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 O czym będziemy mówić? 
 

 

 

Migracja zarobkowa to część szerszego zagadnienia zjawiska migracji 
in genere.  

Przemieszczanie się ludności jest trendem stale obecnym wśród 
społeczeństw, szczególnie tych mniej zasobnych finansowo. 

Światowe mocarstwa takie jak: Stany Zjednoczone Ameryki 
północnej, Kanada, czy Australia zastały zasiedlone przez 

migrantów, głównie z Europy, i Afryki, którzy w poszukiwaniu 

lepszej przyszłości pokonywali setki mil morskich, by znaleźć się  
w upragnionej „bogatszej i lepszej ojczyźnie”. 
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Odzyskanie przez Polskę niepodległości zmieniło radykalnie 
charakter wyjazdów. 
 

 Dotąd emigrowano w obawie przed represjami politycznymi, 
po 1918 roku głównie przede wszystkim w celach 
ekonomicznych. Podstawowa destylacja chłopów w tym 
okresie to Stany Zjednoczone, Kanada, Brazylia i Argentyna, a 
Francja to robotnicy.  
 

 Celem tego referatu, mojego wystąpienia jest analiza 
zagadnienia migracji zarobkowej pod kątem jej występowania 
terytorialnego, rozróżnienie form i przyczyn (motywów) 
migracji, skutków ekonomicznych, społecznych, wreszcie 
politycznych nasilającego się współcześnie zjawiska. 
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 Pojęcie i definicje migracji 

 
 Migracja z łacińskiego to <migrare>, czyli wędrować, 
przesiedlać się. Oznacza zmianę miejsca zamieszkania lub 
pobytu na stałe lub na czas określony.  
 

 To zjawisko podczas którego pojedyncze jednostki lub 
całe społeczeństwa zmieniają miejsce swojego pobytu 
zamieszkania i zasiedlają nowe terytoria. 
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Dotychczasowi badacze migracji proponowali następującą 
klasyfikację zjawiska ze względu na: 

 

 Sytuacje w ojczyźnie – migracja z przyczyn ekonomicznych,  

     politycznych, emocjonalnych (np. dyskryminacja etniczna), z przyczyn  
     środowiskowych (np.: klęski żywiołowe, katastrofy ekologiczne); 

 

 Cel osobisty, czyli motywacja do : podjęcia pracy zarobkowej,  

       podniesienia kwalifikacji i kompetencji zawodowych, podróżowania  
       (migracja turystyczna) czy też łączenia rodzin. 

 

 Czas trwania pobytu: nieograniczone (stałe) i ograniczone  

         (tj.: czasowe).  
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Dotychczasowi badacze migracji proponowali następującą 
klasyfikację zjawiska ze względu na cd.: 

 

 Ze względu na odległość : migracje zewnętrzne (międzypaństwowe)  

         np.: kontynentalne, zamorskie: migracje wewnętrzne (pomiędzy  
           jednostkami administracyjnymi danego państwa).  
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Po wejściu do UE charakter wyjazdów zarobkowych Polaków 
nie uległ znaczącej zmianie.  

 
John Eade, Stephen Drinkwater i Michael Garapich w grupie 

badanych przez siebie migrantów wyróżnili: 
 

 Sekcje „bocianów” – migrantów cyrkulacyjnych, często    
     sezonowych, podejmujących za granica pracę w drugorzędnym  
     sektorze rynku pracy; 
 

 „Chomików” – o czysto zarobkowym celu migracji, którzy po  
     akumulacji pożądanego kapitału ekonomicznego wracają do Polski; 
 

 Migrantów osiadłych; 
 

 „Poszukiwaczy” – młode, ambitne, kosmopolityczne zorientowane  
       osoby, które świadomie zachowują otwarte różne opcje wyboru 
ścieżki/kariery życiowej. 
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 3. Migracja zarobkowa a rzeczywistość 

 
 Migracja zarobkowa to przejaw nowej im perspektywicznej 

cechy polskiego społeczeństwa czyli mobilności. 

 Członkowstwo w Unii Europejskiej, z której wynika wiele 
udogodnień dla Polaków w zakresie swobody przemieszczania 
się, osiedlania, pracy etc. przekierowało uwagę pracowników 
na europejski rynek pracy.  

 

   Po 1990 roku Polacy legalnie wyjeżdżali do USA i Niemiec. 
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 Główny Urząd Statystyczny przeprowadził badania wśród osób 
deklarujących wyjazd czasowy co najmniej 2 miesiące, do krajów UE, co 
możemy uznać za wyjazd w celach zarobkowych. Wyniki te przedstawia 
tabela 1. 
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 Ważnym zagadnieniem jest również portret przeciętnego pracownika 
emigrującego poza granice kraju. Dotychczas schematycznie dzielono ich  
na dwie grupy: i tak do Niemiec migrowały osoby w średnim wieku z za-
wodowym wykształceniem, do Wielkiej Brytanii młodsze z wykształceniem 
wyższym.  

Obecnie wiele firm rekrutujących prowadzi badania mające na cel wskazanie 
cech potencjalnego emigranta zarobkowego (poniżej). 
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 Źródła migracji  
 
 

Źródłem decyzji o migracji zarobkowej jest niezadowolenie  
z posiadanego statusu majątkowego. Zbyt niskie dochody 
uniemożliwiające zaspokojenie potrzeb jednostki ich całkowity 
brak sprzyjają coraz częstszym wyjazdom polaków.  

 
Dodatkowo negatywne postrzeganie sytuacji ekonomicznej praz 

możliwości rozwoju gospodarczego dają w większości impuls do 
choćby potencjalnego rozważania alternatywnych możliwości 
zarobkowych.  

 
Migracje warunkują różnice w uzyskiwanych dochodach oraz 

poziomie życia pomiędzy Polską a krajem migracji!  
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 Skutki migracji 
 
Skutki migracji należy rozpatrywać w wielu przestrzeniach: 

ekonomicznej, społecznej,  terytorialnej. Zjawisko to  
oddziaływuje zarówno na kraj  dostarczający siły roboczej jak i ja 
przyjmujący.  

Emigracja niesie ze sobą jednocześnie korzyści dla kraju 
przyjmującego jak tez często problemy gospodarcze, społeczne i 
polityczne.  

Współcześni badacze zagadnienia nie są zgodni co do 
charakterystyki imigrantów i ich wpływu na rynek pracy. 

Prof. Gorge Borjas z Harwardu dowodzi, iż migracja szkodzi 
Amerykanom, natomiast prof. David Card z Uniwersytetu 
Kalifornijskiego w Berkeley uważa, że „ma niewielki lecz 
pozytywny  innowacji i motorze wzrostu.  

  
70% Polaków  pozytywnie postrzega obecną sytuację na krajowym 

rynku pracy.  
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 Poniższa tabela 1. przedstawia środki przekazywane do kraju  

       z tytułu pracy Polaków za granicą wg. Bilansu płatniczego  
       w mln euro. 
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 Zakończenie 
   
Migracje zarobkowe są zjawiskiem wpisującym się na stałe  

w krajobraz gospodarczy Polski i innych krajów. 
 
Liczba migracji sukcesywnie jednak rośnie ze względu na 

zwiększające się możliwości podróżowania.  
 
Innymi słowy mobilność i gotowość do zmiany miejsca 

zamieszkania choćby czasowego, jest pożądana cechą 
każdego migranta.  

 
Ponadto, zagadnienie migracji jest niezwykle dynamicznym 

pojęciem, wywołującym określone konsekwencje prawne, 
polityczne, ekonomiczne, społeczne kulturowe, psycho-
logiczne czy tez humanitarne. 
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 Migracja zarobkowa jest wyrazem realizacji dążeń społeczeństwa do 
poprawy indywidualnej sytuacji majątkowej.  

 

 Czasowe, sezonowe, cyrkulacyjne czy długotrwale istnieje tu wiele 
pojęć definiując wyjeżdżających za granicę.  

 

 Wiele państw wychodząc naprzeciw potrzebom swych gospodarek 
decyduje się wprowadzić taką politykę migracyjną, by maksymal-nie 
zachęcić pracowników sezonowych do przyjazdu i pracy.  

 

 Z drugiej strony, transfer wynagrodzeń do kraju migranta, 
konsumowany głównie przez członków rodziny napędza też rodzinna 
gospodarkę.  
 

 

 Istnieje jednak wiele zalet i wad migracji zarobkowej, pewne jest że 
przepływ siły roboczej, multikulturowość, multilingwistyka, mieszanie 
się religii niesie ze sobą rozwój ale i zagrożenie wzrostem na tle 
konfliktów  narodowościowych. 
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