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RODZINA TRANSNARODOWA. POZYTYWNE I NEGATYWNE 

KONSEKWENCJE ROZŁĄKI PRZESTRZENNEJ 
 
 
Wprowadzenie 
Migracje zarobkowe stają się coraz częstszym elementem życia wielu polskich 

rodzin. Wyjazd rodzica lub rodziców implikuje zmiany w codziennym funkcjonowaniu 
zarówno całej rodziny, jak i poszczególnych jej członków. Warto więc przyjrzeć się 
bliżej kontekstom mobilności migracyjnej oraz wynikającym z tego faktu skutkom, 
zarówno pozytywnym, jak też takim, które mogą niekorzystnie oddziaływać na 
kondycję rodziny. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie i opis rodzajów 
migracji, ze szczególnym uwzględnieniem mobilności zarobkowych oraz 
zaprezentowanie skutków rozłąki przestrzennej rodziny w kontekście społeczno-
kulturowym i pedagogicznym. Artykuł wpisuje się w szerszą problematykę opisującą 
wpływ wyjazdów-migracji zarobkowych rodziców na funkcjonowanie rodziny, jej 
strukturę i relacje interpersonalne. Niniejsze interpretacje stanowią dopełnienie 
wniosków zawartych w raporcie z badań prowadzonych w ramach realizacji projektu 
współfinansowanego ze środków UE, pn.: EuroDzieci. Diagnoza sytuacji rodzinnej  
i społecznej eurosierot. Tworzenie systemu wsparcia w celu przeciwdziałania 
wykluczeniu i marginalizacji. Projekt i jego założenia są bezpośrednią inspiracją 
powstania artykułu, ponieważ problematyka dotycząca rodzin transnarodowych 
stanowi wciąż obszar dociekań badawczych, które wymagają zdiagnozowania  
w celu poszerzenia wiedzy, wzbogacenia nauki, ale także w celu przygotowania 
osób pracujących z rodzinami do reagowania na ewentualne problemy mogące 
pojawić się w nowym typie rodzin, jakim są środowiska migracyjne. Zważywszy na 
fakt, iż brakuje dla nich konkretnych wskazań dla kreowania oddziaływań 
profilaktycznych czy terapeutycznych, zasadne wydaje się upowszechnianie 
systematycznie pozyskiwanych wyników badań i ich analiz dla praktyków, którzy 
mogą wykorzystać je w profesjonalny, kreatywny sposób. Działania tego rodzaju są 
wręcz obowiązkiem społecznym, ponieważ zaproponowana w niniejszej publikacji 
problematyka dotyczy wielu polskich rodzin, stąd też wynika potrzeba podjęcia 
skonsolidowanych działań zapobiegawczych potencjalnym kryzysom oraz 
naprawczych, które pozwolą je zminimalizować bądź wyeliminować. 

 
1. Migracje – skala, rodzaje i ich charakterystyka 
Wobec rosnącej w krajach Unii Europejskiej fali migracji zarobkowych 

spowodowanej z jednej strony kryzysem gospodarczo-ekonomicznym, z drugiej zaś 
otwarciem granic, rynków pracy i zwiększoną mobilnością współczesnej rodziny, 
podjęcie dyskusji nad wpływem migracji na życie społeczne i osobiste jednostki 
wydaje się być szczególnie istotne. Szacuje się, iż liczba migrantów pozostających 
w Unii Europejskiej poza granicami swego kraju pochodzenia wynosi 3,5 mln,1 przy 
czym nie zawiera liczby nielegalnych migrantów, co pozwala przypuszczać, iż  
w rzeczywistości liczba ta jest znacznie większa. W 2010 roku 47,3 mln obywateli 

                                                           
1 Dane pochodzą z raportu Komisji Europejskiej Eurostat, analizy na rok 2006 
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Unii Europejskiej było urodzonych poza granicami swego kraju, z czego 16 mln  
w innym, niż kraj pochodzenia/zamieszkania, państwie członkowskim.2 Charakter 
procesów migracyjnych w Polsce ma swoją własną specyfikę i jest ściśle związany 
z uwarunkowaniami historycznymi i społecznymi. Liczba Polaków wyjeżdżających  
w celach zarobkowych i pracujących za granicą znacznie wzrosła wraz  
z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej.3 Dane pochodzące z Narodowego 
Spisu Powszechnego (2002) wskazują, iż w tym czasie powyżej dwóch miesięcy 
przebywało za granicą 786,1 tys. osób, a 626, 2 tys. (79,7%) przebywało za granicą 
powyżej jednego roku.4 

Skala mobilności przestrzennej ludności spowodowała, iż tematyka ta stała się 
przedmiotem badań różnych dyscyplin naukowych, takich jak: socjologia, 
pedagogika, psychologia, geografia, antropologia itp. Szczególnego znaczenia 
nabierają jednakże analizy dotyczące wpływu migracji na życie społeczne i rodzinne 
migrantów oraz pozostających w kraju rodzin. Upadek systemów socjalistycznych  
w Europie Wschodniej i Środkowej (Polska, ZSRR, Czechosłowacja, Węgry) 
spowodował otwarcie rynków i możliwość swobodnego pokonywania granic, które 
dotychczas były szczelnie zamknięte. Zewnętrzne i wewnętrzne ruchy migracyjne, 
zwiększona mobilność zarobkowa i terytorialna stały się jednym z nieodłącznych 
czynników społeczno-ekonomicznej transformacji. W ostatnich latach można 
obserwować nasilenie się migracji zarobkowych,5 co ma bezpośredni wpływ na 
zwiększenie się w Polsce liczby rodzin transnarodowych. 

W literaturze przedmiotu dość trudno uchwycić jest jednoznaczną definicję 
migracji, głównie ze względu na interdyscyplinarny charakter. Różne dyscypliny 
naukowe, takie jak: pedagogika, psychologia, socjologia czy politologia kładą nacisk 
na odmienne jej aspekty, różnorodnie je interpretując, oceniając przyczyny, 
przebieg, skutki itp. Najczęściej jednak migrację definiuje się jako wędrówkę 
ludności, mającą na celu zmianę miejsca pobytu. Migracja jest więc zjawiskiem 
społecznym, które polega na trwałym lub czasowym opuszczeniu stałego miejsca 
zamieszkania/pobytu i wyjeździe/przemieszczeniu się w inne, dogodniejsze 
miejsce.6 

Migracja zarobkowa natomiast, to specyficzny typ mobilności ludności,  
w którym pośród czynników decydujących dominują przyczyny ekonomiczne oraz 
związane z poprawą warunków bytowych rodziny.7 

 
 

                                                           
2 6,5% obywateli Unii Europejskiej to migranci, a 9,4% obywateli urodzonych jest poza granicami 

własnego kraju. Dane pochodzą z raportu Eurostat, Katya VASILEVA, 34/2011 
3 D. Gizicka, J. Gorbaniuk, M. Szyszka, Rodzina w sytuacji rozłąki kryzysowej. Lublin 2010, s. 15 
4 T. Pilch (red.), Encyklopedia Pedagogiczna. Warszawa, 2006, s. 332. Wartość ta jest prawdopodobnie 

jedynie szacunkowa – w rzeczywistości jest wielokrotnie wyższa, nie uwzględnia bowiem znaczącej 
liczby osób wyjeżdżających i pracujących nielegalnie, w tzw. szarej strefie, które nie są zarejestrowane 
jako etatowi pracownicy. 

5 Nasilenie procesów migracyjnych związane jest z transformacją ustrojową, która w latach 90. 
spowodowała otwarcie granic kraju, a następnie z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej  
i otwarciem zachodnich rynków pracy. Por.:T. Frejka, M. Okólski, K. Sword, In-depth studies on 
migration In Central and Eastern Europe: the case of Poland, “Economic Studies” 11(1998), s. 119-120 

6 L. Kolarska-Bobińska Emigrować i wracać. Migracje zarobkowe Polaków a polityka państwa. 2007,  
s. 14-15 

7 S. Kozak, Patologia eurosieroctwa w Polsce. Skutki emigracji zarobkowej dla dzieci i ich rodzin. 
Warszawa 2010, s. 22 
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Powody migracji zarobkowych bywają zróżnicowane, przeważnie jednak 
skupiają się wokół trzech kategorii czynników: 

- indywidualnych (osobistych), takich jak: osobista motywacja, czynniki 
osobowościowe, temperament, ciekawość, chęć zarobku czy podniesienia 
kwalifikacji; 

- strategii rodzinnych, kiedy to migracja zarobkowa staje się „stylem życia”, 
swego rodzaju kulturą życia rodzinnego i służy nie tyle utrzymaniu rodziny, 
ale zaspokajaniu coraz to nowych rosnących potrzeb konsumenckich; 

- czynników makrospołecznych, które są przeważnie niezależne i zewnętrzne 
wobec jednostki, związane z systemem politycznym, społecznym, 
gospodarką danego kraju (np. poziom bezrobocia, polityka socjalna 
państwa, polityka prorodzinna, opieka zdrowotna, charakter rynku pracy 
itp.). 

Na podstawie dotychczasowych badań w analizowanym zakresie można 
stwierdzić, że najczęstszą przyczyną migracji zarobkowych wśród Polaków jest chęć 
poprawy warunków ekonomicznych i dotyczy to głównie tych regionów Polski, w tym 
województw, gdzie jest wysoki poziom bezrobocia oraz niski poziom płac. Wyjazd  
w celach zarobkowych staje się wówczas najszybszym sposobem na rozwiązanie 
problemów finansowych, a często jedyną drogą zapewniającą godziwe warunki 
egzystencji. Pomimo tego, że naukowcy nie zaliczają kondycji finansowej  
do najważniejszych kwestii decydujących o prawidłowym funkcjonowaniu rodziny,  
to jednak podkreślenia wymaga fakt, iż zaspokajane potrzeby materialne i bytowe 
sprzyjają prawidłowym relacjom, pozwalają na skoncentrowaniu uwagi i emocji  
na stosunkach wewnątrzrodzinnych, rozwoju, samorealizacji, właściwej komunikacji, 
itp. Efektywne wypełnianie funkcji ekonomicznej rodziny jest niezwykle  
istotne, tworzy bowiem podstawę i klimat do budowania osobistego poczucia 
bezpieczeństwa poszczególnych członków, zwłaszcza rodziców i dzieci. 
Analogicznie: brak finansowego zabezpieczenia, borykanie się z ciągłym 
niedostatkiem i trudnościami ekonomicznymi stanowi jeden z najsilniejszych 
stresorów życia rodzinnego.8 Powoduje to stałe napięcie pomiędzy partnerami  
i innymi członkami rodziny, a częstokroć prowadzi do różnego rodzaju zaniedbań 
czy zaburzeń w procesie wychowawczym, w skrajnych przypadkach może stać  
się przyczyną rozpadu rodziny.9 Rodziny żyjące w skrajnej biedzie czy 
zmarginalizowane społecznie, często nie są w stanie poświęcić wystarczającej ilości 
środków na rozwój dzieci, nie mogą poświęcić im wystarczająco dużo uwagi, gdyż 
energia życiowa rodziny skupia się niemalże w całości na zaspokajaniu 
podstawowych potrzeb biologicznych i materialnych, nie wystarczając na potrzeby 
wyższego rzędu. Jest to wyjątkowo silny czynnik generujący napięcie, stres, 
frustrację, a często i poważniejsze problemy, które mogą doprowadzić do stałej 
izolacji i marginalizacji lub demoralizacji i patologii środowiska rodzinnego oraz 
zaburzonych zachowań poszczególnych członków.10 Rodziny, które doświadczają 

                                                           
8 F. Zimbardo zauważa, iż statystycznie najsilniejszym stresorem jest śmierć osoby bliskiej, zaraz po nim 

rozwód, utrata pracy oraz utrata bezpieczeństwa lub płynności finansowej. F. Zimbardo, Psychologia  
i życie. Warszawa 1999 

9 Analizy przyczyn rozwodów pozwalają stwierdzić, iż w większości przypadków czynnik finansowy jest 
czynnikiem decydującym lub pośrednim dla rozpadu więzi rodzinnych. Z. Tyszka, Niełatwe problemy 
rodziny współczesnej, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” nr 3/ 1999 

10 J. Szczepkowski, Dzieci z rodzin dysfunkcjonalnych, „Wychowanie na co dzień” nr 7/8, 2001, s. 16-17 
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powyższych sytuacji, w nadarzających się okolicznościach podejmują decyzję  
o czasowej rozłące i decydują się na emigrację zarobkową. Na podstawie badań 
transnarodowych środowisk rodzinnych wyróżniono kilka głównych kategorii 
przyczyn wyjaśniających analizowany rodzaj ruchów migracyjnych.11 Są to: 

- migracje przetrwania, których najistotniejszym czynnikiem sprawczym – 
wypychającym jest brak zatrudnienia i szans na znalezienie pracy (tzw. brak 
perspektyw) w miejscu pobytu/zamieszkania i w związku z tym niemożność 
utrzymania rodziny; 

- migracje odpowiedniego standardu, w których główną motywacją jest  
chęć podniesienia standardu życia, gdyż płaca oferowana w kraju nie  
jest adekwatna do posiadanych kwalifikacji zawodowych, praca 
wykonywana nie jest wystarczająco satysfakcjonująca zarówno pod 
względem zawodowym, jak i finansowym lub też pojawiają się utrudnienia 
administracyjno-prawne, np. w prowadzeniu własnej działalności 
biznesowej; 

- migracje zaspokajające potrzeby konsumpcyjne, które odpowiadają 
bezpośrednio na coraz bardziej rozbudzone potrzeby społeczeństwa 
konsumpcyjnego, są nastawione na zdobywanie coraz to nowych dóbr 
materialnych i ciągłe podnoszenie standardu życia, pomnażanie majątku, 
stając się sposobem i stylem życia rodziny, a nie koniecznością.12 

W polskiej rzeczywistości społecznej i gospodarczej migracje zarobkowe mają 
w głównej mierze charakter „koła ratunkowego”. Przyczyny podjęcia zatrudnienia 
poza granicami kraju dotyczą okoliczności związanych z utratą pracy, a więc 
bezrobociem czy też bardzo niskimi płacami. Niewiele jest osób decydujących się 
na rozłąkę z rodziną i wyjazd zarobkowy w sytuacji posiadania stabilnego, 
zadawalającego finansowo zatrudnienia w Polsce.13 

W konsumpcyjnych społeczeństwach zachodnich migracja zarobkowa staje się 
sposobem, stylem życia rodziny, nie zaś koniecznością. Dużo częściej bowiem jest 
nastawiona nie na zapewnienie rodzinie przeżycia i godziwej egzystencji, ale na 
korzyści finansowe służące podniesieniu statusu lub standardu życia, zaspokajanie 
rosnących potrzeb konsumpcyjnych, itd. Sprawia to, iż rodzina migracyjna staje się 
rodziną żyjącą w przestrzeni otwartej między dwoma krajami, korzystającą z dóbr 
materialnych i kulturowych oraz nastawioną na zaspokajanie potrzeb 
konsumpcyjnych.14 Nie oznacza to, że nie zagraża jej zjawisko marginalizacji, czy 
inne zagrożenia związane z nieprawidłowym wypełnianiem podstawowych funkcji. 
W wysoko rozwiniętych krajach Europy działają jednak organizacje wspierające 
rodziny rozłączone geograficznie. Ich polityka migracyjna daje szanse na prawidłowy 
rozwój życia rodzinnego. Skupia się ona wokół czterech głównych obszarów: 

- zatrudnienia i informacji oraz dostępu do poradnictwa i usług na rynku pracy; 
- edukacji i wykształcenia (rodziców i dzieci); 
- adaptacji i asymilacji kulturowej i społecznej; 
 
 

                                                           
11 Por.: P. Kaczmarczyk, Migracje zarobkowe Polaków w dobie przemian. Warszawa 2005 
12 D. Gizicka, J. Gorbaniuk, M. Szyszka, Rodzina w sytuacji rozłąki kryzysowej. Lublin 2010, s. 16-18 
13 Por.: A. Dąbrowska, Sytuacja rodzinna i społeczna dzieci rodziców migrujących zarobkowo z terenu 

woj. świętokrzyskiego. Kielce 2011 
14 D. Gizicka, J. Gorbaniuk, M. Szyszka, Rodzina w sytuacji rozłąki kryzysowej. Lublin 2010, s. 85-96 
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- dostępu do zaplecza socjalnego i ekonomicznego oraz umiejętności 
właściwego i efektywnego korzystania z przysługujących środków  
i przywilejów. 

Realizacja, choćby częściowa, wymienionych założeń znacznie ułatwia zdrowe 
i prawidłowe funkcjonowanie rodziny oraz wspiera właściwą socjalizację dzieci  
i młodzieży wspomagając podstawowe funkcje rodziny. Jest więc korzystna zarówno 
dla kraju prezydenckiego migranta, jak i dla kraju zarobkowego. Dlatego też  
tak ważne staje się otwarte mówienie o sytuacji rodzin migracyjnych i troska  
o zapewnienie im właściwych warunków rozwoju i funkcjonowania.15 Organizacje 
wspierające migrantów i środowiska mniejszościowe zwracają uwagę na fakt, iż 
polityka migracyjna państwa powinna dawać szansę na prawidłowy rozwój życia 
rodzinnego, sprzyjać mu, zamiast przyczyniać się w mniej lub bardziej świadomy 
sposób do rozpadu więzi rodzinnych na poziomie funkcjonalnym i strukturalnym. 

Każdy rodzaj migracji, w tym również zarobkowa, może stanowić o sile rodziny, 
rozszerzać jej potencjał, zwiększając jej zasięg w wymiarze geograficznym czy 
terytorialnym, ale też w wymiarze kulturowym i społecznym. Jest to więc dla rodziny 
dodatkowy czynnik rozwoju, możliwość ekspansji „ponad” i „poza” granicami. 
Ponadto współczesne innowacje technologiczne, szczególnie w sferze 
telekomunikacji, znacząco ułatwiają utrzymanie stałego, niemalże bezpośredniego 
kontaktu między członkami rodziny, nawet jeśli znajdują się oni na przeciwległych 
krańcach globu. Oczywiście nie zastąpi to codziennych bliskich relacji i obecności 
fizycznej, jednak stanowi substytut prawidłowych związków rodzinnych i obecności 
fizycznej. Środowisko rodzinne, którego członkowie funkcjonują na zasadzie 
oddalenia przestrzennego, jest więc nowym typem rodziny, której przestrzeń 
charakteryzuje się nieco odmiennymi właściwościami od tej tradycyjnej, pełnej. 

 
2. Migracje zarobkowe i rozłąka przestrzenna – wymiar pozytywny oraz 

zagrożenie dla rodziny 
Rodzina stanowi grupę społeczną o wyjątkowej sile oddziaływania, jest 

środowiskiem o podstawowym znaczeniu dla jakości psychologicznego 
funkcjonowania oraz rozwoju poznawczego i osobistego człowieka. To właśnie w niej 
dziecko zdobywa swoje doświadczenia w zakresie relacji interpersonalnych i zasad 
współżycia społecznego, co sprawia, że rola rodziny ma fundamentalne znaczenie 
nie tylko dla rozwoju i życia jednostki, ale i dla całego społeczeństwa. Jednocześnie 
należy podkreślić, iż rodzina to nie tylko odpowiednie warunki bytowe i środowisko 
zaspokajające potrzeby biologiczne, ale przede wszystkim prawidłowo 
funkcjonujące środowisko socjalizujące i wychowawcze. Dla właściwego 
wypełniania funkcji w rodzinie, kreowania i dostarczania odpowiednich wzorców 
potrzebna jest życzliwa i troskliwa obecność obojga rodziców. Jest to bowiem 
gwarantem prawidłowego ukształtowania relacji partnerskich i wnosi do procesu 
wychowawczego przeciwstawne, specyficzne dla wzorca matki i ojca komponenty. 
Wszelkie zaburzenia czy destrukcyjne zjawiska w jej obrębie, z którymi członkowie 
rodziny nie są w stanie sobie poradzić, oddziałują na całe ich życie, często nawet po 
ustaniu źródła napięcia.16 

                                                           
15 Mam tutaj na myśli w szczególności kraje wysoko rozwinięte, takie jak Francja, Wielka Brytania, 

Niemcy, Belgia, Holandia oraz kraje skandynawskie. 
16 J. Strelau (red.), Psychologia. Podręcznik akademicki, t. 3. Gdańsk 2000, s. 750-751 
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Migracje zarobkowe niosą ze sobą ogromny potencjał ekonomiczny, 
demograficzny i gospodarczy, mają wpływ na życie i funkcjonowanie narodów  
i pojedynczych jednostek, aktywnie kreują zmiany we wszystkich niemal obszarach 
życia i działalności biznesowej. Poprzez dobrze ugruntowany system powiązań 
społecznych, historycznych i kulturowych wpływy te oddziałują na poszczególne 
osoby, wzmacniając poczucie przynależności i odpowiedzialności społecznej. 
Znaczenie i charakter migracji zarobkowych różni się w zależności od regionu czy 
kraju występowania, co związane jest bezpośrednio z charakterystyką kulturową  
i regionalną obszaru. Determinuje to także strukturę i funkcjonowanie 
wychowawczych środowisk migracyjnych, stanowiąc o ich specyfice i tworząc 
szczególne warunki ich bytowania. Rodziny transnarodowe różnią się w tym 
kontekście od rodzin niemigracyjnych, gdyż rozkład ról społecznych, więzi, relacji  
i stosunków zależności pomiędzy poszczególnymi członkami jest w nich odmienny. 
Zmianie ulega także podział obowiązków i odpowiedzialności, postawy rodzicielskie 
oraz wypełnianie podstawowych funkcji. Problemy z przystosowaniem się do nowej 
sytuacji, w obliczu której staje rodzina migracyjna, mogą pojawiać się w kilku 
głównych obszarach: 

- relacji społecznych i kulturowych (zarówno jeśli chodzi o osobę migranta, jak 
i jego rodzinę); 

- relacji wewnątrzrodzinnych, szczególnie relacji pionowych (rodzic-dziecko) 
oraz poziomych (pomiędzy partnerami, pomiędzy rodzeństwem); 

- reorganizacji ról społecznych i adaptacji do nowych warunków i zadań  
w ramach funkcjonowania w danej społeczności; 

- edukacji i działalności zarobkowo-gospodarczej oraz związanych z tym 
czynników materialnych;17 

Inni naukowcy wyodrębniają trzy główne pola, na których mogą ogniskować się 
ewentualne problemy rodzin rozłącznych geograficznie: 

- pedagogicznym, w tym także dydaktycznym; 
- psychologicznym, dotyczącym rozwoju poznawczego, emocjonalnego, 

osobowościowego, realnej możliwości zaspokojenia potrzeb  
i samorealizacji; 

- społeczno-kulturowego, związanego z procesami socjalizacji i enkulturacji 
jednostki.18 

Funkcjonowanie rodzin migracyjnych i ewentualne ich trudności można 
przyrównać do problemów, z jakimi borykają się rodziny czasowo niepełne. 
Formalnie bowiem jest to rodzina pełna, natomiast psychologicznie – niepełna, 
obarczona brakiem jednego lub obydwojga rodziców, którzy nie mogą właściwie 
wypełniać przypisanych im ról. Trudności, które mogą pojawić się w rodzinach 
transnarodowych uzależnione są od pewnych czynników, z których najważniejsze, 
to: rodzaj migracji (sezonowa, okresowa, stała), typ migracji (dowolna, 
przymusowa), czas trwania (krótkotrwała, długotrwała), wiek dziecka/dzieci 

                                                           
17 Wymienione obszary dotyczą zarówno rodzin pozostających w kraju pochodzenia/zamieszkania 

migranta pracownika, jak i rodzin, które w całości wyemigrowały do obcego kraju i są zmuszone do 
zmiany warunków i stylu życia. 

18 Por. B. Solga., Migracje polsko-niemieckie i ich konsekwencje społeczno-ekonomiczne na obszarach 
wiejskich Śląska Opolskiego. Opole 2002; S. Urbańska, Niepełne czy alternatywne? Transnarodowość 
jako perspektywa ujęcia macierzyństwa w warunkach migracji, (w:) Slany K. (red.), Kobiety  
w migracjach. 2009 
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pozostających w kraju oraz osoba migrująca (matka, ojciec, obydwoje). Ten ostatni 
warunek odnosi się do relacji dzieci pozostających w kraju z wyjeżdżającym 
rodzicem; istotne znaczenie ma tu siła więzi łączących dziecko z rodzicem, który 
zamierza wyemigrować. Mając na uwadze różnorodność uwarunkowań 
powodujących potencjalne kryzysy w rodzinach migracyjnych należy zauważyć,  
iż mogą one dotyczyć nie tylko osób pozostających w kraju 
(dzieci/współmałżonka/całej rodziny), ale także samych migrantów. Warto więc 
przyjrzeć się bliżej działaniu rodziny migracyjnej zarówno w kontekście stosunków  
i powiązań zewnętrznych, jak również zaangażowania w życie członków 
pozostających w oddaleniu od rodziny.19 Rozważając pozytywne aspekty migracji 
zarobkowych na życie rodziny można przeanalizować opisywane konsekwencje  
w aspekcie indywidualnym (rozpatrywać ich wpływ w odniesieniu do osobistego 
życia, rozwoju i doświadczeń jednostki) oraz aspekcie zbiorowym, traktując rodzinę, 
jako zwartą i jednorodną grupę społeczną (rozpatrywać wpływ w kontekście 
wspólnych założeń, celów, organizacji, struktury, funkcjonowania i zadań). Niektóre 
opracowania dotyczące migracji koncentrują się wokół czynników czy też skutków 
społecznych i psychologicznych, jakie wywiera rozłączenie z rodziną na osobę 
migranta w kraju, w którym przyszło mu żyć i pracować. Inne natomiast odnoszą się 
do kwestii rodziny pozostającej w domu oraz zagrożeń, problemów oraz szansy, 
jakie pojawiają się przed nią w związku z nowo zaistniałą sytuacją. 

Niektórzy badacze stoją na stanowisku, iż korzyści ekonomiczne i gospodarcze 
oraz społeczno-kulturowe migracji zarobkowych znacznie przewyższają koszty 
psychologiczne czy społeczne związane z pozostawieniem rodziny, szczególnie 
dzieci, w kraju.20 Migracja jednego lub obojga rodziców znacząco wpływa na 
strukturę i funkcjonowanie rodziny jako grupy społecznej. Struktura rodziny to przede 
wszystkim pozycja, status oraz role społeczne wypełniane przez jej członków.  
W momencie odseparowania jednego z członków rodziny, jego nieobecności  
w rodzinnym życiu grupy, role oraz zależności między nimi ulegają zmianie  
i reorganizacji. Zazwyczaj dochodzi do przerzucenia obowiązków rodzicielskich na 
rodzica, który pozostał w kraju z rodziną i zmuszony jest do pełnienia własnej roli 
(np. matki) oraz częściowego przejęcia roli nieobecnego partnera (np. ojca). 
Obarczany nadmiernymi obowiązkami i odpowiedzialnością nie jest w stanie 
sprostać wyzwaniom i potrzebom osobistym, ekonomicznym, społecznym  
i psychologicznym pozostałych członków rodziny. 

Koszty psychologiczne i emocjonalne migracji zarobkowych zdają się być 
szczególnie dotkliwe dla małych i dorastających dzieci, kiedy to tworzą się wzorce 
relacji społecznych, matryce zachowań, kształtuje się osobowość i charakter. 
Rozłąka migracyjna może więc negatywnie odbijać się na rozwoju dzieci, ich 
poczuciu własnej wartości i samoocenie, zaburzać poczucie bezpieczeństwa, 
wzmagać napięcie i stres związany z utratą bliskości i miłości oraz poczuciem straty, 
czy zaniedbania. Dość często nadmierne obciążenie obecnego w domu rodzica 
skumulowanymi obowiązkami, uniemożliwia poświęcenie wystarczającej uwagi  
i czasu dzieciom, przez co czują się one niechciane i lekceważone czy nawet 

                                                           
19 A. Silver, Family Cross Borders: The Effects of Migration on Family Members Remaining At Home, 

University of North Carolina at Chapel Hill, Chapel Hill 2006, s. 6-11 
20 A. Nowakowska, Wpływ migracji zarobkowej na jakość życia rodzinnego, (w:) T. Rostowska  

(red.), Psychologia rodziny. Małżeństwo i rodzina wobec współczesnych wyzwań. Warszawa 2009,  
s. 101-116 
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odrzucone, tracą poczucie bliskości, więzi i zaufania do rodziców.21 
Społeczny koszt migracji wynikający z braku opieki sprawowanej przez 

rodziców jest dość wysoki. Dzieci wychowywane przez jedno z nich (gdy wyjechało 
drugie) lub przez dziadków, czy też dalszą rodzinę (gdy wyjechało dwoje rodziców) 
mają poważne problemy z wypełnieniem pustki, a odczuwana przez nie tęsknota 
może prowadzić nawet do regresu rozwojowego. Poczucie głębokiego osamotnienia 
emocjonalnego i społecznego przekłada się na niemożność nawiązywania trwałych 
relacji, budowania satysfakcjonujących związków z innymi, nieufność, obniżone 
poczucie własnej wartości i samoocenę, a także zachowania agresywne lub 
zaburzenia czy dysfunkcje.22 Negatywne skutki pedagogiczne i psychologiczne 
wynikające z nieobecności rodzica/rodziców czy braku kontaktu rzeczywistego lub 
emocjonalnego z rodzicami, stanowią zagrożenie dla rozwoju dziecka. Najczęściej 
wśród skutków pedagogicznych można wyróżnić niepowodzenia szkolne, zarówno 
o charakterze dydaktycznym, jak i wychowawczym, np.: wagary, negatywne 
zachowanie względem nauczycieli, opiekunów i rówieśników, negatywne oceny, 
brak motywacji do nauki itp. Skutki psychologiczne w postaci niezaspokajania 
podstawowych potrzeb emocjonalnych (potrzeby miłości, przynależności, szacunku, 
bliskości, bezpieczeństwa) mają jednak znacznie silniejszy wpływ na kształtowanie 
się osobowości dziecka. Jeżeli niedostatki wychowania lub braki rozwojowe nasilają 
się, można mówić o niedostosowaniu społecznym i różnych formach zaburzeń 
psychospołecznych lub emocjonalnych, łącznie z zaburzeniami osobowości, których 
najczęstszym przejawem są uzależnienia od nikotyny, alkoholu, narkotyków, 
wandalizm, kradzieże, napady rabunkowe, ucieczki z domu, prostytucja. Zaburzenia 
te mogą mieć charakter trwały, patologiczny, a skutki odczuwane mogą być przez 
całe życie lub mogą mieć charakter przejściowy, możliwy do rekompensaty  
i naprawy.23 

Niektórzy naukowcy twierdzą, iż wyjazd rodzica, nawet krótkotrwały, może 
wywoływać konsekwencje dla rozwoju i psychiki dziecka pozostawionego w domu. 
Dziecko ma dość często poczucie porzucenia, zaburzoną samoocenę, boleśnie 
odczuwa rozłąkę i brak stałego kontaktu z osobą znaczącą, co negatywnie odbija 
się na jego zachowaniu i rozwoju, szczególnie poznawczym, emocjonalnym  
i społecznym.24 Nieobecność, szczególnie ojca, wzbudza niepewność, zarówno 
materialną, jak i psychiczną, strach przed brakiem stabilności, trwałości  
i bezpieczeństwa. Nieobecność matki skutkuje natomiast brakiem bliskości, 
uczuciowości, ciepłej atmosfery rodzinnej itp. Skutki nieobecności jednego  
z rodziców mogą być złagodzone przez rozwiniętą rodzinną sieć pomocy (babcie, 
teściowe, ciotki, itp.) oraz przez instytucje świadczące pomoc w środowisku 
lokalnym. Podkreślenia wymaga jednak fakt, iż stopień przytoczonych konsekwencji 
zależy od czynników, które wymieniono powyżej, tj. czasu rozłąki, wieku dziecka, itp. 

A. Nowakowska stwierdza, że migracje zarobkowe niosą wiele konsekwencji 
dla: całych rodzin, społeczności lokalnej, a nawet w szerszym wymiarze – dla 
społeczeństwa, jako narodu i jedności politycznej. Dotyczy to szczególnie 
okoliczności, kiedy to migrant musi przystosować się do warunków panujących  

                                                           
21 S. Kozak, Patologia eurosieroctwa w Polsce. Skutki emigracji zarobkowej dla dzieci i ich rodzin. 

Warszawa 2010, s. 130-138 
22 G. Poraj, J. Rostowski (red.), Zagrożenie życia rodzinnego. Łódź 2003 
23 S. Kozak, Patologie wśród dzieci i młodzieży. Warszawa 2007, s. 99-105 
24 M. Maroda, Wymiary życia społecznego. Polska na przełomie XX i XXI wieku. Warszawa 2007, s. 302 
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w obcym dla niego kraju, do obcego języka (którego często nie zna i nie rozumie), 
zwyczajów, codziennych interakcji z lokalnymi mieszkańcami. Z drugiej strony 
członkowie rodziny w kraju pochodzenia muszą znosić rozłąkę z ukochaną osobą 
oraz przeorganizować dotychczasowy sposób życia, ustalić nowe zasady 
funkcjonowania czy nawet stworzyć nowe sieci powiązań wewnątrz rodziny. Rozłąka 
migracyjna czy choćby krótkotrwała separacja z bliskimi, szczególnie gdy 
członkowie rodziny są ze sobą mocno związani emocjonalnie i duchowo, powoduje 
zwiększenie poziomu napięcia i stresu. Rozdzielenie z rodziną niesie poważne 
skutki psychologiczne i emocjonalne, jest ogromnym stresorem oraz wpływa na 
atmosferę całej rodziny. Sytuacja tego rodzaju ma miejsce nie tylko w czasie trwania 
rozłąki, ale także po jej zakończeniu, kiedy powracająca matka lub ojciec musi 
ponownie „wkomponować się” w rytm życia rodzinnego, a także pozostali 
członkowie stają przed faktem ponownego przyzwyczajenia się do nowej sytuacji. 
Oznacza to, że im dłuższa rozłąka, tym trudniej powtórnie przystosować się do 
obecności matki/ojca i przeorganizować funkcjonowanie środowiska rodzinnego.25 
Długi okres nieobecności (powyżej jednego roku) wymaga zaakceptowania zmian, 
które są nieuniknione i polegają na przejęciu odpowiedzialności oraz ról, które 
dotychczas były poza udziałem oddalonego przestrzennie rodzica. Po powrocie 
pojawia się konieczność i potrzeba podjęcia czynnego udziału w życiu rodziny oraz 
odzyskania poczucia kontroli nad własnymi dziećmi oraz ogólnie – codziennością 
życia rodzinnego. Nie jest to łatwe zadanie i jak wskazują wyniki badań, 
niejednokrotnie towarzyszą mu konflikty pomiędzy małżonkami oraz poczucie 
bezradności, zagubienia i braku przynależności do rodziny odczuwane ze strony 
ojca lub matki, którzy powrócili z migracji zarobkowej.26 Można wyróżnić pewne typy 
charakterystycznych dla nich postaw: 

- groźnego satrapy – który pragnąc zapanować nad dziećmi i przejąć „władzę” 
w rodzinie rozlicza członków rodziny z przewinień, często używając 
przemocy fizycznej, werbalnej bądź emocjonalnej; 

- zrezygnowanego kibica – który nie włącza się w życie rodzinne, nie zwraca 
uwagi z obawy przed naruszeniem dobrej atmosfery lub wygody własnej; 

- Świętego Mikołaja – który obsypuje dzieci prezentami, ignoruje ich wybryki, 
pozwala na wszystko bez ponoszenia odpowiedzialności, chcąc zyskać 
przychylność i sympatię dzieci lub uwolnić się od wyrzutów sumienia.27 

Analizując znaczenie migracji zarobkowych dla funkcjonowania rodziny, nie 
można ograniczyć się jedynie do podkreślenia negatywnych konsekwencji, ale także 
należy zaznaczać pozytywne jej aspekty. Korzyści ekonomiczne i zysk materialny 
może w znaczny sposób zmniejszyć poziom napięcia stresu w życiu rodzinnym, 
ponieważ daje szansę przywrócenia odpowiedniego standardu życia, wyjścia  
z biedy, znaczącej poprawy warunków bytowych rodziny lub też uchronić ją przed 
marginalizacją społeczną. Wśród pozytywnych wpływów migracji zarobkowej warto 
wyróżnić także te, które dotyczą relacji wewnątrzrodzinnych, zwłaszcza w wymiarze 

                                                           
25A. Nowakowska, Stres i radzenie sobie ze stresem w rodzinach marynarskich, (w:) I. Janicka,  

T. Rostowska, Psychologia w służbie rodziny. Łódź 2003 
26 Por.: M. Ryś, Konflikty w rodzinie, Centrum Metodyczne Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. 

Warszawa 1994 
27 A. Nowakowska, Wpływ migracji zarobkowej na jakość życia rodzinnego, (w:), T. Rostowska (red.), 

Psychologia rodziny. Małżeństwo i rodzina wobec współczesnych wyzwań. Warszawa 2009,  
s. 107-108 
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osobistym. Zdarza się, iż rozłąka z osobą migranta jest korzystna dla 
funkcjonowania rodziny, a dzieje się tak wówczas, gdy okoliczności powodują 
odseparowanie go od pozostałych członków rodziny, co jednocześnie eliminuje 
niepożądane wpływy, np.: wrogie nastawienie lub niechęć do pozostałych członków 
rodziny, brak związku emocjonalnego oraz zainteresowania życiem żony/męża  
i dziećmi, a także wywoływanie konfliktów ze współmałżonkiem/partnerem itp.  
W takich sytuacjach korzyści znacznie przewyższają koszty rozłąki migracyjnej, 
zwłaszcza jeśli osoba migrująca stosowała przemoc (werbalną, fizyczną, 
emocjonalną) lub inne nadużycia (była uzależniona od alkoholu, narkotyków, 
hazardu itp.) względem pozostałych domowników. 

W prawidłowo funkcjonującym systemie rodzinnym poszczególni członkowie 
stanowią dla siebie wzajemne wsparcie emocjonalne, pomoc i opiekę, tworząc 
godne i uzupełniające się środowisko wychowawcze, które dba o właściwe relacje 
zewnętrzne.28 Stając w obliczu zmiany, nieprzewidzianych okoliczności lub też 
konieczności nowej organizacji codziennego życia, rodzina jest przygotowana na 
nadchodzące wyzwania, a także koszty psychologiczne, społeczne i emocjonalne, 
jakie się z tym wiążą. Ułatwieniem może się okazać rozbudowana sieć kontaktów 
społecznych, wsparcie dalszych członków rodziny i ich wzajemna bliskość  
oraz pomoc społeczności lokalnej.29 Pewnym rozwiązaniem służącym dbałości  
o kondycję polskich rodzin, w tym środowisk migrantów zarobkowych, mogą być też 
podejmowane systematycznie badania, których wyniki, w postaci analiz naukowych, 
będą służyć konstruowaniu oddziaływań pomocowych o charakterze 
profilaktycznym lub naprawczym. 

 
Podsumowanie 
Celem niniejszego artykułu stało się przedstawienie i opis rodzajów migracji, ze 

szczególnym uwzględnieniem mobilności zarobkowych oraz zaprezentowanie 
skutków rozłąki przestrzennej rodziny w kontekście społeczno-kulturowym  
i pedagogicznym. Odwoływanie się do analiz wyników badań dotyczących nowego 
typu rodzin, jakim są środowiska transnarodowe oraz czynników stymulujących  
i zagrażających prawidłowemu funkcjonowaniu im, wydaje się dość ważnym 
zabiegiem służącym zwróceniu się ku problematyce rodzinnej, zwłaszcza  
w kontekście ochrony jej tradycyjnej struktury oraz pełnionych przez nią funkcji. 
Ponadto podejmowanie tematyki rodzinnej, zwłaszcza w kontekście przemian 
związanych z przeobrażeniami społecznymi sprzyja uwypukleniu faktu, iż rodzina 
jest współcześnie w procesie – nie jest stałą, jasno określoną i niezmienną grupą, 
ale przeciwnie, wciąż ewoluuje i transformuje, przechodząc od tradycyjnej formy ku 
nowym, dostosowanym do zmieniającej się rzeczywistości społecznej. Obecnie 
można zaobserwować daleko idące zmiany w obrazie jej funkcjonowania.30 Dotyczą 

                                                           
28 W. Danilewicz, Sytuacja życiowa dzieci w rodzinach migracyjnych. Białystok 2006, s. 34-46 
29 W rodzinach, w których kontakt nawet z dalszymi członkami grupy jest stały, rzeczywisty i bezpośredni 

dużo łatwiej o system wsparcia i pomoc niż w małych rodzinach o wysokim stopniu anonimowości  
i słabo rozbudowanej sieci kontaktów. Różnice można tu także zauważyć, jeśli chodzi o małe 
społeczności lokalne (chętniej wspierające przynależnych członków), a mieszkańców dużych miast, 
gdzie kontakty społeczne są często znacznie utrudnione i bardziej anonimowe. 

30 O procesach i zmianach zachodzących w polskich rodzinach w aspekcie społeczno-kulturowym  
i ekonomicznym traktuje praca S. Kawula, Kształty rodziny współczesnej – szkice familologiczne. Toruń 
2005; J. Żebrowski (red.), Rodzina polska na przełomie wieków: przeobrażenia, zagrożenia, patologie. 
Gdańsk 2001. Warto także zwrócić uwagę na problemy pojawiające się w aspekcie różnic pomiędzy 
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one zarówno aspektów społecznych, relacji z otoczeniem, stosunków 
międzyludzkich, jak i wymiaru obyczajowego, etycznego, czyli zasad i norm jakimi 
kieruje się dziś współczesna rodzina, która jest bardziej anonimowa, laicka, mniej 
dzietna i najczęściej jednopokoleniowa, co zawęża krąg więzi rodzinnych i wpływy 
innych niż rodzicielskie, postaw wychowawczych (np. dziadków, wujostwa, 
kuzynów). Funkcjonowanie rodziny współczesnej odbywa się głównie w oparciu  
o świeckie wartości, nie, jak w przeszłości o wartości głęboko religijne. 
Anonimowość, tak charakterystyczna dla nowoczesnych społeczeństw i kultury 
konsumpcyjnej, nie sprzyja budowaniu więzi międzyludzkich czy systemu wsparcia 
społecznego, poza wąskim kręgiem rodzinnym. Wszystko to razem powoduje,  
iż w dzisiejszych czasach rodzina jest dużo bardziej narażona na negatywne skutki 
postępu cywilizacyjnego, przy jednoczesnym braku zewnętrznych mechanizmów 
ochronnych.31 Ponadto w dobie ciągłych przemian cywilizacyjnych uczestniczy  
i podlega różnorodnym oddziaływaniom, które z jednej strony stanowią pozytywne 
bodźce dla funkcjonowania i rozwoju, z drugiej zaś warunkują zagrożenia i zmuszają 
do funkcjonowania w niesprzyjających okolicznościach. Jednym z aspektów, który 
znacząco wpływa na specyfikę funkcjonowania rodziny, jest migracja zarobkowa 
matki lub ojca, a w skrajnych przypadkach obydwojga z nich. Otwarcie granic państw 
zachodnich dla ludności z nowych krajów członkowskich Unii Europejskiej po 1 maja 
2004 roku zaowocowało zwiększonym przepływem na Zachód mieszkańców Europy 
środkowej i wschodniej, w tym również Polski. Możliwości podjęcia pracy w innych, 
niż kraj pochodzenia, regionach, zaowocowały zwiększoną liczbą migracji. Okazało 
się, iż tego rodzaju mobilność może stanowić wspaniałą szanse rozwojową, sprzyjać 
otwartości rodziny i społeczeństwa, wspomagać transmisje wartości kulturowych  
i pogłębiać umiejętności społeczne. Należy jednak mieć świadomość, iż niesie ona 
ze sobą określone koszty, które mogą przewyższać potencjalne korzyści. Wśród 
negatywnych konsekwencji wyjazdów zarobkowych najczęściej wymienia się koszty 
psychologiczne i emocjonalne, jakie ponoszą dzieci, tj.: poczucie straty i tęsknota za 
rodzicem, poczucie zaniedbania czy odrzucenia, utrata bezpieczeństwa  
i stabilności, brak bliskości i osłabienie więzi. Analiza tych czynników i podjęcie 
odpowiednich działań profilaktycznych, diagnostycznych i naprawczych stanowi 
kluczowy element pracy i działań pomocowych, dzięki którym w przyszłości będzie 
można nie tylko lepiej zrozumieć specyfikę funkcjonowania rodzin transnarodowych, 
ale przede wszystkim uchronić je przed niewydolnością czy marginalizacją. 

  
Streszczenie 
Konsekwencją otwartych granic Unii Europejskiej jest migracja ludzi i kapitału 

społecznego. Migracje zagraniczne są elementem rozwoju demograficznego, 
społecznego i ekonomicznego, ale generują także określone, często trudne do 
przewidzenia problemy. Z powodu braku możliwości osiągnięcia względnej 
stabilizacji materialnej, a czasami w pogoni za wyższym standardem życia, Polacy 
opuszczają domy rodzinne pozostawiając w nich swoich bliskich, w tym także dzieci. 
Rozłąka migracyjna staje się więc koniecznością służącą zabezpieczeniu kilku 
ważnych funkcji dla właściwej egzystencji rodziny. Z drugiej strony rozłąka 

                                                           
środowiskiem miejskim a wiejskim. Zob.: A. Józefowicz, Rola społeczna matki w rodzinie wiejskiej  
w Drugiej Rzeczypospolitej. Białystok 2011 

31 Zob.: Z. Tyszka, Rodzina we współczesnym świecie. Poznań 2002, s. 32-41 
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przestrzenna dziecka z rodzicem czy z rodzicami może stać się przyczyną 
problemów opiekuńczo-wychowawczych, prowadzących do zaburzeń w społecznym 
funkcjonowaniu dzieci; może też stać się przyczynkiem do dezorganizacji rodziny, 
jako całości. Pojawienie się negatywnych konsekwencji determinowane jest licznymi 
czynnikami, których poznanie staję się możliwe dzięki podejmowanym diagnozom 
prowadzonym wśród rodzin transnarodowych. Wyniki badań stanowią istotne źródło 
wiedzy służącej wzbogacaniu nauki, a także mają nieocenione znaczenie  
dla praktyki pedagogicznej, która kreuje działania pomocowe ukierunkowane na 
potrzeby różnych typów rodzin. 

 
Summary 
Migration of people and social capital are the consequences of open borders  

of the European Union. International migrations are part of demographic, social and 
economic development, but also generate defined, often difficult to predict problems. 
In the absence of opportunities to achieve a relative material stability, and sometimes 
in pursuit of a higher standard of living, the Poles leave family houses, leaving their 
loved ones, including children. Separation migration is therefore a necessity aiming 
at securing several important functions of proper existence of the family. On the other 
hand, the spatial separation of the child from the parent or parents may cause care 
and educational problems leading to disorders in children's social functioning; it can 
also be a contribution to the disorganization of the family as a whole. The emergence 
of negative consequences is determined by numerous factors. Defining them 
becomes possible thanks to the efforts undertaken by diagnoses conducted among 
transnational families. The test results are an important source of knowledge 
enriching contemporary science and have invaluable importance for the pedagogical 
practice, which provides assistance targeted at the needs of different types  
of families. 
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