej uzyskać na niego wejście.  Po części wiąże się (aczkolwiek w Polsce

jeszcze  w  niewielkim  stopniu)  z  etnicyzacją  poszczególnym  sektorów  (raport  końcowy

FeMiPol  2009).  Tworzenie  się  etnicznych  sieci  migranckich  jest  w  pewnym  stopniu

korzystne, ponieważ umożliwia uzyskanie wsparcia i pomocy, np. przy szukaniu zatrudnienia.

Z drugiej strony zwiększa tendencję do pozostawania w niszy etnicznej i może skutkować

jeszcze większymi trudnościami z integracją (Anthias i in. 2009).

Mimo zaznaczenia, iż poziom etnicyzacji  branż czy sektorów w Polsce jest daleko

niższy niż  w innych krajach,  zwłaszcza  Europy Zachodniej  trzeba  podkreślić,  że  właśnie

sektor opieki doświadcza tego zjawiska. W Polsce z opieki w formie zinstytucjonalizowanej

korzysta  ok.  16%  gospodarstw  domowych  z  dziećmi  oraz  niecałe  2%  gospodarstw

opiekujących  się  dorosłymi.  Praktycznie  niewidoczna  jest  praca  płatnych  opiekunów.
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Jednakże, jak pokazują m. in. nasze ustalenia badawcze, prace migrantek w wielkich miastach

Polski  istnieją  i  przyczyniają  się  do  wsparcia  funkcjonowania  rodziny  i  gospodarstwa

domowego. Badania prowadzone w Polsce wskazują, że słowo „Ukrainka” stało się właściwie

synonimem pomocy domowej (FeMiPol, Kloc-Nowak 2007). Ta grupa imigrantek przebywa

zwykle w Polsce przez 3 miesiące,  korzystając z  wizy turystycznej.  W okresach przerwy

narzuconych  przez  przepisy  wizowe  spokrewnione  lub  znajome  kobiety  zastępują  się

nawzajem, by nie stracić miejsca pracy (tamże). Uznawane są one przez pracodawczynie za

pracownice sumienne, solidne i tańsze ze względu na koszty zatrudnienia (Kępińska, Okólski

2004). Po pomocach domowych drugą grupę licznie reprezentowaną stanowią opiekunki. Są

one  zazwyczaj  mocniej  związane  z  pracodawcami.  Bez  wątpienia  jednak  mogą  sobie  na

wynajem takie siły roboczej pozwolić osoby i rodziny z wyższymi dochodami. Odsłania to

zróżnicowanie  zamożności  rodzin  i  ich  potencjału  w  zakresie  organizowania  form

sprawowania opieki i innych funkcji w rodzinie i gospodarstwie domowym. 

Według  badań  Instytutu  Spraw  Publicznych  (Bojar  i  in.  2005)  15%  pomocy

domowych  mieszka  z  pracodawcami;  dotyczy  to  głównie  kobiet  zatrudnionych  jako

opiekunki osób starszych i obłożnie chorych. Potwierdzają to także nasze badania. Specyfika

pracy  zmusza  kobiety  do  podejmowania  starań  o  przedłużenie  pobytu.  W  Polsce

niejednokrotnie  obchodzą  one  przepisy  prawa  poprzez  wręczanie  łapówek,  by  uzyskać

przedłużenie wizy (Kloc-Nowak 2007) czy też – jak w przypadku jednej z respondentek w

projekcie FeMiPol – zabiegów o podjęcie studiów tylko po to, by otrzymać zezwolenie na

pobyt przez rok. 

Dwa razy powtórzyłam czwarty rok, trzy razy powtarzałam piąty rok, i na razie

mam  przerwę,  ale  mam  nadzieję,  że  się  reaktywuje.  Szczerze  mówiąc…  Szczerze

mówiąc np. był to jakiś… możliwość przedłużenia pobytu w Polsce to powtarzanie lat

i dlatego właśnie wykorzystałam to i dlatego właśnie wykorzystałam to ze względu na

to,  że  już  miałam  pracę  mogłam  sobie  pozwolić  nie  mieć  stypendium,  bo  byłam

stypendystką rządu polskiego I …później już tak pociągnęło się, nie mając stypendium

musiało się więcej pracować, a później wynajęcie mieszkania i na razie brak czasu,

mam nadzieję, że to się uda (K14, Ukraina, 28 lat).

Prace  w  nieformalnym  sektorze  podejmują  migrantki,  które  nie  mają

udokumentowanego statusu oraz te, które określić można jako semi-legalne, tj. posiadające

prawo legalnego pobytu, lecz pracujące w tych segmentach, na które nie miały zezwolenia w
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wydanej  im  wizie.  Dla  wielu  z  nich  praca  w  nieformalnym  sektorze  jest  bardzo  często

jedynym źródłem dochodu, co z kolei  determinowane jest  ich statusem prawnym w kraju

przyjmującym.  Zatrudnianie  w  nieformalnym  sektorze  jest  zjawiskiem  szczególnie

widocznym  w  bogatych  krajach  świata  (także  i  w  Polsce),  signum  temporis wielkich

metropolii,  globalnych  miast. Ta  siła  robocza  jest  często  elastyczna,  a  ponadto,

niejednokrotnie  tworzące  ją  migrantki  pracują  u  wielu  pracodawców,  co  generuje  efekt

błędnego  koła.  Z  jednej  strony  bowiem,  specyfika  pracy  powoduje  brak  stabilności  i

bezpieczeństwa  warunków  pracy,  a  z  drugiej  przyczynia  się  do  utrzymywania  się

nieudokumentowanych zasobów siły roboczej, której trudno zalegalizować swój pobyt. Co

więcej  część  migrantek  mimo  posiadania  uregulowanego  statusu  pracuje  nieformalnie  z

powodu uprzedzeń pracodawców, zdaniem których pewne grupy etniczne „nadają się” tylko

do wykonywania pracy kiepsko opłacanej o niskim prestiżu (raport końcowy FeMiPol 2009:

23). Stąd migrantki, które chciałyby uregulować swój status, często napotykają na brak chęci

pomocy ze strony pracodawcy: 

Chciałam tego [formalizacji zatrudnienia], ale ta... że u niej pracuję, ona cały

czas  nie  ma  czasu,  bo  to  strasznie  dużo  tych  papierów,  strasznie  ciężko  to  jakoś

załatwić i te kolejki, tak dalej, ona jest bardzo zapracowana, ona często wyjeżdża i jej

po prostu faktycznie bardzo ciężko to zrobić. Tak że ona chciała, chciała... //chciała cię

formalnie zatrudnić,  tak?// tak, ale potem jak zobaczyła, że to bardzo ciężko już...

mówi że „ja po prostu nie mam czasu na to” (K8, Ukraina, 32 lata).

Mechanizm  ten  ma  głębsze  efekty,  wyrażające  się  nie  tylko  w  prawnym  oraz

materialnym wymiarze, ale i w sferze przemocy symbolicznej. Jak żaden inny segment siły

roboczej,  ten  szczególnie  narażony  jest  na  eksploatację,  wyzysk,  poniżanie  przez

pracodawców,  pragnących posiadać taniego i „udomowionego” pracownika. 

Pracowałam pół roku, osoba chorej,  niewidzącej,  oni  płacili  800 zł,  ja te pieniądze

płaciłam córce, córka poszła na zaoczne troszeczkę stała lepiej.. Po pół roku, ja tam

prała ręcznie wszystko,  nie miała warunków, ...  nie wiem z  czego ja zachorowała.

Miała alergiu na ręce i ta pani się przestraszyła i powiedziała, żebym ja poszukała

sobie drugą pracę i ja wyszłam z torbami swoimi, nie miałam gdzie, w drugiej klatce

taka była taka jedna, też się pakowała, to ja zostawiła swój, a mieszkała, z jedną naszą

Ukrainką, też się opiekowała panią, a ta pani zmarła, tam jeszcze pan mieszkał, ja
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jego poprosiła, razem z tą koleżanką, żeby ona wzięła mnie, żebym ja tam mieszkała,

bo ona chodziła na takie sprzątanie takie po remontu i mnie zabrała (K21, Ukraina).

[Z]głosiła się jedna pani, że potrzebuje do opieki, i prawda ja była, była ciężka była ta

chora i  wszystkie siły żeby jakoś z  nią ją trzymać. (…) [Dostawałam] 1200,  bo ja

pracowała rok  tam za  800  zł,  ale  oni  mnie  pozyskali,  żeby  ja  chodziła  jeszcze  po

południu na sprzątanie i jeden wolny dzień miała, piątek (K22, Ukraina).

Ja  miałam  akurat  szczęście,  ja  dostawałam  więcej  niż  inne  nianie,  one  z  reguły

zarabiają jakieś siedemset złotych, ja zarabiałam tysiąc złotych. Moi pracodawcy mi

powiedzieli, że mam się zajmować tylko dzieckiem, mam nie sprzątać i jak mam czas

to mogę sobie odpoczywać (K20, Rosja, 48 lat).

Niewyobrażalne  korzyści  ekonomiczne  czerpane  z  sektora  pracy  nieformalnej

generują zapotrzebowanie (a specific demand for informality) - na ten rodzaj pracowników, co

spycha do tego sektora także migrantów o legalnym, udokumentowanym statusie. Polityka

migracyjna  regulująca  status  migranta,  najczęściej  negatywnie  uderza  w  formalne  szanse

podjęcia na rynku pracy grup najbardziej podatnych na dyskryminację,  np. w poszukiwaczy

azylu, osoby z tzw. Krajów Trzecich, które zmuszone są do zaakceptowania złych warunków

pracy  w  systemie  nieformalnej  ekonomii,  aby  móc  przeżyć.  W przypadku  Polski  są  to

migranci zza wschodniej granicy. Dodatkowo należy wskazać na utrudnienia administracyjne.

respondentki w naszych badaniach na niechęć ze strony urzędników, trudności z uzyskaniem

informacji,  wymagania  przekraczające  założenia  procedur.  Najważniejszą  cechą,  która  w

bardzo  wielu  przypadkach  zadecyduje  o  tym,  jak  trudno  bądź  łatwo  będzie  migrantom

sformalizować  swój  pobyt  w  Polsce,  jest  kraj,  którego  pochodzą.  Możemy przywołać  tu

określenie: West-best, East-beast, oddające zasadę traktowania imigrantów. O ile imigranci z

Zachodu  przyjmowani  są  chętnie,  to  mieszkańcy  przede  wszystkim  byłych  republik

radzieckich  traktowani  są  podejrzliwie  i  często  niechętnie  (Slany,  Ślusarczyk  2009).

Respondentki zasadniczo akceptują formalności, nawet jeżeli jest ich wiele, akceptują także

warunki,  trudniej  natomiast  przyjąć  sytuację,  że  mogą  nie  mieć  szans  ich  spełnić,  nie  z

powodu obiektywnych przeszkód, ale złej woli urzędników. Problemem – który ostatecznie

wielu  przypadkach  skutkuje  popadnięciem  w  nieformalny  status  –  jest  brak  środków

finansowych, by uzyskać przedłużenie zezwolenia na pracę (raport końcowy FeMiPol 2009).
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(…) Było dużo papierów, które tłumaczyłam jeśli  chodzi o papiery polskie, to było

tłumaczenia  świadectwa  urodzenia,  ślubu  mojej  prababci,  świadectwo  urodzenia,

również chyba paszport Ukrainy, czyli dowód tak zwany osobisty mojej babci, gdzie

narodowość  była  wypisana,  świadectwo  urodzenia  moje,  gdzie  na  przykład

narodowość też była wypisana  mojego taty, świadectwo urodzenia mojego taty gdzie

tam było też podane ciąg taki Polaków, Polaków, Polaków. Kwestią na pewno trudną

jest to, że musisz przedstawić, np. ja nie miałam pracy, miałam pracę, ale oczywiście

pracowałam nielegalnie, prawda, na karteczce można pracować tylko 3 miesiące w

roku dla studentów. Ponapożyczałam się pieniędzy, wpłaciłam to na konto [wymagane

do udokumentowania możliwości  utrzymania się]  i  prowadzący mi powiedział,   że

oczywiście ktoś, kto będzie, jakiś naczelnik będzie to rozpatrywał to jak się uda to

przejdzie, bo było to  podanie o 8 tys. na koncie (K14, Ukraina, 28 lat).

Bardzo trudno jest. Ja w ogóle tego systemu nie rozumiem. Bo ostatnio mi w pracy

powiedzieli,  żebym im pokazała  oryginały  wszystkich  moich  dotychczasowych kart

pobytu, to potrzebowali do jakichś tam papierów. A ja te oryginały cudem miałam, bo

za każdym razem, jak dostawałam nową kartę,  to kazali  mi oddawać starą. Ale ja

mówiłam specjalnie, że nie mam jej przy sobie, albo, że zniszczyłam i wyrzuciłam bo

skończyła jej się ważność. Ale ich nie oddawałam tylko zachowała sobie je wszystkie. I

dzięki temu mogli mnie zatrudnić, że okłamałam urząd, ja naprawdę nie rozumiem, jak

to działa. W ogóle to się w tych urzędach ciężko zorientować. Mnie się na przykład

kończy karta pierwszego kwietnia,  a więc za kilka dni.  I  dalej  nie mam nowej,  co

więcej  nie  mam decyzji  i  nie  mam pojęcia,  kiedy  ona  będzie.  A wszystko  było  w

terminie złożone! W zeszłym roku też tak miałam, trzy miesiące czekałam na nową

kartę, jak mi stara wygasła i przez cały ten czas nielegalnie tutaj byłam. Trzy miesiące

bez papierów byłam! Jak znam życie, w tym roku będzie tak samo (K19, Rosja, 43

lata).

Błędne koło utraty kwalifikacji

Kluczowym zagadnieniem dla integracji i  podnoszenia jakości życia migrantek jest

posiadanie  legalnego  pobytu,  który  umożliwia  podnoszenie  kwalifikacji  zawodowych  i

poprawę  kompetencji  językowych.  Kraje  przyjmujące  powinny  w  swoich  programach

integracyjnych zwracać uwagę na całe spektrum zagadnień edukacyjnych, odnoszących się
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nie tylko do języka, kursów i szkoleń, ale i kultury, historii, instytucji danego kraju. Po raz

kolejny powracamy tu jednak do dwóch najważniejszych zagadnień – formalnego pobytu i

zatrudnienia oraz możliwości połączenia ewentualnych zajęć dodatkowych z pracą.

Chociaż  migrantki  przybywają z  określonymi kwalifikacjami,  to  często  nie  są  one

uznawane  przez  kraj  przyjmujący  i  poprzez  ten  fakt  spychane  do  wykonywania  prac

podrzędnych, poza formalnym rynkiem pracy. Zajęcia związane z opieką czy prowadzeniem

gospodarstwa  domowego  nie  są  uznawane za  w pełni  „prawdziwe” prace.  Stąd  osoby je

wykonujące są w powszechnym przekonaniu uważane za osoby niewykwalifowane lub nisko

wykwalifikowane i nie oczekuje się od nich potwierdzania wykształcenia czy kwalifikacji

językowych,  co w konsekwencji  obraca  się  przeciwko znaczącej  części  migrantek  (raport

końcowy  FeMiPol  2009).  Nasze  badania  pokazują  ogromne  marnotrawstwo  kapitału

edukacyjnego.  Wśród naszych respondentek 10 miało wykształcenie  wyższe,  6  średnie,  3

było studentkami i zaledwie jedna posiadała wykształcenie na poziomie podstawowym. Prace

8  z  nich  możemy  określić  jako  odpowiadające  przynajmniej  w  pewnym  stopniu  ich

kwalifikacjom, trzeba jednakże podkreślić, iż w przypadku niektórych status ten osiągnęły po

dłuższym okresie  nieformalnej  pracy w sektorze  usług  domowych.  Same migrantki  także

rezygnują  często  ze  starań  o  uznanie  kwalifikacji  czy  znalezienie  pracy  odpowiadającej

wykształceniu, świadomie decydują się na nieujawnianie poziomu kwalifikacji i aplikowanie

o proste niskopłatne prace, ponieważ takie zazwyczaj najprościej znaleźć (FeMiPol 2009: 30),

część z nich nie spełnia kluczowego warunku, jakim jest legalny pobyt, część ten warunek

spełnia, ale wykonując nieformalną pracę obawia się ujawnienia tego stanu rzeczy.

Ja  pochodzę  z  Wołynia  na  Ukrainie  ale  większość,  życia,  trzydzieści  trzy  lata

mieszkałam w Kerczu na Krymie jako wykładowca w instytucie, na uniwersytecie, bo

ja matematyk jestem. I trzydzieści trzy lata ja tam pracowałam w jednym miejscu. A

ja tutaj w Warszawie mam rodzinę, taka daleka rodzina, to są Ukraińcy. I oni mnie tu

ściągnęli,  żebym do pracy przyjechała.  (…)  To było tak, że Amerykanin taki,  Mike

szukał osoby do dziecka. I ja się w końcu zdecydowałam i przyjechałam tutaj i trzy lata

w Polsce byłam i  u Mika pracowała.  To  była  świetna praca,  ja  to  dziecko bardzo

kochałam, Mike traktował mnie jak matkę, świetnie się dogadywaliśmy. Ja miałam

wszystkie  papiery  załatwione,  on mi  płacił  te  ZUSy i  inne ubezpieczenia,  wszystko

legalnie było, bo nielegalnie to ja bym tutaj nigdy nie była, ja zawsze tak robię, że

musi być legalnie.  To było w roku 2000 jak ja pierwszy raz przyjechałam, a więc

siedem lat temu.  (K24, Ukraina).
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 [M]oja  koleżanka  właśnie  sprzątała  tutaj  w  Polsce  i...  w  Warszawie  i

zaproponowała mi na miesiąc jej podmienić, żeby na przykład ona ma tam miała jakiś

w domu... jakieś załatwienie sprawy, a że ja bym tutaj w Warszawie podmieniłam ją

we sprzątaniu. Na miesiąc, nie? Właśnie przyjechałam tutaj na miesiąc, i sprzątałam.

Tak. I właśnie sprzątałam tych państwa, jakich ja teraz pracuję.  (K8, Ukraina, 32

lata).

Część z nich sama rezygnuje z prób aplikowania na stanowiska pracy lepiej płatnej i o

wyższym prestiżu, będąc przekonana, iż jest to bardzo trudne, a czas spędzony na pracy w

sektorze usług domowych i doświadczenia tam zebrane nie są argumentem świadczącym na

ich  korzyść.  Te  migrantki  wydają  się  być  przekonane,  iż  wybierając  tę  ścieżkę  pracy

zarobkowej zdecydowały się na swego rodzaju ślepą uliczkę – mogą zmienić pracodawcę, ale

rodzaj pracy tylko na inny z tego samego sektora. Charakter wykonywanych prac daje im

także  niewielkie  szanse  na  podnoszenie  swoich  kwalifikacji,  a  przez  to  znalezienie

korzystniejszej pracy.

- A czy szukałaś pracy w swoim zawodzie, w zawodzie psychologa?

 -Nie, nie szukałam, o szukaniu pracy w ogóle nie mogło być mowy, ja rozumiem, że

żeby pracować w zawodzie to trzeba mieć doświadczenie, referencje. A co ja miałam?

Ja miałam doświadczenie jako niania, i referencje jako sprzątaczka? Ale nie mogłam

przestać  pracować,  bo  potrzebowałam  pieniędzy.  To  był  taki  krąg,  z  którego  nie

mogłam się wyrwać (K20, Rosja, 48 lat).

Trzeba  także  podkreślić  brak  polityki  integracyjnej,  programów  umożliwiających

podniesienie, czy dostosowanie kwalifikacji migrantek, czy kursów językowych. W polskiej

polityce imigracyjnej programy integracyjne są przewidziane dla osób posiadających status

uchodźcy lub repatriantów, pozostałe kategorie migrantów mogą liczyć na wsparcie ze strony

organizacji pozarządowych, ale przy specyfice pracy w sektorze usług domowych korzystanie

z oferowanych form wsparcia także jest utrudnione.

„Niewidzialna” praca migrantek

Sektor  usług  domowych  i  opieki  (domestic  and  care  work  sector)  jest  bardzo

zróżnicowany  zarówno  pod  względem  wykonywanej  pracy  (sprzątanie,  prowadzenie

gospodarstwa domowego, opieka nad osobami starszymi, chorymi bądź dziećmi), ustaleniami
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dotyczącymi warunków (zamieszkiwanie u pracodawców, poza miejscem pracy, posiadanie

jednego  lub  większej  liczby  pracodawców,  zatrudnienie  przez  agencje  pośrednictwa)  czy

prawnych podstaw (praca formalne, na podstawie umowy, samo zatrudnienie, nieformalna,

Kontos  i  in.  2009).  Może  być  dodatkowym zajęciem,  dającym szansę  dorobienia  do  np.

studiów, pierwszym krokiem, gdy docelowo planuje się wejście na pierwszy sektor rynku

pracy,  albo  też  długotrwałym  doświadczeniem zawodowym,  mającym  głęboki  wpływ  na

życie  migrantek.  Niezależnie  jednak  od  tych  różnic  łączy  ją  jedno  –  praca  opiekuńcza,

zazwyczaj  pozostaje  niezauważona.  W tym kontekście  Sassen  (2003)  pisze  o  odrodzeniu

„klasy służących” (s.262),  a  Ehrenreich  wspomina o ekonomii  opartej  na służących (org.

servant economy,  s. 103). W wymiarze prywatnym nianie, opiekunki i pokojówki mają być

niewidoczne,  aby  zapewnić  poczucie  sprawstwa  ich  pracodawcom,  przenieść  na  nich

autorstwo efektów pracy opiekunek i sprzątaczek (Rivas 2003). 

Ja bardzo w ogóle współczuję tym nianiom, one są strasznie wykorzystywane

przez pracodawców. Nie dość, że traktują takie osoby – nianie, sprzątające – jak ludzi

drugiej  kategorii,  to  nie  mają  określonego zakresu pracy.  Ludzie  uważają,  że  taka

niania to jest maszyna do robienia, pralka, ona ma przyjść zajmować się dzieckiem, a

oni jej każą robić wszystkie rzeczy w domu i nie płacą za to dodatkowo (K20, Rosja, 48

lat).

Charakterystyczne  dla  prac  opiekuńczych  są  niskie  płace  oraz  brak  uznania  społecznego.

Barbara Ehrenreich, podobnie jak inne badaczki migracji kobiet (Święckowska 2009) widzi

powód tej sytuacji w niskim prestiżu pracy opiekuńczej w kapitalizmie i niedocenianiem prac

określanych  mianem  „kobiecych”  w  społeczeństwach  zachodnich  ulokowanych  w  sferze

prywatnej. Respondentki w naszych badaniach także miały świadomość, że wykonują prace,

na które nie ma chętnych.

W ogóle nie znam takich Polek, że chcą sprzątać, znam jedną starszą panią,

ale tak to oni nie mają siły i tak dalej. A młodzi to po prostu  nie chcą. Ile ja tak po

prostu rozmawiałam, to nikt nie chce sprzątać. Ja na przykład może na Ukrainie też

nie chciałam by sprzątać. (…) No nawet mowy nie ma po prostu. No ale, ja tak myślę,

że tutaj... Polki tak samo nie chcą sprzątać, nie chcą się opiekować starszymi ludźmi,

bo jest... też to nie jest łatwe. To dziećmi też nie bardzo, tak proste. Tak, że ja... taka

praca to mi się wydaje zawsze brakuje rąk, nie? (K8, Ukraina, 32 lata)
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Przy tym oczekuje  się,  że  osoba  podejmująca  się  takiego  zajęcia  będzie  wykonywała  je

troskliwie, z cierpliwością, zaangażowaniem i poświęceniem. Mimo iż niedoceniana praca ta

wymaga często posiadania specjalnych umiejętności i odporności psychicznej, zwłaszcza przy

opiece nad chorymi lub starszymi osobami. Co więcej krewni często w chwili zatrudnienia

migrantki całkowicie wycofują się z opieki. Z kolei opiekunki dzieci częstą są stawiane w

sytuacji pozostawania pod nieustającą kontrolą i oceną matek. Wszystko to może prowadzić

do konfliktów lub nadmiernego obciążenia migrantek. 

W narracjach  w  ramach  badań  FeMiPol  respondentki  wskazały  na  dwie  strategie

rozwiązania  tego  problemu:  pierwszą  z  nich  możemy  określić  jako  profesjonalizację  –

wykorzystywanie wiedzy pozyskanej w przeszłości, w celu jak najlepszego dostosowania się

do wymagań miejsca pracy, drugą strategią jest rezygnacja z pracy na rzecz innej podobnej,

lub też innej, ale także ulokowanej w sektorze nieformalnym i najrzadsze, ale także możliwe

wyjście – przejście mające znamiona awansu społecznego, do pracy w sektorze formalnym

rynku pracy (raport końcowy FeMiPol 2009: 48).

Co więcej, praca opiekuńcza ma ambiwalentny charakter, ze względu na miejsce jej

wykonywania – dom – i nie jest traktowana tak jak inne rodzaje płatnej pracy, przez co trudno

poddaje się regulacjom.

- Masz określone godziny pracy,  czy  na przykład ileś  tam w tygodniu,  czy kiedy

jesteś potrzebna?

Nie,  tutaj  tak  jest,  że  jestem  praktycznie  cały  czas,  kiedy  jestem  potrzebna.

(…)Moje obowiązki? Znaczy żeby przygotować jedzenia, posprzątać, poprasować, ale

dużo rzeczy ja robię sama od siebie, że pani mi nic nie mówi, że powinnam to zrobić i

to. Ja po prostu sama widzę, że tak jak u siebie w domu tam, że to trzeba, to trzeba, że

z dzieckiem iść, może on to chce, może to, że pizze różne, może on tylko zjadł, to po

prostu sama od siebie. A tak ode mnie nikt nic tak nie wymaga. No tak czasami trzeba

coś pilne zrobić, to każą mi, a tak to ja wszystko robię tak jak u siebie w domu (K8,

Ukraina, 32 lata).

Również Kurian (2009:211) wskazuje problemy z określeniem ekonomicznego statusu

pracy w sektorze  usług  domowych.  Podkreśla  jednak,  że  „ekonomia  opieki” ma żywotne

znaczenie dla funkcjonowania gospodarki rynkowej i wchodzi w aktywny związek miedzy

rynkiem  a  państwem.  Jej  intensyfikacji  towarzyszy  marginalizacja  i  dyskryminacja  prac

opiekuńczych i usługowych. Ryzyko marginalizacji jest tym większe, że migrantki preferują
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strategie  migracji  wahadłowych  i  rotacyjnych,  ponieważ  mogą  w  ten  sposób  utrzymać

zatrudnienie, ale przebywać w kraju imigracji legalnie oraz skracać rozłąkę z rodziną (raport

końcowy FeMiPol 2009: 47).

Studia  pokazują  także,  że  zjawisko  społecznej  izolacji  migrantek,  skutkuje  często

dyskryminacją.  Marta Kindler (2007) podkreśla trudną sytuację pracownic mieszkających w

domu pracodawcy (live-in). Doświadczają one braku prywatności, poniżania, braku szacunku

ze strony dorosłych i  dzieci,  czasem także są napastowane seksualnie czy traktowane jak

prostytutki.

Tak, mam [osobny pokój – K.S., M. Ś.], to jest trzypokojowe mieszkanie, ale co to za 

pokój, jak Szymek otwiera drzwi i mnie woła, żadna prywatność. Raz się pokłóciłyśmy 

z panią to się spakowałam i pojechałam z powrotem na Ukrainę, ale potem wróciłam 

ze względu na dziecko.  (K24, Ukraina).

Utrata pracy jest w ich przypadku zarazem natychmiastową utratą domu. W sytuacji

braku środków czy też rozwiniętej sieci czyni to sytuację migrantki bardzo ciężką.

Przyjechała ja do takich pań, po adresu, ona mi powiedziała co mam robić, na

drugi dzień ja umyła okna, a tam jeszcze dwoje dzieci, oni czynili  bałagan, tylko ja

myła okna, ta pani pojechała na zakupy, i przyjechała i te dzieci zrobili bałagan, a ja

myję okna, a ona się wkurzyła, że to dzieci tam bałagan zrobili, nie wiem czy to z tego

czy nie i mnie wieczorem powiedziała, to dwa dni były, ja jeszcze wszystko posprzątała

pierwszy dzień i  na drugi dzień... i  potem powiedziała, że przepraszam panią, pani

sobie poszuka drugą pracę, mnie pani nie odpowiada. Zapłaciła mi sto złotych i  ja

pojechała znowu do córki, nie miała pracy (K21, Ukraina).

Stąd, jeśli tylko zaistnieje taka możliwość migrantki starają się zamieszkać poza miejscem

pracy.  Ta  strategia  zazwyczaj  jednak  wymaga  zdobycia  kilku  pracodawców,  by  pokryć

zwiększone koszty życia (raport końcowy FemiPol 2009). 

Nieformalny  charakter  pracy  opiekuńczej  i  innych  prac  wykonywanych  przez

migrantki, oraz całkowita, niejednokrotnie, zależność od pracodawczyń powoduje, że relacje

władzy są nieodłącznie wpisane w układ pani-służąca.
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Ona jest okropna dla mnie, nawet tysiąca złotych nie dostaję za cały miesiąc pracy, w

innych miejscach proponują mi dwa, ale ja uczciwa jestem, ona mnie ściągnęła, ja do

niej przyjechałam, uczciwa jestem i teraz nie odejdę, poczekam aż Szymon pójdzie do

przedszkola.  (…)  Raz  się  pokłóciłyśmy  z  panią  to  się  spakowałam  i  pojechałam  z

powrotem na Ukrainę, ale potem wróciłam ze względu na dziecko. To jest niedobra

praca, niedobry układ z tą panią, bo ja nie mam powiedziane dokładnie co ja robię

więc robię wszystko, zajmuję się dzieckiem, sprzątanie, gotowanie, pani jest wiecznie

zmęczona, więc ja to wszystko robię (K24, Ukraina).

Krótkotrwałość,  sezonowość,  cyrkularność  pracy  migrantek  przyczynia  się  do

powstawania niestabilnego rezerwuaru siły roboczej, który zmuszany jest często do szukania

coraz to nowej pracy, sprawiając, iż jej wykonawczynie najczęściej pozostają na marginesie

rynku pracy i życia społecznego. Takie strategie zatrudniania uniemożliwiają integrację, a co

za tym idzie rozwiązanie problemu ekskluzji społecznej.

Trzeba jednakże podkreślić, iż pomimo faktu, że „niewidzialność” i niski prestiż pracy

jest  jednym  z  charakterystycznych  rysów  sektora  usług  domowych,  to  można  zauważyć

różnice w zależności od regionu Europy. Karolina Krzystek (2009) wskazuje na linię podziału

między Północą, gdzie część migrantek doświadcza jednak pozytywnej oceny swojej pracy, a

pracodawcy  podkreślają  ich  znaczenie  dla  funkcjonowania  gospodarstwa  domowego,  a

Południem,  gdzie  znacznie  częściej  zdarzają  się  sytuacje  poniżania  i  wyzysku.  Historie

imigrantek w Polsce bliższe były raczej modelowi południowemu, aczkolwiek pojawiały się

także pozytywne relacje.

„Jedną nogą tu, a drugą tam” – migrantki w drodze

W starym  paradygmacie  badania  migracji,  w  którym  przyjmowano,  iż  mają  one

linearny, jednokierunkowy przebieg zakładano, że migracja pociąga za sobą szereg procesów

związanych z obcością, „innością”, brakiem akceptacji przybyszów. Konsekwencją migracji

była często radykalna zmiana sposobów, wzorów zachowania i symbolicznego modelu świata

migrantów, w obliczu zetknięcia  z wielokulturowością i często niemożnością przeszczepienia

własnej rodzimej kultury do kultury obcej. Tożsamość migranta analizowana była zatem przez

pryzmat  „ja”  tworzonego  w  wyniku  zetknięcia  z  inną  ziemią  i  kulturą,  innym  ładem  i

porządkiem społecznym.
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 Z badań wynika, iż  większość migrantek jest w Polsce „na chwilę”, co  prowadzi

moim  zdaniem  do  pojawienia  się  używając  terminologii  Zbigniewa  Bokszańskiego

niestabilnej  tożsamości   tworzącej  integrację   niepewną  (ambiwalentną). Co  więcej  ich

integracji nie sprzyja fakt praktycznie braku polityki państwa polskiego w tym zakresie. Sam

fakt aktywności na rynku pracy, aczkolwiek może być uznany w większości przypadków na

prerekwizyt nie oznacza jeszcze integracji społecznej (raport końcowy FeMiPol 2009). Widać

to  szczególnie  w  przypadku  migrantek  w  sektorze  opieki,  podobnie  w  prostytucji,  gdzie

wymuszony sposób funkcjonowania na tym rynku może zwiększać ryzyko marginalizacji.

Kluczowym problemem jest fakt, że brak jest aktorów społecznych zainteresowanych zmianą

sytuacji, a same migrantki nie dysponują w Polsce żadną reprezentacją, zaś ich rozproszenie,

„zamknięcie” w sferze prywatnej i często nieformalny status nie daje im siły nacisku. Do tego

należy dodać  ich  zobowiązania  i  zaangażowanie  w kraju  pochodzenia,  oraz  niestabilność

statusu  i  pracy,  co  w dużym stopniu uniemożliwia  tworzenie  długoterminowych strategii.

Ponadto Polska nie uznaje oficjalnie zapotrzebowania na pracę w sektorze usług domowych

przede wszystkim ze względu na wspomniane już przypisanie ich do sfery zadań rodziny, nie

stosuje więc rozwiązań mających na celu pozyskanie pracowników oraz formalizację statusu,

co wprowadzono np. w Niemczech i Francji.

Emigracja kobiet powoduje również zmiany w strukturze rodzin, które pozostają w

kraju pochodzenia. Tradycyjne ideologie płciowe obowiązujące w większości społeczeństw, z

których  pochodzą  migrantki,  przypisują  żony  do  domu  i  dzieci,  na  mężów  natomiast

nakładają obowiązek bycia podstawowym żywicielem rodziny. Odwrócenie ról spowodowane

faktem, iż to przesyłane przez żonę pieniądze z zagranicy są podstawą utrzymania rodziny,

powodują liczne konflikty między małżonkami i frustrację mężów. Niejednokrotnie mężowie

nie  umieją  przystosować  się  do  nowej  sytuacji,  w  której  to  kobiety  są  podstawowymi

żywicielkami rodzin. Mężowie rzadko przejmują opiekę nad dziećmi pod nieobecność żony,

popadają w alkoholizm. 

Myślałam, że jak przyjedziemy do Polski, to będzie wszystko dobrze, nie będzie

problemów z papierami. Ale okazało się, że ja tu mam bardzo ciężką i nieprzyjemną

sytuację rodzinną. To była taka prywatna, stara krakowska kamienica i powiedzieli, że

jest problem, żeby mnie i dzieci zameldować, straszne trudności mi robili. Skończyło

się tak, że przez pięć lat musiałam przedłużać pobyt, to znaczy pozwolenie na pobyt

tutaj w Polsce co pół roku. Tak się złożyło, że mój mąż zaczął szybko pić, nie poradził z
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tym sobie, z tą sytuacją. Wtedy odeszłam z dziećmi a w tym czasie byłam tutaj pół

legalnie, pół-nielegalnie. W ogóle bardzo długo pracowałam na czarno, właściwie od

początku prawie naszego przyjazdu. Ale musiałam to zrobić, musiałam tu przyjechać i

uciec  stamtąd,  bo  tam  nie  dało  się  żyć…(…)  Nie,  nie  w  Moskwie,  na  dalekim

wschodzie, tam gdzie wtedy mieszkaliśmy. Ja w Moskwie skończyłam psychologię, i też

jak pani chciałam robić doktorat. (K20, Rosja, 48 lat).

Migracja kobiety wiąże się również z rozłąką z dziećmi i  pozostawieniem ich pod

opieką  męża  lub  krewnych.  Nieobecność  matki  rodzi  konieczność  zapewnienia  dzieciom

opieki na miejscu, często zatrudnienia opiekunki. W ten sposób powstaje ‘globalny łańcuch

opieki’,  powiązania  między  ludźmi,  które  opierają  się  na  płatnej  lub  niepłatnej  pracy

opiekuńczej (Hochschild 2000: 13).

[P]o  tym,  jak  się  rozwiodłam  z  mężem,  to  zostałam  sama  z  dzieckiem  i

musiałam... chociaż miałam tam w Ukrainie bardzo dobrą pracę, ale już tam tak w

Ukrainie się zaczęło, że... bardzo mało płacili nam pieniędzy i ja po prostu nie mogła

by wyżyć z dzieckiem sama, żeby kupić i  jedzenie i  ubrania i  tak dalej.  (…) Jeszcze

pytałam się tej koleżanki (…) i ona właśnie mi opowiadała, że to, że sprząta, że dobrze

jej, że lepiej ona ma, że jej dziecko już teraz ma chleb z masłem, a nie chleb bez masła,

albo w ogóle bez chleba,  same ziemniaki  z  kabaczkami...(…)  No płacze[syn – K.S.,

M.Ś.] strasznie, nie wiem, jak jadę to ja nawet nie chcę mówić tam za tydzień, bo on

od razu zaczyna o tym myśleć, od razu jest zdenerwowanie takie, staram się, w końcu

„ja muszę wyjechać i muszę zarobić, bo musimy tu mieć mieszkanko”, i on jakoś tak to

wszystko,  jakoś  tak  przyjmuje,  ale  nie  chce,  żeby ja  jechała,  pewnie,  że  nie… (K8,

Ukraina, 32 lata).

[N]a pewno ciężko bym miała na tę  chwile,  bo teraz czym więcej  jestem czasu w

domu, tym więcej jak tutaj przyjeżdżam, tęsknię za domem, pewnie przez to że, krótki

czas  tu,  długi  czas  tam. Za synem strasznie  tęsknie,  strasznie  normalnie.  Są  takie

momenty kiedy już nie mogę normalnie, no strasznie tęsknię i bym chciała do domu,

do niego. No sąsiadki, rodzina się nim opiekują, no dorosły jest, może już  nie długo

chcieć mieszkać ze mną, ale nie mogę sobie na razie poradzić (K2, Ukraina).
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Macierzyństwo  i  wpisana  w  nie  opieka  nad  dzieckiem  jest  tu  definiowana  jako

zapewnienie  dziecku  przyszłości,  ale  i  tak  pojawia  się  ambiwalentna  lub  negatywna

samoocena moralna. W przypadku imigrantek w Polsce obraz matki, jaki został im wpojony

nie pozwala uznać, że to wystarczy. Oczekiwania formułowane  wobec matek w połączeniu z

cierpieniem z powodu rozstania z dziećmi często wywołują u migrantek poczucie winy.

Ale  dla  mnie  ten  czas  tutaj  to  moralnie  strasznie  ciężko,  strasznie  to  ciężko  tak

moralnie tu dla mnie być, ja tęsknie tak okropnie za moimi dziećmi, oni dorośli już są

jeden syn ma 33 lata, drugi 31, ale tęsknie okropnie cały czas . Ja przecież pracowałam

przez cały ten czas, ostatnie cztery lata w obcej krainie, bez wolnego, bez urlopu i

wszystko to trzeba oddać innym, nic dla siebie. To wszystko dla dzieci ale jednak, nic

dla mnie, ale to wszystko dla moich synów bo ich kocham (K24, Ukraina).

Jedna z respondentek podkreśla to poczucie winy określając siebie jako „macochę”,

ponieważ opuściła swoje dzieci. Uznaje konieczność wyjazdu, ale to nie daje jej we własnych

oczach usprawiedliwienia.

Ja mam syna jeszcze, ja syna nie widziała dwa lata.  Jestem macocha.  Dwadzieścia

dwa lata, on sam sobie radzi. Sportu i wyjeżdża na wyjazdy i trenuje dzieci. (…) No

macocha, zostawiła dzieci...(K21, Ukraina).

Problemem również rzadko podejmowanym jest odpowiedź na pytanie, jaka będzie

przyszłość migrantek pracujących na nieformalnym rynku pracy.  Część z  nich  podejmuje

starania wyjścia z nieformalnego sektora, czasami poprzez powolny awans, podejmowanie

coraz lepszych prac, tworzenie sieci kontaktów przydatnych w zamianie statusu, częściowo

też poprzez samozatrudnienie.  Jeżeli  zmiana pracy jest  praktycznie niemożliwa starają  się

racjonalizować swoje decyzje (podkreślając przykładowo, że brak stabilizacji i deskilizacja to

„normalność” w życiu migranta) oraz próbują podkreślać znaczenie i wartość swojej pracy

(FeMiPol 2009: 18-19). Zasadniczo sensem ich działań jest zdobycie pieniędzy, zarobki są

jednak pochłaniane przez bieżącą konsumpcję,  a jeśli  inwestowane, to tylko w przyszłość

dzieci. Większość migrantek z nich planuje w przyszłości powrót do ojczyzny, obawia się

jednak, że na starość zostanie bez środków do życia (raport końcowy FeMiPol 2009: 49).

Powrót oznacza często na nowo uzależnienie się od dochodów męża, czy pomocy rodziców

lub  teściów labo  obniżenie  się  poziomu życia  rodziny.  W efekcie  migrantki  popadają  w

pułapkę nieustającego przedłużania migracji.  Migrantki przedłużają pobyt  także z powodu
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oczekiwań  finansowych  dzieci  (lub  ich  wyobrażeń  o  tych  oczekiwaniach)  i  chęci  ich

wspierania nawet jeśli już dorosły (Święckowska 2009). Trudno jednak przewidzieć, czy  te

dzieci będą w stanie (lub czy zechcą) zabezpieczyć byt matek w okresie starości.

[Z] pensji muszę odliczyć tysiąc złotych za mieszkanie, muszę wysłać mamie i córce, bo

je utrzymuję.  Przez ten cały  czas jak tu  jestem [5 lat  – K.K.]  udało mi się  odłożyć

dwadzieścia tysięcy. To nie jest dużo ale więcej się nie udało. Ja mam takie podejście, że

może umrę młodo, że nie myślę o tym. Nie chcę się zastanawiać nad tym, co będzie, jak

będę stara (K19, Rosja, 43 lata).

Zakończenie

Podsumowując  praca  imigrantek  w  sektorze  usług  domowych  stanowią

egzemplifikację  najważniejszych  problemów  związanych  z  migracjami  –  marginalizacji,

wyzysku, poniżania, braku bezpieczeństwa pracy i zabezpieczenia społecznego. Kobiety te

prace  uciążliwe,  niskopłatne  i  niedoceniane,  co  więcej  bardzo  często  mają  trudności  z

uzyskaniem  legalnego  zatrudnienia.  Po  latach  ciężkiej  pracy  migrantki  stają  przed

perspektywą biedy w okresie starości. Bardzo często nieuregulowany status, nienormowany

czas  pracy  nie  pozwala  im  na  korzystanie  z  różnych  form  podnoszenia  kwalifikacji,

oferowanych przykładowo w ramach programów równościowych (EQUAL, INTEGRA). W

przypadku  niektórych  krajów  europejskich  (Polski,  Cypru,  Słowenii)  nie  są  one  też

definiowane jako grupa zagrożoną ekskluzją społeczną i nie tworzy się dla nich specjalnych

rozwiązań (raport końcowy FemiPol 2009: 30). Brak rozpoznania sytuacji migrantek oraz ich

różnorodności generuje pojawienie się prawa nieuwrażliwionego na płeć kulturową. Podobnie

zagadnienia  genderowe  nie  pojawiają  się  często  w  programach  antydyskryminacyjnych  i

równościowych w Polsce (raport końcowy FeMiPol 2009: 26).

Podstawową rekomendacją – istotną zarówno ze względu na sytuację migrantów, a

zwłaszcza  migrantek,  jak  też  polskiego  społeczeństwa  –  jest  wprowadzenie  tematu

zapotrzebowania na pracę opiekuńczą do szerokiego dyskursu społecznego. Bardzo ważne

jest także utrzymanie tendencji do wprowadzania stopniowych ułatwień w wejściu na polski

rynek  pracy,  a  nie  likwidowanie  ich  nawet  jeżeli  –  jak  każde  rozwiązanie  –  generują

możliwość pewnych nadużyć. Należy także zwrócić uwagę na wspieranie legalnych kanałów

rekrutacji  i  co  naszym zdaniem najważniejsze  położyć  silniejsze  akcenty  na  zagadnienie

braku adekwatnej polityki integracyjnej. Konieczne jest zwrócenie uwagi na dostęp do rynku

pracy różnych kategorii migrantek i rozwijanie programów aktywizujących przede wszystkim
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te „niepożądane”, tj.: niskowykwalifikowane, poszukiwaczki azylu i uchodźczynie, a także

łączące się z rodzinami. Jak wskazują nasze badania, znaczna część z nich wiąże się z Polską

na wiele lat, być może na stałe, stąd ważne jest konstruowanie programów zapobiegających

marginalizacji,  a  w  krótszej  perspektywie  skupienie  się  na  tym,  by  migrantki  miały

świadomość możliwości i szansę uczestniczenia w programach już istniejących.
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