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1. Wstęp

1.1. Wprowadzenie

Migracje międzynarodowe odgrywały wielką rolę w Polsce niemal od początków 
jej istnienia. Przez szereg wieków na ziemiach polskich dominowała imigracja, 
w  tym również kolonizacja, która zwłaszcza w  czasach Rzeczpospolitej szla-
checkiej miała duże znaczenie w rozwoju osadnictwa w Polsce. Niestety zmiany 
polityczne w XVIII wieku i związana z nimi utrata niepodległości przez Polskę 
w 1795 roku spowodowały wzrost znaczenia emigracji. Wyjątkowy pod wzglę-
dem emigracji był wiek XIX, w którym Polacy masowo wyjeżdżali z rodzinnych 
stron. Również wiek XX oraz początek XXI przyniosły duże zmiany w skali wy-
jazdów zagranicznych Polaków (Mazurkiewicz 2011). 

Na przestrzeni wieków zmieniała się nie tylko liczba, ale także kierunki 
i przede wszystkim powody emigracji z Polski. Niemal cały XIX wiek był to okres 
uchodźstwa politycznego z dawnych ziem polskich zagarniętych przez zaborców 
oraz początek masowej emigracji zarobkowej (Gawryszewski 2005). Polacy wy-
jeżdżali m.in. do Francji, Belgii, Kanady, Stanów Zjednoczonych, Argentyny i Tur-
cji. Wielka Brytania była krajem osiedlania się tylko dla nielicznej grupy Polaków, 
którzy najczęściej znajdowali się w nim przypadkiem, rezygnując z dalszej podró-
ży za ocean. 

Niemal do pierwszej połowy XX wieku (poza okresem I i II wojny światowej) 
trwały migracje zarobkowe Polaków do Stanów Zjednoczonych, Kanady, Francji 
i Niemiec. Po II wojnie światowej Polacy znaleźli się za żelazną kurtyna i przez 
ponad 40 lat mieli ograniczone możliwości wyjazdu za granicę (m.in. trudności 
z otrzymaniem paszportów). Powodem wyjazdów w tamtym okresie były zarów-
no czynniki polityczne (np. migracja pomarcowa w latach 60. XX wieku, solidar-
nościowa w latach 80. XX wieku), jak i ekonomiczne. 

Sytuacja zmieniła się dopiero po 1989 roku, kiedy to obywatele znów mo-
gli swobodnie otrzymywać paszporty i wyjeżdżać na „Zachód”, który był wtedy 
uosobieniem luksusu i lepszego życia. Migracje okresu transformacji ustrojowej 
również przeważnie miały charakter migracji zarobkowych. W dalszym ciągu Po-
lacy wyjeżdżali do tych krajów, które przyjmowały imigrantów już wcześniej, tj. 
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Kanady, Stanów Zjednoczonych, Niemiec, Francji, Belgii. W dalszym ciągu Wiel-
ka Brytania nie była powszechnym kierunkiem wyjazdów Polaków. 

Sytuacja diametralnie zmieniła się 1 maja 2004 roku, kiedy to Polska weszła 
w skład Unii Europejskiej (UE) i dzięki jednej z fundamentalnych zasad działania 
wspólnoty – swobodzie przepływu osób – obywatele naszego kraju mogli bez 
zbędnych pozwoleń podejmować zatrudnienie docelowo we wszystkich krajach 
UE. W pierwszym roku rozszerzenia Unii o nowe kraje członkowskie tylko trzy 
państwa (tj. Irlandia, Szwecja, Wielka Brytania) otworzyły swoje rynki pracy dla 
obywateli nowo przyjętych państw. To spowodowało gwałtowny napływ imigran-
tów, w tym z Polski. Obok tradycyjnych kierunków migracji zagranicznych Pola-
ków, takich jak Niemcy, Francja, Austria, Stany Zjednoczone czy Kanada, pojawiły 
się zupełnie nowe, tj. Wielka Brytania oraz Irlandia. 

Przesłanką do podjęcia studiów na temat współczesnych migracji Polaków do 
Wielkiej Brytanii, a dokładniej Londynu jest niespotykana skala emigracji Pola-
ków do tego kraju i miasta. W 2004 roku liczbę Polaków czasowo przebywających 
w Wielkiej Brytanii Główny Urząd Statystyczny (GUS) oszacował na 150 tys., 
podczas gdy w 2014 roku już na 685 tys. Z kolei z brytyjskich danych wynika, że 
790 tys. Polaków mieszkało w 2014 roku w Wielkiej Brytanii, a w samym Lon-
dynie 178 tys. Londyn stał się mekką dla tysięcy Polaków, którzy szukają w nim 
szansy na poprawę swojej sytuacji życiowej i materialnej. Napływ młodych ludzi 
o zróżnicowanej strukturze demograficzno-społecznej wywiera wpływ na struk-
turę demograficzną i  społeczno-zawodową lokalnych społeczności kraju przyj-
mującego. Imigracja nowych osób oddziałuje także na lokalny rynek pracy oraz 
wywołuje pewne interakcje społeczne. Jednocześnie odpływ tej grupy ludności 
powoduje zaburzenia w  strukturze demograficznej oraz społeczno-zawodowej 
kraju wysyłającego. Nowi poakcesyjni imigranci przebywający w Wielkiej Brytanii 
zapoczątkowali tworzenie się sieci migracyjnych, które, jak się wydaje, przetrwają 
w kolejnych latach, gdyż spora część imigrantów obecnie przebywających w tym 
kraju deklaruje zamiar pozostania w nim na stałe (Milewski, Ruszczak-Żbikow-
ska 2008). Warto więc przyjrzeć się dokładniej roli poakcesyjnych migracji lud-
ności z Polski w kształtowaniu przestrzennych układów zaludnienia w Londynie 
i Wielkiej Brytanii, poznać motywy migracji, funkcjonowanie polskich imigran-
tów na londyńskim rynku pracy, zbadać ich relacje z innymi narodowościami oraz 
określić dalsze plany migracyjne. Co więcej, kwestie te są bardzo ważne w obec-
nej sytuacji politycznej, ponieważ można przypuszczać, że wyjście Wielkiej Bry-
tanii z Unii Europejskiej (tzw. brexit) wpłynie na migrację Polaków do tego kraju. 

1.2. Cel, zakres czasowy i przestrzenny oraz układ pracy

Głównym celem pracy było ustalenie miejsc zamieszkania polskich poakcesyj-
nych imigrantów w Wielkim Londynie1 i czynników wpływających na ich wybór, 

1 W książce zamiennie używano nazw Wielki Londyn i Londyn, ponieważ de facto oba pojęcia dotyczą 
miasta w tych samych granicach administracyjnych.
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określenie regionalnego pochodzenia tej grupy ludności, jej struktury demogra-
ficzno-społecznej, zachodzących relacji społecznych z wybranymi grupami etnicz-
nymi oraz zbadanie dalszych planów migracyjnych Polaków.

Podjęta tematyka została ujęta w następujących celach szczegółowych:
1. Zbadanie skali, dynamiki napływu, cech demograficzno-społecznych, regio-

nów pochodzenia oraz przestrzennego rozmieszczenia w  Wielkiej Brytanii 
poakcesyjnych imigrantów z Polski.

2. Określenie powodów przyjazdu, kierunków napływu oraz zależności po-
między regionem pochodzenia w Polsce a miejscem osiedlenia się Polaków 
w Wielkim Londynie.

3. Zbadanie rozmieszczenia oraz wskazanie czynników wpływających na wybór 
miejsca zamieszkania Polaków w Londynie.

4. Ustalenie poziomu mobilności wewnątrzmiejskiej Polaków w Londynie oraz 
powodów zmiany ich miejsca zamieszkania.

5. Zbadanie pozycji i mobilności społecznej oraz wskazanie czynników warunku-
jących zróżnicowanie struktury społecznej polskich imigrantów w Londynie.

6. Wskazanie stopnia społecznych interakcji między Polakami a wybranymi gru-
pami narodowościowymi jako funkcji dystansu społecznego.

7. Określenie tendencji migracyjnych Polaków oraz wpływu kryzysu ekonomicz-
nego, który rozpoczął się w 2008 roku oraz w przededniu brexitu2, na decyzje 
migracyjne Polaków mieszkających w Londynie. 
Ramy czasowe pracy wyznaczają lata 2004–2015. Aby przedstawić historię 

i charakter polskiej emigracji na Wyspy Brytyjskie, w pracy odwołano się do XVI 
wieku. Głównym obszarem badań był Londyn, zajmujący powierzchnię 1572 
km2. Ze względu na brak odpowiednich danych statystycznych dla niższych po-
ziomów podziału administracyjnego, większość analiz wykonano dla jednostek 
administracyjnych miasta, tzw. boroughs3 (ryc. 1). 

Postawiony w  pracy cel główny i  cele szczegółowe zostały zrealizowane 
w dziesięciu rozdziałach, przy czym rozdział pierwszy stanowi wstęp, a ostatni 
zawiera podsumowanie i  wnioski. Rozdział drugi umiejscawia migracje zagra-
niczne ludności w świetle wybranych koncepcji i modeli teoretycznych. Rozdział 
trzeci w zwięzły sposób przedstawia historię emigracji Polaków do Wielkiej Bry-
tanii. Celem tego rozdziału jest nie tyle ukazanie najważniejszych i największych 
fal emigracyjnych Polaków na Wyspy Brytyjskie, ile wskazanie odmiennych przy-
czyn tych migracji od przyczyn wyjazdów Polaków do innych krajów. Czwarty 
rozdział jest próbą całościowego spojrzenia na poakcesyjne migracje Polaków do 
Wielkiej Brytanii w latach 2004–2015. Bazując na dostępnych danych statystycz-
nych, przedstawiono skalę i dynamikę emigracji, cechy demograficzno-społeczne 
wyjeżdżających, przestrzenne rozmieszczenie polskich imigrantów w  Wielkiej 
Brytanii (wg jednostek administracyjnych, tzn. local authorities units) oraz pocho-
dzenie emigrantów na pobyt stały w skali lokalnej (wg gmin). 

2 Decyzja o opuszczeniu UE zapadła w wyniku przeprowadzonego referendum w dniu 23 czerwca 
2016 roku.

3 W skład Wielkiego Londynu pod względem administracyjnym wchodzą 32 dzielnice zwane boroughs 
oraz odrębna jednostka administracyjna – City of London.
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W rozdziale piątym skoncentrowano się na zbadaniu czasu przyjazdu, przy-
czyn i kierunków napływu Polaków do Londynu oraz analizie związku pomiędzy 
regionem pochodzenia w Polsce a miejscem osiedlenia się Polaków w Londynie. 
Z kolei w rozdziale szóstym zbadano tendencję do koncentracji przestrzennej oraz 
określono czynniki warunkujące wybór miejsca zamieszkania Polaków w  Lon-
dynie. Ponadto określono skalę mobilności wewnątrzmiejskiej Polaków oraz jej 
powody. W następnym rozdziale skupiono się na zbadaniu pozycji i mobilności 
społeczno-zawodowej polskich imigrantów. Korzystając z  badań ankietowych, 
starano się odpowiedzieć na pytanie, czy wraz z długością pobytu zmienia się ich 
pozycja społeczna oraz jakie czynniki ją determinują. W rozdziale ósmym pod-
jęto próbę określenia skali dystansu społecznego Polaków wobec przedstawicie-
li wybranych narodowości oraz wpływu zmiennych demograficzno-społecznych 
na jego wielkość. Przedmiotem zainteresowania autorki w rozdziale dziewiątym 
były strategie migracyjne Polaków w  dobie trwającego kryzysu ekonomiczne-
go oraz oddziaływanie wybranych zmiennych demograficzno-społecznych na 
ich dalsze plany migracyjne. Ostatnią częścią pracy jest podsumowanie, które 

Ryc. 1. Obszar badań – podział według: A) subregionów i boroughs, B) na Londyn We-
wnętrzny i Zewnętrzny

Fig. 1. Study area divided into: (A) sub-regions and boroughs, (B) Inner London and 
Outer London

Źródło: opracowanie własne.
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zawiera wnioski z przeprowadzonych badań. Dodatkowo w pracy zamieszczone 
zostały dwa załączniki: 1 – wzór kwestionariusza ankiety, 2 – cechy demograficz-
no-społeczne respondentów.

1.3. Metody badań

Realizacja postawionych w  pracy celów badawczych wymagała przyjęcia okre-
ślonych metod analitycznych: kameralnych, matematyczno-statystycznych oraz 
ankietowych. Metody kameralne (kwerenda biblioteczna) pozwoliły na przepro-
wadzenie studiów dotyczących literatury przedmiotu bezpośrednio związanej 
z niniejszą pracą. Wśród metod matematyczno-statystycznych wykorzystano m.in. 
współczynnik natężenia emigracji oraz dynamiki zmian dla różnych zmiennych, 
niezbędnych do realizacji celów postawionych w niniejszej pracy. Bardzo istotne 
okazały się badania ankietowe, które umożliwiły m.in. wskazanie motywów mi-
gracji oraz określenie mobilności przestrzennej i dystansu społecznego Polaków 
wobec innych narodowości. Główną przeszkodą w przeprowadzeniu reprezenta-
tywnych badań nad populacją imigrantów w Londynie był brak wystarczających 
danych, które pozwoliłyby na stworzenie właściwego (w miarę pełnego) operatu 
losowania. Trudności z  oszacowaniem rzeczywistej liczby polskich imigrantów 
wynikały z braku dokładnych rejestrów cudzoziemców. Polaków mieszkających 
w Londynie zaliczyć można do tak zwanych populacji ukrytych, tzn. takich, dla 
których utworzenie miarodajnego operatu losowania jest niemożliwe (Babbie 
2009). Dlatego przeprowadzając badania ankietowe, skupiono się głównie na do-
borze opartym na dostępności badanych osób oraz na uzyskaniu odpowiedzi na 
pytania od miarodajnej liczby respondentów o względnie zróżnicowanej struktu-
rze wewnętrznej. 

Badania ankietowe zostały przeprowadzone w okresie od lipca do września 
2010 roku w różnych częściach Londynu (ryc. 2). Były to głównie miejsca zwią-
zane z  istnieniem skupisk polonijnych, tzn. pod ambasadą, konsulatem, pod 
polskimi kościołami po mszach świętych, w przedszkolach, na spotkaniach osób 
uzależnionych (kluby AA, AAD), na kursach przedmałżeńskich, a także pod pol-
skimi sklepami. Niewielką liczbę ankiet zebrano posługując się metodą tzw. kuli 
śnieżnej. Metoda ta polega na tym, że po odszukaniu kilku członków badanej gru-
py proszone są one o rozpowszechnianie ankiety wśród znajomych i przyjaciół. 
Pomimo wielu ograniczeń i dużego prawdopodobieństwa uczestnictwa w bada-
niu osób o bardzo podobnym statusie społecznym i ekonomicznym, metoda kuli 
śnieżnej jest często stosowana do badania tzw. populacji ukrytych (Babbie 2009). 
Niestety nie sprawdziła się ona w Londynie. Głównym powodem odstąpienia od 
niej była odmowa wzięcia udziału w tego typu badaniach przez pytane osoby. Po-
nadto w większości przypadków polscy imigranci mieli ograniczoną liczbę znajo-
mych, którym mogliby przekazać ankietę. W związku z tym uzyskanie stosownej 
próby byłoby zadaniem praktycznie niewykonalnym. Część badań ankietowych 
została przeprowadzona drogą internetową przy wykorzystaniu internetowego 
programu Net-Ankiety. Łącznie zebrano 1314 ankiet, z których 1272, tj. 96,8%, 
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zostały poddane dalszym analizom. Pozostałe 3,2% ankiet nie wzięto pod uwagę 
w badaniu ze względu na brak kompletności wypełnienia lub z przyczyn formal-
nych (osoby w chwili badania nie mieszkały w Londynie i  przyjechały do nie-
go w celu wzięcia udziału w wyborach prezydenckich). Jednak wśród tych 1272 
ankiet nie wszystkie były całkowicie wypełnione. Mimo to z powodu cenności 
informacji wszystkie ankiety uwzględniono w analizach (każdorazowo brano pod 
uwagę tylko ankiety ważne). Bogaty materiał ilościowy i jakościowy poddany zo-
stał szczegółowym analizom, których wyniki zilustrowano w postaci tabel, wy-
kresów, kartogramów i kartodiagramów.

Ryc. 2. Miejsca prowadzenia badań ankietowych w Londynie
Fig. 2. Location of field survey sites in London  
Źródło: opracowanie własne.
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1.4. Materiały źródłowe

Z uwagi na postawione cele w niniejszej pracy wykorzystano różne źródła informa-
cji o migracji Polaków do Wielkiej Brytanii, m.in. literaturę przedmiotu, dane sta-
tystyczne oraz dane pochodzące z badań terenowych (ankiety). Wśród materiałów 
zaczerpniętych z literatury przydatne okazały się te, które dotyczyły najnowszych 
migracji Polaków do Wielkiej Brytanii. Informacje pochodziły głównie z opraco-
wań naukowych oraz z lokalnej, polonijnej i brytyjskiej prasy, tj. „Cooltura” i „BBC 
News”. Jako uzupełnienie wykorzystano naukowe opracowania eksperckie cha-
rakteryzujące migracje zagraniczne Polaków po 1 maja 2004  roku, tj. materiały 
opierające się na Badaniu Aktywności Ekonomicznej Ludności, opracowane przez 
pracowników Ośrodka Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego.

Podjęcie tematyki migracji międzynarodowych wiązało się z szeregiem utrud-
nień wynikających z określenia skali oraz dynamiki wyjazdów z Polski. Poakce-
syjne migracje Polaków stały się przedmiotem dyskusji naukowców na temat nie 
tylko wiarygodności źródeł informacji o  emigrantach, ale także sposobów ich 
zbierania czy też definiowania. Dostępne dane statystyczne odnoszą się do dwóch 
zasadniczo odmiennych płaszczyzn:
• Pierwsza z nich dotyczy zbiorów charakteryzujących przepływy migracyjne, tj. 

napływ, odpływ cudzoziemców oraz dynamiki tych przepływów (ang. flow).
• Drugą płaszczyznę stanowią zbiory danych odnoszące się do zasobów cudzo-

ziemców w kraju w danym okresie (ang. stock).
To wyjaśnia w  dużym stopniu pojawianie się w  opracowaniach naukowych, 

prasie i  telewizji różnych liczb określających skalę emigracji z  Polski do Wiel-
kiej Brytanii (Grabowska-Lusińska, Okólski 2008; Kaczmarczyk 2008; Milewski, 
Ruszczak-Żbikowska 2008). Kierując się trzema zasadami: wiarygodności, szcze-
gółowości i dostępności, w niniejszej pracy wykorzystano dane statystyczne po-
chodzące z różnych źródeł, m.in. z narodowych spisów powszechnych (polskich 
i brytyjskich), z krajowych oraz brytyjskich rejestrów ludności, tj.: Powszechny 
Elektroniczny System Ewidencji Ludności (System PESEL), dane Głównego Urzę-
du Statystycznego (GUS), National Insurance Registry (NIR), Worker Registration 
Scheme (WRS) oraz dane z Labour Force Survay (LFS). W książce starano się za-
prezentować najbardziej aktualne dane, tj. dla 2015 roku. Jednak w niektórych 
przypadkach było to niemożliwe ze względu na ich brak (np. szacunkowa liczba 
emigrantów wg GUS). Wtedy przyjmowano dane dla ostatniego dostępnego roku. 

Z kolei ankiety pochodziły z  badań terenowych przeprowadzonych w  Lon-
dynie w  2010 roku Kwestionariusz ankiety składał się z  40 pytań (otwartych 
i zamkniętych), które zostały ujęte w czterech blokach tematycznych. Pierwsza 
część dotyczyła przyczyn migracji, czynników warunkujących wewnątrzmiejską 
mobilność imigrantów oraz funkcjonowania imigrantów na brytyjskim rynku 
pracy. W części drugiej skoncentrowano się na zbadaniu relacji społecznych Po-
laków z wybranymi grupami etnicznymi w Londynie. Następnie poruszono kwe-
stie związane z planami na przyszłość i sposobem wykorzystania zgromadzonych 
środków finansowych. Na końcu zamieszczono metryczkę, która pozwoliła na 
analizę cech demograficzno-społecznych respondentów (zał. 1). 
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1.5. Charakterystyka respondentów

Badania ankietowe przeprowadzone zostały na próbie 1272 osób, wśród któ-
rych dominowały kobiety, stanowiące 54,1% ankietowanych. Przeważały osoby 
w młodszym wieku produkcyjnym, tj. 20–34 lat, które stanowiły 71,6% ogółu re-
spondentów. Udział osób w tej grupie wieku był najwyższy zarówno w strukturze 
wieku kobiet, jak i mężczyzn: wynosił odpowiednio 75,3% dla kobiet oraz 72,8% 
dla mężczyzn. Analiza struktury wykształcenia wykazała, że większość respon-
dentów legitymowała się wyższym wykształceniem (56,4%). Duży udział miały 
także osoby posiadające średnie wykształcenie (32,6%). W strukturze wykształ-
cenia kobiet oraz mężczyzn przeważały osoby z wykształceniem wyższym, choć 
w przypadku mężczyzn nadwyżka ta nie była tak wyraźna jak w przypadku kobiet. 
Po analizie stanu cywilnego respondentów okazało się, że większość w chwili ba-
dania była żonata/zamężna (37,3%). Bardzo duży odsetek stanowili kawalerowie 
i panny (35,1%). Znaczący był udział osób pozostających w wolnych związkach 
(16,7%), przy czym kobiety częściej przyznawały się do pozostawania w związku 
nieformalnym (19,6%). Pozostałe kategorie stanu cywilnego były reprezentowa-
ne w niewielkim stopniu (zał. 2, tab. 1–3). 

1.6. Przegląd literatury

Mobilność przestrzenna stanowiła jedno z głównych zagadnień badań naukowych 
podejmowanych przez geografów, ekonomistów, demografów, socjologów i histo-
ryków. Badania te dotyczyły m.in. kwestii teoretycznych związanych z migracja-
mi, przedwojennych studiów nad przemieszczaniem się ludności oraz szeregu 
innych zagadnień odnoszących się do współczesnych migracji Polaków (Ormicki 
1932, 1938; Kosiński, Jelonek 1959; Latuch 1962, 1996; Maryański 1966, 1984; 
Jagielski 1977; Kosiński 1986; Gawryszewski 1989, 2005; Cieślińska 1992, 1999; 
Długosz 1992; Stpiczyński 1992; Górz 1994; Długosz, Soja 1995; Slany 1995, 
1997; Zborowski 1996, 2002; Długosz, Haydukiewicz 2000; Szymańska 2000a, 
b; Radzik 2001; Sakson 2001, 2002; Stola 2001, 2010; Kupiszewski 2002, 2004; 
Górny, Kaczmarczyk 2003; Jończy 2003; Warych-Juras 2004). Wieloaspektowość 
podejść w badaniach nad migracjami zaowocowała pokaźnym zbiorem literatury 
poświęconej tej tematyce.

Jedną z głównych kwestii poruszanych w literaturze przedmiotu są zagadnie-
nia teoretyczne, w tym sposób definiowania migranta oraz migracji (Eisenstadt 
1953; Lee 1966; Shyrock, Siegel 1973). Badacze najczęściej definiowali migrację 
jako przemieszczenie się jednostki wiążące się ze zmianą obecnego miejsca za-
mieszkania oraz z przekroczeniem pewnej granicy – na ogół rozumianej jako gra-
nica administracyjna (Zelinsky 1971; Jagielski 1977; Górny, Kaczmarczyk 2003; 
Poston 2006). W zależności od rodzaju pokonywanej bariery migracje podzielone 
zostały na wewnętrzne (przekroczenie granic określonej jednostki administra-
cyjnej w  obrębie państwa) oraz międzynarodowe (przekroczenie granicy pań-
stwowej). Przyjęte w literaturze kryteria wydzielania określonych typów migracji 
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międzynarodowych (kryterium przestrzeni, czasu, przyczyn) pozwalają na wy-
różnienie kilku ich rodzajów. Literatura podaje podział na migracje długookreso-
we (powyżej dwunastu miesięcy) i krótkookresowe (do dwunastu miesięcy) oraz 
sezonowe (wyjazdy na określony czas, najczęściej do 3 miesięcy) i cyrkulacyjne. 
Obecna forma definiowania migracji w Polsce budzi zastrzeżenia, gdyż coraz czę-
ściej migracje odbywają się w  rytmie częstszym niż trzy miesiące, co zmienia 
formę migracji, która była dotychczas związana zarówno z  trwaniem w czasie, 
jak i w przestrzeni. W dobie globalizacji coraz więcej ludzi jest mobilnych, coraz 
częściej znikają też bariery administracyjne utrudniające przemieszczenia. Postęp 
technologiczny sprawił, że nowoczesne środki transportu umożliwiły dotarcie 
do najodleglejszych zakątków ziemi. Migracje coraz częściej mają inny wymiar 
i wykraczają poza tradycyjne rozumienie systemu migracyjnego (kraj emigracji – 
kraj imigracji), lecz także dochodzą do tego wędrówki pozbawione determinizmu 
geograficznego, czasowego i funkcjonalnego. To sprawiło, że pierwotne znaczenie 
słowa migracja zatraca swój sens (Grabowska-Lusińska, Okólski 2009). 

Mnogość podejść wyjaśniających fenomen migracji międzynarodowych spra-
wia, że nie sposób wskazać jednej głównej przyczyny mobilności przestrzennej 
ludności. Jednak pojawiło się kilka prób syntezy koncepcji migracyjnych, zarówno 
w odniesieniu do migracji wewnętrznych (Mabogunje 1970), jak i do migracji mię-
dzynarodowych (Kritz i in. 1992; Zlotnik 1992). Jednym z nowszych podejść w tym 
zakresie jest koncepcja zaproponowana przez Masseya i  in. (1999), która stanowi 
syntezę wcześniejszych teorii. Autor podkreśla, że koncepcje migracyjne nie muszą 
być przeciwstawne, a nawet powinny się uzupełniać, dlatego zaproponował, aby zja-
wisko migracji międzynarodowych rozpatrywać na kilku płaszczyznach; poczynając 
od przyczyn migracji, poprzez analizę czynników instytucjonalnych wpływających na 
migrację, aż do ukazania skutków tych przemieszczeń (Massey 1999; Arango 2000).

Z polskich opracowań teoretycznych dotyczących migracji należy wymienić 
prace Sztompki (2000), Okólskiego (2004), Slany, Małek (2005), Bijaka (2006), 
Janickiego (2007). Na uwagę zasługuje opracowanie Górnego i Kaczmarczyka 
(2003) będące próbą syntezy znanych teorii migracyjnych oraz prezentacją mo-
deli wyjaśniających, umożliwiających kompleksowe spojrzenie na kwestię mobil-
ności terytorialnej. Szeroki dorobek tej dziedziny autorzy podzielili na trzy części 
poświęcone kolejno koncepcjom odnoszącym się do poziomu makrospołecznego, 
mezospołecznego oraz mikrospołecznego. W ujęciu geograficznym w analizie za-
chowań migracyjnych najważniejszą rolę odgrywa badanie różnic między miej-
scem pochodzenia migranta a lokalizacją docelową migracji, przy czym w szcze-
gólności zwraca się uwagę na cechy związane z  warunkami i  poziomem życia 
(Górny, Kaczmarczyk 2003; Bijak i in. 2004). 

Teoretyczne aspekty wyjaśniania migracji poruszane były także przez Lee 
(1966) i Stouffera (1940), którzy skupiali się na relacjach między strumieniami 
migracji a fluktuacjami gospodarczymi. Kwestie związane z ekonomiczną teorią 
migracji podjęte zostały w pracach Thomasa (1972), Muellera (1982) i Borjas’a 
(1989). Ujęcie neoklasyczne tej teorii zakłada, że migracja jest wynikiem zróż-
nicowanych stawek płac, a zatem może być traktowana jako czynnik wyrównu-
jący te różnice. Z kolei Wallerstein (1997) twierdzi, że migracja jest naturalną 
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konsekwencją rozwoju kapitalizmu oraz opiera się na zróżnicowaniu poziomu 
życia występującym między krajami bogatymi (centrum) a biednymi (peryferie) 
i pośrednimi (semiperyferie). Mechanizmy rządzące systemem kapitalistycznym 
powodują wzrost zamożności w krajach bogatych i pośrednich, co powoduje mi-
gracje osób z peryferii do centrum (Kupiszewski 2002; Janicki 2007).

Pierwotnie badania migracji polegały na analizie danych ilościowych i spro-
wadzały cały proces migracji do modeli i wzorów matematycznych, a wyniki ana-
liz nie zawsze znajdowały potwierdzenie w  rzeczywistości (Zipf 1946; Ander-
son 1955). Na uwagę zasługuje opracowanie Jaźwińskiej (2000), która z punktu 
widzenia socjologa analizuje przydatność metod ilościowych w  badaniach nad 
migracjami. Wraz z  rozwojem innych dziedzin nauki pojawiło się wiele metod 
jakościowych, które następnie zostały zaadaptowane do badań nad migracjami. 
Zastosowanie metod jakościowych pozwoliło na ukazanie nie tylko skali zjawi-
ska, lecz także wskazywało przyczyny migracji. Kwestie wykorzystania metod 
jakościowych w badaniach nad migracjami zostały poruszone w pracach: Anto-
niewskiego i  in. (2000), Górnego (1998), Kupiszewskiego (2002, 2004), Kupi-
szewskiej, Kupiszewskiego (2005), Starka (2007).

Metodologia badań migracji międzynarodowych była dosyć często poruszana 
w literaturze przedmiotu. Do opracowań, które zawierają podstawowe zmienne 
i wskaźniki opisujące ruch migracyjny, można zaliczyć prace: Kosińskiego (1967), 
Jagielskiego (1977), Długosza (1979), Holzera (1999), Jędrzejczyka (2001). Jed-
nak w literaturze przedmiotu niewiele jest prac poświęconych metodom klasyfi-
kacji ruchu migracyjnego ludności zarówno w odniesieniu do migracji wewnętrz-
nych, jak i międzynarodowych. Na wyróżnienie zasługuje technika typografów, 
zaproponowana przez Długosza (1992), która może być z powodzeniem stoso-
wana przy klasyfikacji ruchów migracyjnych ludności na danym terenie. Z kolei 
Biswas i McHardy (2004) zaproponowali wskaźnik do mierzenia bilansu dwu-
stronnych migracji na poziomie regionalnym i europejskim. 

Współczesne migracje międzynarodowe najczęściej rozpatrywane były w kon-
tekście stanu, dynamiki migracji i mobilności przestrzennej ludności oraz wpływu 
migracji na rozwój ekonomiczno-gospodarczy. Do prac opisujących przemiesz-
czenia ludności w Europie można zaliczyć następujące opracowania: King (1993), 
Zlotnik (1999), Ibryamova (2002), Kaczmarczyk, Okólski (2005a), Zimmermann 
(2005), Okólski (2007) oraz Bonifazi i  in. (2008). Szczególnym zainteresowa-
niem naukowców cieszyły się migracje z krajów wysyłających migrantów, czyli 
z krajów Europy Środkowo-Wschodniej, zarówno przed rozszerzeniem Unii Eu-
ropejskiej, jak i po (Stola 1998; Frejka i in. 1999; Stola, Wallace 2001; Dustmann 
i  in. 2003; Wallace, Vincent 2007). Nowe spojrzenie na kwestie europejskich 
migracji międzynarodowych zaproponował w  swojej pracy King (2002), który 
twierdził, że obecni migranci różnią się od tych z lat wcześniejszych (po II wojnie 
światowej) i  charakteryzują się bardziej skomplikowaną strukturą. Dlatego za-
proponował nową typologię migracji międzynarodowych. 

Drugie ujęcie migracji międzynarodowych jest o  tyle istotne, że w  dużym 
stopniu oddziałują one nie tylko na stan gospodarki, rynek zatrudnienia, bez-
robocie, zarobki, ale także potencjalnie na nierówności gospodarcze w różnych 
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krajach (Kahanec, Zimmermann 2008a, b). Wpływ migracji na rynek pracy kraju 
przyjmującego zbadali m.in.: Chiswick i  in. 1992, Chapman, Cobb-Clark 1999, 
Chiswick, Miller 2002, Borjas 2003, Constant, Zimmermann 2008). Z kolei prze-
mieszczenia wysoko wykwalifikowanych pracowników w Europie zostały poru-
szone m.in. w pracach Salta (1992) oraz Salta, Forda (1993).

Przez długi okres międzynarodowe migracje ludności były pomijane w pol-
skich badaniach geograficznych. Głównym powodem była niska (rejestrowana) 
skala tego zjawiska w okresie socjalizmu, wynikająca z prowadzonej polityki pań-
stwa (Kaczmarczyk 2005). Zmiany na tym polu badań nastąpiły w okresie trans-
formacji systemowej. Wtedy to pojawił się szereg opracowań poświęconych tej 
tematyce. Problem migracji międzynarodowych Polaków w okresie transformacji 
systemowej został poruszony przez Morawską (2001), która szczegółowo opi-
suje mechanizm migracji w latach 90. XX wieku w Polsce. Warto zwrócić uwagę 
także na prace Okólskiego (1993), Iglickiej i in. (1996), Jaźwińskiej, Okólskiego 
(2001), Sakson (2002). Migracje Polaków do innych krajów europejskich, przed 
akcesją Polski do Unii Europejskiej, zostały omówione przez Korczyńską (2003).

Sporo miejsca w literaturze przedmiotu zostało poświęcone najnowszym mi-
gracjom z Polski, tj. po akcesji do Unii Europejskiej. Jedną z pierwszych prac na 
ten temat jest opracowanie Iglickiej i Weinar (2005), które stanowi wstępną ocenę 
sytuacji dotyczącej strumieni migracyjnych do i z Polski po 1 maja 2004 roku. Inne 
prace w tym ujęciu najczęściej przedstawiały skalę emigracji oraz regionalne różni-
ce w migracjach wraz z szerokim opisem cech demograficzno-społecznych migran-
tów (Kłos 2006; Okólski, Kaczmarczyk 2006; Śleszyński 2006; Wiśniewski, Dusz-
czyk 2006; Lipińska 2007; Fihel, Kaczmarczyk 2008; Grabowska-Lusińska, Okólski 
2008, 2009; Kaczmarczyk 2008a, b; Tyrowicz 2008; Zborowski, Gałka 2008). 

Przestrzenna dystrybucja nowych imigrantów z Polski w Irlandii przedstawio-
na została w pracy Gilmartin i Mills (2008). Badania te dowiodły, że podobnie jak 
w innych krajach, Polacy koncentrują się w dużych miastach oraz w ich strefach 
podmiejskich. Z kolei rola i funkcjonowanie Polaków na irlandzkim rynku pra-
cy były przedmiotem zainteresowań m.in. Doyla i  in. (2006), Kropiwiec, King- 
O’Riain (2006), Radiukiewicz (2006), Grabowskiej-Lusińskiej (2007). King- 
O’Riain (2008), w nawiązaniu do teorii transnacjonalizmu, podzieliła imigrantów 
na zarobkowych, uczących się i transnarodowych (trampolinowych), którzy nowy 
kraj traktują jako przystanek w dalszej migracji. Sposoby komunikowania się oraz 
sieci społeczne Polaków w Dublinie poruszane były przez Komito i Bates (2009), 
a jakość życia Polaków w Irlandii badali Nolka i Nowosielski (2009).

Dopełnieniem obrazu współczesnych międzynarodowych ruchów migracyj-
nych w Polsce są prace poświęcone imigracji. Literatura badająca to zjawisko jest 
jednak uboga, a większość prac koncentruje się na ukazaniu kierunków i  skali 
imigracji (Głąbicka, Sakson 1997; Grzymała-Kazłowska, Okólski 2003; Jaźwińska 
2006; Napierała 2006; Czerwińska 2007). Pomimo małej liczby prac z tego za-
kresu jest kilka pozycji dotyczących problemu imigracji (np. Grzymała-Kazłowska 
2002; Grzymała-Kazłowska 2004; Grzymała-Kazłowska, Piekut 2007), które opi-
sują rozmieszczenie i  funkcjonowanie imigrantów w aglomeracji warszawskiej. 
Na uwagę zasługują opracowania poświęcone wpływom imigracji na lokalne 
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i  regionalne rynki pracy w Polsce. Tematyka ta szczegółowo została omówiona 
przez zespół naukowców z Ośrodka Badań nad Migracjami Uniwersytetu War-
szawskiego, którzy w ramach projektu pt. „Polityka migracyjna jako instrument 
promocji zatrudnienia i ograniczania bezrobocia” analizowali problem imigran-
tów nie tylko pod kątem popytu na pracę cudzoziemskich pracowników, ale także 
badali opinię polskich pracodawców o  cudzoziemskich pracownikach oraz ich 
integrację kulturową. Podobne kwestie poruszone zostały w pracy Gmaj (2005), 
w której autorka przedstawiła opinie i doświadczenia polskich pracodawców, do-
tyczące rejestrowanego i nierejestrowanego zatrudnienia cudzoziemców w Pol-
sce. Ponadto do prac z  tego zakresu można zaliczyć dokonania Grzymały-Kaz-
łowskiej (2005) oraz Iglickiej i Weinar (2002). Górny i Kępińska (2005) ukazują 
wpływ polsko-ukraińskich małżeństw na migracje między Polską a Ukrainą. Na-
tomiast Kępińska (2001) dodatkowo wyjaśnia ich mechanizm działania.

Ciekawych wniosków na temat zjawiska drenażu mózgów z Polski oraz z in-
nych krajów Europy Środkowo-Wschodniej i  Południowej dostarczają: Hrynie-
wicz i  in. (1992, 1997); Barteczko (2006); Glytsos (2006), Ivakhnyuk (2006); 
Parkhomenko (2006). Z najnowszych badań wynika, że otwarcie granic wpłynę-
ło na wzrost emigracji wysokiej klasy specjalistów nie tylko z Polski, ale także 
z innych krajów położonych w tej części Europy (Kaczmarczyk, Okólski 2005b; 
Kaczmarczyk 2006). 

Ostatnio coraz więcej autorów porusza problem migracji powrotnych Polaków 
(Fihel i in. 2006; Górny, Osipovic 2006; Fihel i in. 2008; Frelak, Roguska 2008). 
Migracje powrotne uchodźców polskich po 1989 roku przedstawione zostały 
przez Klinthälla (2007). Badania Papademetriou i  in. (2009) pokazują wpływ 
kryzysu gospodarczego na przemieszczenia różnych typów migrantów (m.in. ro-
dzinnych, zarobkowych, wysoko wykwalifikowanych, nisko wykwalifikowanych 
oraz uchodźców i azylantów).

W polskiej literaturze przedmiotu niewiele jest prac poświęconych najnow-
szym migracjom Polaków do Wielkiej Brytanii, a te, które istnieją, w bardzo ogól-
ny sposób podchodzą do tego zjawiska i  koncentrują się głównie na ukazaniu 
skali emigracji oraz przedstawieniu cech społeczno-demograficznych migrantów 
(Kępińska 2007; Milewski, Ruszczak-Żbikowska 2008). Podobny zakres tema-
tyczny prezentują badania brytyjskich naukowców, które w dużej mierze skupiają 
się na skali zjawiska oraz charakterystyce społeczno-ekonomicznej Polaków na 
tle imigrantów z pozostałych krajów Europy Środkowo-Wschodniej (Sriskandara-
jah 2004; McKay, Winkelmann-Gleed 2005; Sriskandarajah i in. 2005, 2007; Pillai 
2006; Salt 2007; Spencer i in. 2007; Chappell i in. 2008; Trevena 2009). Pojawi-
ły się również pojedyncze studia przypadków, które charakteryzują migrantów 
w poszczególnych miastach Wielkiej Brytanii (Vershinina i in. 2009).

W polskiej literaturze przedmiotu w  zasadzie nie ma badań dotyczących 
przestrzennej dystrybucji Polaków w Wielkiej Brytanii. W brytyjskiej zaś temat 
ten również nie cieszył się zbyt dużym zainteresowaniem. Niewiele prac poru-
sza kwestie dostępności mieszkaniowej i  warunków mieszkaniowych Polaków 
w Wielkiej Brytanii. Istniejące badania z tego zakresu dowodzą, że w większości 
przypadków Polacy zajmują mieszkania lub domy prywatne, natomiast w bardzo 
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małym stopniu korzystają z budownictwa społecznego (Robinson, Reeve 2006; 
Robinson 2007; Robinson i in. 2007; Rutter, Latorre 2009). Powodem jest sto-
sunkowo wysoki dochód w porównaniu z głównymi grupami użytkowników bu-
downictwa społecznego oraz mała liczba posiadanych dzieci (Pollard i in. 2008). 

Badania oddziaływania najnowszych migracji na gospodarkę brytyjską dowio-
dły, że duży napływ imigrantów nie miał negatywnego wpływu na rynek pracy, 
wręcz przeciwnie, przyczynił się m.in. do spadku inflacji, zwiększenia handlu oraz 
zmniejszenia skali bezrobocia. Powodem tego była duża mobilność przestrzen-
na oraz sektorowa nowych imigrantów, którzy doskonale wkomponowywali się 
w brytyjski rynek pracy (Dustmann i  in. 2005; Portes, French 2005; Anderson 
i in. 2006; Drinkwater i in. 2006; Ernst, Young 2006; Gilpin i in. 2006; Blanch-
flower i in. 2007; Fihel, Piętka 2007; Portes i in. 2007; Iglicka 2008; Jayaweera, 
Anderson 2008; Reed Latorre 2008).

Wiele cennych informacji o  funkcjonowaniu polskich imigrantów w brytyjskim 
społeczeństwie dostarczają badania socjologiczne. Temat migracji Polaków do Wiel-
kiej Brytanii był przedmiotem analiz socjologów już w latach 50. XX wieku. Zubrzycki 
(1956, 1988) był pierwszym socjologiem, który opisał proces integracji i dostosowy-
wania się polskich powojennych uchodźców do warunków brytyjskich. Opracowanie 
to stanowi bardzo rzetelne studium procesu adaptacji polskich emigrantów do nowej, 
brytyjskiej rzeczywistości. Z kolei badania Sworda (1996) wskazują na konflikty spo-
łeczne między różnymi pokoleniami Polaków mieszkających w Wielkiej Brytanii. Kon-
tynuację tej tematyki znajdujemy w opracowaniach Garapicha (2006a, b, 2008a, b), 
który analizował kwestie tożsamości społecznej oraz etniczności Polaków w Wielkiej 
Brytanii. Zróżnicowanie demograficzno-społeczne polskich grup w Wielkiej Brytanii 
poruszane było również przez innych autorów (Sword i in. 1989; Boski 1992; Düvell 
2004; Drinkwater i in. 2006a, b; Ryan i in. 2008, 2009; Galasińska, Kozłowska 2009). 
Zainteresowaniem cieszyły się także losy polskich kobiet, które wyemigrowały do 
Wielkiej Brytanii przed akcesją Polski do Unii Europejskiej (Coyle 2007). 

Pewnym uzupełnieniem badań geograficznych i socjologicznych nad migracja-
mi międzynarodowymi Polaków do Wielkiej Brytanii są opracowania historyczne. 
Uwarunkowania polityczne, liczebność, rozmieszczenie, organizacja życia polskiej 
diaspory na emigracji w różnych okresach przedstawione zostały w pracach m.in. 
Byczkowskiego (1990) i Radzika (2001). Dużym zainteresowaniem naukowców 
cieszyły się dzieje emigracji polskiej w Wielkiej Brytanii w czasie II wojny świa-
towej oraz po jej zakończeniu (Hułas 1996; Wolsza 1998; Fiszke 1999; Habielski 
1999; Machcewicz 1999). Działalnością oświatową Polaków mieszkających w An-
glii zajmował się Radzik (1986, 1991). Wśród prac z tego zakresu można wymie-
nić także opracowania Czaykowskiego i Sulika (1961) oraz Tarki (2005). 

Jak wynika z  przeglądu literatury, wiele opracowań dość powierzchownie 
analizuje zagadnienia związane z poakcesyjnymi migracjami Polaków do Wiel-
kiej Brytanii, zwłaszcza w kwestii relacji społecznych. Brak bardziej szczegóło-
wych studiów dotyczących m.in. przestrzennej dystrybucji polskich imigrantów 
w Wielkiej Brytanii i Londynie oraz ich relacji z regionem pochodzenia. Potrzeba 
kompleksowych, a  jednocześnie szczegółowych badań migracji oraz funkcjono-
wania Polaków w przestrzeni społecznej Londynu wydaje się uzasadniona. 



2. Migracje zagraniczne ludności w kontekście 
wybranych koncepcji teoretycznych i ujęć 
modelowych

2.1. Wprowadzenie

Odkąd ludność wkroczyła w erę mobilności, czyli ponad 100 lat temu, naukowcy 
z różnym skutkiem próbowali wyjaśniać fenomen migracji. Geografia, ekonomia, 
demografia i socjologia są dyscyplinami, które mają najlepsze podstawy do badań 
mobilności przestrzennej ludności. Już w  latach 60. XX wieku socjolog Jansen 
(1969) stwierdził, że migracje są problemem wielu dyscyplin naukowych i do-
tyczą przede wszystkim geografii, ponieważ są przemieszczaniem się ludności 
w przestrzeni oraz zmieniają środowisko krajów wysyłających i przyjmujących; 
są również problemem demograficznym, ponieważ zmieniają strukturę popu-
lacji krajów imigracyjnych i  emigracyjnych; ekonomicznym, ponieważ migracje 
robotników wpływają na gospodarkę regionów; politycznym, gdyż poszczegól-
ne rządy mogą chcieć kontrolować międzynarodowe ruchy migracyjne obywateli 
lub uchodźców. Migracje są także przedmiotem badań socjologów i psychologów, 
gdyż poruszają zagadnienia związane z procesem podejmowania decyzji.

Efektem prac naukowców było pojawienie się szeregu modeli, koncepcji, 
schematów wyjaśniających, generalizacji, indywidualnych poglądów i  tylko kil-
ku teorii migracyjnych (Arango 2000) (ryc. 3). W konsekwencji w ciągu ponad 
100-letniej tradycji badań migracyjnych nie powstała żadna generalna teoria wy-
jaśniająca problem mobilności ludności. Możemy natomiast stwierdzić, że więk-
szość obecnie funkcjonujących teorii migracyjnych jest w konsekwencji zbiorem 
różnorodnych koncepcji wyjaśniających (Arango 2000). Wiele z  tych koncepcji 
zostało stworzonych do objaśnienia zachowań ludzkich, a potem zaadaptowa-
nych do wyjaśniania migracji ludności. Jak twierdzą badacze tego zjawiska, brak 
jednej generalnej teorii wyjaśniającej nie do końca jest mankamentem. Okazuje 
się bowiem, że migracje ludności są na tyle złożonym problemem i przybiera-
ją tak różne formy, że nie sposób wskazać jednej wspólnej teorii wyjaśniającej, 
a sprowadzenie całego procesu mobilności do prostych twierdzeń, które dałyby 
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się zbadać empirycznie, byłoby po prostu błędem (Portes 1997; Massey i in. 1998; 
Arango 2000; Castles 2002; Castles 2008). 

Do lat 80. XX wieku migracje ludności były objaśniane przez dwa główne nur-
ty: neoklasyczne oraz historyczno-strukturalistyczne (podejście neomarksistow-
skie, teoria systemów światowych). Pod wpływem postmodernizmu dotychczaso-
we dwubiegunowe podejście w badaniu migracji zaczęło przybierać nowe formy. 
Nowe teorie charakteryzowały się większą synergią koncepcji objaśniających, 
zaczerpniętych z  różnych dyscyplin zajmujących się badaniem procesu mobil-
ności ludności. Poniżej zaprezentowane zostały najważniejsze teorie migracyjne 
w badaniach uwzględniających aspekty przestrzenne (teorie w ujęciu geograficz-
nym), ekonomiczne (teorie w ujęciu ekonomicznym) i społeczne (teorie w ujęciu 
społecznym).

2.2. Migracje międzynarodowe w badaniach 
geograficznych

2.2.1. Pierwsze prawa migracyjne

Prekursorem badań migracyjnych był Ravenstein, który w 1885 roku na łamach 
„Journal of the Statistical Society” ogłosił swoje prawa migracyjne. Inspiracją do 

Ryc. 3. Wybrane teorie i ujęcia modelowe migracji międzynarodowych w świetle wybra-
nych ujęć tematycznych

Fig. 3. Selected theories and modelling approaches for international migration in the con-
text of selected research themes 

Źródło: Bijak (2006, poszerzone).
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opublikowania tego dzieła była polemika z Williamem Farrem, który twierdził, że 
migracje nie mają żadnych swoistych praw. W odpowiedzi Ravenstein przeanali-
zował brytyjskie dane spisowe i sformułował prawa migracyjne, które brzmiały 
następująco (Ravenstein 1885; Lee 1966):
1. Wielkość strumienia migracyjnego jest odwrotną funkcją odległości, tzn. 

częstsze są migracje na krótkie dystanse. Jeśli odległość jest duża, wybierane 
są najczęściej duże centra handlowe lub przemysłowe (główne ośrodki ab-
sorpcji).

2. Migracja przebiega etapami w kierunku ośrodków o coraz wyższym poziomie 
rozwoju, tzn. pierwszy etap obejmuje migracje ludności wiejskiej do miast, po-
tem do innych – większych i lepiej rozwiniętych ośrodków miejskich, wreszcie 
poza granice kraju. Jednocześnie miejsca pracy na obszarach wiejskich mogą 
być zajęte przez ludność z bardziej peryferyjnych regionów.

3. Każdy przepływ wywołuje równoważny przepływ powrotny.
4. Mieszkańcy miast są mniej mobilni niż mieszkańcy wsi.
5. W migracjach na krótkie odległości dominują kobiety.
6. Technologia i postęp cywilizacyjny sprzyjają rozwojowi migracji.
7. Czynnikami, które powodują migracje ludności, są: złe lub uciążliwe prawa, 

wysokie podatki, niekorzystny klimat, nieodpowiednie otoczenie społeczne, 
przymus (handel niewolnikami, transport), ale żadna z tych przyczyn nie do-
równuje chęci poprawienia bytu materialnego.
Dyskusja, którą zapoczątkował Ravenstein, miała ogromny wpływ na postrze-

ganie migracji ludności oraz dalszy sposób badania tego zjawiska. Jak twierdzi 
Tobler (1995), od ponad 100 lat prawa Ravensteina w odniesieniu do wewnętrz-
nych migracji nie uległy większym zmianom. Ponadto uważał on, że pomimo po-
siadania dokładniejszych danych statystycznych oraz bardziej zaawansowanych 
narzędzi analitycznych, nie udało się odkryć niczego, co by wykraczało poza pra-
wa Ravensteina. Mimo to w kolejnych latach prawa Ravensteina zostały poważnie 
skrytykowane przez naukowców. Pojawiły się głosy, że ich autor podchodził zbyt 
indywidualistycznie do badań migracji, przez co jego prawa nie nawiązywały do 
szerszych uwarunkowań m.in. historycznych, które wpłynęły na skalę mobilno-
ści ludności (Castles, Miller 1993). Dodatkowo prawa nie brały pod uwagę roli 
czynników politycznych w sterowaniu ruchami migracyjnymi ludności. Chociaż 
obecnie prawa te straciły na znaczeniu, niemniej jednak ich autor zwrócił uwagę 
na dwa elementy, które z  perspektywy czasu nie uległy zmianom. Mianowicie 
Ravenstein podkreślił rolę modernizacji jako czynnika stymulującego przepływ 
ludności oraz dążenie do poprawy bytu materialnego, co oznacza, że migracje 
mają przeważnie zarobkowy charakter (Górny, Kaczmarczyk 2003). 

2.2.2. Modele grawitacyjne i ujęcia modelowe migracji

Modele i koncepcje wyjaśniające migracje ludności nawiązywały do dominujące-
go po II wojnie światowej w badaniach geograficznych nurtu scjentystycznego, 
który za jedyną wartościowo-poznawczą wiedzę uznawał tę nabytą w drodze do-
świadczenia (Chojnicki 1985; Runge 2007). Powszechną procedurą była adap-
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tacja metod matematyczno-statystycznych do badań nad migracjami oraz próba 
stworzenia jednolitych praw naukowych podobnych do tych, jakie funkcjonują 
w naukach przyrodniczych. Szereg modeli migracyjnych powstało w oparciu o za-
łożenia fizyki społecznej, która traktowała ludność jako zbiór cząsteczek, a prze-
mieszczenia ludności można było przedstawić za pomocą podstawowych praw fi-
zyki. W myśl założeń fizyki społecznej procesy migracji ludności i jej koncentracji 
w określonych miejscach wynikały bezpośrednio z grawitacyjnego oddziaływania 
istniejących skupisk ludności (Jagielski 1977; Janicki 2007). Wielkość strumieni 
migracyjnych jest więc wprost proporcjonalna do masy (liczby ludności) i  od-
wrotnie proporcjonalna do odległości, która była wyrażana w różnych jej znacze-
niach: fizycznym, ekonomicznym lub funkcjonalnym. Jak podaje Jagielski (1977), 
geograficzne modele migracyjne ze względu na ujęcie problemowe dotyczyły: 1) 
zagadnień związanych z rozmiarami lub natężeniem powiązań migracyjnych i od-
ległością (głównie modele Pareta i grawitacyjne), 2) charakterystyki przepływów 
migracyjnych między miejscami, 3) opisu mechanizmów zachowań przestrzen-
nych jednostek i grup (modele procesów decyzyjnych, modele procesów dyfuzji 
lub „urodzeń i dożycia”). 

Odległościowe modele oddziaływań migracyjnych zostały zbudowane na 
założeniu odwrotnej proporcjonalności liczby migrantów do odległości wędró-
wek, co ściśle nawiązywało do newtonowskiego prawa powszechnego ciążenia, 
mówiącego o tym, że siła ciążenia między dwiema masami jest wprost proporcjo-
nalna do ich wielkości i odwrotnie proporcjonalna do odległości między nimi. Dla-
tego w modelach grawitacyjnych liczba migrantów pomiędzy dwiema jednostkami 
jest tym większa, im większe są ich populacje, natomiast maleje wraz ze wzrostem 
odległości między nimi. Wartość wykładnika potęgowego była różna i według Ste-
warta (1941) wynosiła 2 (w pełnym nawiązaniu do prawa Newtona), a Zipf (1946) 
przyjął wykładnik równy 1. Z kolei Isard (1960) zaproponował wprowadzenie jako 
masy czynników ekonomicznych (wielkości zatrudnienia lub dochodu). Odległość 
jego zdaniem powinna być mierzona w  przestrzeni euklidesowej lub wyrażona 
funkcjonalnie (powinno się brać pod uwagę strukturę sieci komunikacyjnej, czas 
oraz koszty transportu). Z kolei Lowry (1966) zbudował model grawitacji w opar-
ciu o  relację między migracją a  wskaźnikiem bezrobocia, wielkością zarobków, 
liczbą pracujących w  zawodach nierolniczych oraz w  wojsku. Cechy te odniósł 
zarówno do regionów wysyłających, jak i przyjmujących migrantów.

Teoria sposobności pośrednich (intervening opportunity) autorstwa Stouf-
fera (1940) zakładała, że kluczowym elementem w badaniu mobilności ludności 
jest nie tyle odległość fizyczna, ile rozmieszczenie ludności. Stouffer (1960) twier-
dził, że wbrew opinii nie istnieje bezpośrednia zależność pomiędzy odległością 
a wielkością strumienia migracyjnego. Według niego „liczba osób przenoszących 
się na daną odległość jest wprost proporcjonalna do liczby sposobności pośred-
nich (intervening opportunities), czyli «nadarzających się okazji», a odwrotnie pro-
porcjonalna do liczby sposobności pośrednich”, rozumianych jako alternatywne 
miejsca docelowe, które konkurują ze sobą w przyciąganiu migrantów. To ozna-
cza, że im więcej tego typu miejsc pomiędzy dwoma analizowanymi obszarami, 
tym przepływ ludności między nimi mniejszy (Stouffer 1960). Zdaniem wielu 
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badaczy zastosowanie tej teorii do badań innych migracji niż wewnątrzmiejskie 
nie jest w pełni zadowalające. Kwestią dyskusyjną jest definiowanie sposobności 
pośrednich, które mogą oznaczać jakikolwiek czynnik hamujący dalszy przepływ 
migrantów do wyznaczonego ośrodka. Testowanie modelu na danych empirycz-
nych dowiodło, że na ogół liczba sposobności pośrednich jest lepszym miernikiem 
odległości niż odległość fizyczna (Galle, Taeuber 1966; Wydacki 1975).

Modele przepływów migracyjnych nawiązują do modelu przepływów 
między gałęziowych (nakładów i wyników), określanego też modelem W. Leon-
tiefa. Zajmują się one powiązaniami migracyjnymi i wyznaczają parametry każ-
dego oddziaływania jako elementu całości. Stosowane były głównie do badań 
międzyregionalnych przepływów siły roboczej oraz migracji wewnątrzmiejskich 
(Jagielski 1977). Modele te są z reguły bardzo skomplikowane i wymagają znajo-
mości matematyki. 

Z kolei model Markowa ujmuje migracje jako stacjonarny proces stocha-
styczny. Oznacza to, że przepływy ludności między dwoma obszarami są wyraża-
ne prawdopodobieństwem zmian stanów w czasie (np. zmianami odsetka emi-
grujących z jednej miejscowości do innej w ciągu roku). Przy czym w tego typu 
modelach każdy z następnych stanów łączy się z ostatnim momentem i nie od-
nosi się do wcześniejszych dat. Zastosowanie łańcuchów Markowa w modelach 
migracyjnych ma sens tylko wtedy, gdy migracje tworzą system zamknięty i gdy 
prawdopodobieństwo migracji nie ulega poważniejszym zmianom w czasie. To 
oznacza, że mogą być używane głównie do modelowania migracji wewnętrznych 
ludności (Jagielski 1977). 

W drodze rozbudowywania i udoskonalania modeli grawitacyjnych powstała 
koncepcja Wilsona, która, w  odróżnieniu od wcześniejszych modeli, opierała 
się na formule matematycznej wyprowadzonej z zasady maksymalizacji entropii 
(Wilson 1967, 1970). Ten bardziej zaawansowany model zakładał, że interakcje 
pomiędzy dwoma regionami (łącznie z migracją) dążą do maksymalizacji entropii 
całego układu osadniczego (regionalnego). Maksymalizacja entropii odbywa się 
na drodze ustalenia oddziaływań, które są zależne od odległości pomiędzy dwo-
ma ośrodkami (Bijak 2006 ).

Do kolejnej grupy modeli zaliczyć należy dyfuzyjne modele migracji, za po-
mocą których badano sposoby podejmowania decyzji o emigracji przez migranta 
(Wolpert 1966). Pionierem tego typu badań był Torsten Hägerstrand, który zbu-
dował model w oparciu o  zasadę, że każde przemieszczenie może być potrak-
towane jako wynik dwóch kolejnych zdarzeń losowych: 1) wyróżniania wśród 
ogółu mieszkańców jakiegoś obszaru osoby, która staje się migrantem oraz 2) 
prawdopodobieństwa wyboru kierunku i odległości migracji. Obydwa prawdopo-
dobieństwa są funkcjami cech osobistych migrantów oraz charakterystyki miejsc 
i  powinny być ustalone przy wykorzystaniu pewnych hipotez (Jagielski 1977). 
Na podstawie tych elementów konstruowano macierze i za pomocą aparatu liczb 
losowych ustalano prawdopodobieństwa wystąpienia migracji. 

Z kolei modele decyzyjne opierały się na innych zasadach niż modele gra-
witacyjne. Wychodząc z  założenia, że migrant postępuje racjonalnie, metodą 
programowania liniowego określano odstępstwa (decyzje nieracjonalne) od 
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optymalnych. Następnie metodą korelacji wielorakiej badano, które czynniki (np. 
struktura wieku, płci) wpłynęły na odchylenia od normy w danym rejonie (Ja-
gielski 1977). Inne podejście zaproponował Wolpert (1964, 1965, 1967), który 
twierdził, że człowiek nie postępuje racjonalnie. Według niego decyzję o wyjeź-
dzie podejmuje każdy, kto stwierdził, że użyteczność nowego miejsca jest większa 
od obecnego. Osoby, które nie wyjechały, były traktowane jako migranci, którzy 
odłożyli decyzję o wyjeździe w czasie. W modelu Wolperta kluczowe znaczenie 
ma percepcja oraz wartościowanie środowiska. Nawiązując do zasad behawio-
rystycznych, zakładał on, że wnioski dotyczące dużej populacji, mogą być au-
tomatycznie przenoszone na poziom badań jednostek. Kierował się zasadą, że 
w pewnych warunkach określone typy osób na podaną informację reagują w bar-
dzo podobny sposób. Modele tego typu są wykorzystywane z powodzeniem do 
prognozowania zjawisk migracyjnych. 

Pomimo dużego rozwoju technik matematyczno-statystycznych mode le 
grawitacyjne i pozostałe ujęcia modelowe migracji w badaniach geo  graficzno-
przestrzennych nie stały się ważnym narzędziem analitycznym. Głównym powo-
dem była bardzo złożona struktura modeli operacyjnych, co wiązało się z trud-
nościami w doborze wag, wykładnika potęgowego i funkcji (Mikkonen, Louma 
1999). Minusem był również brak odpowiednich danych statystycznych pozwa-
lających na dokładną analizę zjawiska. Obecnie modele migracyjne są traktowa-
ne jako wyznacznik pewnego sposobu badania migracji ludności. Podstawowym 
zarzutem kierowanym pod adresem tego ujęcia był sposób postrzegania migran-
tów. Wielu naukowców traktowało migrantów w sposób analogiczny do zagad-
nień redystrybucji masy towarowej. Pojawiły się także głosy, że modele migra-
cji powinny służyć jedynie do zarządzania przepływami ludności i powinny być 
podporządkowane celom gospodarczym (Jagielski 1977). Niemniej jednak zaletą 
modeli był wysoki stopień ich generalizacji, który pozwalał analizować mobilność 
w perspektywie mikroskalowej (Górny, Kaczmarczyk 2003). 

2.2.3. Teoria przejścia Zelinsky’ego

Nieco inne podejście do wyjaśniania migracji ludności odnaleźć można w teorii 
przejścia migracyjnego, zaproponowanej przez Zelinsky’ego (1971), który mo-
bilność ludności analizował w  szerszym zakresie, odnosząc się m.in. do teorii 
przejścia demograficznego oraz teorii modernizacji (Haas 2008). Zakładał on, że 
dzięki modernizacji i szeroko pojętym zmianom społecznym (zmiany kulturalne, 
mentalne, struktury zawodowej i wykształcenia itp.) zmieniają się także wzorce 
mobilności przestrzennej ludności. Częstotliwość migracji, kierunki wyjazdów, 
kategorie migrantów zmieniają się w zależności od tego, w której fazie rozwoju 
znajduje się społeczeństwo. Zelinsky zakładał, że proces zmian jest nieodwracal-
ny, tzn. przebiega od społeczeństw tradycyjnych do społeczeństw nowoczesnych, 
charakteryzujących się swobodą i szybkością przemieszczania się w przestrzeni 
społecznej i geograficznej (Górny, Kaczmarczyk 2003; Bijak 2006; Haas 2008). 
Bardzo ważnym elementem w teorii przejścia migracyjnego jest informacja, która 
została uznana za czynnik wzmacniający modernizację. Informacja (rozumiana 
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też jako rozwój technologii informatycznych) ma prowadzić do wyspecjalizowa-
nia się nowoczesnego społeczeństwa. Zelinsky wyróżnił 5 faz transformacji mi-
gracyjnej społeczeństw (ryc. 4):
1. faza społeczeństwa tradycyjnego – migracje ludności odbywają się spora-

dycznie lub mają charakter cyrkulacyjny w ramach dobrze znanej przestrzeni 
społecznej; niski poziom migracji wynika m.in. z ograniczeń transportowych, 
norm społecznych, silnych więzi rodzinnych, ograniczeń mentalnych oraz nie-
wielkich możliwości finansowych;

2. faza wczesnej transformacji – następuje wzrost wszystkich form mobilności 
ludności (cyrkulacyjnych, kolonizacyjnych, ze wsi do miast, międzynarodo-
wych); powodem wędrówek jest przede wszystkim przeludnienie wsi oraz 
proces industrializacji; 

3. faza późnej transformacji – w dalszym ciągu występują wszystkie formy mo-
bilności, jednak znaczącą przewagę mają te o charakterze cyrkulacyjnym; czyn-
nikiem sprawczym jest wzrost nierówności społeczno-ekonomicznych między 
miastami a regionami; w tej fazie następuje rozwój nieekonomicznych  
form mobilności ludności – wyjazdy turystyczne;

4. faza społeczeństwa nowoczesnego – większego znaczenia nabierają migracje 
z  miast do miast oraz migracje w  obrębie aglomeracji; nowym elementem 
jest imigracja siły roboczej z krajów słabiej rozwiniętych oraz pojawienie się 
mechanizmów prawnych służących ograniczeniu możliwości osiedlenia się 
tej ludności w kraju docelowym na stałe; w ruchu międzynarodowym dużą 
rolę zaczyna pełnić mobilność osób dobrze wykształconych i  specjalistów; 
w związku z czym rozwija się mobilność cyrkulacyjna; 

5. faza społeczeństwa postnowoczesnego – będąca bardziej prognozą niż analizą 
wcześniejszych zjawisk. W fazie tej społeczeństwo cechuje się bardzo wyso-
kim poziomem rozwoju technologii informatycznych (dostęp do Internetu, 
systemy komunikowania się), które pozwalają na ograniczenie mobilności 
ludności. To oznacza, że mobilność czasowa i stała przestaną być opłacalne 
w ekonomicznym sensie, rozwijają się w dalszym ciągu migracje cyrkulacyjne 
(Zelinsky 1971).
Teoria przejścia migracyjnego była jedną z bardziej ogólnych teorii. Do jej za-

let można zaliczyć umiejscowienie mobilności ludności w szerszym kontekście. 
Próbowała połączyć szereg różnych form migracji ludności (wewnętrzne i między-
narodowe, długo- i krótkookresowe) w jedną koncepcję, co przyczyniło się do jej 
uniwersalizmu, który później stał się głównym powodem krytyki (Findlay i  in. 
1989; Gawryszewski 1989; Haas 2008). Zelinsky twierdził, że rozwój każdego spo-
łeczeństwa przebiega w taki sam sposób, co wiąże się z istnieniem jednego wzorca 
zmian mobilności ludności. Kontrowersje wzbudziło także podstawowe założenie, 
że społeczeństwa tradycyjne we wczesnych fazach rozwoju charakteryzowały się 
niską mobilnością. Jak się okazało, istnieje wiele przykładów obalających ten po-
gląd (Moch 1996). Z kolei Kupiszewski (2002) zauważył, że teoria przejścia migra-
cyjnego pomijała suburbanizację oraz kontrurbanizację, które są charakterystycz-
ne dla społeczeństw zaawansowanych. Pomimo wielu słów krytyki teoria przejścia 
migracyjnego dużo wniosła do badań nad migracjami międzynarodowymi.
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Ryc. 4. Relacja wielkości różnych typów migracji i zmian ruchu naturalnego
Fig. 4. Magnitude of various types of migration versus natural population growth
Źródło: opracowanie własne na podstawie Zelinsky (1971) i Jerczyński (1998).
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2.3. Migracje międzynarodowe w świetle badań 
ekonomicznych

Wiele teorii migracyjnych zostało sformułowanych w  oparciu o  dorobek nauk 
ekonomicznych. Chociaż kwestie migracji ludności nie były w specjalny sposób 
akcentowane w najważniejszych teoriach ekonomicznych, pośrednio stały się one 
dominującym kierunkiem wyjaśniania przyczyn mobilności przestrzennej ludno-
ści. Teorie ekonomiczne rozpatrywały migracje ludności w kontekście międzyna-
rodowego przepływu kapitału i środków produkcji, a za główny powód migracji 
uznawały czynniki ekonomiczne (przede wszystkim zróżnicowanie stawek płac). 
W nawiązaniu do koncepcji homo oeconomicus migrant w świetle ekonomicznych 
teorii migracyjnych traktowany był jako osoba racjonalna, dokonująca świadomej 
decyzji o migracji i dążąca do maksymalizacji zysków wynikających z przemiesz-
czenia. Decyzja była zatem wypadkową indywidualnej kalkulacji potencjalnych 
ekonomicznych zysków i  kosztów ewentualnego przemieszczenia. Jak twierdzi 
Woods (1982), pozamonetarne koszty migracji (np. psychologiczne, socjologicz-
ne) w teoriach ekonomicznych były z reguły pomijane. W większości przypadków 
ekonomiczne teorie migracyjne skupiały się na wyjaśnianiu przyczyn oraz konse-
kwencji wystąpienia migracji pracowniczych. 

2.3.1. Teoria klasyczna

Teoria klasyczna powstała w połowie XIX wieku i traktowała migrację jako śro-
dek do osiągnięcia przestrzennej równowagi ekonomicznej (Olsson 1965; Janicki 
2007). Uważała migranta za czynnik równoważący rynki pracy w obu krajach. 
W świetle założeń teorii klasycznej migrant dąży do maksymalizacji dochodów, 
dysponuje pełną wiedzą o możliwych do osiągnięcia zyskach, pracownicy mają 
jednakowe kwalifikacje i potrzeby. Teoria ta zakładała również swobodę przepły-
wu osób (nie ma barier dla migracji). 

Taki punkt widzenia z perspektywy czasu okazał się nierealny ze względu m.in. 
na fakt istnienia migracji do obszarów o niskich dochodach. Podważono także za-
łożenie, że migracje odbywają się bez pokonywania barier (Sjaastad 1962). 

2.3.2. Teoria neoklasyczna w ujęciu makroekonomicznym 
i mikroekonomicznym

Za jedną z pierwszych neoklasycznych teorii migracyjnych uważa się pracę Lewi-
sa (1954), który dowodził konieczności wystąpienia migracji na obszarach silnie 
rozwiniętych gospodarczo. Nowoczesne sektory gospodarki mogły się rozwijać 
dzięki imigracji taniej siły roboczej z krajów o dominacji tradycyjnych sektorów 
gospodarki. Te z kolei, pozbywając się nadwyżek siły roboczej, zyskiwały bodziec 
do dalszego rozwoju i modernizacji (Arango 2000; Janicki 2007). Migracje w ta-
kim ujęciu były korzystne dla obu regionów. Na bazie tej teorii rozwinęły się 
kolejne, w których przy zastosowaniu różnych zmiennych ekonomicznych pró-
bowano wyjaśniać przyczyny migracji ludności. Przy czym należy wspomnieć, że 
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teorie te ujmowały zjawisko mobilności siły roboczej w dwóch głównych nurtach: 
makro- i mikroekonomicznym.

W ujęciu makroekonomicznym neoklasyczna teoria migracji wyjaśniała 
przyczyny migracji między obszarami o niedoborze i nadmiarze siły roboczej (Le-
wis 1954). Różnica płac realnych w obu krajach była uważana za czynnik spraw-
czy przepływu ludności z krajów o nadwyżce siły roboczej i niskich płacach do 
krajów o niedoborze siły roboczej i wysokich płacach. Kapitał zaś migruje w prze-
ciwnym kierunku. W ten sposób w pewnym momencie (w doskonałym modelu 
ekonomicznym – model Heckscher-Ohlin) dochodzi do wyrównania stawek płac 
realnych w obu krajach, przez co skala migracji teoretycznie maleje (Ranis, Fei 
1961; Borjas 1989; Massey i in. 1993; Bauer, Zimmerman 1995; Jennissen 2003). 
Teoria ta doczekała się licznych udoskonaleń poprzez modyfikację istniejących 
i wprowadzanie nowych zmiennych ekonomicznych do modelu. Harris i Todaro 
(1970) stworzyli model, który dopasowany był do migracji o kierunku wieś–mia-
sto. Opierał się on na założeniu, że na podjęcie decyzji o migracji mają wpływ nie 
tyle same różnice płac, ile oczekiwane różnice w dochodach pomiędzy obszarami 
wiejskimi i miejskimi. Oznacza to, że decyzja o migracji z terenów wiejskich na 
miejskie będzie ekonomicznie racjonalna, jeżeli spodziewany dochód osiągnięty 
w mieście przekroczy dochód uzyskiwany na wsi. Równowaga zostanie osiągnię-
ta, gdy oczekiwane wynagrodzenie w obszarach miejskich, skorygowane o wskaź-
nik bezrobocia, będzie równe krańcowej produktywności pracownika rolnego. 
Ponadto równowaga migracji z obszarów wiejskich do miejskich będzie utrzyma-
na, gdy oczekiwana płaca na obszarach miejskich będzie równa wiejskim docho-
dom (Harris, Todaro 1970). 

Zmodyfikowaną wersję modelu Harrisa-Todaro zastosował Borjas (1989) 
w badaniach migracji międzynarodowych ludności. Wprowadził do analizy po-
jęcie rynku imigracyjnego, w  którym potencjalni migranci podejmują decyzję 
o  wyjeździe w  oparciu o  wynik indywidualnych kalkulacji korzyści i  kosztów 
związanych z  migracją. Borjas dużą rolę przypisywał czynnikom instytucjonal-
nym, niepewności oraz barierom nieformalnym, przy czym największe znaczenie 
miały w dalszym ciągu stawki płac oraz możliwości uzyskania zadowalających/
adekwatnych wynagrodzeń za pracę (Borjas 1989; Górny, Kaczmarczyk 2003). 

W ujęciu mikroekonomicznym neoklasyczna teoria migracji była odpo-
wiedzią na pytanie, dlaczego osoby decydują się na migracje międzynarodowe. 
Podstawowym założeniem jest traktowanie migranta jako homo oeconomicus, czyli 
jednostkę racjonalnie podejmującą decyzję o migracji, która dąży do maksymali-
zacji swego dochodu, chcąc jednocześnie ponieść niewielkie koszty. W związku 
z tym założeniem potencjalny migrant, podejmując decyzje o migracji, kieruje się 
jedynie wynikiem bilansu korzyści i  strat, traktując wyjazd jako inwestycję we 
własny rozwój (Sjaastad 1962). Celem przemieszczenia jest maksymalizacja pro-
duktywności pracy. Zysk zatem jest niczym innym, jak różnicą produktywności 
w miejscu nowego i poprzedniego miejsca zamieszkania (Janicki 2007). Podczas 
szacowania zysków bierze się pod uwagę prawdopodobieństwo otrzymania pra-
cy (DeJong, Fawcett 1981), a w przypadku migracji nielegalnych – dodatkowo 
szansę uniknięcia deportacji. Do głównych kosztów przemieszczenia zalicza się 
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koszty podróży, koszty utrzymania podczas szukania nowej pracy, stres związany 
z podjęciem pracy w innym otoczeniu kulturowym, a także koszty psychologicz-
ne wynikające z  rozłąki z  rodziną i  zerwania starych znajomości (Massey i  in. 
1993). Czynnikami skłaniającymi do migracji są najczęściej różnice zarobków, 
stopa bezrobocia oraz poziom wykształcenia. Teoria ta została również skrytyko-
wana. Głównym powodem krytyki było nie tylko pomijanie czynników pozaeko-
nomicznych w procesie decyzyjnym, ale także trudności w pomiarze zmiennych 
uwzględnionych w modelu migracyjnym (Bijak 2006).

Teoria neoklasyczna była bardzo często krytykowana przez naukowców. Jed-
nym z poważniejszych zarzutów było to, że w niewielkim stopniu uwzględniała 
popytową stronę procesu. Jak się powszechnie uważa, nawet w prostym modelu 
wymiany rynkowej cena oraz wielkość transakcji jest uzależniona zarówno od 
popytu, jak i od podaży (Górny, Kaczmarczyk 2003). W taki też sposób należy 
rozpatrywać migracje ludności. Zdaniem naukowców w analizie migracji pracow-
niczych trzeba uwzględniać podaż siły roboczej w kraju wysyłającym oraz zwracać 
uwagę na popyt, strukturę i segmentację rynku pracy kraju przyjmującego poten-
cjalnych imigrantów (Jandl 1994; Haas 2008). Badania dowiodły, że część założeń 
teorii neoklasycznej nie ma potwierdzenia w rzeczywistości. Pomimo istniejących 
dużych dysproporcji między krajami dobrze i  słabo rozwiniętymi gospodarczo, 
nie dochodzi do masowych przemieszczeń ludności. Co więcej, wbrew założe-
niu, istniejące migracje nie zmniejszają tych nierówności, wręcz przeciwnie – po-
większają je (Arango 2000). Ponadto teoria neoklasyczna nie wyjaśnia fenomenu 
migracji pomiędzy krajami o niskim poziomie rozwoju gospodarczego oraz nie 
uwzględnia migracji powrotnych (Sjaastad 1962; Haas 2008).

Pomimo niedoskonałości, teoria neoklasyczna może być stosowana do obja-
śniania migracji wewnętrznych, które nie są ograniczone przez czynniki politycz-
ne i kulturowe w takim stopniu, jak migracje międzynarodowe (Arango 2000). 

2.3.3. Nowa ekonomiczna teoria migracji pracowniczych

Modyfikacją teorii neoklasycznej w ujęciu mikroekonomicznym była nowa eko-
nomiczna teoria migracji pracowniczych (NELM), zaproponowana przez Starka 
(1984, 1991). W dalszym ciągu zakładała ona racjonalizm wyboru jako podsta-
wę decyzji o podjęciu migracji. Różnica polegała natomiast na sposobie podej-
mowania decyzji o migracji. Według NELM decyzje migracyjne są podejmowane 
nie przez indywidualną osobę, ale przez całe gospodarstwo domowe, które po-
przez dywersyfikację źródeł dochodów chce zmniejszyć ryzyko finansowe wyni-
kające np. z bezrobocia czy utraty innych źródeł dochodów (Stark, Bloom 1985). 
W przeciwieństwie do teorii neoklasycznej maksymalizacja dochodu nie jest naj-
ważniejszym czynnikiem sprawczym migracji. Większą rolę odgrywa tutaj rela-
tywna sytuacja materialna rodziny w porównaniu do grupy odniesienia, którą są 
inne gospodarstwa domowe w  danej społeczności (relatywna deprywacja). Im 
gorzej wypada gospodarstwo na tle innych, tym większa skłonność do podjęcia 
decyzji o migracji (Stark, Taylor 1989). W ten sposób NELM kładzie nacisk nie na 
wielkość zarobków, ale na rozłożenie dochodów w danej społeczności. 
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Nowa ekonomiczna teoria migracji pracowniczych jest uważana za jedną 
z koncepcji lepiej objaśniających migrację na poziomie mikrospołecznym poprzez 
przyjęcie analiz na poziomie gospodarstwa domowego oraz podkreślenie, że zróż-
nicowanie stawek płac nie jest koniecznym warunkiem wystąpienia migracji za-
robkowych. Ponadto wyjaśnia ona, dlaczego migracje trwają nawet wtedy, gdy po-
ziom płac miejsca pracy i pochodzenia zrównują się (Kupiszewski 2002). Zwraca 
uwagę na to, że ten sam dochód ma różne znaczenie dla różnych jednostek i go-
spodarstw domowych i nie powinien być analizowany wyłącznie w kategoriach 
absolutnych (relatywna deprywacja) (Górny, Kaczmarczyk 2003). Podobnie jak 
inne wyjaśnienia ekonomiczne, w  dalszym ciągu NELM jest jednowymiarowa 
i skupia się jedynie na podażowej stronie procesu migracyjnego (Arango 2000). 
To powoduje, że nie jest możliwe uzasadnienie wyboru kierunków migracji. 

2.3.4. Teoria dualnego rynku pracy

Zupełnie inne podejście w wyjaśnianiu migracji prezentowali naukowcy repre-
zentujący nurt historyczno-strukturalistyczny, który miał swoje teoretyczne ko-
rzenie w marksizmie oraz w teorii systemów światowych (Castles, Miller 2003). 
Podejście to zakładało, że ekonomia i  siła polityczna nie są równo rozłożone 
między krajami wysoko i słabo rozwiniętymi, ludzie mają ograniczony dostęp do 
zasobów, a kapitalistyczna ekspansja wzmacnia te nierówności. Peryferyjne poło-
żenie krajów słabo rozwiniętych w gospodarce światowej powoduje, że znajdują 
się one na z góry przegranej pozycji i nie są w stanie rozwijać się gospodarczo tak, 
jak kraje o lepszej pozycji w układzie centrum–peryferie. 

Teoria dualnego rynku pracy kładzie nacisk na rolę zmiennych makroekono-
micznych w kreowaniu migracji ludności jedynie z pozycji kraju przyjmującego 
(Piore 1979). Autor wyjaśnia, dlaczego w krajach wysoko rozwiniętych gospo-
darczo obserwuje się duży popyt na pracę imigrantów oraz dlaczego z  reguły 
podejmują oni pracę w  niższym sektorze gospodarki. Według założeń nie tyl-
ko poziom płac wpływa na lokację siły roboczej w  poszczególnych sektorach 
gospodarki, ale niebagatelną rolę odgrywa również pozycja społeczna i  prestiż 
pracy. Podstawowym założeniem teorii jest segmentacja rynku pracy w  kraju 
wysoko rozwiniętym. Sektor pierwotny odznacza się wysokimi stawkami płac, 
dobrymi warunkami pracy, dużymi możliwościami rozwoju i awansu, stabilno-
ścią zatrudnienia. Rekrutacja pracowników odbywa się na podstawie poziomu 
ich wykształcenia i umiejętności. Z kolei niższy sektor wtórny ma dokładnie od-
wrotne cechy. Charakteryzuje się niskimi płacami, złymi warunkami pracy, ogra-
niczonymi możliwościami awansu oraz dużą zmiennością. Wykształcenie i umie-
jętności pracownika mają mniejsze znaczenie przy rekrutacji niż w  przypadku 
sektora pierwotnego. Tu bardziej liczy się siła fizyczna oraz płeć. Ze względu 
na mały prestiż i niskie zarobki, ludność miejscowa nie chce podejmować pracy 
w sektorze wtórnym. Relokacja siły roboczej nie może odbywać się na ogólnie 
przyjętych zasadach mechanizmu rynkowego (podniesienie stawek płac), gdyż to 
prowadzi do zjawiska inflacji sektorowej (wzrost płac w sektorze wtórnym wy-
musi konieczność podniesienia zarobków w sektorze pierwotnym). Rośnie więc 
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zapotrzebowanie na tanią imigrancką siłę roboczą, która jest uważana za bardziej 
elastyczną oraz nie jest chroniona instytucjonalnie w taki sam sposób jak lokalna 
(związki zawodowe, regulacje dotyczące warunków pracy itp.). Wyjaśnia to do-
minację kobiet i młodych osób w strukturze imigrantów; są oni bardziej skłonni 
do akceptowania niekorzystnych dla siebie warunków zatrudnienia (Piore 1979; 
Massey i in. 1993). Teoria dualnego rynku pracy nie pozwala na objaśnienie mi-
gracji pomiędzy państwami o podobnym poziomie rozwoju gospodarczego, gdyż 
skupia się na wyjaśnianiu migracji pomiędzy państwami o dużym zróżnicowaniu 
gospodarczym.

2.3.5. Teoria systemu światowego

Teoria systemu światowego (Wallerstein 1974) zakłada, że migracje międzynaro-
dowe są efektem rozwoju kapitalizmu i rynku światowego w krajach o zaawanso-
wanych mechanizmach rynkowych (rdzeń) oraz na obszarach semiperyferyjnych 
i peryferyjnych (Wallerstein 1974). Odpływ dóbr i kapitału z państw bogatych 
w poszukiwaniu ziemi, surowców mineralnych, siły roboczej i nowych rynków 
zbytu jest rekompensowany napływem siły roboczej z krajów słabo rozwiniętych. 
W przeciwieństwie do teorii dualnego rynku pracy teoria systemu światowego 
wyjaśnia genezę nadwyżki siły roboczej w  państwach słabo rozwiniętych. Jej 
autor twierdzi, że komercjalizacja produkcji rolniczej w  krajach peryferyjnych, 
spowodowana napływem kapitału, wymusiła redukcję zatrudnienia w tym sekto-
rze i doprowadziła do powstania nadwyżki siły roboczej. Gwałtownego odpływu 
ludności z sektora rolniczego nie jest w stanie wchłonąć rozwijający się przemysł 
tych państw. Tym samym ludność jest niejako zmuszona do migracji i podjęcia 
niskopłatnych prac w państwach rdzenia. Dzięki migracjom państwa należące do 
rdzenia mogą jeszcze szybciej się rozwijać, czego skutkiem jest rosnący dystans 
w poziomie rozwoju gospodarczego pomiędzy nimi a  peryferiami (Massy i  in. 
1993). Podstawę tej teorii stanowiły migracje pomiędzy państwami kapitalistycz-
nymi oraz ich byłymi koloniami, dzięki czemu na pewnym poziomie uogólnia ona 
mechanizmy przepływu ludności między nimi. Mankamentem jest jednak to, że 
traktuje migrantów jako pozbawionych możliwości podjęcia samodzielnej decyzji 
o migracji; stanowią oni bezwolną masę całkowicie poddaną wpływom państw 
rdzenia. Nie objaśnia również migracji w państwach o podobnym poziomie roz-
woju gospodarczego (Janicki 2007).

2.4. Migracje międzynarodowe w ujęciu społecznym

2.4.1. Koncepcja czynników wypychających-przyciągających

Teorie geograficzne i ekonomiczne, pomimo ich dużego znaczenia w wyjaśnia-
niu migracji międzynarodowych ludności, nie dawały odpowiedzi na kluczowe 
pytanie, dlaczego w danym regionie czy państwie jedne osoby migrują, a  inne 
nie. Pytanie to zadał sobie również geograf Everett Lee, który sformułował jed-
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ną z najbardziej popularnych i najszerzej rozpowszechnionych w badaniach mi-
gracyjnych koncepcji teoretycznych, tzw. „przeszkód pośrednich”, znaną bardziej 
pod nazwą czynników wypychających i przyciągających (push-pull factors) (Lee 
1966). Analizując migracje ludności w bardzo szerokim zakresie, Lee wyznaczył 
cztery grupy czynników wpływających na nie, tj.: czynniki związane z miejscem 
pochodzenia, z  miejscem przeznaczenia, przeszkody pośrednie (np. odległość, 
bariery naturalne, polityka migracyjna itp.) i czynniki osobiste. Decyzja migra-
cyjna podejmowana jest na podstawie porównania cech miejsc pochodzenia oraz 
nowej lokalizacji. Jednak w odróżnieniu od teorii ekonomicznych w tym ujęciu 
migrant bardzo subiektywnie ocenia wagę poszczególnych czynników migracyj-
nych (wypychających, przyciągających oraz obojętnych). Lee zakładał, że odbiór 
i postrzeganie sytuacji jest indywidualną cechą osób i dlatego jedne osoby w tych 
samych warunkach podejmą decyzję o  migracji, inne zaś nie. Takie założenie 
w pewien sposób wyjaśnia, dlaczego na tych samych obszarach nie dochodzi do 
masowych migracji. Jednak dokonanie samej oceny czynników migracyjnych nie 
jest gwarantem wystąpienia migracji ludności. Dopiero pojawienie się silnego 
bodźca na rzecz ruchu jest w  stanie wyzwolić migrację. Bodziec ten musi być 
na tyle silny, aby jednostka mogła pokonać nie tylko własne opory, lecz także 
przeszkody pośrednie, które w zależności od sytuacji mogą mieć albo niewielkie, 
albo wręcz decydujące znaczenie (granice państwowe, odległość, prawo imigra-
cyjne itp.). Subiektywizm oceny czynników w miejscu pochodzenia i lokalizacji 
docelowej dał podstawę do stwierdzenia, że migracje są procesem selektywnym. 
Pozytywna selekcja dotyczyła sytuacji, gdy migranci reagowali na czynniki opisu-
jące miejsce przeznaczenia. Osoby te cechował wysoki kapitał społeczny i poten-
cjał rozwojowy. Natomiast selekcja negatywna polegała na dominacji czynników 
związanych z  miejscem pochodzenia i  odnosiła się do osób o  niskim kapitale 
społecznym (Bijak 2006). 

Mimo olbrzymiego znaczenia i  rozpowszechnienia koncepcja ta ma bardzo 
wątpliwe założenia teoretyczne i przez wielu naukowców jest uważana za model 
określający rolę poszczególnych czynników w migracyjnym procesie decyzyjnym 
(Haas 2008). Do jej podstawowych minusów zaliczyć można postrzeganie czło-
wieka jako jednostki z natury niemobilnej. Pominięte zostały także zagadnienia 
związane z wpływem migracji na zmiany strukturalne społeczeństw, dzięki cze-
mu koncepcja może być uznana za statyczną i niemająca zastosowań w badaniu 
migracji w szerszym przedziale czasu. Przedmiotem krytyki była także niemoż-
ność zastosowania jej do wyjaśnienia migracji powrotnych oraz przemieszczeń 
ludności w obrębie tej samej jednostki przestrzennej. 

2.4.2. Teoria sieci migranckich

Teoria sieci społecznych jest jedną z lepiej poznanych i opisanych teorii w socjo-
logii. Jej początki wiążą się z klasycznym już dziełem polskiego socjologa Floriana 
Znanieckiego, który opisał proces adaptacji polskich imigrantów w Stanach Zjed-
noczonych. Teoria sieci społecznych przyswojona w badaniach migracji – teoria 
sieci migranckich zakładała, że największą rolę w podejmowaniu decyzji o migra-
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cji pełnią sieci migranckie, oznaczające interpersonalne relacje pomiędzy starymi 
imigrantami w miejscu docelowej imigracji oraz reemigrantami i osobami w miej-
scu pochodzenia (Taylor 1986). Sieci migranckie z jednej strony dostarczają nie-
zbędnych informacji o korzyściach wynikających z podjęcia migracji, a informując 
o możliwych trudnościach i sposobach ich pokonywania, przybliżają i oswajają 
potencjalnego migranta z nową rzeczywistością. Tym samym zmniejszają barie-
ry psychiczne (strach związany z  migracją) i  zwiększają prawdopodobieństwo 
indywidualnej migracji. Z kolei główną rolą sieci migranckich w nowym kraju 
jest redukcja kosztów przemieszczenia, np. pomoc finansowa, pomoc w znalezie-
niu pracy, noclegu, aklimatyzacja kulturowa itp. Fakt istnienia sieci migranckich 
w nowym kraju ma duży wpływ na integrację kulturową imigrantów. Co prawda 
w pierwszej fazie sieci migranckie ułatwiają adaptację do nowych warunków, ale 
w perspektywie długofalowej mogę utrudniać integrację. Okazało się, że grupy 
migranckie, posiadające rozbudowane sieci społeczne, mają skłonność do two-
rzenia odrębnych grup mniejszościowych i nie poddają się całkowitej integracji 
w kraju docelowej imigracji. Każda następna fala migracyjna pełni te same role, 
tworząc swego rodzaju samonapędzający się mechanizm migracji łańcuchowych 
(Massey i in. 1993; Taylor 1999).

Teoria sieci migranckich bardzo często jest zaliczana do teorii opisujących 
mechanizm trwania migracji, gdyż nie wyjaśnia przyczyn wystąpienia pierwszej 
fali migracji. Niemniej jednak w dosyć dobry sposób tłumaczy migracje między 
krajami o podobnym poziomie atrakcyjności oraz wyjaśnia fakt istnienia migracji 
do krajów o restrykcyjnej polityce imigracyjnej (proces łączenia rodzin) (Massey 
i in. 1993; Janicki 2007). 

2.4.3. Teoria instytucjonalna 

Rola instytucji w  kreowaniu międzynarodowych ruchów migracyjnych została 
zaznaczona w teorii instytucjonalnej (Massey i  in. 1993). Opierając się na teo-
rii sieci migranckich, zakłada ona, że migracje są generowane przez powiązania 
instytucjonalne (Janicki 2007). Dla zaspokojenia potrzeb obecnych i przyszłych 
migrantów powstają firmy, organizacje i instytucje, z których część działa zgod-
nie z prawem (np. linie lotnicze, biura podróży, kancelarie prawne, biura porad 
itp.), a część nie (firmy organizujące nielegalny przerzut osób przez granicę, uła-
twiające zawieranie fikcyjnych małżeństw, dostarczające sfałszowane dokumenty 
itp.). Z czasem rola tych organizacji wzrasta, co powoduje zinstytucjonalizowanie 
migracji. Proces ten, podobnie jak w przypadku teorii sieci migracyjnych, tworzy 
samonapędzający się mechanizm sprzężeń zwrotnych, niezwiązany z przyczyną 
pierwotnej fali migracji i niepoddający się żadnym regulacjom (Massey i in. 1993). 

2.4.4. Teoria skumulowanej przyczynowości

Bardziej współczesnym spojrzeniem na kwestie mobilności ludności jest rozsze-
rzona przez Masseya (1990), a  pierwotnie opisana przez Myrdala (1957) teoria 
skumulowanej przyczynowości. Massey, łącząc elementy kilku różnych teorii mi-
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gracyjnych, próbuje wyjaśnić przyczyny, mechanizm oraz skutki migracji. Wyjaśnia 
również przyczyny wystąpienia migracji wtórnych. Teoria Masseya zakłada, że pier-
wotną przyczyną migracji są czynniki natury ekonomicznej, np. różnice w poziomie 
życia czy różnice dochodów, które wyzwalają migracje. Następnie, dzięki istnieniu 
sieci migranckich, dochodzi do powstania samonapędzającego się mechanizmu, 
który trwa niezależnie od zmieniających się czynników społeczno-gospodar-
czych w  krajach wysyłających i  przyjmujących. Kiedy sieci społeczne są dobrze 
rozwinięte, powstają warunki do wykreowania strategii dywersyfikacji ryzyka lub 
maksymalizacji użyteczności. Zdaniem Masseya zjawisko to określane jest mia-
nem skumulowanej przyczynowości. Kumulacja polega na tym, że każda migracja 
zmienia w jakiś sposób społeczny kontekst mobilności i powoduje rozproszenie 
procesu migracyjnego (Górny, Kaczmarczyk 2003). Przyczyn wystąpienia migracji 
wtórnych jest kilka. Pierwszą z nich są różnice w poziomie życia reemigrantów 
i miejscowej ludności, która podlegając mechanizmowi relatywnej deprywacji, jest 
bardziej skłonna do migracji. Kolejną są zmiany w sferze dystrybucji ziemi. Po-
dobnie jak w teorii systemu światowego, reemigranci zgromadzony kapitał inwe-
stują w zakup ziemi, przez co zmniejsza się jej podaż w regionie. Małorolni chłopi 
nie mogą konkurować z wyspecjalizowanymi gospodarstwami i zmuszeni są do 
szukania pozarolniczych źródeł dochodów. Trzecią przyczyną jest chęć utrzymania 
podwyższonego standardu życia przez reemigrantów. Czwartą przyczyną jest opi-
sany wcześniej mechanizm działania sieci migranckich, dzięki któremu rozwija się 
selektywna i jednostkowa migracja osób, które wcześniej nie zdecydowały się na 
ten krok. Ostatnim powodem jest segmentacja rynku pracy w kraju imigracyjnym, 
co skłania pracodawców do poszukiwania pracowników za granicą (Massey i in. 
1993). Nawiązując do teorii systemu światowego, Massey uważa, że migracje nie 
niosą pozytywnych zmian w krajach rozwijających się. Wręcz przeciwnie, pozba-
wiają je kapitału społecznego (drenaż mózgów) (Haas 2008). 

2.4.5. Koncepcja szkoły chicagowskiej

Według ekologicznych teorii szkoły chicagowskiej główną przyczyną zróżnico-
wań społecznych w mieście jest konkurencja o zajęcie najlepszej przestrzeni do 
życia w  jego obrębie (Park i  in. 1925). W społeczeństwie czysto „biologiczna” 
konkurencja przybiera formę konkurencyjnej współpracy, powodując występowa-
nie stosunków współzależności określanych mianem symbiotycznych (Węcławo-
wicz 2007, za: Park 1938). W procesach inwazji, dominacji i sukcesji w mieście 
tworzą się strefy zamieszkiwane przez określone grupy społeczno-ekonomiczne. 
Inwazja i sukcesja inicjują reakcję łańcuchową, która wyzwala nieustanny proces, 
w jego wyniku kolejne grupy imigrantów przenoszą się do innych części miasta, 
a na ich miejsce, drogą sukcesji, napływają z reguły mniej zamożni, nowi imigran-
ci (Park i in. 1925). Istnienie enklaw imigracyjnych traktowane jest jako zjawisko 
przejściowe, które zmierza do pełnej akceptacji i integracji tej grupy ze społeczeń-
stwem głównym. Podejście to było krytykowane, ponieważ zaczerpnięte zostało 
z nauk biologicznych. Ponadto nie uwzględniało kulturowych i społecznych czyn-
ników wpływających na przestrzenną segregację grup w mieście.
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2.5. Próba syntezy

Żadna z wyżej opisanych teorii nie oparła się krytyce. Wielu naukowców twier-
dzi, że dotychczas sformułowane teorie migracyjne są zbiorem równoległych, 
niezależnych od siebie koncepcji, które powstały we wzajemnej izolacji i nie są 
rezultatem poprzednich badań. Badacze ci postulują konieczność wypracowa-
nia jednej generalnej teorii migracyjnej (Massey i  in. 1993). Z  drugiej strony 
pojawiły się głosy, że błędem byłoby sprowadzenie złożonego procesu migracji 
do jednej ogólnej teorii migracyjnej (Pryor 1985). Ta grupa naukowców sądzi, 
że czynniki wpływające na migracje oraz mechanizmy nimi rządzące są różne 
w różnych częściach świata i dlatego teorie wypracowane na gruncie np. Europy 
nie będą możliwe do zastosowania w krajach np. postkolonialnych (Pryor 1985). 

Próbą uogólnienia procesów migracyjnych jest teoria systemów migracyjnych 
(Kritz i in. 1992). Zakłada ona, że pomiędzy dwoma obszarami, po upływie pew-
nego czasu od zaistnienia pierwszej migracji, ustalają się prawidłowości prze-
pływu ludności. Dla każdego zespołu państw są one inne – mają różny przebieg, 
przyczyny, inaczej się także rozwijają. Niemniej jednak we względnie stały sposób 
dochodzi do wymiany ludności między nimi. Tak funkcjonujące systemy migra-
cyjne mogą składać się z  jednego bądź kilku państw imigracyjnych oraz grupy 
państw emigracyjnych. Pomiędzy krajami w obrębie jednego systemu dochodzi 
do większej skali przepływów ludności, kapitału i towarów niż w którymkolwiek 
z tych państw a krajami innego systemu (Janicki 2007). 

Niestety teoria ta wydaje się nie do końca satysfakcjonująca. Identyfikacja 
systemów migracyjnych opierała się bardzo często na użyciu tylko pojedynczych 
mierników (Zlotnik 1992). Dlatego też można stwierdzić, że jest ona zbyt ogólna. 
Jednocześnie rozbudowany system założeń i konieczność wykorzystania porów-
nywalnych jakościowo międzynarodowych danych statystycznych sprawia, że jest 
ona niezwykle trudna do zastosowania w badaniach empirycznych (Górny, Kacz-
marczyk 2003; Bijak 2006). 

W powszechnej opinii naukowców najpełniejszą i  najbardziej zadowalają-
cą syntezą teoretyczną jest koncepcja zaproponowana przez Douglasa Masseya 
w 1999 roku. W wyniku wieloletnich prac badawczych Massey stwierdził, że kon-
cepcje teoretyczne nie muszą być przeciwstawne; wręcz przeciwnie, powinny być 
ze sobą powiązane i mogę się wzajemnie uzupełniać. Syntetyczna koncepcja wy-
jaśniająca powinna zdaniem autora zawierać kilka elementów:
1. analizę czynników strukturalnych, które skłaniają osoby do migracji;
2. analizę czynników strukturalnych odpowiedzialnych za popyt na pracę imi-

grantów w krajach docelowych;
3. analizę motywacji, celów i  reakcji potencjalnych migrantów na te czynniki 

strukturalne;
4. analizę struktur społecznych i ekonomicznych, które powstają na skutek pro-

cesów migracyjnych w społecznościach wysyłających i przyjmujących migran-
tów.
Koncepcja Masseya ma holistyczny charakter i  łączy czynniki decydujące 

o migracjach ludności: ekonomiczne, polityczne, socjologiczne i psychologiczne 



Próba syntezy 37

z teorią przejścia migracyjnego oraz uwzględnia rolę długości pobytu za granicą. 
Mankamentem jest to, że nie bierze pod uwagę dystansu fizycznego, który ma 
istotne znaczenie w kreowaniu międzynarodowych ruchów migracyjnych. Nie-
mniej jednak koncepcja Masseya może być z powodzeniem wykorzystywana do 
badań migracji międzynarodowych. 



3. Emigracja Polaków do Wielkiej Brytanii 
w ujęciu historycznym

3.1. Emigracja od XVI do XIX wieku

Migracje Polaków do Wielkiej Brytanii mają długą tradycję, gdyż ich początki 
sięgają XVI wieku. Wtedy to na Wyspy przyjechali Polscy protestanci, aby móc 
studiować nauki kościoła poreformacyjnego. W XVII i XVIII wieku nastąpiła ko-
lejna fala napływu protestantów z Polski, którzy, w związku z szerzącą się kontr-
reformacją, musieli szukać schronienia za granicą. Jednak w dalszym ciągu skala 
emigracji była niewielka. Dopiero wydarzenia polityczne, mające miejsce pod ko-
niec XVIII wieku (III rozbiór Polski), zapoczątkowały wzrost emigracji z Polski 
do Wielkiej Brytanii, która była schronieniem dla uchodźców politycznych. Jedna 
z większych fal emigracyjnych z Polski na Wyspy Brytyjskie wystąpiła w połowie 
XIX wieku. Główną przyczyną ówczesnych migracji były represje wobec działa-
czy opozycji po upadku powstań narodowych (listopadowego, a następnie stycz-
niowego). W XIX wieku do Wielkiej Brytanii napłynęło również sporo polskich 
Żydów, którzy także ze względów politycznych wyemigrowali z Imperium Rosyj-
skiego. Polacy osiedlali się głównie w Londynie, który dawał nie tylko schronie-
nie, ale też gwarantował uchodźcom miejsce pracy. Według danych spisowych 
z 1871 roku liczba Polaków w Londynie wynosiła 1500 osób. Jednak nie byli za-
uważalną grupą w mieście, które wówczas liczyło ponad 3,26 mln mieszkańców 
(Green 1991). Wzrost liczebności polskiej społeczności był przyczyną założenia 
pierwszej polskiej kaplicy oraz polskiego ośrodka skupiającego rodaków w Lon-
dynie (Trevena 2009). 

W drugiej połowie XIX wieku napłynęła kolejna fala polskich imigrantów na 
Wyspy Brytyjskie, co wiązało się z początkiem ery zarobkowych migracji zamor-
skich (głównie do Stanów Zjednoczonych) z różnych części dawnych ziem pol-
skich. Liczba Polaków w 1891 roku, pochodzących tylko z ziem zaboru rosyjskie-
go, wynosiła 21,4 tys. osób i była dwukrotnie większa niż dziesięć lat wcześniej 
(10,7 tys. Polaków w 1881 roku). W przeciwieństwie do wcześniejszych fal emi-
gracyjnych ta różniła się statusem społecznym migrantów. Wśród napływających 
dominującą grupą były osoby wywodzące się z niskich i średnich warstw społecz-
nych, co odróżniało je od wcześniejszych fal migracyjnych, w których przybywali 
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głównie uchodźcy polityczni i  religijni wywodzący się z wyższych warstw spo-
łecznych. Pod koniec XIX wieku Polacy byli już dobrze zorganizowaną społecz-
nością, która wykształciła trzy główne ośrodki koncentracji: Londyn (w którym 
w 1894 roku założono Polską Misję Katolicką), Manchester i okoliczne hrabstwa 
– Lancashire i Cheshire oraz Lanarkshire w Szkocji.

3.2. Emigracja w XX wieku

Migracja zarobkowa Polaków do Wielkiej Brytanii utrzymywała się aż do I wojny 
światowej. Jednak w dalszym ciągu kraj ten nie był głównym kierunkiem emi-
gracji zarobkowej Polaków (Stola 2010). Wraz z wprowadzeniem w 1919 roku 
systemu pozwoleń na pracę dla obywateli spoza Brytyjskiej Wspólnoty Narodów, 
napływ Polaków drastycznie się zmniejszył. W okresie 1919–1931 przybyło jedy-
nie 758 osób (Trevena 2009). Dodatkowym czynnikiem ograniczającym migrację 
było odzyskanie przez Polskę niepodległości. 

II wojna światowa znacząco wpłynęła na emigrację Polaków do Wielkiej Bryta-
nii. Po kapitulacji Francji w 1940 roku rząd brytyjski udzielił schronienia polskim 
władzom oraz zgodził się na utworzenie polskiego rządu na uchodźstwie. Ponad-
to wyraził zgodę na organizację polskich oddziałów wojskowych na terenie kraju. 
Dlatego tysiące polskich żołnierzy, pilotów udawało się do Wielkiej Brytanii, aby 
móc w dalszym ciągu walczyć. Należy dodać, że polscy piloci odegrali ważną rolę 
w  słynnej bitwie o  Anglię w  1940 roku. Napływ polskich żołnierzy z  różnych 
części świata sprawił, że pod koniec wojny w 1945 roku liczebność Polskich Sił 
Zbrojnych w Wielkiej Brytanii, będących pod zwierzchnictwem brytyjskim, wzro-
sła do około 249 tys. Dodatkowo w  tym samym czasie napłynęła spora liczba 
polskich cywilów. 

Po zakończeniu działań wojennych rząd brytyjski wykazał się przychylnością 
wobec osiedlania się Polaków w Wielkiej Brytanii. Mianowicie po demobiliza-
cji polscy żołnierze mogli pozostać na wyspach, co można było uznać za wyraz 
wdzięczności za zasługi wojenne. Ponadto uchwalenie w 1947 roku Polish Reset-
tlement Act spowodowało imigrację na Wyspy Brytyjskie rodzin i bliskich byłych 
polskich żołnierzy, walczących zarówno w Wielkiej Brytanii, jak i w innych kra-
jach, oraz byłych ochotników z jednostek tzw. European Voluntary Workers (Ra-
dzik 2001). Działania wojenne znacząco wpłynęły nie tylko na rozmiar, ale i na 
strukturę polskiej społeczności w Wielkiej Brytanii. Według danych brytyjskiego 
spisu ludności z 1951 roku liczba osób urodzonych w Polsce, a przebywających 
w Wielkiej Brytanii wynosiła ponad 160 tys., z czego ponad 80% stanowili nowi 
emigranci (ryc. 5). 

Polityczne podłoże imigracji do Wielkiej Brytanii sprawiło, że Polacy byli cha-
rakterystyczną grupą społeczną, wyróżniającą się m.in. wysokim odsetkiem osób 
bardzo dobrze wykształconych – lekarzy, dentystów, inżynierów, naukowców, na-
uczycieli, chemików, oficerów. Jednak większość nie pracowała w swoich wyuczo-
nych zawodach, ale podejmowała zatrudnienie poniżej własnych kwalifikacji. Po-
wodem był albo brak znajomości języka, albo brak dokumentów poświadczających 
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kwalifikacje, bez których podjęcie legalnej pracy w  zawodzie było niemożliwe, 
albo ich bezużyteczność (np. w przypadku prawników specjalizujących się w pol-
skim prawie karnym, cywilnym, administracyjnym) (McAuley 1993). 

Cel wspólnej walki o wolność kraju silnie zintegrował tę społeczność. Dzięki 
niemu powstały liczne organizacje polonijne, kulturalne, oświatowe, z których 
wiele działa do dziś. Przykładowo w Londynie powstał Polski Ośrodek Społeczno-
-Kulturalny (POSK), Polski Uniwersytet na Obczyźnie, Polska Macierz Szkolna, 
Zjednoczenie Polskie w Wielkiej Brytanii oraz kościoły i organizacje wzajemnej 
pomocy (Radzik 2001). Jeszcze w czasie okupacji Polacy osiedlili się w Londynie 
w okolicach Mayfair, Belgravia i South Kensingdon. Wraz z powojennym wzro-
stem cen nieruchomości w centrum Londynu Polacy przenieśli się w okolice Earls 
Court Road (w latach 50. i 60. XX wieku). W kolejnych latach społeczność ule-
gła większemu rozproszeniu, osiedlając się na południu aglomeracji w Balham 
i Croydon, na północy w Finchley i Willesden oraz na zachodzie w Ealing i Ham-
mersmith (McAuley 1993).

W okresie realnego socjalizmu migracje Polaków do Wielkiej Brytanii miały 
znaczenie drugorzędne. Zdecydowana większość emigrantów wyjeżdżała do Nie-
miec, Stanów Zjednoczonych i Kanady, co wynikało głównie z długich tradycji 
migracyjnych do tych krajów oraz z istnienia silnych sieci społecznych. Możliwo-
ści wyjazdu do Albionu ograniczały z jednej strony trudności związane z uzyska-
niem paszportu, a z drugiej restrykcyjna polityka imigracyjna Wielkiej Brytanii 
(Radzik 2000). Według oficjalnych statystyk saldo migracji na pobyt stały między 
krajami było ujemne przez cały okres socjalizmu (ryc. 6). Rocznie w  Wielkiej 
Brytanii osiedlało się 100–500 Polaków. Natomiast na pobyt czasowy rocznie wy-
jeżdżało od kilku do kilkunastu tysięcy osób, w zależności od roku wyjazdu (tab. 
1). Okresy wzmożonych wyjazdów, zarówno na pobyt stały, jak i czasowy, można 
było zaobserwować pod koniec lat 50., co wiązało się z tzw. migracją pomarco-
wą, oraz w latach 70. i drugiej połowie 80. Bezpośrednią przyczyną zwiększonej 
liczby emigrantów w tych okresach była liberalizacja polityki migracyjnej, która 
wynikała z ogólnych zmian polityki wobec Zachodu w całym bloku wschodnim. 

Ryc. 5. Osoby urodzone w Polsce i mieszkające w Wielkiej Brytanii według kolejnych spi-
sów ludności w latach 1951–2001

Fig. 5. Persons born in Poland and living in Great Britain by consecutive population cen-
suses for the period between 1951 and 2001

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Census of Population.
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Duże znaczenie miało także usprawnienie działań administracji, polegające na 
skróceniu czasu trwania procedury paszportowej oraz zwiększeniu liczby roz-
patrywanych wniosków (Stola 2010). Z kolei w  latach 80. nasilenie wyjazdów 
wiązało się z tzw. migracją solidarnościową i było odpowiedzią na niepokoje spo-
łeczne w kraju w 1981 roku. Działacze opozycji otrzymali paszporty, ale wyjazd 
z kraju oznaczał jednocześnie brak szans na szybki powrót do ojczyzny. Zdaniem 
ówczesnych władz wyjazd działaczy opozycji za granicę miał ustabilizować sytua-
cję w kraju (Stola 2010). 

W pierwszych latach powojennych w strukturze płci emigrantów dominowały 
kobiety, które w ramach tzw. akcji łączenia rodzin wyjeżdżały do mężów osiedlo-
nych w Wielkiej Brytanii bezpośrednio po zakończeniu wojny. W kolejnych latach 
również można było zauważyć dominację kobiet, co wynikało m.in. ze zmiany 
przepisów ułatwiających otrzymanie paszportu osobom starającym się o wyjazd 
w  ramach akcji łączenia rodzin. W  tym okresie napłynęło również sporo osób 
młodych, głównie studentów filologii angielskiej, którzy pod pretekstem nauki 
języka angielskiego (jako tzw. au-pair) starali się o wyjazd do Wielkiej Brytanii. 
Potwierdzeniem są dane prezentowane przez LFS (ryc. 7). Warto podkreślić, że 
czynniki polityczne spowodowały wzrost wyjazdów mężczyzn – opozycjonistów 
– w latach 80. Ówczesne władze uznały członków opozycji za osoby zagrażające 
bezpieczeństwu państwa, dlatego postanowiły pozbyć się ich poprzez ułatwienie 
im wyjazdu z kraju i wydanie paszportu. 

Ryc. 6. Migracje zagraniczne między Polską a Wielką Bratnią na pobyt stały w latach 1973–
1989

Fig. 6. Migration between Poland and Great Britain for the purpose of permanent settle-
ment for the period between 1973 and 1989

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.
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Tabela 1. Wyjazdy czasowe prywatne oraz na pobyt stały Polaków do Wielkiej Brytanii 
i pozostałych krajów w latach 1955–1988

Table 1. Private temporary stays and permanent residence of Polish citizens in Great Brit-
ain and other countries between 1955 and 1988
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1955 121 14419 0,8 177 2441 7,3
1956 1651 123260 1,3 204 32738 0,6
1957 9676 148925 6,5 476 148288 0,3
1958 5628 78148 7,2 524 131364 0,4
1959 3918 63394 6,2 391 26117 1,5
1960 3964 70612 5,6 432 24050 1,8
1961 3987 74947 5,3 247 22397 1,1
1962 4409 81673 5,4 290 20789 1,4
1963 5580 100933 5,5 326 20076 1,6
1964 6746 151478 4,5 295 25373 1,2
1965 8138 291872 2,8 285 32113 0,9
1966 9454 436254 2,2 208 28755 0,7
1967 9780 459093 2,1 175 21857 0,8
1968 9103 379450 2,4 165 17161 1,0
1969 10501 411299 2,6 146 22473 0,6
1970 11294 472339 2,4 128 10310 1,2
1971 13310 743324 1,8 238 38218 0,6
1972 14810 10273953 0,1 227 20320 1,1
1973 16809 7278203 0,2 182 10517 1,7
1974 16239 7954771 0,2 227 12755 1,8
1975 16862 7925878 0,2 197 14532 1,4
1976 17284 9915398 0,2 245 36761 0,7
1977 19507 11512540 0,2 245 37498 0,7
1978 22002 9573095 0,2 330 39351 0,8
1979 24018 9052134 0,3 213 34433 0,6
1980 25809 6494656 0,4 234 14981 1,6
1981 39636 3883768 1,0 114 27324 0,4
1982 6967 717045 1,0 241 24099 1,0
1983 13062 1465851 0,9 171 18073 0,9
1984 11915 2338614 0,5 57 8161 0,7
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3.3. Emigracja w okresie transformacji systemowej 
Po rozpadzie bloku wschodniego nastąpił wzrost mobilności zagranicznej ludno-
ści, przy czym coraz większą rolę zaczęły odgrywać migracje czasowe. W związku 
ze zniesieniem dokładnej kontroli granicznej informacje dotyczące skali odpływu 
Polaków w wielu przypadkach są zaniżone. Niemniej jednak źródła statystyczne 
wskazują na to, że transformacja systemowa nie wpłynęła na zmianę kierunków 
migracji zagranicznych Polaków. W dalszym ciągu głównymi krajami wyjazdów 
na pobyt stały były Niemcy, Stany Zjednoczone, Kanada, które w sumie pochła-
niały aż 87,9% ogółu emigracji na pobyt stały. Wyjazdy do Wielkiej Brytanii 
miały znaczenie drugorzędne. Według oficjalnych statystyk w latach 1990–2003 
wymeldowało się z pobytu stałego do Zjednoczonego Królestwa niecałe 2,2 tys. 
osób, co stanowiło zaledwie 0,7% wszystkich wyjazdów na pobyt stały (tab. 2).

Przez prawie cały okres transformacji ustrojowej saldo migracji ludności 
między Polską a  Wielką Brytanią było dodatnie. W  latach 1990–2003 średnio 
osiedlało się w Polsce 230 osób. Wzrost skali imigracji z Wielkiej Brytanii był 
konsekwencją zmian ustrojowych oraz politycznych. Uchodźcy polityczni, którzy 
wcześniej nie mogli lub bali się wrócić do kraju, po 1989 roku mieli tę możliwość. 
W związku z czym saldo migracji było dodatnie.

W przededniu akcesji w 2002 roku sytuacja uległa odwróceniu. Nastąpił wzrost 
wymeldowań z pobytu stałego Polaków, a saldo migracji było ujemne (ryc. 8). 

1985 17218 2361339 0,7 81 8085 1,0
1986 20055 2983192 0,7 78 10576 0,7
1987 21233 3677711 0,6 86 16978 0,5
1988 26530 5024708 0,5 54 27378 0,2

Źródło: opracowanie własne na podstawie Stola (2010).

Ryc. 7. Polacy w badaniu LFS według roku przyjazdu i płci w latach 1945–1989
Fig. 7. Polish citizens in an LFS study based on year of arrival and gender (1945 to 1989)
Źródło: opracowanie własne na podstawie Labour Force Survay.
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Wzrost emigracji był niewątpliwie efektem wzmożonej presji migracyjnej wywo-
łanej złą sytuacją ekonomiczną kraju. Migracjom do Wielkiej Brytanii sprzyjała 
także ratyfikacja przez Polskę Układu Europejskiego w 1993 roku. Nowe przepisy 
częściowo znosiły ograniczenia związane z podjęciem legalnej pracy w Wielkiej 
Brytanii, gdyż osobom z państw kandydujących dawały możliwość prowadzenia 
działalności gospodarczej w dowolnym kraju Wspólnoty Europejskiej. Osoby po-
siadające wizę biznesową mogły także podjąć legalne zatrudnienie w dowolnym 
sektorze gospodarki Wielkiej Brytanii. Spora część Polaków wyjeżdżających i po-
siadających wizę studencką czy turystyczną podejmowała również pracę w szarej 
strefie. 

Ułatwione przepisy przekraczania granicy nasiliły skalę migracji nielegalnych 
Polaków do Wielkiej Brytanii. Z badań wynika, że w 1996 roku Polacy stali się 
trzecią grupą wśród tych, które nielegalnie przekroczyły granicę (Düvell 2004). 
Potwierdzeniem zjawiska są również informacje pochodzące z Immigration Servi-
ce Enforcement Directorate mówiące o tym, że w latach 2001–2003 Polacy w dal-
szym ciągu stanowili największą grupę wśród osób, którym odmówiono wjazdu 
na terytorium Wielkiej Brytanii (Trevena 2009). W przededniu akcesji liczba Po-
laków urodzonych w Polsce, a mieszkających w Wielkiej Brytanii wyniosła około 

Tabela 2. Głównie kierunki wyjazdów Polaków na pobyt stały w latach 1990–2003
Table 2. Primary destinations for Polish permanent emigrants between 1990 and 2003

Rok
Emi-
gracja 

ogółem

Niemcy

Stany 
Zjed-

noczo-
ne

Kanada
Wielka 
Bryta-

nia
Niemcy

Stany 
Zjed-

noczo-
ne

Kanada
Wielka 
Bryta-

nia

w tysiącach w %
1990 18440 11587 2493 1586 87 62,8 13,5 8,6 0,5
1991 20977 14502 2153 1547 122 69,1 10,3 7,4 0,6
1992 18115 12851 1960 1232 79 70,9 10,8 6,8 0,4
1993 21376 15333 2592 1373 95 71,7 12,1 6,4 0,4
1994 25904 18876 2767 1457 137 72,9 10,7 5,6 0,5
1995 26344 18161 3181 1677 154 68,9 12,1 6,4 0,6
1996 21297 14800 2490 1348 133 69,5 11,7 6,3 0,6
1997 20222 14202 2229 1336 121 70,2 11,0 6,6 0,6
1998 22177 16128 2217 1076 166 72,7 10,0 4,9 0,7
1999 21536 15346 2358 1113 170 71,3 10,9 5,2 0,8
2000 26999 20472 2572 1206 189 75,8 9,5 4,5 0,7
2001 23368 16900 2485 1037 208 72,3 10,6 4,4 0,9
2002 24532 17806 2676 1016 254 72,6 10,9 4,1 1,0
2003 20813 15013 2464 800 282 72,1 11,8 3,8 1,4

razem 312100 221977 34637 17804 2197 71,1 11,1 5,7 0,7

 Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.
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58 tys. Liczba ta jest zaniżona, na co wskazują informacje dotyczące skali napły-
wu nielegalnych imigrantów. 

Warto podkreślić, że analiza wcześniejszych kierunków migracji zagranicznych 
Polaków nie wskazywała na to, że akcesja Polski do Unii Europejskiej wpłynie na 
zmianę kierunków migracji zagranicznych Polaków. Prowadzone badania społecz-
ne jeszcze na początku lat 90. potwierdzały, że Polacy nie traktowali Wielkiej 
Brytanii jako kraju potencjalnej migracji. Według badania zrealizowanego w 1991 
roku na zlecenie Brytyjskiej Grupy Wydawców – World Media, dotyczącego po-
staw emigracyjnych Polaków, głównymi krajami migracyjnymi były: USA (47%), 
Kanada (37%), Niemcy (25%), Australia i Nowa Zelandia (20%), Francja (18%), 
kraje skandynawskie (14%), Włochy (14%), Szwajcaria (11%), Austria (9%). 
Z  kolei Wielka Brytania była atrakcyjna jedynie dla 7% badanych (Marek, za: 
Kettle 1992). Również przedakcesyjne szacunki brytyjskich naukowców mówiły 
o skali napływu od 5 tys. do 13 tys. rocznie (Dustman i in. 2003). Skala migracji 
okazała się jednak na tyle duża, że zmieniła kierunki emigracji z Polski, a Wielka 
Brytania stała się jednym z głównych krajów docelowej emigracji Polaków.

***

Reasumując, migracje Polaków do Wielkiej Brytanii nigdy wcześniej nie miały 
tak dużego znaczenia. Kierunek ten wybierały tylko nieliczne osoby (z wyjątkiem 
okresu II wojny światowej). Wynikało to zarówno z polityki imigracyjnej Wielkiej 
Brytanii w poszczególnych wiekach, jak i możliwości wyjazdów z ziem Polski od 

Ryc. 8. Migracje Polaków na pobyt stały między Polską a Wielką Brytanią w latach 1990–
2003

Fig. 8. Migration of Polish citizens to Great Britain for the purpose of permanent settle-
ment in the period between 1990 and 2003 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.
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czasu rozbiorów, po okres socjalizmu i transformacji politycznej w latach 90. XX 
wieku. Warto dodać, że nikt nie spodziewał się, że akcesja Polski do Unii Euro-
pejskiej uruchomi proces masowej emigracji, a Zjednoczone Królestwo Wielkiej 
Brytanii i Irlandii Północnej stanie się głównym krajem wyjazdów zagranicznych 
Polaków. Rzeczywistość okazała się jednak inna, ale o tym będzie mowa w kolej-
nym rozdziale książki.



4. Poakcesyjne migracje Polaków do Wielkiej 
Brytanii 

4.1. Wprowadzenie

Po rozpadzie bloku wschodniego zmienił się charakter migracji międzynarodo-
wych Polaków. Wojna, czynniki polityczne w kraju, prześladowania i represje po-
lityczne przestały być przyczynami wyjazdu z ojczyzny oraz powodem ubiegania 
się o azyl polityczny w innych krajach. Pojawił się natomiast inny, równie silny, 
bodziec wpływający na wzrost mobilności przestrzennej ludności. Tym czynni-
kiem była chęć poprawy warunków życia. Szereg teorii migracyjnych wyjaśnia 
mechanizmy działania migracji zarobkowych ludności. Jedna z koncepcji (push-
-pull factors) bierze pod uwagę czynniki wypychające z kraju pochodzenia oraz 
przyciągające migrantów w kraju docelowej imigracji. Czynnikami wypychający-
mi w Polsce w przededniu akcesji były wysokie bezrobocie i brak perspektyw na 
szybkie wyjście z kryzysu ekonomicznego. Zrodziło to dużą presję migracyjną, 
zwłaszcza na terenach, które najbardziej ucierpiały w  wyniku restrukturyzacji 
gospodarki, tj. w regionach silnie uprzemysłowionych oraz na obszarach po-
pegeerowskich. 

Wielka Brytania oferowała imigrantom nie tylko łatwo dostępną pracę, ale 
także perspektywy na dalsze bardziej wygodne życie. Dla tysięcy osób szansa na 
poprawę własnej sytuacji materialnej pojawiła się z chwilą akcesji Polski do Unii 
Europejskiej. Czynnik instytucjonalny wpłynął na rozwój współczesnych migracji 
Polaków do Wielkiej Brytanii, które ze względu na swoją skalę zostały uznane za 
jeden z najważniejszych czynników kształtujących obraz i strukturę społeczno-
-ekonomiczną ludności tego kraju (Pollard i in. 2008). 

Podanie rzeczywistej liczby Polaków mieszkających w Wielkiej Brytanii oraz 
w poszczególnych regionach jest jednak zadaniem bardzo trudnym. W zasadzie 
nie ma w pełni wiarygodnego źródła, z którego można uzyskać tego typu infor-
macje. W Wielkiej Brytanii nie ma obowiązku meldunkowego, dlatego większość 
informacji na temat liczby ludności oraz ich pochodzenia i narodowości opiera się 
na szacunkach. W analizach tego typu wykorzystuje się szereg różnego rodzaju 
społecznych sondaży (np. Labour Force Survey, Annual Population Survey) oraz ad-
ministracyjnych rejestrów ludności (np. WRS, NIR). Brytyjski urząd statystyczny 
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corocznie przeprowadza badanie mające na celu monitorowanie zmian ludności 
kraju, w tym pochodzenia imigrantów. Dane te odnoszą się do zasobów migracyj-
nych, natomiast nie informują o strumieniach migracyjnych. 

Podobnie jest w przypadku polskich rejestrów ludności. GUS, również corocz-
nie, przeprowadza badanie migracji czasowych na podstawie rejestrów, danych 
Badań Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) oraz danych z innych krajów. 
Ponadto dysponuje danymi o skali emigracji na pobyt stały. Faktem jest, że syste-
my gromadzenia informacji o migrantach w Polsce i w Wielkiej Brytanii są różne. 
Biorąc pod uwagę niedoszacowanie liczby emigrantów przez polskie systemy re-
jestracji, należy stwierdzić, że w pracy wykorzystano również brytyjskie rejestry 
ludności, które umożliwiły pełniejszą analizę zjawiska. 

4.2. Dynamika napływu Polaków do Wielkiej 
Brytanii w świetle polskich i brytyjskich źródeł 
statystycznych w latach 2004–2015

Od czasu wejścia Polski do Uni Europejskiej zmieniła się skala napływu Polaków 
do Wielkiej Brytanii. W pierwszych dwóch latach akcesji jedynie brytyjskie reje-
stry odnotowały wzrost liczby polskich imigrantów. Natomiast według polskich 
danych statystycznych skala wyjazdów do Wielkiej Brytanii była zbliżona do tej 
sprzed rozszerzenia Unii. W 2004 roku czasowo w Wielkiej Brytanii przebywało 
jedynie 2,3 tys. osób, a tylko 543 osoby wymeldowały się z pobytu stałego. Od 
2006 roku możemy mówić o exodusie Polaków na Wyspy Brytyjskie. Liczba osób 
czasowo przebywających w Wielkiej Brytanii wyniosła ponad 19 tys., a emigracja 
osiedleńcza przybrała największe rozmiary w całym badanym okresie i wyniosła 
18 tys. osób (ryc. 9). Są dwa czynniki, które mogły mieć wpływ na to zjawisko. 
Po pierwsze, jak twierdzą Grabowska-Lusińska i Okólski (2009), opóźnienie skali 
wyjazdów w stosunku do roku bazowego należy łączyć ze zjawiskiem zwanym 
łańcuchem migracyjnym. Mechanizm procesu polega na tym, że w pierwszej ko-
lejności za granicę wyjeżdżają osoby o sprzyjających migracjom cechach demo-
graficznych, które są bardziej zdolne do podjęcia ryzyka, a takich osób w społe-
czeństwie jest stosunkowo niewiele. Dlatego w pierwszych latach akcesji skala 
wyjazdów była dosyć niska i nie różniła się zbytnio od tej sprzed rozszerzenia 
Unii. W kolejnych latach, po zapoznaniu się z warunkami panującymi w nowym 
kraju, osoby te zachęciły pozostałych członków rodziny, znajomych i przyjaciół 
do emigracji. W ten sposób w następnych latach skala migracji przybrała tak zna-
czące rozmiary.

Drugim czynnikiem mogącym powodować duży wzrost liczby emigrantów na 
pobyt stały było niekorzystne prawo podatkowe, które nakładało obowiązek pła-
cenia należności w obu krajach, tzn. w miejscu stałego zameldowania oraz w miej-
scu pracy. Z tego względu część osób dotychczas pracujących w Wielkiej Brytanii 
postanowiła wymeldować się z pobytu stałego w Polsce (Kaczmarczyk 2008, Gra-
bowska-Lusińska, Okólski 2009). Dopiero po ratyfikacji przez prezydenta i wej-
ściu w życie z dniem 27 grudnia 2006 roku Konwencji między Rzecząpospolitą 
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Polską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w spra-
wie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodat-
kowania w zakresie podatków od dochodu i od zysków majątkowych, podpisanej 
w Londynie dnia 20 lipca 2006 roku (Dz.U. nr 226, poz. 1646), liczba emigran-
tów na pobyt stały gwałtownie spadła. W 2009 roku odnotowano tylko 3,5 tys. 
wymeldowań z pobytu stałego z Polski do Zjednoczonego Królestwa. 

Z kolei migracje czasowe Polaków do Wielkiej Brytanii rosły do 2008 roku, 
w którym osiągnęły najwyższą wartość – ponad 36,5 tys. Wraz z załamaniem się 
gospodarki światowej i  wybuchem kryzysu ekonomicznego, tj. od końca 2008 
roku emigracja czasowa zmniejszyła się i u schyłku 2009 roku liczyła 28,7 tys. 
osób. W latach 2010–2013 liczba migrantów czasowych spadła do około 22 tys. 
Jednak już od 2013 roku polskie rejestry odnotowały wzrost emigracji zarówno 
na pobyt czasowy, jak i stały, co jest wynikiem poprawy sytuacji ekonomicznej 
Wielkiej Brytanii.

Z kolei brytyjskie rejestry ludności Worker Registration Scheme (WRS) oraz 
National Insurance Registry (NIR) wyraźnie wskazują na dużo większe natężenie 
napływu zaraz po otwarciu granic. W pierwszych latach członkostwa w systemie 
WRS zarejestrowanych zostało 66,5 tys. osób. Z kolei system NIR mówił o po-
nad 38 tys. zarejestrowanych Polaków. W kolejnych latach napływ imigrantów 
z Polski nasilił się i największe wartości osiągnął w latach 2006–2007. Od 2008 
roku napływ Polaków uległ gwałtownemu obniżeniu (ryc. 10). Jednak od 2013 
roku liczba Polaków ponownie zaczęła rosnąć i do 2015 roku utrzymywała się na 
podobnym poziomie około 110 tys. rocznie. 

Powodem rozbieżności mogą być wady polskiego systemu rejestracji migran-
tów, ale przyczyny dysproporcji należy również upatrywać w dużej liczbie Pola-
ków, którzy wyemigrowali do Wielkiej Brytanii jeszcze przed akcesją i z powodu 
nielegalności pobytu i zarobkowania nie byli nigdzie zarejestrowani (Drinkwater 
i  in. 2006b). Akcesja Polski do Unii Europejskiej oraz liberalizacja dostępu do 

Ryc. 9. Skala wyjazdów Polaków do Wielkiej Brytanii na pobyt stały i czasowy w latach 
2004–2014

Fig. 9. Magnitude of migration of Polish citizens to Great Britain for the purpose of perma-
nent and temporary settlement in the period between 2004 and 2014

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.
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rynku pracy dała tysiącom Polaków możliwość wyjścia z szarej strefy i zalegali-
zowania swojego pobytu. To zostało odnotowane w specjalnie utworzonych re-
jestrach monitorujących zmiany na rynku pracy – Worker Registration Scheme oraz 
w pozostałych rejestrach, np. National Insurance Registry. 

Charakterystyka danych dotyczących przepływów migracyjnych nie pozwoli-
ła odpowiedzieć na pytanie, ilu Polaków obecnie mieszka w Wielkiej Brytanii. 
Trzeba tu sięgnąć do danych odnoszących się do zasobów migracyjnych. Według 
danych ONS w 2014 roku w Wielkiej Brytanii mieszkało 790 tys. Polaków, co sta-
nowiło 1,2% całego społeczeństwa (ryc. 11). W porównaniu do 2004 roku liczba 

Ryc. 10. Liczba Polaków zarejestrowanych w systemach WRS* oraz NIR w latach 2004–
2015

Fig. 10. Number of Polish citizens registered in the WRS and NIR systems in the period 
between 2004 and 2015

*System WRS istniał od 1 maja 2004 roku do 30 kwietnia 2011 roku. Dla 2011 roku prezentowane 
są dane tylko do kwietnia.
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Home Office i Department for Work and Pensions.

Ryc. 11. Liczba imigrantów z Polski mieszkających w Wielkiej Brytanii w latach 2004–2014 
i wskaźnik dynamiki zmian w stosunku do roku poprzedniego

Fig. 11. Number of immigrants from Poland living in Great Britain in the period between 
2004 and 2014 and rates of change in relation to the year before

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ONS.
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Polaków mieszkających w Wielkiej Brytanii wzrosła ponadośmiokrotnie (o 695 
tys. osób). Wskaźnik dynamiki w latach 2004–2014 wyniósł 831,5. 

Bardziej szczegółowa analiza dowiodła, że największe zmiany w  liczebności 
zaszły w pierwszych latach członkostwa w Unii. Liczba Polaków w latach 2004–
2005 wzrosła aż o 70% i była najwyższa w całym badanym okresie, co potwierdzają 
dane dotyczące przepływów migracyjnych. W kolejnym roku wskaźnik dynamiki 
miał nieco niższą wartość (161,7), ale w dalszym ciągu oznaczał wysoką dyna-
mikę zjawiska, co świadczy o dalszym napływie imigrantów. Począwszy od 2009 
roku sytuacja zaczęła się stabilizować, a liczba Polaków mieszkających w Wielkiej 
Brytanii wzrosła tylko o 4,6% w stosunku do roku poprzedniego. W latach recesji 
gospodarczej liczba Polaków mieszkających w Wielkiej Brytanii rosła, ale bardzo 
wolno. Gwałtowny wzrost ich liczby odnotowano dopiero w 2011 roku (wzrost 
o 21,1%), co może świadczyć o powolnym wychodzeniu Wielkiej Brytanii z kry-
zysu ekonomicznego. Według niektórych prognoz wyczerpujące się zasoby mi-
gracyjne w kraju będą powodem stabilizacji liczby wyjeżdżających Polaków do 
Wielkiej Brytanii w kolejnych latach (Grabowska-Lusińska, Okólski 2009). 

4.3. Rozmieszczenie Polaków w Wielkiej Brytanii

Polacy w Wielkiej Brytanii są nierównomiernie rozmieszczeni. Głównym kierun-
kiem napływu nowych imigrantów z Polski jest Anglia, dalej Szkocja, Walia i na 
końcu Irlandia Północna. Analizując dane dotyczące miejsc rejestracji wniosków 
o  numer ubezpieczenia społecznego (NINo), można wysunąć pewne wnioski. 
Otóż rozmieszczenie poakcesyjnych imigrantów z Polski w Wielkiej Brytanii zale-
żało od wielu czynników, wśród których najważniejsze wydają się dwa: typ osad-
nictwa (miasto, wieś) oraz związki historyczne, które wpłynęły na ukształtowa-
nie się tradycyjnych skupisk polonijnych w Wielkiej Brytanii (ryc. 12). Pierwsze 
skupiska polonijne wykształciły się po zakończeniu II wojny światowej. Ich roz-
mieszczenie nawiązywało do usytuowania baz wojskowych oraz przejściowych 
obozów adaptacyjnych dla zdemobilizowanych żołnierzy oraz ich bliskich. Tego 
typu formacje rozsiane były po całym kraju, ale najwięcej zlokalizowanych było 
w Anglii (Gałka 2012). Największym ośrodkiem skupiającym Polaków był Lon-
dyn, który oferując najlepsze możliwości znalezienia pracy i rozrywki, przyciągał 
Polaków z pozostałych rejonów (Czaykowski, Sulik 1961). Wśród innych miast 
i regionów licznie zamieszkiwanych przez Polaków należałoby wymienić Edyn-
burg, Manchester, dalej region Anglii Środkowej, tzw. Midlands (Birmingham, 
Wolverhampton, Coventry, Leicester Nottingham), następnie Anglię Północną 
z hrabstwami Lancashire i Yorkshire (Bradford, Leeds, Sheffield). Z pozostałych 
większych polskich ośrodków w Anglii warto zwrócić uwagę na Bristol, Glouce-
ster, Reading, Slough, Ipswich, Hull, Lincoln, Peterborough, Swindon, Bedford, 
Newcastle. W Walii głównym ośrodkiem skupiającym Polaków było Cardiff, nato-
miast w Szkocji, oprócz głównych miast regionu (Edynburg, Glasgow, Aberdeen), 
Polacy dosyć licznie zamieszkiwali miejscowości położone w pasie hrabstw La-
nark, Fife i Angus (Czaykowski, Sulik 1961).
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Sumarycznie rzecz ujmując, w  całym badanym okresie Polacy skupiali się 
w tych miastach, w których tradycyjnie mieszkało dużo Polaków. Były to zarówno 
duże ośrodki, tj. Londyn, Edynburg, Birmingham, Glasgow, Manchester, jak i nie-
co mniejsze miasta w West Yorkshire (Leeds, Bradford) i South Yorkshire (Don-
caster) oraz w silnie zurbanizowanej środkowej i wschodniej części Anglii: Leeds, 
Peterborough, Slough, Nottingham, Coventry, Luton. Sporo Polaków napłynęło 
również do Bristolu i Aberdeen. Natomiast najmniejszym zainteresowaniem cie-
szyły się tereny wiejskie (ryc. 12).

Ryc. 12. Koncentracja przestrzenna polskich wniosków o nadanie numeru NINo w Wiel-
kiej Brytanii według jednostek administracyjnych w latach 2004–2015 (suma)

Fig. 12. Spatial concentration of Polish applicants for a NINO number in Great Britain by 
administrative unit in the period between 2004 and 2015 (total)

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Department for Work and Pensions.
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Można przypuszczać, że głównym powodem osiedlania się Polaków w mia-
stach Wielkiej Brytanii były lepsze możliwości znalezienia pracy, bogatsza oferta 
kulturalno-rozrywkowa oraz sieci migranckie. Z licznie przeprowadzonych na ten 
temat badań wynika, że nowi polscy imigranci jeszcze przed wyjazdem do Wiel-
kiej Brytanii mieli znajomych w różnych tamtejszych miastach (Sumption 2009). 
Przykładowo badania prowadzone w Londynie przez Ryan i in. (2008) wykazały, 
że posiadanie kontaktów w nowym kraju jest nie tylko zachętą do podjęcia mi-
gracji, ale również często decyduje o przyszłym miejscu zamieszkania. Potwier-
dzają to badania przeprowadzone wśród Polaków mieszkających w Londynie, dla 

Ryc. 13. Natężenie liczby składanych przez Polaków wniosków o nadanie numeru NINo 
na 1000 ludności w Wielkiej Brytanii według jednostek administracyjnych w  latach 
2004–2015 (suma) 

Fig. 13. Number of NINO applications per 1,000 residents in Great Britain by administra-
tive unit in the period between 2004 and 2015 (total)

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Department for Work and Pensions.
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których sieci społeczne były ważne zaraz po pierwszym przyjeździe do nowego 
kraju. Ich rola sprowadzała się nie tylko do pomocy w zapewnieniu podstawo-
wych potrzeb bytowych, np. znalezienia noclegu, pracy, ale też emocjonalnych. 
Kontakt z innymi rodakami niweluje bowiem stres związany ze zmianą otoczenia 
społecznego, zmniejsza poczucie wyobcowania i  redukuje emocjonalne koszty 
migracji związane np. z utratą kontaktu z rodziną i znajomymi (Portes 1995).

Dlatego pierwsi imigranci koncentrują się zazwyczaj w enklawach etnicznych 
(Ryan i  in. 2008), a dopiero drugie pokolenie jest bardziej nastawione na asy-
milację kulturową oraz na zerwanie więzi społecznych z osobami o tym samym 
pochodzeniu etnicznym.

W przypadku badań nad imigracją nie tylko sama wielkość skupiska etnicz-
nego jest ważna, ale także jego rola w społeczności lokalnej oraz rola danej na-
rodowości w kreowaniu ogólnego strumienia migracyjnego (Green i  in. 2007). 
Dlatego warto się w tym miejscu zastanowić nad znaczeniem napływu Polaków 
w kształtowaniu przestrzennych układów zaludnienia w układzie lokalnym.

Miernikiem, który pozwolił określić to znaczenie, był wskaźnik natężenia licz-
by składanych wniosków o nadanie numeru NINo z Polski w stosunku do liczby 
ludności danej jednostki administracyjnej (ryc. 13). Okazuje się, że największe 
natężenie napływu Polaków zaobserwowano w tych rejonach, do których nastą-
pił wyjątkowo duży napływ Polaków, oraz w  tych o niskim zaludnieniu, przez 
co nawet niewielki napływ nowych imigrantów powodował wzrost wskaźnika 
natężenia. Dotyczyło to głównie wielokulturowych dzielnic Londynu (np. Ealing, 
Brent, Hounslow), następnie miast w zurbanizowanym regionie Midlands (np. 
Leicester, Northampton) oraz rolniczych obszarów Szkocji (Perth and Kinross, 
Highland). Dużym natężeniem charakteryzowały się również tereny nadmorskie 
w regionie South East (hrabstwo Devon).

4.4. Demograficzne i społeczne cechy emigrantów 

Faktem jest, że migrantami są najczęściej osoby predysponowane do pokonywa-
nia nie tylko dystansu, ale także trudności związanych z przystosowaniem się do 
życia w nowym miejscu. Prawidłowości odnoszące się do wieku i płci i emigracji 
określił już w XIX wieku Ravenstein (1885). Chcąc odnieść się do tych prawideł, 
zbadano cechy demograficzno-społeczne emigrantów oraz starano się określić 
mechanizm przebiegu poakcesyjnych migracji do Wielkiej Brytanii.

Według danych GUS wśród Polaków, którzy wyjechali na pobyt stały do Wiel-
kiej Brytanii, dominowali mężczyźni stanowiący 59,3% ogółu emigrantów w la-
tach 2004–2014 (ryc. 14). Do 2008 roku przewaga mężczyzn była wysoka (stano-
wili oni ponad 60% ogółu emigrantów na pobyt stały), natomiast od 2009 roku 
zaczęła maleć w stosunku do kobiet, a odsetek mężczyzn wynosił już około 50%. 
Podobny trend zaobserwowano w strukturze płci emigrantów na pobyt czasowy, 
w którym także dominowali mężczyźni w całym badanym okresie (70,6%). Prze-
waga mężczyzn zaczęła spadać dopiero od 2009 roku, co może wynikać z procesu 
„łączenia rodzin” i dołączania kobiet do mężczyzn, którzy wcześniej wyjechali do 
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Ryc. 14. Struktura płci emigrantów wyjeżdżających na pobyt stały, pobyt czasowy i w sys-
temie NIR w latach 2004–2015

Fig. 14. Gender of immigrants arriving for the purpose of permanent and temporary resi-
dence and that provided in the NIR system in the period between 2004 and 2015

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS i Department for Work and Pensions.



56 Poakcesyjne migracje Polaków do Wielkiej Brytanii

Wielkiej Brytanii. Ponadto dane te mogą być jednak niezbyt dobrze oszacowa-
ne, zwłaszcza jeśli chodzi o liczbę wyjeżdżających kobiet, ponieważ analiza da-
nych pochodzących z brytyjskiego systemu NIR wykazała niższy udział mężczyzn 
w ogólnej puli imigrantów z Polski, który kształtował się w okolicach 45% we 
wszystkich porównywanych latach. Przyczyny dysproporcji należałoby upatrywać 
w tym, że kobiety rzadziej od mężczyzn zgłaszały swój wyjazd w odpowiednich 
rejestrach w  Polsce. Dopiero wymogi prawne związane z  podjęciem legalne-
go zatrudnienia lub możliwością otrzymania pomocy socjalnej, tzw. benefitów, 
w Wielkiej Brytanii wymusiły ujawnianie się tych osób w rejestrze NIR, który nie 
rozróżnia imigrantów stałych od czasowych.

Z kolei analizę wieku emigrantów przeprowadzono na podstawie danych po-
chodzących z systemu PESEL oraz danych brytyjskich z systemu NIR. Z badań 
wynika, że zdecydowana większość emigrantów to osoby w wieku produkcyjnym 
mobilnym, tzn. od 18 do 44 lat. Odsetek osób należących do pozostałych kate-
gorii wieku był już dużo niższy. Odnosząc się do faz cyklu życia jednostki, na-
leży stwierdzić, że w wyjazdach do Wielkiej Brytanii dominowały osoby będące 
w fazie kształcenia się (18–24) oraz w fazie zakładania rodziny (25–29 lat), jak 

Ryc. 15. Struktura wieku emigrantów na pobyt stały z Polski do Wielkiej Brytanii w latach 
2004–2014

Fig. 15. Age structure of immigrants coming from Poland to Great Britain for the purpose 
of permanent settlement in the period between 2004 and 2014

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.
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również osoby starsze, będące w  fazie stabilizacji rodziny i umacniania swojej 
pozycji zawodowej (30–39 lat). Warto zwrócić uwagę na proces różnicowania się 
struktury wieku migrantów w badanych latach (ryc. 15). W pierwszych trzech 
latach akcesji w strukturze wieku emigrantów mocno zaznaczył się udział osób 
w wieku produkcyjnym ze znikomym odsetkiem dzieci i osób w wieku 60 i więcej 
lat. Jest to widoczne zwłaszcza w  brytyjskich rejestrach (ryc. 16). Dopiero od 
2007 roku odsetki dzieci i osób w wieku niemobilnym zaczęły rosnąć, co świad-
czy o  zmianie charakteru emigracji z  czasowego na osiedleńczy. Natomiast od 
2009 roku można zauważyć spadek odsetka wymeldowań osób w wieku 20–24 lat 
z pobytu stałego z Polski do Wielkiej Brytanii (ryc. 15). Może to wynikać z dwóch 
powodów. Po pierwsze, ma to związek ze strukturą demograficzną polskiego spo-
łeczeństwa i wyczerpywaniem się zasobów migracyjnych w kraju. Należy pamię-
tać, że nadwyżki siły roboczej w Polsce na początku XXI wieku wynikały z wejścia 
w wiek produkcyjny osób należących do wyżu demograficznego z początku lat 
80. XX wieku. Część osób, które nie zostały wchłonięte przez polski rynek pracy 
po ukończeniu studiów, podjęła decyzję o migracji. Proces ten przybrał charakter 
masowy w 2006 roku. Drugim powodem może być kryzys ekonomiczny, który 
rozpoczął się pod koniec 2008 roku. Niepewność związana ze znalezieniem pracy 

Ryc. 16. Struktura wieku Polaków aplikujących o numer NINo w latach 2004–2015
Fig. 16. Age structure of Polish citizens applying for a NINO number in the period be-

tween 2004 and 2015
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Department for Work and Pensions.
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w nowym kraju mogła więc wpłynąć na ograniczenie wyjazdów młodych osób. 
Co ciekawe, w brytyjskim rejestrze NIR nie odnotowano spadku udziału tej grupy 
osób, co wynika z  faktu, że w systemie tym są ewidencjonowani wszyscy imi-
granci niezależnie od długości przebywania (ryc. 16). Innymi słowy, system ten 
nie rozróżnia migrantów osiedleńczych od czasowych, a dane GUS dotyczą tylko 
emigrantów osiedleńczych. 

Warto też zwrócić uwagę na wzrost udziału osób w wieku 35–44 lat w ogólnej 
puli polskich emigrantów od 2009 roku. Powodem wzrostu liczby wyjeżdżają-
cych w tej grupie wieku było z jednej strony szukanie lepszych perspektyw życio-
wych dla siebie, a z drugiej był to sposób na wyjście z ciężkiej sytuacji finansowej 
związanej z rozwojem kryzysu ekonomicznego, który nastąpił także w Polsce, ale 
w nieco łagodniejszej formie niż w innych krajach europejskich. 

Zbadanie poziomu wykształcenia emigrantów oraz poziomu posiadanych 
przez nich umiejętności należało do trudniejszych zadań postawionych w  tej 
pracy. Ograniczone możliwości zdobycie tego typu informacji były podstawą do 
ustalenia bardzo ogólnych zarysów tego zjawiska. W związku z tym korzystano 
z  innych opracowań oraz baz danych, które pozwoliły dokładniej przyjrzeć się 
strukturze wykształcenia Polaków wyjeżdżających do Zjednoczonego Królestwa. 

Po akcesji Polski do Unii Europejskiej wśród emigrantów wyjeżdżających do 
Wielkiej Brytanii dominowały osoby ze średnim oraz wyższym wykształceniem. 
Stosunkowo wysoki był udział osób z wykształceniem zasadniczym zawodowym 
(22,4%). Natomiast osób z najniższym poziomem wykształcenia było niewiele 
(ryc. 17).

Powodem takiego rozkładu tej cechy jest przede wszystkim wzrost ogólnej 
liczby osób, które ukończyły studia wyższe w Polsce, oraz spadek liczby osób, 
które zakończyły edukację na poziomie szkoły podstawowej i zasadniczej zawo-
dowej. Ponadto, jak się okazało, akcesja zmieniła głównie kierunki migracji za-
granicznych Polaków. Gros z nich wyjechało więc do Wielkiej Brytanii, w której 
mogli podjąć legalne zatrudnienie oraz gdzie był duży popyt na pracę imigrantów, 

Ryc. 17. Struktura wykształcenia emigrantów udających się do Wielkiej Brytanii w okresie 
poakcesyjnym

Fig. 17. Educational level of Polish immigrants arriving in Great Britain following Poland’s 
entry into the European Union

Źródło: opracowanie na podstawie Grabowska-Lusińska, Okólski (2009).
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w tym osób niekoniecznie legitymujących się dyplomem wyższej uczelni, ale rów-
nież techników i pracowników niższego szczebla wykonujących proste zawody. 
Czynnikiem przyciągającym była więc dla tych osób nie tylko łatwo dostępna 
praca, ale także dużo wyższe zarobki na tym samym stanowisku niż w Polsce.

Z kolei Londyn przyciągał osoby raczej o wyższym poziomie wykształcenia, co 
potwierdzają badania ankietowe. Ponad 56% ogółu respondentów miało wyższe 
wykształcenie (zał. 2, tab. 2). Jest to związane ze specyfiką rynku pracy oraz lep-
szymi możliwościami rozwoju kariery zawodowej oferowanej przez firmy działa-
jące w tym mieście. 

4.5. Regiony pochodzenia emigrantów

Migracje zagraniczne Polaków odbywają się w  różnego rodzaju kierunkach. 
Wpłynęło na to kilka różnych czynników, z  których najważniejsze są uwarun-
kowania historyczne oraz kierunki pierwszych migracji Polaków. Te pionierskie 
migracje stały się zalążkiem sieci migracyjnych, które w dłuższej perspektywie 
czasu pozwoliły umocnić nie tylko kierunki wyjazdów, ale także wyodrębnić cha-
rakterystyczne układy migracyjne, na które składały się region pochodzenia oraz 
kraj (region) docelowej emigracji. W tym kontekście za tradycyjne regiony emi-
gracyjne uznano m.in. Śląsk oraz południowo-zachodnią Polskę (do Niemiec), 
Małopolskę i Podkarpacie (do Austrii, Niemiec i USA), Podlasie i Mazowsze (do 
USA i Belgii) oraz północną Polskę (do Skandynawii) (Gawryszewski 2005). 

W przypadku emigracji do Wielkiej Brytanii trudno mówić o  tradycyjnych 
obszarach emigracyjnych, ponieważ związki historyczne, wpływające na rozwój 
trwałych sieci i układów migracyjnych, nie były tak silne jak w odniesieniu do 
Niemiec, Stanów Zjednoczonych czy Kanady. Jeśli nawet za pionierską emigrację 
do Wielkiej Brytanii uznamy tę mającą miejsce w czasie trwania oraz zaraz po 
zakończeniu II wojny światowej (ze względu na liczebność imigrantów), to może-
my stwierdzić, że jej specyfika nie pozwoliła na wykształcenie się trwałego regio-
nalnego układu migracyjnego. Wielkość tych migracji dała co prawda możliwość 
wykształcenia sieci migracyjnych, ale restrykcyjna polityka migracyjna władz PRL 
nie pozwoliła na ich przetrwanie i rozwinięcie. Dopiero emigracja z lat 80. XX 
wieku miała szansę na wykształcenie sieci migracyjnych, które w okresie trans-
formacji mogły się dalej rozwijać. Okres transformacji można uznać za początek 
tworzenia się współczesnych regionów emigracji Polaków do Wielkiej Brytanii. 

Ponadto należy zwrócić uwagę na rolę sieci społecznych i poczucie tożsamo-
ści migracyjnej w kształtowaniu postaw wobec nowych emigrantów (tzn. okresu 
transformacji i poakcesyjnego), mających wpływ na podtrzymywanie sieci migra-
cyjnych. Wspólne losy wojenne, tęsknota za wolnym krajem, brak szans na po-
wrót do Polski i trudności związane z adaptacją do nowych warunków sprawiły, 
że członkowie emigracji powojennej mieli bardzo silne poczucie własnej odręb-
ności, wykształcili też silne wewnętrzne sieci społeczne, stając się tym samym 
grupą zamkniętą i mało podatną na integrację z nowymi imigrantami. Świado-
mość własnej odrębności stała się przyczyną izolacyjnej postawy i zachowywania 
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dystansu wobec nowych emigrantów, zwłaszcza z lat 90. XX wieku. Bardzo czę-
sto członkowie „starej emigracji” (tzn. emigracji powojennej) nie akceptowali 
postaw i  zachowania nowych imigrantów, którzy różnili się od nich nie tylko 
poziomem wykształcenia i pochodzenia, ale także powodem przyjazdu (charakter 
zarobkowy). Motywy migracyjne stały się główną przyczyną wewnętrznego po-
działu brytyjskiej Polonii. 

Aby ukazać regionalne różnice w odpływie ludności za granicę wykorzystano 
dane z systemu PESEL o emigracji na pobyt stały w latach 2004–2009. Analiza 
została przeprowadzona na poziomie lokalnym (w układzie gmin). Dzięki temu 
były możliwe do zidentyfikowania różne czynniki (demograficzne, społeczne, hi-
storyczne), które wpłynęły na wykształcenie się lokalnych układów migracyjnych 
w Wielkiej Brytanii (ryc. 18).

Jednym z głównych czynników warunkujących przemieszczenia ludności jest 
struktura wieku. W badaniach demograficznych udowodniono związek pomiędzy 
wiekiem a skłonnością do migracji, co było podstawą do wyróżnienia tzw. wieku 
mobilnego ludności, tj. wieku, w którym następują najczęstsze zmiany miejsca 
zamieszkania (Holzer 1999). Zależność taką stwierdzono również w przypadku 
badania wyjazdów do Wielkiej Brytanii. Okazuje się, że w  regionach o dużym 
udziale osób w wieku produkcyjnym w większym stopniu odnotowano wyjazdy 
do Wielkiej Brytanii. Można tu zaliczyć m.in. Kaszuby, Dolny Śląsk czy chociażby 
duże miasta (Warszawa, Poznań, Kraków, Trójmiasto). Natomiast w  regionach 
depopulacyjnych, o  zaawansowanych procesach starzenia się ludności, które 
w większości obejmowały gminy położone w dawnej Kongresówce (Kurek 2008), 
zaangażowanie w wyjazdy zagraniczne do Wielkiej Brytanii było mniejsze lub też 
w ogóle nie występowało. Przykładem mogą tu być gminy na terenie wojewódz-
twa podlaskiego (Orla, Czyże, Dubicze Cerkiewne), z których żadna osoba nie 
wymeldowała się z pobytu stałego do Wielkiej Brytanii w badanych latach.

Na kształt lokalnych układów migracyjnych wpływało ponadto występowanie 
innych form mobilności ludności w danej gminie. Wśród substytutów wyjazdów 
zagranicznych znajdują się migracje wewnętrzne oraz mobilność w zakresie co-
dziennych dojazdów do pracy, która wyznacza strefy oddziaływania dużych miast. 
Okazuje się, że w strefie dojazdów do pracy Warszawy liczba wymeldowań na 
pobyt stały jest znikoma we wszystkich latach. Nawet podczas największej fali 
odpływu w  regionie warszawskim nie stwierdzono dużego wzrostu liczby wy-
jeżdżających do Wielkiej Brytanii. Podobną zależność zauważono w przypadku 
stref oddziaływań innych dużych miast, np. Krakowa czy Poznania. Dodatkowo 
na słaby odpływ z tych terenów do Wielkiej Brytanii wpłynęło ukształtowanie się 
dużo wcześniej innych kierunków docelowej emigracji na pobyt stały i czasowy. 
W przypadku województwa mazowieckiego, a dokładnie byłego warszawskiego, 
tradycyjnym kierunkiem wyjazdów była Francja, małopolskiego – Austria i Niem-
cy, a wielkopolskiego – Niemcy. 

Stosunkowo niewielkie natężenie wyjazdów zaobserwowano na obszarach, 
z których ludność dosyć licznie partycypowała w migracjach sezonowych (głów-
nie do pracy w  rolnictwie) do Niemiec (Kaczmarczyk, Tyrowicz 2008). Wyjaz-
dy sezonowe z  Wielkopolski i  Małopolski do Niemiec były popularną formą 
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przemieszczeń już w czasie zaborów (Gawryszewski 2005). Dotyczyło to gmin 
położonych głównie w powiatach w województwach dolnośląskim i wielkopol-
skim (np. powiat słupecki, koniński). Tradycje tej formy zarobkowania zostały 
utrwalone w mentalności ludzi i obecnie są pewnego rodzaju sposobem na życie. 
Podtrzymywaniu tej formy migracji sprzyjała także ratyfikacja bilateralnej umowy 
z Niemcami w grudniu 1990 roku o legalnym czasowym zatrudnianiu pracow-
ników. Koordynatorem i kontrolerem w werbowaniu ludności miały być polskie 
urzędy pracy. W rzeczywistości rynek migracji sezonowych przypominał bardziej 
zasady zatrudniania na tzw. „czarnym rynku”, gdzie dużą rolę w znalezieniu pracy 
odgrywają sieci migranckie. W praktyce oznaczało to, że umowy o pracę (imien-
ne) otrzymywały te osoby, które albo już kiedyś wyjeżdżały do pracy sezonowej, 
albo miały kogoś znajomego, kto podałby ich dane przyszłemu niemieckiemu 
pracodawcy (Kaczmarczyk, Tyrowicz 2008). Powstałe w ten sposób lokalne ukła-
dy migracji sezonowych przetrwały w tej formie i nadal są substytutem migracji 
definitywnych na tych terenach. 

Czynnikiem powodującym selektywność odpływu z określonych gmin był po-
ziom rozwoju rolnictwa indywidualnego oraz związane z tym inne czynniki, tj. 
nadwyżka siły roboczej, ukryte bezrobocie. Okazuje się, że na terenach wiejskich, 
o dobrze rozwiniętej funkcji rolniczej, z dużym udziałem wysokotowarowych go-
spodarstw rolnych i niskim odsetkiem osób zbędnych w gospodarstwie natężenie 
napływu było najniższe. Przykładem mogą tu być tereny z przewagą dużych go-
spodarstw rolnych – zachodnia część województwa wielkopolskiego, jak również 
te o średnim areale, ale wysokiej intensywności upraw, np. okolice Krakowa czy 
Warszawy. 

Dużym natężeniem wyjazdów charakteryzowały się tereny wiejskie z przewa-
gą gospodarstw karłowatych o niskim stopniu towarowości i z dużą liczbą osób 
zbędnych w rolnictwie. Dotyczyło to m.in. gmin na terenie województwa podkar-
packiego oraz w północnej Polsce.

Jeden z  głoszonych w  mediach poglądów zakładał wzmożoną emigrację do 
Wielkiej Brytanii po akcesji Polski do Unii Europejskiej z terenów silnie zmargi-
nalizowanych o niekorzystnych procesach społecznych. Do tego typu gmin zali-
czyć można te o dużym udziale osób bezrobotnych, w tym przede wszystkim dłu-
gotrwale pozostających bez pracy. Są one położone głównie w województwach 
zachodniopomorskim, warmińsko-mazurskim oraz dolnośląskim. Charakteryzo-
wały się one niskim natężeniem wyjazdów do Wielkiej Brytanii. Niskie natężenie 
wyjazdów wskazuje na to, że z obszarów zmarginalizowanych społecznie ludność 
nie przejawia chęci do emigracji, mimo niskiego poziomu życia. Woli ona korzy-
stać z zasiłków rodzinnych i socjalnych. Raczej mało prawdopodobna jest zmiana 
postaw migracyjnych tej grupy osób.

Warto podkreślić, że tradycyjne polskie obszary emigracyjne, tzn. Podhale 
oraz Opolszczyzna, w niewielkim tylko stopniu partycypowały w wyjazdach do 
Wielkiej Brytanii. Wynika to z faktu istnienia silnych powiązań z innymi krajami 
– Niemcami, Austrią oraz Stanami Zjednoczonymi Ameryki Północnej. 

Nie bez znaczenia pozostaje również fakt „tradycyjnych” zdolności do podej-
mowania działań gospodarczych. W związku z wprowadzoną w dawnym zaborze 
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pruskim specjalną formą dziedziczenia ziemi (gospodarstwo było przekazywane 
w całości jednemu dziecku) osoby, które nie odziedziczyły ziemi, musiały same 
znaleźć pozarolnicze źródło dochodów. W ten sposób rozwijała się u nich kre-
atywność i swoista umiejętność radzenia sobie w każdej sytuacji. Odwrotne po-
stawy społeczne (bardziej bierne) wykształciły się u osób pochodzących z zaboru 
rosyjskiego (np. w gminach województwa kieleckiego). Na terenach tych, mimo 
wysokiego bezrobocia, niekorzystnej struktury wielkościowej gospodarstw rol-
nych i dużego odsetka ludności zbędnej w rolnictwie, po otwarciu granic nie było 
zbyt wielkiego zainteresowania emigracją na pobyt stały. 

***

Podsumowując, poakcesyjne migracje Polaków do Wielkiej Brytanii cechują się 
zmianą natężenia wyjeżdżających w latach 2004–2015. Co więcej, zmieniają swój 
charakter z czasowego na osiedleńczy. Wskazuje na to zarówno struktura płci, 
jak i wieku emigrantów prezentowana przez polskie i brytyjskie rejestry danych. 
O ile w strukturze wykształcenia emigrantów do Wielkiej Brytanii dominowały 
osoby o  średnim poziomie wykształcenia, o  tyle w Londynie Polacy byli lepiej 
wyedukowani. Przestrzenne rozmieszczenie regionów pochodzenia emigrantów 
definitywnych wskazuje na występowanie specyficznych lokalnych czynników 
powodujących odpływ ludności do Wielkiej Brytanii. Były to m.in. brak innych 
kierunków wyjazdów, obszary peryferyjne z dużą rezerwą siły roboczej (tereny 
wiejskie) oraz młode demograficznie. 



5. Czas przyjazdu, przyczyny, kierunki 
napływu Polaków do Londynu

5.1. Czas i przyczyny przyjazdu Polaków do Londynu

Badania ankietowe przeprowadzone wśród Polaków mieszkających w  Londynie 
wykazały, że najwięcej respondentów, tj. 39,6%, przyjechało na Wyspy w okresie 
największego napływu Polaków, tj. w latach 2005–2007 (tab. 3). Kolejne 35,9% 
badanych przybyło w latach bezpośrednio poprzedzających wejście Polski do Unii 
Europejskiej oraz w pierwszym roku członkostwa, tj. w latach 2000–2004. Spadek 
napływu wyraźnie zaobserwowano w latach 2008–2009. Imigranci z tego okresu 
stanowili 12,1% ogółu badanych. Niewielki procent to osoby, które przyjechały do 
Londynu w okresie socjalizmu i w latach 90. XX wieku, co wynikało z małej skali 
wyjazdów zagranicznych Polaków do Wielkiej Brytanii w tamtym okresie.

Spadek napływu imigrantów od 2008 roku był wynikiem wybuchu świato-
wego kryzysu gospodarczego oraz pojawiających się trudności ze znalezieniem 
pracy w  Londynie. W  pierwszych latach członkostwa nowo przybyli imigranci 
w zasadzie nie mieli problemów ze znalezieniem pracy. Wraz z napływem nowych 
imigrantów sytuacja zmieniała się na niekorzyść nowo przybyłych osób. Wyjazdy 
bez odpowiedniego zabezpieczenia finansowego i zagwarantowanej pracy bardzo 

często kończyły się tragicznie dla przy-
byszów z Polski. Nierzadko zostawali bez 
środków do życia, stawali się bezdomny-
mi (BBC News 2006; Hill 2006; Kunach 
2007; Randeep 2010). Problem nowych, 
nieprzystosowanych migrantów został 
nagłośniony w lokalnej prasie i telewizji 
oraz przez media w Polsce, co być może 
w pewien sposób uświadomiło potencjal-
nym migrantom zagrożenia wynikające 
z nieprzemyślanej decyzji o emigracji do 
nowego kraju (Pszczółkowska 2006). To 
z  kolei mogło wpłynąć na ograniczenie 
wyjazdów osób najbardziej narażonych 

Tabela 3. Czas przyjazdu respondentów 
do Londynu w %

Table 3. Period of arrival of survey par-
ticipants in London (in %)

Czas przyjazdu %
przed 1990 3,5
1990–1999 8,9
2000–2004 35,9
2005–2007 39,6
2008–2010 12,1
Razem 100,0

Źródło: badania własne.
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na niepowodzenie – czyli jednostek nieznających języka, w starszym wieku, o ni-
skim poziomie wykształcenia oraz bez sieci kontaktów. 

We wszystkich badanych latach w napływie dominowały kobiety, przy czym 
bardzo wyraźna ich przewaga zaznaczyła się wśród osób, które przyjechały na 
Wyspy przed 1990 roku (tab. 4). Udział kobiet w tej grupie wynosił aż 72,1%. 
Nadwyżka kobiet w wyjazdach była charakterystyczną cechą ówczesnych migracji 
na Wyspy Brytyjskie (Stola 2010). Wynikało to z faktu, że w okresie socjalizmu 
kobiety miały większe szanse na otrzymanie paszportu w ramach akcji łączenia 
rodzin lub też jako tzw. au-pair.

Natomiast przyczyny nadwyżki kobiet w kolejnych latach należy upatrywać 
z jednej strony w dominacji kobiet wśród respondentów, z drugiej jednak można 
wysunąć wnioski, że kobietom łatwiej znaleźć zatrudnienie w miastach niż na 
prowincji, gdzie zazwyczaj pracę podejmują mężczyźni zatrudniani w rolnictwie. 

Głównym powodem przyjazdu respondentów do Londynu była praca lub 
motywy z nią związane. Potwierdza to tezę o ekonomicznym charakterze poak-
cesyjnych migracji Polaków do Wielkiej Brytanii. Aż 19,8% badanych wskaza-
ło, że przyczyną przyjazdu do Londynu była lepiej płatna praca oraz możliwość 
zarobienia większej sumy pieniędzy. W  dalszej kolejności osoby kierowały się 
chęcią nauki języka angielskiego (19%) lub też możliwościami znalezienia pracy 
w ogóle (11,8%). Dla 11,1% badanych czynnikiem przyciągającym była również 
chęć rozwoju zawodowego i kariera. Ponadto osoby kierowały się sytuacją poli-
tyczno-ekonomiczną w kraju (8%) lub możliwością poznania odmiennej kultury 
(8%). Czynnik rodzinny był powodem przyjazdu 7,9% badanych. Dla 5,2% ankie-
towanych przyczyną przyjazdu do Londynu były studia, a dla 4,8% okoliczności 
związane ze złą sytuacją materialną rodziny. Pozostałe 4,5% badanych kierowało 
się innymi pobudkami (ryc. 19). 

Wśród innych powodów przyjazdu do Londynu dominowała ciekawość, przy-
goda i chęć zwiedzania nowego kraju (33,3%) (ryc. 20). W dalszej kolejności an-
kietowani kierowali się powodami osobistymi, uczuciami, zawarciem małżeństwa 
(22,6%). Na trzecim miejscu znalazły się inne przyczyny związane z niekorzystną 
sytuacją w kraju, np. niezadowolenie ze stosunków panujących w zakładzie pra-
cy, upadek zakładu pracy, mentalność kraju, nepotyzm, rasizm, brak perspektyw 
rozwoju, ogólne przygnębienie (12,9%). Dla 8,6% badanych powodem przyjaz-
du do Londynu było służbowe oddelegowanie wynikające np. z  rozwoju firmy. 

Tabela 4. Struktura płci emigrantów według czasu przyjazdu w %
Table 4. Gender of immigrants based on period of arrival (in %)

Czas przyjazdu Mężczyźni Kobiety (%) Razem (%)
przed 1990 27,9 72,1 100,0
1990–1999 44,5 55,5 100,0
2000–2004 45,9 54,1 100,0
2005–2007 43,9 56,1 100,0
2008–2010 41,9 58,1 100,0

Źródło: badania własne.
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Z kolei 7,5% respondentów przyjechało do Londynu głównie z powodu jego atrak-
cyjności kulturowej, społecznej, możliwości szeroko pojętego rozwoju zawodo-
wego i  osobistego. Część ankietowanych traktowała przyjazd do Londynu jako 
wakacje lub kierowała się chęcią zmiany w życiu (po 6,5% badanych). Niewielki 
odsetek stanowiły osoby, które opuściły Polskę z przyczyn politycznych (4,3%) 
czy naukowych (2,2%). Tylko 3,2% badanych miało ściśle określony cel wyjazdu, 
jakim było zdobycie środków finansowych pozwalających na wybudowanie domu 
w Polsce czy kupno auta. Również 3,2% badanych kierowało się chęcią zdobycia 
środków na pokrycie kosztów studiowania w Polsce. Znikomy odsetek stanowiły 
osoby, które przyjechały do Londynu w celu podjęcia leczenia, z innych powodów 
osobistych lub traktowały przyjazd do Wielkiej Brytanii jako możliwość zdobycia 
środków finansowych na spłatę długów zaciągniętych w kraju.

Ryc. 19. Powody przyjazdu respondentów do Londynu
Fig. 19. Main reasons for coming to London provided by survey participants
Źródło: badania własne.

Ryc. 20. Inne powody przyjazdu respondentów do Londynu
Fig. 20. Other reasons for coming to London provided by survey participants
Źródło: badania własne.
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Okazuje się, że płeć respondentów odegrała kluczową rolę w  przyczynach 
przyjazdu do Londynu. Mężczyźni, częściej od kobiet, przy podejmowaniu decyzji 
o emigracji do Londynu kierowali się możliwością podjęcia lepiej płatnej pracy 
(27,2%), chęcią pogłębienia znajomości języka angielskiego (15,9%) oraz możli-
wością podjęcia jakiejkolwiek pracy (12,1%) (ryc. 21). 

Ryc. 21. Powody przyjazdu respondentów według płci
Fig. 21. Survey participant reasons for coming to London by gender
Źródło: badania własne.

Ryc. 22. Powody przyjazdu respondentów według grup wieku
Fig. 22. Survey participant reasons for coming to London by age groups
Źródło: badania własne.
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Dla kobiet najważniejsza była chęć pogłębienia znajomości języka angiel-
skiego (21,3%), a na drugim miejscu możliwość znalezienia lepiej płatnej pracy 
(14,1%). W dalszej kolejności kobiety kierowały się możliwością znalezienia ja-
kiejkolwiek pracy (11,6%) i względami rodzinnymi (11,1%). Prawie dwukrotnie 
więcej kobiet (6,3%) niż mężczyzn (3,6%) zadeklarowało, że powodem przyjazdu 
do Londynu były studia i zamiar dalszej nauki. 

Powody przyjazdu zależały również od wieku ankietowanych. Studia, chęć po-
głębienia znajomości języka angielskiego lub dołączenie do pozostałych członków 
rodziny były głównymi powodami przyjazdu do Londynu osób w młodszych gru-
pach wieku, tj. do 29 lat. Przy czym w przypadku osób będących w wieku 24–29 
lat istotnym czynnikiem okazała się chęć rozwoju zawodowego i możliwość po-
znania odmiennej kultury. Dla osób pomiędzy 30 a 44 roku życia najważniejszym 
powodem przyjazdu była lepiej płatna praca oraz możliwość zarobienia dużych 
pieniędzy. W dalszej kolejności osoby te kierowały się chęcią podniesienia kwali-
fikacji językowych oraz możliwościami rozwoju kariery. Niewielki odsetek w tej 
grupie stanowiły osoby wyjeżdżające z powodu studiów. Wraz z wiekiem rośnie 
odsetek osób, dla których wyjazd do Londynu był podyktowany zamiarem znale-
zienia pracy oraz szansą na poprawę sytuacji materialnej rodziny. Z tego wynika, 
że migranci w wieku powyżej 45 lat traktowali wyjazd do Londynu jako koniecz-
ność życiową, ponieważ znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej. Osoby te nie 

Ryc. 23. Powody przyjazdu respondentów według poziomu wykształcenia
Fig. 23. Survey participant reasons for coming to London by level of education
Źródło: badania własne.
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były zbytnio zainteresowane nauką języka angielskiego, poznaniem kultury kraju 
czy podjęciem studiów oraz rozwojem kariery zawodowej (ryc. 22). 

Czynnikiem różnicującym przyczyny przyjazdu Polaków do Londynu był też 
rodzaj posiadanego wykształcenia. Jak można było przypuszczać, wraz ze wzro-
stem poziomu wykształcenia zwiększał się odsetek odpowiedzi wskazujących na 
przyjazd w celach rozwoju kariery zawodowej, nauki języka angielskiego oraz 
dalszej edukacji. Osoby o  wyższym poziomie wykształcenia nie kierowały się 
trudną sytuacją materialną. Z kolei w grupie o najniższym poziomie wykształ-
cenia znalazły się głównie osoby, które przyjechały do Londynu w celu zdobycia 
środków na podreperowanie domowego budżetu. Wśród osób legitymujących 
się średnim poziomem wykształcenia nastąpił wzrost zainteresowania czynni-
kami związanymi z  nauką języka angielskiego, poznaniem innej kultury (ryc. 
23). W dalszym ciągu głównym powodem ich przyjazdu do Londynu była lepiej 
płatna praca (22,7%).

5.2. Kierunki napływu imigrantów do Londynu

Wśród 1272 badanych 92,8% (1181 osób) przyjechało do Londynu bezpośrednio 
z Polski, 4,1% (52 osoby) z innego kraju, a tylko 3,1% (39 osób) z innej miejsco-
wości w Wielkiej Brytanii. Wśród imigrantów przybyłych do Londynu z innego 
kraju niż Polska najwięcej pochodziło z Niemiec (21,1%), Stanów Zjednoczonych 
(13,5%) oraz Włoch (9,6%). W dalszej kolejności Polacy napłynęli z Belgii, Fran-
cji, Irlandii oraz Kanady (po 5,8%). Niewielki odsetek stanowiły osoby pochodzą-
ce z pozostałych krajów Europy oraz z innych kontynentów (ryc. 24).

Polacy, którzy przyjechali do Londynu z innej miejscowości w Wielkiej Bry-
tanii, przybyli najczęściej z Anglii (75,9%), Szkocji (12,5%) oraz Walii (5,1%). 
Pozostałe 2,6% osób przeprowadziło się do Londynu z wyspy Jersey. Dla 86,6% 

Ryc. 24. Kraj ostatniego zamieszkania respondentów przed przyjazdem do Londynu
Fig. 24. Last country of residence prior to coming to London (survey data)
Źródło: badania własne.
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badanych Londyn był pierwszym miejscem zamieszkania w  Wielkiej Brytanii, 
a tylko 12,6% mieszkało wcześniej w innej brytyjskiej miejscowości. Powodem 
przeprowadzki do Londynu osób przybyłych z  innych miejscowości w Wielkiej 
Brytanii była chęć rozwoju zawodowego oraz możliwość podjęcia lepiej płatnej 
pracy. Podobne pobudki kierowały osobami przybyłymi z innych krajów. W tym 
przypadku można sądzić, że dla tych osób Londyn był miejscem zapewniającym 
lepsze perspektywy życiowe (ryc. 25). 

5.3. Regiony pochodzenia oraz miejsca osiedlenia się 
Polaków w Londynie 

Jednym z celów pracy była identyfikacja głównych regionów pochodzenia emigran-
tów w Londynie, a dokładniej zbadanie, czy Londyn przyciąga osoby niezależnie 
od miejsca ich pochodzenia, czy może dominuje imigracja Polaków ze ściśle okre-
ślonych regionów Polski. Zagadnienie to jest ważne z jednego zasadniczego powo-
du. Mianowicie pionierskie migracje inicjują powstanie sieci migracyjnych, które 
w dłuższej perspektywie czasowej prowadzą do wykształcenia się specyficznych 
układów migracyjnych. W związku ze skalą wyjazdów poakcesyjnych do Londynu 
w przyszłości będzie można wskazać obszary, które staną się głównymi obszarami 
zaangażowanymi w proces wymiany ludności pomiędzy obydwoma krajami. 

Ryc. 25. Powody przyjazdu do Londynu według kierunku napływu res pondentów
Fig. 25. Reasons for coming to London by geographic origin of survey participants
Źródło: badania własne.
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Na podstawie analizy regionów pochodzenia można stwierdzić, że gros re-
spondentów pochodziło z  regionów, z których udział wyjeżdżających na pobyt 
stały do Wielkiej Brytanii w ogólnej liczbie emigrantów był niewielki. Dotyczy-
ło to województw: mazowieckiego (13,2%), małopolskiego (11,8%) i śląskiego 
(10,1%). Należy przy tym zwrócić uwagę na fakt dużej nadreprezentacji ankieto-
wanych w stosunku do ogólnej liczby emigrujących do Wielkiej Brytanii w przy-
padku dwóch pierwszych regionów (ryc. 26, 27). 

W dalszej kolejności respondenci pochodzili z  terenów, które odnotowały 
dużą dynamikę zmian w odpływie ludności do Wielkiej Brytanii po akcesji Polski 
do Unii Europejskiej (Zborowski, Gałka 2008). Były to przede wszystkim wo-
jewództwa wschodnie: lubelskie (8,7%) i podkarpackie (8,1%). Niewielki pro-
cent wszystkich badanych stanowiły osoby z województw o tradycyjnie innych 
kierunkach migracji zagranicznych ludności, tj. z lubuskiego (1,4%), opolskiego 
(1,8%), warmińsko-mazurskiego (3,1%) i świętokrzyskiego (3,1%).

Ryc. 26. Regiony pochodzenia respondentów na tle ogólnej liczby emigrantów na pobyt 
stały do Wielkiej Brytanii i do pozostałych krajów

Fig. 26. Regions of origin of survey participants versus the total number of immigrants 
wishing to permanently reside in Great Britain and other countries

Źródło: opracowanie własne.
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Na wielkość strumienia migracyjnego wpływa przede wszystkim liczba ludno-
ści danego regionu. Zestawienie odsetka respondentów pochodzących z danego 
województwa z odsetkiem mieszkańców wykazało istnienie pewnych zależności. 
Otóż odsetek respondentów z danego regionu był proporcjonalny do jego liczby 
ludności w większości województw (np. w dolnośląskim, kujawsko-pomorskim, 

Ryc. 27. Regiony pochodzenia respondentów na tle emigracji na pobyt stały do Wielkiej 
Brytanii (suma 2004–2009)

Fig. 27. Regions of origin of survey participants versus the number of immigrants wishing 
to permanently reside in Great Britain (total for 2004 to 2009)

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS i badań ankietowych.

Ryc. 28. Regiony pochodzenia respondentów na tle ludności Polski w 2009 roku
Fig. 28. Regions of origin of survey participants vs. 2009 population of Poland
Źródło: badania własne.
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łódzkim). W przypadku województw: lubelskiego, małopolskiego, podkarpackie-
go i pomorskiego odsetek ankietowanych był dużo wyższy niż wskazywałby na to 
procent ich mieszkańców, a pochodzący z wielkopolskiego, opolskiego i lubuskie-
go byli niedoreprezentowani (ryc. 28).

Na podstawie badań ankietowych zbadano również zależność pomiędzy re-
gionem pochodzenia w Polsce a miejscem osiedlenia się imigrantów w Londy-
nie. Analizy danych pozwoliły zauważyć wykształcenie się pewnych zależności. 
W  centralnym Londynie skupiały się głównie osoby pochodzące z  centralnych 
województw kraju – łódzkiego i mazowieckiego, których udział w ogólnej struk-
turze wynosił 22,9%. Na drugim miejscu uplasowały się osoby ze wschodnich 
terenów Polski – z lubelskiego, podlaskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego 
(22,3%). Z kolei odsetek osób pochodzących z regionu południowo-zachodniego 
był niewielki (tylko 5,6%). Londyn Zachodni wyróżniał się przewagą osób po-
chodzących z regionów Wschodniego i Centralnego (odpowiednio 23% i 26,2%). 
Duży odsetek stanowiły również osoby z  regionu południowego, czyli z woje-
wództw małopolskiego i śląskiego (20,8%). Respondenci pochodzący z pozosta-
łych regionów stanowili niewielki procent. Nieco inaczej przedstawia się struktu-
ra pochodzenia respondentów w pozostałych subregionach miasta.

W południowym Londynie zaznaczył się duży udział (23,1%) osób pocho dzą-
cych z północnego regionu Polski (kujawsko-pomorskie, pomorskie, war  miń sko-
mazurskie), zaś w północnej i wschodniej części miasta zaznaczyła się dominacja 
respondentów ze wschodniego i południowego regionu Polski. Warto zaznaczyć, 
że we wschodnim Londynie najniższy udział miały osoby pochodzące z central-
nych województw kraju (tab. 5). 

***

Reasumując, poakcesyjne migracje Polaków do Londynu miały największe natę-
żenie w latach 2005–2007. Głównym motywem przyjazdu do nowego kraju był 
czynnik ekonomiczny, który odegrał większą rolę wśród mężczyzn i osób w star-
szym wieku produkcyjnym, tj. 30–44 lat, i bardzo dobrze wykształconych, które 

Tabela 5. Regiony pochodzenia respondentów według subregionów Londynu w %
Table 5. Geographic regions of origin of survey participants by London sub-regions (in%)

Subregiony 
Londynu

Regiony Polski

Centralny
Południo-

wo-za-
chodni

Połu-
dniowy

Północ-
no-za-
chodni

Północny Wschodni Ra-
zem

Centralny 22,9 5,6 20,7 11,7 16,8 22,3 100,0
Południowy 17,6 10,1 23,1 10,1 19,1 20,1 100,0
Północny 19,4 5,2 20,9 12,7 18,7 23,1 100,0
Wschodni 12,9 12,0 24,4 10,5 16,7 23,4 100,0
Zachodni 23,0 8,6 20,8 9,6 11,8 26,2 100,0

Źródło: badania własne.
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szukały w Londynie lepiej płatnej pracy. Co więcej, Londyn był również miejscem 
atrakcyjnym do zamieszkania ze względu na możliwość rozwoju kariery zawodo-
wej dla Polaków napływających nie tylko z Polski, ale także z innych krajów oraz 
z brytyjskich miejscowości. Z kolei dla osób ze starszych grup wieku (powyżej 
44 lat), o niskim poziomie edukacji, wyjazd wiązał się raczej z koniecznością ży-
ciową i sposobem na wyjście z trudnej sytuacji materialnej niż z dobrowolnym 
wyborem. 

Z badań wynika również, że w Londynie silnie zaznaczyła się nadreprezen-
tacja imigrantów z  województw mazowieckiego, małopolskiego, a  także z  re-
gionów, z których napłynęło dużo imigrantów do całego kraju, tj. z lubelskiego 
i podkarpackiego.



6. Koncentracja przestrzenna i mobilność 
przestrzenna Polaków w Londynie 

6.1. Wprowadzenie

Jedną z ważniejszych kwestii poruszanych w badaniach społeczno-geograficznych 
jest problem przestrzennego rozmieszczenia mieszkańców miast, w  tym osób 
najbardziej narażonych na marginalizację – imigrantów. Zagadnienie to nawiązu-
je do nurtu badań ekologii społecznej, zapoczątkowanej przez Parka i in. (1925). 
Koncentracja przestrzenna stanowi jeden z pięciu wymiarów segregacji społecz-
nej i najczęściej oznacza, w jakim stopniu dana grupa etniczna zajmuje przestrzeń 
fizyczną w mieście (Węcławowicz 2007). 

Jak wykazują badania naukowe, koncentracja przestrzenna oraz segregacja 
imigrantów zależy zarówno od czynników ekonomiczno-gospodarczych, jak i spo-
łecznych. Historia miasta, w tym imigracja mniejszości etnicznych, organizacja 
i funkcjonowanie rynku mieszkaniowego oraz mechanizmy prawne nim rządzące, 
dostępność rynku pracy dla imigrantów, w końcu indywidualne cechy etniczno-
-kulturowe poszczególnych grup imigranckich i różne zachowania demograficzne 
(m.in. wzorce rodziny) to tylko wybrane czynniki wpływające ogólnie na segre-
gację, ale również na jeden z  jej wymiarów – koncentrację (Andersson, 1998; 
Knox, Pinch 2000; Bolt, van Kempen 2002; Magnusson, Özüekren 2002; Özüe-
kren, van Kempen 2002; Andersen, Clark 2003; Musterd 2005). Podkreślano też 
rolę indywidualnych czynników behawioralnych wpływających na skłonność do 
przestrzennej koncentracji grup etnicznych.

Badania brytyjskie dotyczące tej tematyki wskazują na istnienie dużych różnic 
w rozmieszczeniu poszczególnych grup etnicznych w Londynie. Proces ten roz-
począł się w latach 50. i 60. XX wieku, z chwilą masowego napływu imigrantów 
do stolicy byłego imperium brytyjskiego (Pacione 2001). Imigranci, pochodzący 
głównie z byłych brytyjskich kolonii, koncentrowali się w określonych obszarach 
miasta, które od tego czasu niewiele się zmieniły (Peach 1996).

W tym rozdziale, na podstawie danych statystycznych, starano się wskazać 
obszary koncentracji przestrzennej polskich imigrantów oraz zbadać, jak kształ-
tował się ten proces w  latach 2004–2015. Wykorzystując dane zebrane pod-
czas badań ankietowych, spróbowano określić wpływ wybranych czynników na 
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przestrzenne rozmieszczenie oraz zmiany miejsc zamieszkania Polaków w obrę-
bie Londynu oraz ustalić powody tych przemieszczeń. 

6.2. Analiza przestrzennego rozmieszczenia Polaków 
w Londynie

Jak wynika z  wcześniejszych badań, głównym obszarem skupiającym Polaków 
w Wielkiej Brytanii był Londyn, w którym w 2014 roku mieszkało aż 26% (178 
tys.) ogółu polskich imigrantów w Anglii oraz 23% ogółu Polaków przebywają-
cych w Wielkiej Brytanii. Jednak nie byli oni równomiernie rozmieszczeni w prze-
strzeni miasta. W całym badanym okresie najwięcej wniosków o nadanie numeru 
NINo zostało złożonych w dzielnicach suburbialnych Londynu położonych głów-
nie w zachodniej i północnej części miasta tj. Ealing (12,5%), Haringey (7,9%), 
Brent (7,5%), Hounslow (6,6%), Newham (5,3%), które łącznie pochłaniały aż 

Ryc. 29. Koncentracja przestrzenna polskich wniosków zarejestrowanych w systemie NIR 
według borough Londynu w latach 2004–2015 (suma)

Fig. 29. Spatial concentration of Polish applicants registered in the NIR system by bor-
oughs in London between 2004 and 2015 (total) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Department for Work and Pensions.
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39,8% ogółu składanych wniosków (124,6 tys.). Natomiast najmniejsza liczba 
nowych imigrantów została odnotowana w peryferyjnych dzielnicach miasta, tj. 
Bromley (0,8%), Bexley (0,6%), Havering (0,4%), Hillingdon (2,1%), oraz w bo-
gatych dzielnicach Londynu Wewnętrznego, tj. City of London (0,1%), City of 
Westminster (1,3%), Camden (1,2%), Islington (1,5%), Kensington and Chelsea 
(0,7%) (ryc. 29). 

Syntetyczną miarą, która pozwoliła zbadać zmiany koncentracji przestrzennej 
Polaków w poszczególnych latach, była krzywa koncentracji Lorenza. Metoda ta 
należy do najbardziej znanych i najczęściej wykorzystywanych graficznych spo-
sobów pomiaru koncentracji zjawisk geograficznych (Runge 2007). Do obliczeń 
wykorzystano dane pochodzące z systemu NIR o liczbie napływających Polaków 
w  latach 2004–2015. Natomiast powierzchnię jednostek wyrażono w  milach 
kwadratowych.

W ciągu dwunastu analizowanych lat krzywe koncentracji napływu Polaków 
do Londynu uległy zmianom. W pierwszym roku akcesji krzywa koncentracji jest 
najdalej oddalona od linii równomiernego rozkładu, co świadczy o największej 
koncentracji przestrzennej Polaków. W miarę upływu lat krzywe koncentracji co-
raz bardziej zbliżają się do przekątnej kwadratu, co oznacza większy stopień rów-
nomierności rozkładu badanej cechy. W 2015 roku koncentracja rozkładu Pola-
ków w przestrzeni Londynu była najmniejsza spośród wszystkich analizowanych 
lat (ryc. 30). 

Ryc. 30. Krzywe koncentracji napływu Polaków do Londynu w latach 2004–2015
Fig. 30. Concentration curves for Polish immigration to London (2004 to 2015)
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Department for Work and Pensions.
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6.3. Czynniki wpływające na wybór pierwszego miejsca 
zamieszkania Polaków w Londynie

Z przeprowadzonej w  poprzednim rozdziale analizy wynika, że większość Po-
laków koncentrowała się w  typowo polskich lub biednych dzielnicach miasta. 
Głębsza analiza danych jakościowych zebranych podczas badań ankietowych po-
zwoliła wskazać indywidualne czynniki wpływające na wybór pierwszego miejsca 
zamieszkania Polaków w Londynie. 

Głównym czynnikiem decydującym o wyborze pierwszego miejsca zamiesz-
kania w Londynie były sieci migranckie. Aż 20% respondentów wskazało, że po-
siadanie rodziny, znajomych czy przyjaciół rozstrzygało o  wyborze pierwszego 
miejsca zamieszkania. Skupianie się w enklawach etnicznych umożliwiło nowym 
imigrantom uzyskanie nie tylko niezbędnej wiedzy o życiu w nowym mieście, ale 
też znalezienie pracy pozwalającej na dalsze pozostanie w Londynie (ryc. 31). 

Na drugim miejscu uplasowały się czynniki związane z redukcją kosztów za-
mieszkania w nowym mieście. Wśród nich znalazły się: bliskość miejsca pracy 
(15,1%), niskie koszty wynajmu mieszkania (14,1%) oraz dobra dostępność ko-
munikacyjna (11%). 

Mniejsze znaczenie przy wyborze miejsca pierwszego osiedlenia się respon-
dentów w Londynie odgrywały czynniki decydujące o jakości życia. Tylko 5,1% 
badanych wskazało na bezpieczeństwo i spokój oraz 4,6% na ładne otoczenie/
dużo zieleni. Marginalne znaczenie miały czynniki infrastrukturalne dotyczące 

Ryc. 31. Powody wyboru pierwszego miejsca zamieszkania w Londynie przez responden-
tów

Fig. 31. Reasons for choosing the first place to live in London (survey data)
Źródło: badania własne.
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wyposażenia poszczególnych dzielnic w polskie sklepy, instytucje czy obiekty re-
ligijne (1,4) oraz wszelkiego rodzaju centra handlowe, sklepy (1,2%) lub szkoły 
(3,8%). Te ostatnie miały znaczenie jedynie dla osób posiadających dzieci.

Jak się okazuje, kobiety i mężczyźni kierowali się nieco innymi kryteriami przy 
wyborze pierwszego miejsca zamieszkania (ryc. 31). Otóż kobiety bardziej zwra-
cały uwagę na czynniki społeczne, przede wszystkim na posiadanie znajomych, 
przyjaciół, rodziny w danej jednostce (45%). Wynika to z  faktu, że dla kobiet 
przyjazd na Wyspy był podyktowany chęcią dołączenia do rodziny lub innej bli-
skiej osoby (11,1%). Kobiety również częściej od mężczyzn kierowały się blisko-
ścią szkół (4,6%) oraz dobrym zapleczem infrastrukturalnym. Z kolei mężczyźni, 
wybierając dzielnicę zamieszkania, oprócz posiadania sieci migracyjnych, kiero-
wali się czynnikami ekonomicznymi, wśród których znalazły się te związane z re-
dukcją kosztów wynajęcia mieszkania (16%), bliskością miejsca pracy (16,4%) 
oraz dobrą dostępnością komunikacyjną (12%). 

Wybór pierwszego miejsca zamieszkania uzależniony był nie tylko od płci re-
spondentów, ale również od innych cech, na które składały się przede wszystkim 
wiek i wykształcenie. Osoby poniżej 24 roku życia większą wagę przywiązywa-
ły do lokalizacji szkół (9,1%), niższych kosztów wynajęcia mieszkania (12,9%), 
dobrej sieci komunikacyjnej (11,4%). W  porównaniu do pozostałych kategorii 
wieku lokalizacja miejsca pracy nie była tak istotna (9,8%). Wynikało to z faktu, 
że osoby te najczęściej w dalszym ciągu się uczyły lub studiowały (ryc. 32). 

Ryc. 32. Powody wyboru pierwszego miejsca zamieszkania przez respondentów według 
grup wieku

Fig. 32. Reasons for choosing the first place to live by age groups (survey data)
Źródło: badania własne.
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W kolejnej grupie wieku (24–29 lat) wzrosło znaczenie bliskości miejsca pracy 
(14,9%), dobrej dostępności komunikacyjnej (13,4%), oraz czynników związa-
nych z bezpieczeństwem (5,2%). W grupie tej znaczenie szkół nie było tak istot-
ne, ponieważ osoby przynależące do niej były już po studiach, oraz nie posiadały 
dzieci w wieku szkolnym. Ten ostatni czynnik miał znaczenie w starszych gru-
pach wieku, tj. 30–34 lat i 35–44 lat, co było związane przede wszystkim z prze-
bywaniem w Londynie wraz z rodziną. Osoby w starszym wieku produkcyjnym 
również częściej zwracały uwagę na niższe koszty wynajęcia mieszkania, bezpie-
czeństwo i spokój. Dla imigrantów w wieku poprodukcyjnym ważne było posia-
danie sieci migracyjnych, bliskość miejsca pracy oraz czynniki związane z jakością 
miejsca zamieszkania (6,9%).

Wykształcenie ludności jest bardzo istotnym elementem różnicującym powo-
dy wyboru miejsca zamieszkania respondentów. Warto zwrócić uwagę na fakt, 
że osoby o najniższych kwalifikacjach zawodowych z reguły są w większym stop-
niu uzależnione od innych imigrantów pochodzących z tego samego terytorium. 
Nieznajomość języka, obyczajów panujących w nowym kraju lub też mała zarad-
ność życiowa jest powodem silnej integracji tych osób z członkami społeczności, 
z której się wywodzą. W przypadku polskich imigrantów o najniższym poziomie 
wykształcenia głównym powodem wyboru miejsca zamieszkania były czynniki 
pozwalające zachować im silny związek z polską społecznością (sieci migranckie, 

Ryc. 33. Powody wyboru pierwszego miejsca zamieszkania przez respondentów według 
poziomu wykształcenia

Fig. 33. Reasons for choosing the first place to live by education (survey data)
Źródło: badania własne.
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duży odsetek innych Polaków mieszkających w danej dzielnicy) (ryc. 33). Osoby 
o najniższym poziomie wykształcenia miały największą motywację do oszczędza-
nia, ponieważ w odróżnieniu od imigrantów z pozostałych kategorii wykształce-
nia przyjechały one do Londynu ze względu na konieczność życiową. Dla 18,5% 
badanych w tej grupie wyjazd do Londynu był jedyną szansa na uzyskanie pracy, 
a dla 8,6% migracja był spowodowana złą sytuacją materialną rodziny. Były to 
motywy, które wymusiły niejako konieczność oszczędzania, a  tym samym wy-
bieranie miejsc, które pozwalały zredukować koszty życia. Potwierdzeniem tego 
typu zachowań jest struktura wydatkowania zgromadzonych środków finanso-
wych. Wynika z niej, że osoby o najniższym wykształceniu gros środków finan-
sowych przeznaczają na pomoc rodzinie mieszkającej w  Polsce oraz na spłatę 
zadłużenia. To dobitnie świadczy o złej sytuacji materialnej tych osób oraz jedno-
cześnie wyjaśnia, dlaczego nie kierują się one innymi przesłankami przy wyborze 
miejsca zamieszkania. 

Z kolei osoby o średnim poziomie wykształcenia również przywiązywały dużą 
wagę do kontaktów rodzinnych i koleżeńskich (39,3%), ale w mniejszym stopniu 
zwracały uwagę na cenę mieszkania (14,1%) i bliskość miejsca pracy (14,1%), 
za to większą na dostępność komunikacyjną (11,3%) niż osoby o niższym wy-
kształceniu. Większe zróżnicowanie powodów wyboru pierwszego miejsca za-
mieszkania wynika z  faktu, że w grupie tej znaleźli się respondenci w różnym 
wieku, m.in. studenci, uczniowie oraz osoby starsze. Reprezentanci tej grupy nie 
mieli tak dużej presji migracyjnej jak osoby legitymujące się niższym poziomem 
wykształcenia. Ich przyjazd do Londynu nie był postrzegany w  kontekście ko-
nieczności życiowej, ale była to klasyczna migracja zarobkowa służąca poprawie 
warunków bytowych.

Z kolei imigranci legitymujący się wyższym poziomem wykształcenia przy wy-
borze miejsca zamieszkania kierowali się podobnie jak w grupach o niższym wy-
kształceniu sieciami migranckimi (36,2%). Osoby te bardziej zwracały uwagę na 
warunki mieszkaniowe oraz na otoczenie niż osoby z pozostałych kategorii wy-
kształcenia. Okazuje się, że tylko 13,4% badanych w tej grupie kierowało się ni-
ską ceną mieszkania. Wzrosła też rola czynników związanych z bezpieczeństwem 
(6%) oraz ładnym otoczeniem (5,3%). Osoby z wyższym wykształceniem z racji 
podejmowania lepiej płatnej pracy mogli sobie pozwolić na wynajem mieszkań 
w dobrych dzielnicach pomimo tego, że byli imigrantami. 

6.4. Migracje wewnątrzmiejskie Polaków w Londynie

Londyn charakteryzuje się bardzo dużymi przepływami osób. Dotyczy to zarówno 
migracji wewnętrznych, jak i zewnętrznych. Przemieszczenia ludności odbywają 
się najczęściej w kierunku z centrum miasta na jego peryferie (Bains, Klodaw-
ski 2008). W migracjach wewnątrzmiejskich biorą udział różne grupy społeczne 
i  etniczne mieszkające w Londynie, przy czym proces ten dotyczy tylko części 
mieszkańców. Wynika to z fazy cyklu życia rodziny oraz z innych dodatkowych 
elementów, np. indywidualnych zapatrywań i dążeń. 
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Literatura przedmiotu podaje, że dużym zagrożeniem może być stałe zamiesz-
kiwanie w zmarginalizowanych dzielnicach miasta, w których najczęściej miesz-
kają imigranci. Skupianie się w enklawach etnicznych jest korzystnym zjawiskiem 
zaraz po pierwszym przyjeździe, ale w dłużej perspektywie może osłabiać inte-
grację imigrantów ze społeczeństwem przyjmującym. Imigranci mogą mieć też 
trudności ze znalezieniem lepiej płatnej pracy oraz osłabioną potrzebę nauki ję-
zyka nowego kraju (Zborowski 2005). 

Przykłady tego typu sytuacji są również widoczne w  Londynie, gdzie gros 
imigrantów skupia się w enklawach etnicznych. Imigranci przybyli do Londynu 
z subkontynentu indyjskiego są bardzo zamkniętą grupą społeczną, która kulty-
wuje własne tradycje, zwyczaje oraz w niezbyt dużym stopniu integruje się z no-
wym społeczeństwem. Podobnie jest w przypadku imigrantów z Afryki, którzy 
również nie tylko nie integrują się z nowym społeczeństwem językowo, kulturo-
wo, ale mają też duże problemy z asymilacją na londyńskim rynku pracy. Dotyczy 
to głównie kobiet, które nawiązując do tradycji wyniesionych z  własnych kra-
jów, nie podejmują zatrudnienia. Ich rola społeczna sprowadza się do opieki nad 
dziećmi i pielęgnowania domowego ogniska (Zawadewicz 2008). 

Odnosząc się do polskich poakcesyjnych imigrantów, jak wcześniej wspo-
mniano, sieci migranckie oraz czynniki ekonomiczne przeważyły podczas podej-
mowania decyzji o wyborze miejsca zamieszkania po pierwszym przyjeździe do 
Londynu. Czynnik społeczny zadecydował o tym, że powstały w mieście polskie 
enklawy etniczne, z kolei czynnik ekonomiczny o tym, że większość z nich kon-
centrowała się w wielokulturowych dzielnicach miasta, które nie cieszyły się zbyt 
dobrą opinią i były uważane za obszary biedne, zdeprywowane, np. Tower Ham-
lets. Warto się zatem zastanowić, na ile mobilni są nowi imigranci z Polski i czy 
w  ogóle są skłonni do wychodzenia z  własnych enklaw i  polskich środowisk. 
Ponadto warto przyjrzeć się, jaki jest kierunek tych przemieszczeń oraz co ini-
cjuje te zmiany. Aby odpowiedzieć na postawione pytania, analizie poddano dane 
ankietowe zebrane w trakcie badań terenowych. 

Poakcesyjni imigranci byli mobilną grupą społeczną, ponieważ ponad 82% ba-
danych zmieniło miejsce zamieszkania od czasu pierwszego przyjazdu do Londy-
nu. Tylko 18% respondentów w dalszym ciągu mieszkało w tym samym miejscu 
od czasu pierwszego przyjazdu do Londynu. Okazuje się, że zmiany miejsca za-
mieszkania nie były tak częste, jak wskazywały na to obiegowe opinie. 

Respondenci od czasu pierwszego przyjazdu do Londynu najczęściej prze-
prowadzali się jeden (24,7%) lub dwa razy (23,9%). Dominował kierunek prze-
mieszczeń między różnymi jednostkami administracyjnymi miasta (63,9%). 
Migracje wewnątrz dzielnicy stanowiły 36,1%. Najwięcej przemieszczeń od-
notowano w dzielnicach, w których udział respondentów był największy, czyli 
w Ealing, Lambeth, Haringey. Imigranci na ogół przenosili się na niewielkie od-
ległości i bardziej byli skłonni do mobilności w obrębie sąsiadujących boroughs. 
Przeprowadzki na duże odległości nie były zbyt znaczące i w każdej z dzielnic 
stanowiły niewielki procent (ryc. 34). 

Kobiety i mężczyźni w równym stopniu uczestniczyli w procesie migracji we-
wnątrzmiejskich. Ponad 82% kobiet i  prawie 83% mężczyzn zmieniło miejsce 
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zamieszkania od czasu pierwszego przyjazdu do Londynu (tab. 6). Osoby w wie-
ku poniżej 24 lat były najmniej mobilne przestrzennie i  tylko połowa z  nich 
(56,3%) zmieniła miejsce zamieszkania. W pozostałych grupach wieku odsetek 
osób, które zmieniły miejsce zamieszkania, wynosił ponad 80%. Nie zauważono, 
aby stan cywilny wpływał ograniczająco na mobilność przestrzenną imigrantów. 
Odsetek zmieniających miejsce zamieszkania od czasu pierwszego przyjazdu do 
Londynu we wszystkich kategoriach określających stan cywilny kształtował się na 
poziomie około 80%. 

Zbadano też skłonność do mobilności przestrzennej polskich imigrantów 
w zależności od poziomu wykształcenia. Osoby legitymujące się wykształceniem 
niższym niż średnie były mniej ruchliwe przestrzennie. Wśród nich tylko 74,1% 
zmieniło miejsce zamieszkania od czasu pierwszego przyjazdu do Londynu. 

Okazuje się, że przynależność do grupy społecznej w małym stopniu wpływa-
ła na zmianę zachowań migracyjnych. We wszystkich wyróżnionych kategoriach 

Ryc. 34. Kierunki przemieszczeń wewnątrzmiejskich respondentów między pierwszym 
a ostatnim miejscem zamieszkania w Londynie

Fig. 34. Intra-urban migrations of survey participants in London starting with the first 
apartment and ending with the most recent apartment

Źródło: badania własne.
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odsetek osób, które zmieniły miejsce zamieszkania od czasu pierwszego przyjaz-
du do Londynu, był podobny i kształtował się na poziomie około 85%. Jedynie 
studenci wykazywali się niższą mobilnością, co wynikało z  tego, że większość 
przebywała w Londynie tylko przez okres wakacji. 
Tabela 6. Skłonność do zmiany miejsca zamieszkania respondentów w zależności od wy-

branych zmiennych
Table 6. Survey participants’ willingness to relocate in relation to selected variables

Zmienne Kategorie
Zmiana miejsca 

zamieszkania w % Ogółem 
w %

nie tak
Płeć kobieta 17,8 82,2 100,0

mężczyzna 17,3 82,7 100,0
Grupy wieku poniżej 24 lat 43,7 56,3 100,0

24–29 18,1 81,9 100,0
30–34 12,2 87,8 100,0
35–44 14,0 86,0 100,0
45 lat i więcej 19,5 80,5 100,0

Stan cywilny kawaler/panna 22,4 77,6 100,0
rozwiedziony/rozwiedziona lub w sepa-
racji

11,5 88,5 100,0

w wolnym związku 16,6 83,4 100,0
wdowiec/wdowa 17,4 82,6 100,0
żonaty/zamężna 14,3 85,7 100,0

Grupy wy-
kształcenia

wyższe 16,6 83,4 100,0
średnie 17,6 82,4 100,0
podstawowe, gimnazjalne, zasadnicze 
zawodowe

25,9 74,1 100,0

Grupy spo-
łeczno-zawo-
dowe

członkowie zarządu, dyrektorzy i wyżsi 
urzędnicy

13,5 86,5 100,0

specjaliści, wolne zawody 17,1 82,9 100,0
technicy, specjaliści niższego szczebla 15,8 84,2 100,0
pracownicy administracyjno-biurowi 17,1 82,9 100,0
wykwalifikowani rzemieślnicy 16,3 83,7 100,0
wykwalifikowany personel usług 12,8 87,2 100,0
sprzedawcy na stanowiskach niższych 
szczebli

8,8 91,2 100,0

wykwalifikowani robotnicy 2,2 97,8 100,0
niewykwalifikowani pracownicy usług 21,0 79,0 100,0
emeryci i renciści 27,8 72,2 100,0
studenci i uczniowie 36,7 63,3 100,0
bezrobotni 36,4 63,6 100,0
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Również zmiana statusu społecznego i wiążący się z tym awans lub degrada-
cja zawodowa respondentów w  istotny sposób oddziaływały na przemieszcze-
nia Polaków w obrębie Londynu (tab. 6). Najbardziej mobilni przestrzennie byli 
imigranci mieszkający w południowym Londynie (87,4%) oraz osoby, które do-
świadczyły awansu lub degradacji zawodowej (ponad 92% respondentów w tych 
grupach zmieniło miejsce zamieszkania), a najmniej ci zamieszkujący centrum 
miasta (tylko 79,2%) oraz respondenci, którzy nie zmienili swojej pozycji zawo-
dowej, wśród nich tylko 75,7% zmieniło miejsce zamieszkania od czasu pierw-
szego przyjazdu do Londynu. 

6.5. Powody zmiany miejsca zamieszkania polskich 
imigrantów w Londynie

Jak wynika z  badań ankietowych, respondenci zmieniali miejsce zamieszkania 
w Londynie głównie ze względu na znalezienie tańszych mieszkań (23,3%), zna-
lezienie pracy w innej dzielnicy, a tym samym skrócenie czasu dojazdu do pracy 
(17,0%). W tym zakresie polscy imigranci nie odbiegają od pozostałych londyń-
czyków. Długie dojazdy do pracy zajmują bardzo dużo czasu i choćby z tego tylko 
względu (pomijając nawet kwestie finansowe) w dłuższej perspektywie czasowej 
stają się nieopłacalne. 

Optymistycznym akcentem jest to, że polscy imigranci, mieszkający pierwotnie 
w najbiedniejszych i zdeprywowanych rejonach miasta, po pewnym czasie przeno-
szą się do lepiej postrzeganych i bezpieczniejszych dzielnic miasta (łącznie 21%) 
lub kupują własne domy (7,9%). W ten sposób podnoszą swój standard życia. 

Kwestie etniczne nie były zbytnio brane pod uwagę przy podejmowaniu decyzji 
o zmianie miejsca zamieszkania. Dotyczyło to zarówno tych osób, które chciały 
utrzymać kontakt z  innymi Polakami lub przenieść się do tych rejonów miasta, 
gdzie jest dostęp do polskiej infrastruktury (4,4%), jak i tych, dla których powo-
dem zmiany miejsca zamieszkania była chęć zmiany sąsiadów innych narodowości 
(5,1%). 

Zmiana pozy-
cji społecznej

bez zmian 24,3 75,7 100,0
awans 7,4 92,6 100,0
degradacja zawodowa 7,1 92,9 100,0
neutralne 11,1 88,9 100,0
przejście na emeryturę 27,8 72,2 100,0

Miejsce za-
mieszkania

Londyn centralny 20,3 79,7 100,0
Londyn południowy 12,6 87,4 100,0
Londyn północny 15,8 84,2 100,0
Londyn wschodni 19,7 80,3 100,0
Londyn zachodni 20,2 79,8 100,0

Źródło: badania własne.
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***

Podsumowując niniejszy rozdział, należy stwierdzić, że Polacy są nierównomier-
nie rozmieszczeni w przestrzeni miasta. W dalszym ciągu najwięcej ich mieszka 
w dzielnicach Ealing i Haringey. Głównym powodem osiedlenia się nowych imi-
grantów w tych dzielnicach były sieci migranckie, bliskość miejsca pracy oraz ta-
nie mieszkania. Jednak wysoki poziom mobilności przestrzennej (82%) wskazuje 
na to, że Polacy nie mają tendencji do tworzenia zwartych enklaw etnicznych. 
Łatwo zauważyć, że dzielą się na dwie grupy, jeśli chodzi o powody mobilno-
ści przestrzennej. W grupie pierwszej znalazły się osoby, dla których motywem 
zmiany miejsca zamieszkania były najczęściej czynniki związane z poprawą sy-
tuacji materialnej (np. zmiana pracy, kupno domu, chęć zamieszkania w  lepiej 
postrzeganej i ładniejszej okolicy). W drugiej grupie znaleźli się ci imigranci, któ-
rych sytuacja materialna nie polepszyła się, a wręcz pogorszyła, w najlepszym 
zaś wypadku pozostała na tym samym poziomie. Dla nich dominującym moty-
wem przeprowadzki była redukcja kosztów utrzymania w Londynie (np. zamiana 
mieszkania na tańsze). 



7. Zróżnicowanie społeczne i mobilność 
społeczno-zawodowa polskich imigrantów 
w Londynie

7.1. Wprowadzenie

Jednym z głównych problemów, jakie napotykają poakcesyjni imigranci w Wiel-
kiej Brytanii, jest podejmowanie zatrudnienia w określonych sektorach gospo-
darki (Green i  in. 2007; Milewski, Ruszczak-Żbikowska 2008). W  większości 
przypadków są to zawody związane z wykonywaniem mało prestiżowych, pro-
stych prac, które nie wymagają specjalnych kwalifikacji. Przekłada się to na niski 
poziom wynagrodzenia oraz wiąże z dekapitalizowaniem posiadanych zasobów, 
czyli niewykorzystywaniem zdobytych wcześniej kwalifikacji zawodowych.

Dekwalifikacja zawodowa współistnieje ze zjawiskiem mobilności społecznej, 
określanym też mianem ruchliwości społecznej, które oznacza przemieszczanie 
się jednostek z jednej pozycji społecznej na drugą (Szacka 2003). Można wyróżnić 
dwa rodzaje mobilności społecznej: poziomą (horyzontalną) i pionową (werty-
kalną). Mobilność horyzontalna oznacza zmianę miejsca jednostek lub grup spo-
łecznych w systemie społecznego zróżnicowania rozpatrywanego najczęściej jako 
hierarchiczny układ pozycji lub warstw. Mobilność pozioma oznacza więc ruchli-
wość społeczną polegającą na przemieszczaniu się jednostek i grup w obrębie tej 
samej warstwy społecznej lub tego samego poziomu hierarchii. W tym przypadku 
horyzontalna mobilność społeczna będzie oznaczała zmianę miejsca pracy bez 
zmiany stanowiska, co pozwala zachować status quo pozycji społecznej imigranta. 
Z kolei pionowa mobilność społeczna oznacza przechodzenie jednostek i  grup 
społecznych w górę (awans) lub w dół (degradacja) względem struktury klaso-
wej, klasowo-warstwowej czy ogólnie w hierarchii społecznej (Szacka 2003). Ten 
rodzaj mobilności bardzo często odnosi się do zmian pozycji społecznej osób 
w ciągu ich życia.

W niniejszym rozdziale skupiono się na zbadaniu pozycji społeczno-zawo-
dowej polskich imigrantów zajmowanej po pierwszym przyjeździe do Londynu 
oraz po kilku latach pobytu w tym kraju, tj. w 2010 roku. Starano się przedstawić 
stopień mobilności społecznej oraz które kategorie osób ze względu na wybrane 
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cechy demograficzno-społeczne (np. płeć, wiek, wykształcenie) są bardziej mo-
bilne. Pozycję społeczno-zawodową polskich imigrantów oceniono w  oparciu 
o wykonywany zawód.

Tabela 7. Klasyfikacja zawodów według Standard Occupational Classification uzupełniona 
o kategorie społeczno-zawodowe w badaniu struktury społecznej polskich imigrantów 
w Londynie

Table 7. Job classification system based on the Standard Occupational Classification supple-
mented with social and professional categories used to study the social structure of 
Polish immigrants in London 

Lp.
Grupy spo-

łeczno-zawo-
dowe

Kod 
podgrupy 

w klasyfika-
cji SOC

Nazwa podgrupy

1 członkowie 
zarządu, 
dyrektorzy 
i wyżsi urzęd-
nicy

11 wyższa kadra zarządzająca i dyrektorzy (corporate 
managers and directors)

12 niższa kadra zarządzająca i menedżerska (other mana-
gers and proprietors)

2 specjaliści, 
wolne zawody

21 wykwalifikowani pracownicy naukowi, inżynierowie, 
specjaliści (science, research, engineering and technology 
professionals)

22 wykwalifikowani pracownicy służby zdrowia (health 
professionals)

23 wykwalifikowana kadra nauczycielska i wychowaw-
cza (teaching and educational professionals)

24 wykwalifikowani pracownicy biznesu, mediów 
i usług publicznych (business, media and public service 
professionals)

3 technicy, 
specjaliści 
niższego 
szczebla

31 asystenci zawodów związanych z nauką, inżynierią 
i techniką (science, engineering and technology associate 
professionals)

32 technicy służby zdrowia i opieki społecznej oraz 
zawody pokrewne (health and social care associate 
professionals)

33 pracownicy służb ochronnych i związanych z bezpie-
czeństwem publicznym (protective service occupations)

34 pracownicy kultury, mediów i sportu (culture, media 
and sports occupations)

35 asystenci biznesu i usług rynkowych (business and 
public service associate professionals)

4 pracownicy 
administra-
cyjno-biurowi

41 pracownicy administracyjni (administrative occupa-
tions)

42 pracownicy biurowi i zawodów pokrewnych (secreta-
rial and related occupations)
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Jedną z podstawowych trudności, jakie napotyka badanie zróżnicowań spo-
łeczno-zawodowych, jest szereg różnych klasyfikacji, które wyróżniają od kilku 
do kilkunastu grup zawodowych, będących wyznacznikami głównych kategorii 
społecznych (Domański 2002; Zborowski 2005). W niniejszej pracy oparto się 
na klasyfikacji zawodów – Standard Occupational Classification (SOC), opracowanej 
przez Office for National Statistics, którą rozszerzono o trzy grupy społeczne 
utrzymujące się głównie ze źródeł niezarobkowych: emerytów i rencistów, stu-
dentów i uczniów oraz bezrobotnych. Pozwoliło to objąć analizą pełny przekrój 
społeczny badanych imigrantów. Zaletą klasyfikacji jest możliwość bezpośrednie-
go porównania pozycji polskich imigrantów z pozycją zawodową innych miesz-
kańców miasta. Ponadto w wyczerpującym stopniu uwzględnia różnice pomiędzy 

5 wykwalifiko-
wani rze-
mieślnicy

51 technicy rolnictwa i zawody pokrewne (skilled agricul-
tural and related trades)

52 technicy przemysłu metalowego, elektrycznego, 
elektronicznego (skilled metal, electrical and electronic 
trades)

53 technicy budownictwa (skilled construction and building 
trade)

54 rzemieślnicy (textiles, printing and other skilled trades)
6 wykwalifiko-

wany perso-
nel usług

61 pracownicy opieki społecznej (caring personal service 
occupations)

62 pracownicy związani z turystyką i wypoczynkiem 
(lei sure, travel and related personal service occupations)

7 sprzedawcy 
na stanowi-
skach niż-
szych szczebli

71 sprzedawcy (sales occupations)
72 niewykwalifikowani pracownicy usług związanych 

z obsługą klientów (customer service occupations)

8 wykwalifiko-
wani robot-
nicy

81 operatorzy maszyn i urządzeń produkcyjnych (pro-
cess, plant and machine operative)

82 pracownicy transportu i spedycji (transport and mobile 
machine drivers and operatives)

9 niewykwa-
lifikowani 
pracownicy 
usług

91 pracownicy przy pracach prostych, związanych 
z handlem, i zawody pokrewne (elementary trades and 
related occupations)

92 pracownicy przy pracach prostych, związanych z ad-
ministracją i innymi prostymi usługami (elementary 
administration and service occupations)

10 emeryci i ren-
ciści

– –

11 studenci 
i uczniowie

– –

12 bezrobotni – –

Źródło: opracowanie własne na podstawie SOC ONS.
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wyłonionymi grupami społeczno-zawodowymi. Podstawowa klasyfikacja SOC 
dzieli zawody na dziewięć grup, które uwzględniają wymagany poziom umiejęt-
ności potrzebnych do wykonywania poszczególnych zawodów, przy czym grupa 
pierwsza skupia zawody wymagające najwyższych kwalifikacji zawodowych i du-
żego doświadczenia, natomiast ostatnia – dziewiąta – zawody, do których wyko-
nywania potrzebne są jedynie elementarne umiejętności edukacyjne oraz krótki 
okres szkolenia zawodowego (tab. 7). 

7.2. Struktura społeczno-zawodowa Polaków 
po pierwszym przyjeździe do Londynu 

Po pierwszym przyjeździe do Londynu w strukturze społecznej imigrantów zwra-
ca uwagę duży odsetek osób zaliczonych do kategorii dziewiątej – niewykwali-
fikowanych pracowników usług (ryc. 35). Stanowili oni ponad jedną trzecią ba-
danych respondentów (35,7%). Na drugim miejscu pod względem liczebności 
zatrudniania uplasowali się wykwalifikowani rzemieślnicy, których udział wyno-
sił 21,1%. Ponadto znaczący procent stanowili członkowie najwyższych kategorii 
społecznych (tzn. członkowie zarządu, dyrektorzy i wyżsi urzędnicy oraz specja-
liści i zatrudnieni w wolnych zawodach) (11,7%).

Ryc. 35. Struktura społeczno-zawodowa Polaków po pierwszym przyjeździe do Londynu 
ogółem i według płci

Fig. 35. Social and professional profile of Polish immigrants after their first arrival in Lon-
don by gender and total Polish immigrant population

Źródło: badania własne.
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Płeć była wyznacznikiem wykonywanego zawodu i  przynależności do okre-
ślonej grupy społeczno-zawodowej. Kobiety z  racji predyspozycji fizycznych, 
posiadanego wykształcenia i doświadczenia wykonywały zawody związane z ho-
telarstwem, gastronomią. Pracowały jako niewykwalifikowani pracownicy usług 
(47,5%) lub jako wykwalifikowany personel usług (16,5%). Część kobiet zajmo-
wała też bardziej prestiżowe stanowiska. Odsetek kobiet-specjalistów wynosił 
9%. W przypadku kobiet problem bezrobocia po pierwszym przyjeździe był więk-
szy niż wśród mężczyzn. 

Natomiast mężczyźni wykonywali zawody wymagające dużej siły fizycznej, 
np. w budownictwie (głównie jako pomocnicy, a także hydraulicy, malarze itp.), 
co przekładało się na duży odsetek wykwalifikowanych rzemieślników, tj. 45,1% 
ogółu populacji. Ponadto znaczący był udział niewykwalifikowanych pracow-
ników usług, specjalistów i  przedstawicieli wolnych zawodów oraz techników 
i specjalistów niższego szczebla. Prawie 100% mężczyzn pracowało zawodowo po 
pierwszym przyjeździe do Londynu, co znaczyło, że było im dużo łatwiej znaleźć 
pracę niż kobietom. 

Analiza pozycji społecznej imigrantów w poszczególnych grupach wieku po-
twierdziła powszechnie znaną w  literaturze przedmiotu prawidłowość, że im 
starsza osoba, tym wyższa pozycja społeczna. Przykładowo w grupie najmłodszej 
nie było osób, które pracowałyby na najwyższych stanowiskach dyrektorskich. 

Ryc. 36. Struktura społeczno-zawodowa Polaków po pierwszym przyjeździe do Londynu 
w podziale na grupy wieku

Fig. 36. Social and professional profile of Polish immigrants after their first arrival in Lon-
don by age groups 

Źródło: badania własne.
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Niewielki odsetek stanowili specjaliści i osoby wykonujące wolne zawody (5,8%). 
Natomiast duży był odsetek pracowników niewykwalifikowanych (44,9%) oraz 
studentów i uczniów (24,6%) (ryc. 36).

W starszych grupach wieku, zwłaszcza wśród respondentów pomiędzy 30 
a 34 rokiem życia, wzrosła liczebność osób o najwyższych kwalifikacjach (2,7%). 
Wraz z wiekiem zmniejszał się udział studentów, pracowników niewykwalifiko-
wanych, za to wzrastał odsetek pracowników wykwalifikowanych, piastujących 
najwyższe stanowiska oraz rzemieślników. Podyktowane to było nie tylko posia-
danymi kwalifikacjami, ale też motywem przyjazdu osób przynależących do po-
szczególnych grup wieku. Jak wynika z przeprowadzonej wcześniej analizy, osoby 
młode najczęściej podejmowały prace proste ze względu na brak odpowiedniego 
doświadczenia lub wykształcenia. Natomiast osoby między 30 a 44 rokiem ży-
cia traktowały wyjazd jako szansę na rozwój kariery zawodowej. W  grupie tej 
znaleźli się przede wszystkim członkowie zarządów, dyrektorzy oraz specjaliści 
i przedstawiciele wolnych zawodów. Gwałtowny wzrost udziału wykwalifikowa-
nych rzemieślników w strukturze społeczno-zawodowej osób powyżej 44 roku 
życia (39,4%) wynika z wysokiego odsetka mężczyzn o średnim poziomie wy-
kształcenia, dla których przyjazd do Londynu był spowodowany trudną sytuacją 
materialną rodziny i był jedyną szansą na znalezienie pracy.

Warto się przy tym zastanowić, dlaczego Polacy po przyjeździe wykonywali 
mało prestiżowe prace, często poniżej ich kwalifikacji zawodowych, a  tym sa-
mym zostali zaliczeni do najniższych kategorii zawodowych. Otóż złożyło się 
na to kilka różnych czynników, do których można zaliczyć: 1) dostępność pracy 
w wybranych sektorach gospodarki, 2) ograniczenia prawne, 3) sieci migranckie, 
4) uznawalność polskich kwalifikacji zawodowych i wykształcenia, 5) znajomość 
języka angielskiego. 

Opisana we wstępie teoria dualnego rynku pracy doskonale wyjaśnia mecha-
nizm organizacji i funkcjonowania londyńskiego rynku pracy. Wiąże się to przede 
wszystkim z dostępnością pracy w zawodach wymagających wysokich oraz ni-
skich kwalifikacji. O ile praca w sektorze wtórnym jest ogólnie dostępna, o tyle 
ta, która wiąże się z prestiżem społecznym i odpowiednimi kwalifikacjami, jest 
zarezerwowana dla określonej grupy osób. Rekrutacja pracowników w sektorze 
wtórnym przebiega szybko i nie jest skomplikowana, natomiast w sektorze pier-
wotnym zatrudnienie nowego pracownika jest poprzedzone sprawdzeniem jego 
umiejętności w długiej procedurze rekrutacyjnej. Wszystko to wpływa na wydłu-
żenie się okresu oczekiwania na pracę w tym sektorze. 

Pomijając już inne kwestie związane z funkcjonowaniem rynku pierwotnego 
i  wtórnego oraz przyczyny zapotrzebowania na pracę imigrantów w  sektorach 
niższych, warto dodać, że nowi imigranci najczęściej nie posiadają wystarczają-
cych pieniędzy na pokrycie kosztów utrzymania w kolejnych miesiącach. Z racji 
dostępności rynku pracy Polacy zaraz po przyjeździe podejmowali zatrudnienie 
w zawodach wymagających niskich kwalifikacji. Z kolei zagwarantowane w ten 
sposób minimalne dochody pozwalały na utrzymanie się w Londynie, a w kon-
sekwencji dawały czas na szukanie innej, lepszej pracy. Plusem podjęcia zatrud-
nia w  niskim sektorze były możliwości uzyskania potrzebnego doświadczenia, 
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uzupełnienia kwalifikacji i nauczenia się języka angielskiego. A zatem dla części 
badanych był to punkt wyjścia do szukania lepiej płatnej i ambitniejszej pracy. 

Kolejnym czynnikiem wymuszającym podejmowanie pracy przez polskich 
imigrantów w określonych sektorach gospodarki były formalności prawne zwią-
zane z podjęciem legalnego zatrudnienia. Wprowadzony z dniem 1 maja 2004 
roku system Worker Registration Scheme regulował kwestie zatrudniania pracowni-
ków z krajów UE 8 w Wielkiej Brytanii. Zgodnie z wytycznymi WRS pracownik 
miał obowiązek zarejestrować się do 30 dni od podjęcia pracy. Było to ważne, 
ponieważ tylko dzięki temu pracownik miał prawo (po 12 miesiącach pracy) do 
określonych świadczeń w razie utraty pracy itp. W przeciwnym razie okres jego 
zatrudnienia nie był uznawany za legalny i nie uprawniał do otrzymywania świad-
czeń. Pracodawcy również nie mieli prawa zatrudniać pracowników, jeśli nie byli 
oni zarejestrowani w WRS przez okres dłuższy niż 30 dni od podjęcia pracy (Cu-
rie 2008). Jednocześnie pracodawcy, nie mając dostępu do jasnych wytycznych, 
woleli nie zatrudniać pracowników nieposiadających rejestracji w  WRS. Nato-
miast pracownicy nie mogli się w WRS zarejestrować, ponieważ do rejestracji 
niezbędny jest list od pracodawcy, poświadczający zatrudnienie. Sytuacja stawała 
się patowa.

Czynnik ten wraz z wcześniej opisanym mechanizmem działania i rekrutowa-
nia pracowników na pierwotnym i wtórnym rynku pracy powodował, że znale-
zienie dobrze płatnej i prestiżowej pracy w ciągu pierwszych 30 dni było bardzo 
trudne. Oczywiście od reguły są wyjątki. Polacy, którzy byli zwerbowani przez 
agencje pracy, lub ci, którzy mieli zagwarantowaną pracę na odpowiednim stano-
wisku, po przyjeździe do Londynu podejmowali zatrudnienie w zawodach odpo-
wiadającym ich kwalifikacjom. Odsetek tych osób był jednak niewielki. 

Bardzo ważnym czynnikiem decydującym o  rodzaju wykonywanej pracy po 
pierwszym przyjeździe były sieci migranckie oraz posiadanie migracyjnego kapi-
tału społecznego rozumianego jako rodzina, przyjaciele z doświadczeniami mi-
gracyjnymi lub znajomi przebywający na emigracji. Szeroko prowadzone na ten 
temat badania wskazują, że Polacy bardzo często jeszcze przed wyjazdem z Polski 
mieli znajomych i przyjaciół w Londynie, a posiadane „kontakty” pomagały im 
znaleźć pracę po przyjeździe (Cole 2007; Ryan i in. 2008; Sumption 2009). Po-
twierdzają to badania autorki w Londynie, z których wynika, że ponad jedna trze-
cia pracujących zawodowo respondentów znalazła obecną pracę dzięki pomocy 
innych Polaków (31,5%) (ryc. 37).

Jednak o wartości sieci społecznych decyduje nie tylko ich wielkość, ale także 
jakość, czyli to, jakie osoby się w nich znajdują. Sieci społeczne są bardziej war-
tościowe, jeśli tworzą je osoby o  lepszym wykształceniu, piastujące dobre sta-
nowiska, posiadające duży kapitał społeczny. Poprzez sieci migranckie odbywa 
się wymiana informacji pomiędzy członkami sieci. Jeśli więc imigrant ma róż-
ne „kontakty”, wśród których są osoby zatrudnione w pierwszym sektorze go-
spodarki, to zwiększa swoje szanse na dostęp do informacji o tym rynku pracy 
i ewentualnych możliwościach zatrudnienia. Sytuacja staje się bardziej skompli-
kowana w przypadku, gdy w sieci migranckiej imigranta znajdują się wyłącznie 
osoby pracujące na niskich stanowiskach. Może się to okazać pewnego rodzaju 
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pułapką, z której potem trudno będzie się wydostać. Ogranicza to bowiem dostęp 
do informacji o lepszej pracy, osłabia chęć nauki języka oraz działa zniechęcająco 
do podnoszenia kwalifikacji (Sumption 2009). 

Zarówno dane statystyczne, jak i przeprowadzone badania ankietowe potwier-
dzają, że dominującym sektorem zatrudnienia poakcesyjnych imigrantów z Polski 
są niskopłatne, mało prestiżowe zawody związane z gastronomią, hotelarstwem 
czy budownictwem. Koncentracja tak dużej liczby Polaków w niskich sektorach 
powodowała, że mogli oni dostarczać informacje o  wolnych etatach w  swojej 
branży, co w pierwszym etapie było i tak bardzo pomocne dla nowo przybyłych 
osób z Polski, ponieważ gwarantowało znalezienie jakiejkolwiek pracy.

Kolejnym czynnikiem ograniczającym nowym imigrantom możliwości zna-
lezienia pracy w  zawodzie odpowiadającym kwalifikacjom i  wykształceniu był 
problem uznawalności polskich dyplomów akademickich. Co prawda certyfikaty 
poświadczające specjalistyczne kwalifikacje czy uprawnienia (professional qualifica-
tions) były powszechnie akceptowane, ale to w dalszym ciągu nie gwarantowało 
szybkiego i bezproblemowego znalezienia pracy (Currie 2008). 

Warto również zwrócić uwagę na rolę znajomości języka angielskiego w zdo-
byciu pracy po pierwszym przyjeździe do Londynu. Im osoby lepiej go znały, 
tym większe miały szanse na znalezienie odpowiedniej posady. Jednak z praktyki 
wiadomo, że gros Polaków udających się na Wyspy nie znała w wystarczającym 
stopniu języka, aby swobodnie wykorzystywać go w pracy zawodowej. Obecnie 
poziom znajomości języka angielskiego wydaje się zadowalający. Ponad połowa 
badanych stwierdziła, że zna go bardzo dobrze w mowie i piśmie (52,6%), część 
przyznała się do znajomości języka angielskiego na poziomie średnim w mowie 
i piśmie (30,7%), a 13,8% respondentów posługuje się nim w stopniu podsta-
wowym. 2,3% badanych w ogóle nie zna angielskiego, a 0,5% porozumiewa się 
w innym języku. 

Ryc. 37. Sposób znalezienia obecnej pracy przez Polaków w Londynie
Fig. 37. Methods of finding one’s current job in London (Polish immigrants)
Źródło: badania własne.
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7.3. Degradacja zawodowa i niewykorzystywanie 
posiadanych zasobów

Po pierwszym przyjeździe do Londynu polscy imigranci podejmowali prace, które 
w  żaden sposób nie korespondowały ze zdobytymi wcześniej umiejętnościami 
i  posiadanym wykształceniem. Wiązało się to z  czasowym niewykorzystaniem 
potencjału intelektualnego i oznaczało deprecjację kwalifikacji, a tym samym de-
gradację zawodową. Ściślej mówiąc, pod pojęciem degradacji zawodowej rozumie 
się zajmowanie niższej pozycji zawodowej niż wynikałoby to z posiadanego wy-
kształcenia oraz zdobytych wcześniej umiejętności i doświadczenia. 

Aby lepiej ukazać deprecjację kwalifikacji polskich imigrantów, zestawiono po-
ziom ich wykształcenia z przynależnością do grupy społeczno-zawodowej. Bada-
nia te pokazują, że ponad jedna trzecia osób z wykształceniem wyższym (36%) po 
pierwszym przyjeździe do Londynu zajmowała najniższą pozycję zawodową i pra-
cowała w zawodach, które w żaden sposób nie korespondowały z jej poziomem 
kwalifikacji (ryc. 38). Osoby te wykonywały prace proste wymagające elementar-
nej znajomości języka angielskiego oraz krótkiego szkolenia zawodowego. Były 
to przede wszystkim zawody typu: kelner, sprzątaczka, pomoc kuchenna, niania, 

Ryc. 38. Struktura społeczno-zawodowa Polaków po pierwszym przyjeździe do Londynu 
według poziomu wykształcenia

Fig. 38. Social and professional profile of Polish immigrants after their first arrival in Lon-
don by level of education 

Źródło: badania własne.
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opiekunka osób starszych, pomocnik na budowie itp. Część z nich (15,8%) pra-
cowała w zawodach wymagających średnich kwalifikacji zawodowych, ale w dal-
szym ciągu były to głównie prace fizyczne polegające na sprzedaży i  obsłudze 
klienta (sprzedawcy, pomocnicy w sklepach itp.). W mniejszym zaś stopniu prace 
związane z budownictwem, obsługą maszyn w przemyśle, co wynikało z braku 
przygotowania zawodowego.

Deprecjacja kwalifikacji nie była tak widoczna wśród osób o niższym poziomie 
wykształcenia. Respondenci legitymujący się średnim lub niższym poziomem 
wykształcenia zajmowali pozycję społeczną adekwatną do posiadanych umie-
jętności. Dotyczyło to przede wszystkim osób z wykształceniem podstawowym, 
gimnazjalnym i  zasadniczym zawodowym. Wśród nich większość (54,3%) sta-
nowili wykwalifikowani rzemieślnicy oraz niewykwalifikowani pracownicy usług 
(25,9%). Podejmowali zatrudnienie głównie w budownictwie jako murarze, tyn-
karze, malarze oraz wykonywali proste prace typu magazynier, ogrodnik itp.

W przypadku osób ze średnim poziomem wykształcenia wachlarz wykony-
wanych zawodów był szerszy. Można jednak dostrzec, że pozycja społeczna osób 
ze średnim wykształceniem też była spolaryzowana. Dominującą kategorią spo-
łeczną byli niewykwalifikowani pracownicy usług (37,4%) oraz wykwalifikowani 
rzemieślnicy (34,1%). Na uwagę zasługuje wzrost odsetka osób, zaklasyfikowa-
nych do wyższych kategorii społecznych, począwszy od stanowisk kierowniczych, 
a skończywszy na technikach i personelu średniego szczebla. 

Degradacja zawodowa imigrantów może być również rozpatrywana w  od-
niesieniu do pozycji społecznej zajmowanej bezpośrednio przed ich wyjazdem 
z Polski. W tym celu zestawiono dane dotyczące pozycji społecznej zajmowanej 
bezpośrednio przed wyjazdem z Polski z analogicznymi informacjami dotyczący-
mi pozycji społecznej imigrantów zaraz po pierwszym przyjeździe do Londynu 
(tab. 8). 

Z analizy wynika, że aż 79,5% respondentów zmieniło wykonywany zawód po 
pierwszym przyjeździe do Londynu (tab. 8). Większość doświadczyła degradacji 
zawodowej (59,1%). Z  kolei dla 37,5% respondentów wyjazd oznaczał awans 

Tabela 8. Typy zmian pozycji społecznej imigrantów po pierwszym przyjeździe względem 
pozycji zajmowanej bezpośrednio przed przyjazdem do Londynu

Table 8. Types of changes in the social status of immigrants for the period immediately 
after first arriving in London and that immediately before arriving in London

Typy ruchliwości Liczba % w ogóle % wśród zmieniają-
cych zawód

Awans 309 29,8 37,5
Degradacja zawodowa 487 47,0 59,1
Zmiana zawodu bez zmiany 
grupy społecznej 28 2,7 3,4

Suma 824 79,5 100,0
Bez zmian 213 20,5
Razem 1037 100,0

Źródło: badania własne.
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społeczno-zawodowy. W tej grupie znaleźli się z jednej strony specjaliści, a z dru-
giej bezrobotni, którzy podjęli pracę zarobkową (najczęściej jako niewykwalifi-
kowani pracownicy usług). Natomiast 3,4% ankietowanych zmieniło co prawda 
zawód, ale w obrębie tej samej kategorii społecznej. Tak więc ich pozycja w hie-
rarchii społecznej nie uległa zmianie.

Warto dokładniej przyjrzeć się temu problemowi i spróbować odpowiedzieć, 
kogo najbardziej dotknęła degradacja zawodowa. Zestawiając dane dotyczące po-
zycji społecznej imigrantów zajmowanej bezpośrednio przed wyjazdem z Polski 
i zaraz po przyjeździe do Londynu, można zauważyć kilka prawidłowości. Istnieją 
przesłanki do tego, aby twierdzić, że niska pozycja w kraju pochodzenia przekła-
dała się na zachowanie niskiej pozycji społecznej w nowym kraju, a deprecjacja 
kwalifikacji dotknęła przede wszystkim osób na najwyższych stanowiskach (tab. 
9). Aż 45,1% osób w tej grupie zajmowało najniższą pozycję społeczną w Lon-
dynie i podejmowało zatrudnienie grubo poniżej własnych kwalifikacji zawodo-
wych. Łącznie wśród członków zarządu, dyrektorów oraz wyższych urzędników 
aż 96,1% pracowało na niższych stanowiskach niż w Polsce. Tylko dla nielicznych 
wyjazd do Londynu oznaczał zachowanie status quo (3,9%).

Nieco inaczej prezentuje się sytuacja specjalistów i przedstawicieli wolnych 
zawodów. Ci w odróżnieniu od członków zarządu, dyrektorów i wyższych urzęd-
ników w większym stopniu podejmowali pracę w zawodach adekwatnych do ich 
wykształcenia oraz umiejętności. Ponad jedna trzecia pracowała we własnym za-
wodzie (33,9%), a dla 1% wyjazd wiązał się z awansem zawodowym. Mniejszy 
był również odsetek specjalistów podejmujących pracę w zawodach znajdujących 
się na dole hierarchii społecznej, np. już tylko 65,1% z nich zajmowało niższą 
pozycję społeczną niż w Polsce. 

Degradacja zawodowa dotknęła w większym stopniu techników i specjalistów 
niższego szczebla oraz pracowników administracyjno-biurowych. Odsetek osób 
zajmujących niższą pozycję społeczną w  Londynie niż w  Polsce wyniósł około 
75% w obu grupach.

Z kolei aż 75,2% wykwalifikowanych rzemieślników pracowało w Londynie 
po pierwszym przyjeździe na tym samym stanowisku co w Polsce. Dla tych osób 
wyjazd oznaczał wzrost dochodów za tę samą pracę, co można rozpatrywać w ka-
tegoriach awansu. 

Natomiast problem degradacji dotknął wykwalifikowanych pracowników 
usług, wśród których 50% wykonywało pracę poniżej własnych kwalifikacji. 

Problem degradacji zawodowej dotyczył również sprzedawców na stanowi-
skach niższych szczebli, którzy w ponad 50% stracili swoją pozycję zawodową po 
przyjeździe do Londynu. Z kolei dla 43% przyjazd do Londynu wiązał się z awan-
sem zawodowym i  wykonywaniem pracy na wyższych stanowiskach (głównie 
jako pracownicy administracyjno-biurowi – 24,7%). Zaś dla wykwalifikowanych 
robotników, studentów (absolwentów) oraz osób bezrobotnych wyjazd do Lon-
dynu oznaczał z reguły awans społeczny. Osoby pracujące w Polsce jako niewy-
kwalifikowani pracownicy usług zachowały swoją pozycję społeczno-zawodową. 
W grupie tej aż 68,1% pracowało na tym samym stanowisku, a niemal 32% otrzy-
mało awans zawodowy (tab. 9). 
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7.4. Struktura społeczno-zawodowa polskich imigrantów 
w Londynie w 2010 roku

Zmiany zawodów, podnoszenie kwalifikacji oraz zdobywanie doświadczenia 
zwiększały szanse respondentów na podejmowanie pracy w bardziej dochodo-
wych sektorach gospodarki i na lepszych stanowiskach. Co prawda w dalszym 
ciągu większość respondentów była zatrudniona przy wykonywaniu prostych prac 
w hotelarstwie, gastronomii czy przy innych pracach wymagających elementar-
nych znajomości języka i kwalifikacji (niewykwalifikowani pracownicy usług) lub 
też pracowała jako wykwalifikowani rzemieślnicy (głównie na budowie i przy pra-
cach wykończeniowych), ale wachlarz zawodów obecnie wykonywanych przez re-
spondentów wyraźnie się rozszerzył. Polacy pracowali jako asystenci w usługach 
biznesowych, w zawodach związanych z opieką nad dziećmi (w przedszkolach, 
szkołach). Pojawiły się również osoby pracujące na najwyższych stanowiskach, 
jako kadra zarządzająca oraz menedżerowie. Strukturę społeczno-zawodową pol-
skich imigrantów w Londynie przedstawiono na rycinie 39. 

Wachlarz zawodów wykonywanych przez imigrantów w  Londynie w  2010 
roku wyraźnie się rozszerzył. Dotyczyło to zarówno kobiet, jak i  mężczyzn. 
Odsetek członków zarządu, dyrektorów i wyższych urzędników wynosił 4,2%, 
a specjalistów i przedstawicieli wolnych zawodów 19,2%. Nastąpił wzrost liczby 

Ryc. 39. Struktura społeczno-zawodowa Polaków w Londynie ogółem i według płci w 2010 
roku

Fig. 39. Social and professional profile of Polish immigrants in London by gender and total 
population of Polish immigrants in 2010  

Źródło: badania własne.
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sprzedawców (15,3%) oraz pracowników biurowych (13,4%). Natomiast dra-
stycznie spadła liczba osób pracujących w zawodach mało prestiżowych, słabo 
opłacanych (niewykwalifikowani pracownicy usług – do 13,7%).

Kobiety były bardziej mobilne społeczne niż mężczyźni, co przełożyło się na 
ich pozycję w hierarchii zawodów. Gros z nich piastowało w 2010 roku stanowi-
ska na górze w hierarchii i pracowało jako dyrektorzy, specjaliści lub technicy. 
Spora część kobiet wykonywała prace administracyjne, które w dalszym ciągu są 
silnie sfeminizowane. 

Mężczyźni z kolei podejmują pracę z jednej strony na stanowiskach najwyż-
szych, jako wyższa lub niższa kadra kierownicza (5,4%) lub jako specjaliści i pra-
cownicy wolnych zawodów (13,6%), z  drugiej zaś w  dalszym ciągu na stano-
wiskach wymagających średnich umiejętności zawodowych (wykwalifikowani 
rzemieślnicy). 

Zestawienie wieku respondentów z  zajmowaną przez nich pozycją społecz-
no-zawodową potwierdziło prawidłowość, że wraz z wiekiem rośnie liczba osób, 
które piastują stanowiska wymagające najwyższych kwalifikacji, umiejętności 
i wykształcenia. Natomiast spada odsetek studentów, uczniów oraz osób zajmu-
jących najniższe stanowiska (ryc. 40).

Analizując sytuację społeczno-zawodową respondentów w 2010 roku warto 
odnieść się do posiadanych umiejętności i wykształcenia. Okazuje się, że osoby 

Ryc. 40. Struktura społeczno-zawodowa Polaków w Londynie w podziale na grupy wieku 
w 2010 roku

Fig. 40. Social and professional profile of Polish immigrants in London by age groups in 
2010

Źródło: badania własne.
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legitymujące się wyższym poziomem wykształcenia wykonywały prace w więk-
szym stopniu odpowiadające ich kwalifikacjom zawodowym. Odsetek zatrudnio-
nych w  trzech najwyższych kategoriach społecznych (tzn. członków zarządów, 
dyrektorów i wyższych urzędników, specjalistów i przedstawicieli wolnych zawo-
dów oraz techników i specjalistów niższego szczebla) wynosił 48,2%. Drastycz-
nie spadła też liczba osób zatrudnionych na najniższych stanowiskach (ryc. 41). 

Z kolei wśród osób o średnim poziomie wykształcenia także nastąpiła dywer-
syfikacja wykonywanych zawodów, ale wiązała się ona głównie z podejmowaniem 
zatrudnienia w pracach wymagających średnich kwalifikacji. Podobna sytuacja za-
szła w przypadku osób o najniższym poziomie wykształcenia. Tu w dalszym cią-
gu największy odsetek stanowili rzemieślnicy (52,9%) oraz niewykwalifikowani 
pracownicy usług (15,3%). Można wysunąć więc wniosek, że wraz z długością 
pobytu w Londynie rośnie prawdopodobieństwo znalezienia zatrudnienia w za-
wodzie odpowiadającym kwalifikacjom zawodowym. Tym samym zmniejsza się 
problem degradacji zawodowej. 

Cechą wartą podkreślenia jest to, że awans społeczny dla większości osób 
oznaczał podjęcie pracy takiej samej, jaką wykonywały one bezpośrednio przed 
wyjazdem. Następował więc proces odtwarzania struktur społecznych, co naj-
lepiej było widoczne w  przypadku tych osób, które doświadczyły degradacji 

Ryc. 41. Struktura społeczno-zawodowa Polaków w Londynie według poziomu wykształ-
cenia w 2010 roku

Fig. 41. Social and professional profile of Polish immigrants in London by level of educa-
tion in 2010

Źródło: badania własne.
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zawodowej po pierwszym przyjeździe. Odnosiło się to głównie do kadr wyższych, 
specjalistów i techników. Jak łatwo zauważyć, kilka lat pobytu w Londynie wy-
starczyło, aby respondenci powrócili na pozycję społeczną adekwatną do tej, jaką 
mieli w kraju.

Natomiast osoby na niższych stanowiskach w  większości przypadków sku-
piały się na zachowaniu tej samej pozycji społecznej, co zaowocowało tym, że 
tylko nieliczne pracują obecnie na wyższych stanowiskach. Możliwości rozwoju 
zawodowego, jakie oferuje Londyn, wykorzystali byli bezrobotni, którzy piasto-
wali nawet kierownicze stanowiska w 2010 roku.

7.5. Mobilność społeczno-zawodowa Polaków 
w Londynie 

Od czasu pierwszego przyjazdu do Londynu Polacy zmieniali nie tylko miejsce 
zamieszkania, ale również miejsce pracy i wykazywali się dużą mobilnością spo-
łeczną. Wśród nich aż 81,6% zmieniło miejsce pracy od czasu pierwszego przy-
jazdu do Londynu. Imigranci zmieniali pracę dwa lub trzy razy (odpowiednio 
17,8%, 17,1%, 17,6%). Nasuwa się wobec tego pytanie, czy zmiana miejsca pracy 
wiązała się ze zmianą pozycji w hierarchii społecznej. Aby odpowiedzieć na to py-
tanie, zestawiono informacje o wykonywanym zawodzie i stanowisku po pierw-
szym przyjeździe do Londynu z zawodem i stanowiskiem w 2010 roku. Z analizy 
wynika, że większość respondentów, tj. 52,7%, nie zmieniła swojego zawodu, 
a tym samym pozycji społecznej. Natomiast 47,3% respondentów zmieniło swoją 
pozycję społeczną, przy czym 75,9% z nich stanowiły osoby, dla których zmiana 
zawodu wiązała się z awansem zawodowym. Natomiast dla 17% oznaczała de-
gradacją zawodową. Pozostałe 3,4% zmieniło co prawda zawód, ale nie wpłynęło 
to na zmianę pozycji społecznej tych osób. Osobną kategorię tworzyli emeryci 
i renciści (3,6% respondentów). Przejście na emeryturę nie uznano za degradację 
zawodową, jest to naturalna konsekwencja zakończenia aktywności na rynku pra-
cy spowodowana wiekiem (tab. 10).

Kolejną kwestią, nad którą warto się zastanowić, jest to, w których kategoriach 
społecznych zaszły największe zmiany oraz jak to wpłynęło na ukształtowanie się 
struktury społeczno-zawodowej imigrantów po kilku latach pobytu w Londynie.

Porównując rodzaj ruchliwości w  poszczególnych kategoriach społecznych, 
można zauważyć pewne prawidłowości (ryc. 42). Największy spadek liczby 
pracujących imigrantów zaobserwowano w  tych kategoriach, w których Polacy 
stanowili większość po pierwszym przyjeździe. Były to więc kategorie: niewy-
kwalifikowani pracownicy usług (spadek o 22,1 pkt proc.), wykwalifikowani rze-
mieślnicy (18,4 pkt proc.). Natomiast wzrost odnotowano w  zawodach, które 
wymagały kwalifikacji zawodowych i odpowiedniego doświadczenia. Dotyczyło 
to sprzedawców (wzrost o 1,6 pkt proc.), pracowników administracyjnych (3,1 
pkt proc.), specjalistów i wykonawców tzw. wolnych zawodów (o 5,1 pkt proc.). 

Kobiety wykazywały się bardzo dużą mobilnością społeczną. Pierwotnie praco-
wały w sektorach najniższych, ale stopniowo opanowywały zawody wymagające 
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coraz wyższych kwalifikacji. Odsetek zatrudnionych wśród techników i specjali-
stów niższego szczebla wzrósł o 7,1 pkt proc., specjalistów i wolnych zawodów 
o 7,6 pkt proc. a wśród członków zarządu, dyrektorów i wyższych urzędników 
o 3,1 pkt proc. 

Z kolei wśród mężczyzn zmiany nie były tak widoczne jak w przypadku kobiet, 
ponieważ ich pozycja wyjściowa była dużo bardziej adekwatna do posiadanego 

Tabela 10. Typy zmian pozycji społecznej imigrantów od czasu pierwszego przyjazdu do 
Londynu do 2010 roku 

Table 10. Types of changes in the social status of immigrants relative to that after first 
arriving in London and in 2010

Typ ruchliwości Liczba % w ogóle % wśród zmieniających 
zawód

Awans 396 35,9 75,9
Degradacja zawodowa 89 8,1 17,0
Emerytura 19 1,7 3,6
Zmiana zawodu bez zmiany grupy 18 1,6 3,4
Suma 522 47,3 100,0
Bez zmian 581 52,7  
Razem 1103 100,0  

Źródło: badania własne.

Ryc. 42. Zmiany pozycji społecznej od czasu pierwszego przyjazdu do Londynu do 2010 
roku w pkt proc.*

Fig. 42. Change in social status from date of first arrival in London and 2010
*Każda z kategorii tworzy oddzielne 100%.
Źródło: badania własne.
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wykształcenia i częściej po pierwszym przyjeździe podejmowali oni pracę we wła-
snych wyuczonych zawodach. Niemniej jednak tu również nastąpił spadek liczby 
niewykwalifikowanych pracowników usług (o 10,5 pkt proc.) oraz wykwalifiko-
wanych rzemieślników (o 7,6 pkt proc.). Natomiast wzrósł odsetek techników, 
specjalistów niższego szczebla (o 4,7 pkt proc.) oraz wykwalifikowanych robot-
ników (4,9 pkt proc.). 

Polacy wspinali się po szczeblach kariery i zajmowali coraz bardziej prestiżowe 
stanowiska. Obecni przedstawiciele wyższych kadr kierowniczych czy specjaliści 
i wykonujący tzw. wolne zawody najczęściej rekrutowali się z równie wysokich 
stanowisk. Podobna sytuacja dotyczyła osób w  niższych grupach społecznych, 
co oznacza, że awans wymagał wspinania się po kolejnych szczeblach kariery za-
wodowej. W nielicznych sytuacjach zdarzało się, że osoby awansowały na kie-
rownicze stanowiska z zawodów najniższych. W przypadku wykwalifikowanego 
personelu usług, wykwalifikowanych rzemieślników, sprzedawców na stanowi-
skach niższych szczebli oraz niewykwalifikowanych pracowników usług awans 
dokonywał się również z grup bezpośrednio poniżej lub powyżej danej kategorii 
społecznej. Co więcej, liczba zatrudnionych w tych sektorach zmieniła się głów-
nie dzięki odpływowi ludności o nieadekwatnych kwalifikacjach niż z powodu 
awansu całej grupy społecznej. 

***

Podsumowując, z  przeprowadzonych badań wynika, że Polacy zaraz po pierw-
szym przyjeździe do Londynu zajmowali stanowiska wymagające niskich oraz 
średnich kwalifikacji zawodowych. Widoczny był także problem deprecjacji kwa-
lifikacji, zwłaszcza wśród osób z najwyższym wykształceniem. Jednak po kilku la-
tach spędzonych w Londynie większość respondentów zmieniła miejsce pracy i w 
2010 roku piastowała stanowiska bardziej odpowiadające jej zawodowym kwa-
lifikacjom. Duża mobilność społeczno-zawodowa Polaków wiązała się bardziej 
z awansem (75,9%) niż z degradacją zawodową. 



8. Relacje społeczne między Polakami 
a wybranymi narodowościami w Londynie

8.1. Wprowadzenie

Człowiek jest jednostką, która pod wypływem otoczenia społecznego, w którym 
przyszło jej się wychowywać, dorastać i funkcjonować, kształtuje swój światopo-
gląd, postawy wobec świata oraz wobec innych osób. Stopień tolerancji, otwarto-
ści na wszelkiego rodzaju zmiany społeczne, nowości oraz na inne kultury zależy 
nie tylko od wzorców i postaw przekazywanych przez najbliższe otoczenie, ale 
także od upowszechnianych w społeczeństwie, prasie i mediach stereotypów, wy-
obrażeń i opinii na dany temat. Podobnie jest w przypadku wyobrażeń o człon-
kach innych grup społecznych, etnicznych oraz kulturowych. Psychologowie 
zwracają uwagę na fakt, że ugruntowane opinie charakteryzują się dużą inercją 
i odpornością na zmianę, co wyjaśnia m.in. funkcjonowanie stereotypów w społe-
czeństwie (Sztompka 2010). Badania głównie z dziedziny socjologii i psychologii 
pokazują, że człowiek z reguły zachowuje pewien dystans do wszelkiego rodzaju 
zmian oraz do tego, co jest dla niego nowe i obce. Stanowi to pewnego rodzaju 
mechanizm chroniący przed nowymi i niespotykanymi wcześniej warunkami. Po 
pewnym czasie jednostka przystosowuje się do nowych warunków i świadomie 
akceptuje lub odrzuca nowe realia. W pierwszym przypadku osoba adaptuje się 
do nowych warunków i poddaje się procesowi integracji, w drugim zaś staje się 
jednostką zmarginalizowaną, oporną na wszelkiego rodzaju próby skłonienia jej 
do integracji.

Istniejące w  literaturze określenie dystansu może być rozumiane w katego-
riach fizyczno-przestrzennych oraz emocjonalno-poznawczych. W  pierwszym 
przypadku dystans będzie odnosił się do odległości fizycznej (mierzalnej) pomię-
dzy przedmiotami lub osobami. Natomiast w drugim ujęciu pojęcie dystansu od-
nosi się do przekonań, poglądów, kultury czy narodowości innych osób (Szwed 
2003). W niniejszej pracy za dystans społeczny przyjęto znaczenie socjologicz-
ne tego terminu, które oznacza niechęć do wchodzenia w  interakcje społeczne 
z  przedstawicielami innych grup społecznych oraz unikanie pewnego rodzaju 
kontaktów z  przedstawicielami tych grup (Sztompka 2010). Pojęcie dystansu 
społecznego, przejęte od Simmela (1975), wprowadził do socjologii Robert E. 
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Park (Jasińska-Kania 2009). Według Parka dystans społeczny odnosi się do kon-
tinuum rozciągającego się od kontaktów ścisłych, ciepłych i  zażyłych poprzez 
obojętność aż do aktywnej antypatii i wrogości (Jasińska-Kania 2009). Do upo-
wszechnienia tego terminu w badaniach postaw wobec różnych ras, narodowości 
przyczynił się Emory S. Bogardus, który opracował tzw. skalę dystansu społecz-
nego mierzącą skłonność lub niechęć do kontaktów z przedstawicielami różnych 
grup etnicznych (Babbie 2007; Jasińska-Kania 2009). Skala ta zakłada, że jeśli 
osoba wyklucza najbardziej niezobowiązujący kontakt z badaną grupą, tym sa-
mym będzie przeciwna wchodzeniu w bardziej bliskie relacje. Do zalet tej metody 
należy porównywalność wyników, uniwersalność oraz możliwość modyfikowania 
liczby pytań w zależności od celów badania. 

Emigracja jest procesem, który zawsze wpływa na zmianę otoczenia społecz-
nego, powodując przy tym konieczność zaakceptowania odmienności nowego 
kraju, jego obyczajów, kultury itp. Bardzo często emigracja jest sprawdzianem 
z tolerancji dla społeczeństwa przyjmującego oraz może być formą sprawdzenia 
własnych reakcji i postaw wobec zmieniających się warunków społecznych i kul-
turowych. Przed takim problemem stanęli polscy imigranci, którzy masowo przy-
byli do Londynu po 1 maja 2004 roku. 

Jednym z celów postawionych w niniejszej pracy była próba zbadania dystansu 
społecznego Polaków wobec innych grup etnicznych oraz członków własnej spo-
łeczności w Londynie, a także wskazanie czynników wpływających na akceptację 
lub niechęć wobec badanych narodowości. Podstawową przesłanką do wyboru 
Anglików, Szkotów, Irlandczyków, Polaków, Niemców, Rosjan, Hindusów, Paki-
stańczyków, Nigeryjczyków, Jamajczyków, Turków, Chińczyków, Arabów i Żydów 
jako podmiotów dystansu społecznego była liczebność, pochodzenie geograficz-
ne, związki historyczne oraz różnorodność etniczno-kulturowa poszczególnych 
nacji. Narzędziem pozwalającym na realizację celu był opracowany zestaw dzie-
sięciu pytań opierających się na skali Bogardusa. Respondenci wyrażali swoją 
akceptację, wrogość lub obojętność wobec wyżej wymienionych narodowości, 
których przedstawiciele wcielali się w  role przedsiębiorcy, sąsiada, znajomego, 
przyjaciela, członka rodziny lub osoby, z którą spędza się czas wolny. Na tej pod-
stawie opracowano syntetyczny model dystansu społecznego Polaków wobec 
wybranych narodowości. Ponadto określono wpływ wybranych zmiennych de-
mograficzno-społecznych (wiek, płeć, wykształcenie itp.) na wielkość dystansu.

8.2. Charakterystyka ogólnego dystansu społecznego 
oraz czynniki różnicujące jego poziom

W celu ogólnego przedstawienia dystansu społecznego Polaków wobec przedsta-
wicieli wybranych narodowości oraz innych Polaków skonstruowano syntetycz-
ny model dystansu społecznego. Zadane w ankiecie pytania dotyczące dystansu 
społecznego podzielono na trzy grupy, które różniły się stopniem mierzonego 
dystansu społecznego. Przy czym założono, że jeśli respondent miał negatywny 
stosunek do wchodzenia w najbardziej niezobowiązujący kontakt z  innymi na-
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rodowościami, to poziom jego dystansu wobec innych będzie duży. Im kontakty 
te będą bliższe, tym bardziej dystans ten będzie się zmniejszał. W ten sposób 
wyłoniono trzy poziomy mierzonego dystansu: duży, średni i  mały. Następnie 
każdemu z  pytań nadano rangi od –3 do 3, które uwzględniały wkład pytania 

Tabela 11. Schemat postępowanie badawczego podczas konstrukcji syntetycznego modelu 
dystansu społecznego 

Table 11. Research procedure for the construction of a  comprehensive model of social 
distance

Poziom 
dystansu Pytania zadawane respondentom

Wartość przypisanej 
wagi

tak nie obojętne

D
uż

y

Czy zgodził(a)by się Pan(i), aby osoby niżej wymie-
nionych narodowości na stałe zamieszkały w dzielni-
cy, w której obecnie Pan(i) mieszka?

–1 3 0

Czy zgodził(a)by się Pan(i), aby osoby niżej wymie-
nionych narodowości na stałe zamieszkały na tej 
samej ulicy, na której obecnie Pan(i) mieszka? 

–1 3 0

Czy zgodził(a)by się Pan(i), aby osoby niżej wymie-
nionych narodowości prowadziły działalności na tej 
samej ulic?

–1 3 0

Czy zgodził(a)by się Pan(i), aby osoby niżej wy-
mienionych narodowości prowadziły działalności 
w dzielnicy?

–1 3 0

Śr
ed

ni

Czy zgodził(a)by się Pan(i), aby osoby niżej wymie-
nionych narodowości na stałe zamieszkały w bez-
pośrednim sąsiedztwie Pan(a/i) obecnego miejsca 
zamieszkania? 

–2 2 0

Czy zgodził(a)by się Pan(i), aby osoby niżej wymie-
nionych narodowości stały się Pan(a/i) znajomymi? 

–2 2 0

Czy zgodził(a)by się Pan(i), aby osoby niżej wymie-
nionych narodowości prowadziły działalności w bez-
pośrednim sąsiedztwie?

–2 2 0

M
ał

y

Czy zgodził(a)by się Pan(i), aby osoby niżej wymie-
nionych narodowości stały się Pan(a/i) dobrymi 
przyjaciółmi? 

–3 1 0

Czy zgodził(a)by się Pan(i), aby osoby niżej wymie-
nionych narodowości weszły do Pan(a/i) rodziny 
przez małżeństwo, związek partnerski? 

–3 1 0

Czy zgodził(a)by się Pan(i), aby osoby niżej wymienio-
nych narodowości spędzały z Pan(em/ią) czas wolny? 

–3 1 0

Źródło: opracowanie własne.
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w „tworzenie” ogólnego dystansu. Odpowiedziom „tak” przypisywano wartości 
ujemne, ponieważ akceptacja niwelowała ogólną wielkość dystansu, a odpowie-
dziom „nie” wartości dodatnie, ponieważ zwiększały dystans. Odpowiedzi „obo-
jętne” nie były brane pod uwagę, dlatego przypisano im wagę 0. Szczegółowy opis 
procedury badawczej zamieszczono w tabeli 11. Następnie dla każdej z narodo-
wości zsumowano punkty, które w  dalszym etapie postępowań podzielono na 
cztery klasy, przy czym pierwszą klasę, oznaczającą brak dystansu, wyznaczono, 
odejmując liczbę punktów od średniej dla wszystkich odpowiedzi, natomiast trzy 
pozostałe klasy, oznaczające dystans mały, średni i duży, wyznaczono w oparciu 
o metodę naturalnej przerwy (ryc. 43).

Z tak opracowanego modelu wynika, że Polacy największy dystans mieli wobec 
osób o nieeuropejskim pochodzeniu i różniących się kulturowo. Dotyczyło to Ara-
bów, Pakistańczyków, Turków, Nigeryjczyków, Jamajczyków oraz Hindusów. Na-
tomiast średni dystans społeczny respondenci mieli wobec Żydów. Warto dodać, 
że wśród pozaeuropejskich narodowości największą sympatię budzili Chińczycy. 

Brak dystansu społecznego zaobserwowano w stosunku do ludności europej-
skiego pochodzenia. Wśród nich znaleźli się przeważnie mieszkańcy Wysp Bry-
tyjskich: Anglicy, Szkoci oraz Irlandczycy. Oprócz nich do grupy tej trafili również 
nasi sąsiedzi – Niemcy i Rosjanie. Warto dodać, że dystans wobec tych ostatnich 
był większy niż w stosunku do rodowitych mieszkańców Londynu, ale w odnie-
sieniu do pozostałych narodowości wciąż był znikomy.

Ryc. 43. Syntetyczny model dystansu społecznego respondentów wobec wybranych naro-
dowości

Fig. 43. Comprehensive model of social distance for survey participants versus selected 
ethnic groups 

Źródło: opracowanie własne.
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Nasuwa się pytanie, jaki był ogólny poziom dystansu społecznego Polaków 
oraz jakie czynniki wpływały na jego wzrost lub spadek. Analiza odsetka akcep-
tacji, odrzucenia i obojętności wszystkich czternastu narodowości w dziesięciu 
rolach pozwoliła odpowiedzieć na to pytanie.

Z badań wynika, że 16,9% respondentów było przeciwne wszelkim kontak-
tom z osobami innych narodowości oraz z pozostałymi Polakami, co świadczy 
o tym, że osób o radykalnie ksenofobicznych postawach było w badanej zbioro-
wości niewiele. Z kolei ponad połowa ankietowanych (51,1%) nie miała oporów 
co do wchodzenia w  każdy badany rodzaj relacji z  wszystkimi wymienionymi 
narodowościami. Duży odsetek stanowili respondenci, którym była obojętna na-
rodowość osób, z którymi wchodzili w relacje społeczne (32%). Trudno jednak 
jednoznacznie powiedzieć, czy rzeczywiście przynależność narodowościowa ba-
danych była im zupełnie obojętna w kontaktach społecznych, czy może chciały 
w ten sposób uniknąć negatywnego odniesienia do badanych osób. Zjawisko to 
jest znane w  literaturze przedmiotu. Już Znaniecki zwracał uwagę, że respon-
denci wyrażający swoją postawę w taki właśnie sposób (obojętność) nie traktują 
badanych narodowości jako obcych i że nie są one postrzegane negatywnie, po-
nieważ nie poddano ich jeszcze kategoryzacji na „swoich” i „obcych”.

Warto również zbadać, jakie czynniki wpłynęły na wielkość zróżnicowania dy-
stansu społecznego. Pod uwagę wzięto cechy demograficzno-społeczne, tj. płeć, 
wiek wykształcenie itp. respondentów. Analiza odsetka odrzuceń wykazała, że 
kobiety odznaczały się nieznacznie niższym dystansem (16,1%) wobec badanych 
grup narodowościowych we wszystkich rodzajach relacji społecznych niż męż-
czyźni (18,1%) (tab. 12).

Tabela 12. Postawy respondentów wobec badanych narodowości według wybranych 
zmiennych w %

Tabela 12. Research procedure for the construction of a comprehensive model of social 
distance (in %)

Zmienne Kategorie Akcepta-
cja

Odrzuce-
nie

Obojęt-
ność

Razem 
w %

Płeć
ogółem 51,1 16,9 32,0 100,0
kobiety 51,5 16,1 32,4 100,0
mężczyźni 50,3 18,1 31,6 100,0

Wiek

< 24 lat 49,4 20,8 29,8 100,0
24–29 51,8 17,9 30,3 100,0
30–34 51,0 16,5 32,5 100,0
35–44 51,6 16,1 32,3 100,0
> 44 lat 49,4 17,0 33,6 100,0

Wykształ-
cenie

podstawowe, gimnazjalne i za-
sadnicze zawodowe

43,5 16,2 40,3 100,0

średnie 45,8 20,2 34,0 100,0
wyższe 55,0 15,1 29,9 100,0

Źródło: badania własne.
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Zwiększonym poziomem dystansu wykazały się osoby w grupie wieku poniżej 
24 lat (odsetek odrzuceń wyniósł 20,8%) oraz powyżej 44 lat (odsetek odrzuceń 
w tej grupie wyniósł 17%). Ksenofobiczna postawa wśród osób młodych jest bar-
dzo zaskakująca, ponieważ z  reguły młodzież i  studenci są najbardziej otwarci 
na poznawanie innych kultur. Można to jednak wiązać z przeżytym szokiem kul-
turowym wynikającym ze zmiany otoczenia społecznego. Uczniowie i studenci, 
którzy wyemigrowali do Londynu z rodzicami, nagle musieli stawić czoło nowe-
mu środowisku, innym wymaganiom w szkole oraz przyzwyczaić się do szeroko 
pojętej wielokulturowości. Mogło to być ciężarem trudnym do zaakceptowania. 
Ponadto w grupie tej znaleźli się migranci sezonowi, którzy nie zamierzali zostać 
w Londynie dłużej niż przez okres wakacji. Osoby te, podejmując prace w najniż-
szych sektorach gospodarki, miały kontakt albo z innymi Polakami pracującymi 
na podobnych stanowiskach, albo z innymi imigrantami. Chęć jak najszybszego 
zgromadzenia jak największej sumy pieniędzy skutkowała brakiem czasu na po-
znawanie innych kultur w okolicznościach innych niż praca. A to z kolei mogło 
wpłynąć na wzrost dystansu. Wśród osób powyżej 44 lat dominowali mężczyź-
ni, przeważnie niskowykwalifikowani, pochodzący ze środowisk hermetycznych 
i mało zróżnicowanych kulturowo, dla których Londyn był miejscem znalezienia 
pracy i poprawy sytuacji materialnej rodziny. Większość nie znała języka angiel-
skiego i nie była zainteresowana poznaniem kultury tego kraju, co mogło skut-
kować większym niż w  pozostałych grupach, brakiem akceptacji innych grup 
narodowościowych. 

Wśród respondentów pomiędzy 29 a  44 rokiem życia zauważono spadek 
dystansu społecznego, a wzrost akceptacji „obcych” i  pozostałych Polaków we 
wszystkich pełnionych przez nich rolach. Należy to łączyć przede wszystkim ze 
zróżnicowaną strukturą wykształcenia oraz motywami przyjazdu do Londynu 
tych osób. W grupie tej znaleźli się przede wszystkim ludzie traktujący wyjazd do 
Londynu jako szansę na rozwój kariery zawodowej. Posiadali wyższe wykształce-
nie oraz wykonywali dobrze płatne i prestiżowe zawody, z reguły odpowiadające 
ich kwalifikacjom. Praca w międzynarodowym zespole pozwoliła poznać innych 
ludzi na podobnym stanowisku, co w konsekwencji wpłynęło na zmniejszenie 
dystansu wobec osób innych narodowości.

Cechą oddziałującą na stopień dystansu społecznego było również wykształ-
cenie. Najniższy odsetek odrzuceń wszystkich wymienionych w badaniu naro-
dowości zauważono w grupie osób legitymujących się wyższym wykształceniem 
(15,1%). Natomiast najwyższy wśród tych o  średnim poziomie wykształcenia 
(20,2%). Z kolei osoby z wykształceniem podstawowym, gimnazjalnym oraz za-
sadniczym zawodowym częściej deklarowały swoją obojętność wobec badanych 
narodowości łącznie we wszystkich typach relacji (tab. 12). 

Poziom dochodów i  rodzaj wykonywanej pracy świadczą o  zajmowanej po-
zycji społecznej, która z kolei wpływa na wielkość dystansu społecznego wobec 
innych osób. Badania potwierdziły ogólnie panujące przekonanie, że wysoka po-
zycja społeczna i wysokie dochody przekładają się na wzrost otwartości wobec in-
nych osób. Wśród osób, które stoją najwyżej w hierarchii społeczno-zawodowej, 
mniejsze znaczenie ma kraj urodzenia i narodowość członków grupy, a bardziej 
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liczy się ich pozycja i status społeczny. Wśród polskich członków wyższej kadry 
kierowniczej, specjalistów i osób wykonujących wolne zawody oraz imigrantów 
o dochodach powyżej 3500 funtów miesięcznie odnotowano najniższe odsetki 
odrzuceń wszystkich badanych narodowości we wszystkich rolach (odpowiednio: 
10,8%, 11,9% i  15,3%). Podobnie niski odsetek odrzuceń zauważono w przy-
padku studentów i uczniów (11,7%) oraz bezrobotnych (13%). Jednak ci ostatni 
prezentowali bardziej obojętną postawę wobec relacji społecznych z innymi na-
rodowościami. Z kolei największy poziom dystansu wobec innych narodowości 
odnotowano wśród wykwalifikowanych rzemieślników (21,3%), wykwalifikowa-
nych robotników (20,9%), wykwalifikowanych pracowników usług (19%) oraz 
wśród respondentów o przeciętnych dochodach między 2001–2500 funtów mie-
sięcznie (19,9% odrzuceń) (ryc. 44, 45).

Innym czynnikiem, który może mieć duży wpływ na relacje społeczne imi-
grantów z pozostałymi mieszkańcami, jest znajomość języka kraju przyjmujące-
go. Okazuje się, że czynnik ten oddziaływał również na zróżnicowanie poziomu 
ogólnego dystansu Polaków wobec wymienionych w badaniu narodowości. Wraz 
ze wzrostem poziomu znajomości języka angielskiego wzrastał odsetek akcep-
tacji innych narodowości we wszystkich wymienionych rolach, a  tym samym 
zmniejszał się odsetek odrzuceń wymienionych w  badaniu narodowości. Jedy-
nie osoby, które w  ogóle nie znały języka angielskiego lub porozumiewały się 
w innym języku, były bardzo otwarte na kontakty z innymi obcokrajowcami i z 
pozostałymi Polakami. W grupie tej był największy odsetek osób prezentujących 
postawę obojętną, co może świadczyć o hermetyczności tej grupy osób (ryc. 46). 

Badania potwierdziły też istnienie związku między długością pobytu w Lon-
dynie a wielkością ogólnego dystansu społecznego. Otóż wraz z długością pobytu 
na emigracji rośnie stopień odrzuceń, maleje obojętności, a  stopień akceptacji 

Ryc. 44. Postawy respondentów wobec badanych narodowości ogółem według zajmowanej 
pozycji społecznej

Fig. 44. Survey participant attitudes towards selected ethnic groups in general based on 
social status

Źródło: badania własne.
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wszystkich narodowości we wszystkich wyróżnionych rolach kształtuje się na po-
dobnym poziomie. Migranci, którzy w momencie badania przebywali w Londy-
nie poniżej 12 miesięcy, charakteryzowali się największym stopniem otwartości 
wobec innych. Wśród osób, które przebywały w  Londynie stosunkowo krótko 
(do kilku lat), odsetek odrzuceń był nieco wyższy w porównaniu do migrantów 

Ryc. 45. Postawy respondentów wobec badanych narodowości ogółem według poziomu 
dochodów (w funtach szterlingach)

Fig. 45. Survey participant attitudes towards selected ethnic groups in general based on 
level of income (pounds sterling) 

Źródło: badania własne.

Ryc. 46. Postawy respondentów wobec badanych narodowości ogółem według stopnia 
znajomości języka angielskiego

Fig. 46. Survey participant attitudes towards selected ethnic groups in general based on 
level of fluency in the English language

Źródło: badania własne.
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krótkoterminowych, ale jednocześnie wzrósł odsetek osób reprezentujących po-
stawę obojętną. Dopiero dłuższy pobyt w Londynie skutkował wzrostem dystan-
su społecznego wobec innych narodowości (ryc. 47). Wśród osób, które miesz-
kały w Londynie od ponad 10 lat, zauważono bardzo niski odsetek odpowiedzi 
„obojętne”, co świadczy o zwracaniu większej uwagi na kwestie narodowościowe 
w  mieście. Najprawdopodobniej wynikało to z  faktu, że wśród respondentów 
znaleźli się imigranci wywodzący się z emigracji powojennej, którzy po negatyw-
nych doświadczeniach wojennych mogli zachować pewne uprzedzenia w stosun-
ku do Niemców i Rosjan, których także uwzględniono w badaniu. 

Czynnikiem warunkującym wielkość dystansu społecznego Polaków wobec 
innych grup narodowościowych było środowisko, z  którego pochodzą respon-
denci. Wśród respondentów z  regionów centralnego, południowo-zachodniego 
i południowego zwraca uwagę niski odsetek odrzuceń oraz stosunkowo wysoki 
odsetek osób deklarujących obojętność wobec różnych kontaktów z wszystkimi 
narodowościami. Natomiast w  regionach peryferyjnych: północno-zachodnim, 
północnym i  wschodnim postawy respondentów były bardziej ksenofobiczne 
i  wiązały się ze wzrostem postaw negatywnych wobec nawiązywania różnych 
kontaktów z uwzględnionymi w niniejszym badaniu przedstawicielami różnych 
narodowości. Należy zwrócić uwagę, że osoby pochodzące z regionu północno-
-zachodniego były bardziej zdeklarowane, a poziom obojętności był niski i wyno-
sił 27% (tab. 13).

Analizując miejsce zamieszkania respondentów w Londynie, można wyciąg-
nąć pewne wnioski dotyczące postawy respondentów wobec badanych narodo-
wości. Okazuje się bowiem, że mieszkańcy dzielnic centralnych miasta byli naj-
bardziej otwarci na podejmowanie różnych kontaktów społecznych z wszystkimi 
wymienionymi w badaniu narodowościami. Natomiast mieszkańcy północnego 

Ryc. 47. Postawy respondentów wobec badanych narodowości ogółem według czasu przy-
jazdu do Londynu 

Fig. 47. Survey participant attitudes towards selected ethnic groups in general based on 
date of arrival in London 

Źródło: badania własne.
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Londynu byli najbardziej zdeklarowani i mieli większy dystans wobec badanych 
niż imigranci zamieszkujący pozostałe subregiony Londynu (tab. 13).

***

Reasumując, należy stwierdzić, że Polacy mieszkający w Londynie mają ogólnie 
niski poziom dystansu wobec innych narodowości. Chętnie wchodzą w interakcje 
zarówno z rodowitymi mieszkańcami miasta (Anglicy), jak i z innymi imigranta-
mi pochodzącymi z krajów europejskich (Niemcy, Rosjanie). Jedynie w stosun-
ku do osób spoza europejskiego kręgu kulturowego (np. Hindusi, Pakistańczycy, 
Arabowie) Polacy zachowują większy dystans. Co więcej, szereg czynników wa-
runkuje wielkość tego dystansu, począwszy od płci i wieku, a  skończywszy na 
regionie pochodzenia w Polsce. 

Tabela 13. Postawy respondentów wobec badanych narodowości według regionu pocho-
dzenia i miejsca zamieszkania w Londynie w %

Table 13. Survey participant attitudes towards selected ethnic groups using by region of 
origin and place of residence in London (in %)

Zmienne Kategorie Akcepta-
cja

Odrzuce-
nie

Obojęt-
ność Razem 

Region pocho-
dzenia w Polsce 
(NUTS)

centralny 49,8 16,9 33,3 100,0
południowo-zachodni 51,9 14,0 34,1 100,0
południowy 52,5 14,9 32,6 100,0
północno-zachodni 52,9 20,1 27,0 100,0
północny 48,3 19,7 32,0 100,0
wschodni 49,6 20,2 30,2 100,0

Miejsce 
zamieszkania 
(subregion 
Londynu)

centralny 56,8 13,2 30,0 100,0
południowy 49,6 18,6 31,8 100,0
północny 53,8 20,7 25,5 100,0
wschodni 52,6 16,7 30,7 100,0
zachodni 47,0 16,7 36,3 100,0

Źródło: badania własne.



9. Plany powrotu do kraju respondentów 
i próba określenia wpływu kryzysu 
gospodarczego na przyszłe decyzje 
migracyjne Polaków mieszkających 
w Londynie

9.1. Ogólna charakterystyka planów na przyszłość 
respondentów

Jedno z pytań, które obecnie stawia się badaczom migracji międzynarodowych 
ludności, dotyczy trwałości migracji poakcesyjnych Polaków oraz roli kryzysu 
ekonomicznego w kształtowaniu kolejnych przemieszczeń ludności. Od momen-
tu wybuchu światowego kryzysu ekonomicznego pojawiły się spekulacje na te-
mat spodziewanej fali reemigracji Polaków z  Wielkiej Brytanii. Nawiązując do 
jednego z praw Ravensteina (1885), które mówi, że każdy przepływ wywołuje 
równoważny strumień powrotny, można było przypuszczać, że proces migracji 
powrotnych będzie współistniał z emigracją.

Dane statystyczne dotyczące migracji na pobyt stały wskazują na pojawienie 
się migracji powrotnych już w 2007 roku, czyli jeszcze przed wybuchem świato-
wego kryzysu ekonomicznego. Skala powrotów oczywiście nie była jeszcze wtedy 
wielka, ale w niektórych regionach Polski miała dosyć duże natężenie (ryc. 48). 
Od 2008 roku można było zauważyć zwiększająca się skalę migracji powrotnych. 
Błędne może być wysuwanie wniosków, że bezpośrednią przyczyną powrotu był 
kryzys ekonomiczny. Bardzo często emigranci wracają do kraju nie ze względów 
ekonomicznych, ale rodzinnych czy sentymentalnych. Dlatego niezwykle intere-
sujące wydaje się podjęcie dalszych studiów nad tą tematyką. 

W rozdziale tym zbadano plany powrotu do kraju respondentów, przeanalizo-
wano rolę czynników demograficzno-społecznych w kształtowaniu tych planów 
oraz określono wpływ kryzysu gospodarczego, który rozpoczął się w 2008 roku 
na przyszłe decyzje migracyjne Polaków mieszkających w Londynie. 

Z badań ankietowych wynika, że plany na przyszłość badanych osób są nie-
zbyt mocno sprecyzowane. Prawie 40% respondentów nie potrafiło powiedzieć, 
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czy i  kiedy wróci do kraju. Zamiar powrotu do Polski w  ciągu najbliższych 6 
miesięcy zadeklarowało 5,6% ankietowanych, a w ciągu najbliższego roku tylko 
4,6% respondentów. Prawie 20% imigrantów planowało powrócić do kraju, ale 
dokładnie nie wiedziało, kiedy to nastąpi. Zamiar pozostania w Wielkiej Brytanii 
na stałe zadeklarowało 12,8% respondentów (ryc. 49). Oznacza to, że przyszłe 
plany migracyjne imigrantów charakteryzują się dużą nieprzewidywalnością. 
Zdecydowana większość badanych przyjmuje postawę wyczekującą. Osoby nie-
zdecydowane lub planujące powrót w dalszej przyszłości najwyraźniej uzależ-
niają decyzję o powrocie od szeregu innych okoliczności. Kluczem do określania 
planów mogą być nie tylko powody przyjazdu, ale również cechy demograficzno-
-społeczne migrantów. 

9.2. Czynniki różnicujące plany na przyszłość 
respondentów

Przedstawione powyżej plany na przyszłość respondentów mogą być zdeter-
minowane szeregiem różnych czynników, które można podzielić na trzy grupy. 
W  skład pierwszej z  nich wchodzą indywidualne cechy ankietowanych (płeć, 
wiek, wykształcenie, stan cywilny i sytuacja rodzinna, pozycja społeczna i poziom 
dochodów), w skład drugiej – te odnoszące się do motywów przyjazdu i długości 
pobytu w Londynie. Z kolei trzecia grupa cech jest związana z przestrzennym 
rozmieszczeniem respondentów (region pochodzenia oraz miejsce zamieszkania 
w Londynie).

Z analizy wynika, że zarówno wśród kobiet, jak i mężczyzn największy od-
setek stanowiły osoby niezdecydowane, które nie potrafiły sprecyzować swoich 
dalszych planów migracyjnych. Odsetek niezdecydowanych mężczyzn był wyższy 
(41,7%) niż kobiet (37,6%). Różnica pomiędzy odsetkami w grupie niezdecydo-
wanych kobiet i mężczyzn wynosiła aż 4,1 pkt proc. i w porównaniu do różnic 

Ryc. 49. Plany powrotu do Polski respondentów
Fig. 49. Survey participants’ plans regarding their return to Poland
Źródło: badania własne.
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pomiędzy odpowiedziami kobiet i mężczyzn w pozostałych wariantach odpowie-
dzi była najwyższa. 

Kobiety były bardziej skłonne do powrotu do Polski w nieokreślonej przyszło-
ści niż mężczyźni (różnica pomiędzy odsetkami wyniosła 3,1 pkt proc.). Częściej 
deklarowały również zamiar powrotu do kraju w  ciągu najbliższych kilku lat. 
W tym przypadku jednak opinie były mniej zróżnicowane. Różnica pomiędzy od-
setkami odpowiedzi wyniosła 0,7 pkt proc. Analiza procentowego rozkładu odpo-
wiedzi pozwoliła również stwierdzić, że mężczyźni częściej od kobiet decydowali 
się na powrót do kraju w ciągu najbliższych sześciu miesięcy lub w ciągu roku. 
Różnice pomiędzy odsetkami kobiet i mężczyzn w obu badanych wariantach od-
powiedzi wynosiły odpowiednio 1 pkt proc. oraz 1,5 pkt proc., co świadczy o nie-
wielkim znaczeniu płci w różnicowaniu tego właśnie wariantu odpowiedzi.

Wszystko wskazuje na to, że więcej kobiet niż mężczyzn osiedli się na stałe 
w Londynie. Odsetek kobiet, które wyraziły taką opinię, wyniósł 14%, podczas 
gdy odsetek mężczyzn był niższy o 2,8 pkt proc. i wyniósł 11,2% (tab. 14). 

Analizując odpowiedzi respondentów w poszczególnych grupach wieku moż-
na stwierdzić, że osoby młode w wieku 18–29 lat były najbardziej skłonne do po-
wrotu do Polski zarówno w bliższej oraz dalszej przyszłości. Ponad jedna czwarta 
ankietowanych poniżej 24 lat zadeklarowała zamiar powrotu do kraju w ciągu 
najbliższych sześciu miesięcy, a 17,2% planowało powrócić do kraju w ciągu naj-
bliższych kilku lat. Z kolei osoby w wieku 24–29 lat zamierzały wrócić do kraju 
w ciągu najbliższych kilku lat (24%), a tylko 5,9% z nich planowało wyjazd z Lon-
dynu w ciągu najbliższych sześciu miesięcy. Osoby między 30 a 34 rokiem życia 
planowały powrót do kraju w perspektywie kilku najbliższych lat (18,5%) lub też 
w nieokreślonej przyszłości (21%). Odsetek respondentów deklarujących zamiar 
osiedlenia się na stałe w Londynie wyniósł tylko 10,2% i był najniższy w porów-
naniu do pozostałych kategorii wieku (tab. 14). 

W starszych grupach wieku wzrósł natomiast odsetek osób, które zamierzały 
pozostać na stałe w Londynie lub też decyzję o powrocie odkładały na później. 
Duży odsetek osób niezdecydowanych w grupie 35–44 lat (47,7%) oraz 45 lat 
i więcej (45,5%) wskazuje na to, że osoby te nie myślą o powrocie, a raczej o po-
zostaniu w nowym kraju zamieszkania na dłużej.

Cechą, która różnicuje plany życiowe imigrantów, jest również wykształcenie 
ludności, które wpływa na posiadane umiejętności, rodzaj wykonywanej pracy, 
zarobki i przekłada się na poziom aspiracji społecznych. Z badań wynika, że osoby 
o najniższym poziomie wykształcenia nie są skłonne do powrotu do kraju w naj-
bliższej przyszłości, ani nawet w ciągu najbliższych kilku lat (10,8%). Są jednak 
najbardziej niezdecydowane, jeśli chodzi o dalsze plany migracyjne. W grupie tej 
tylko 7,5% zadeklarowało zamiar osiedlenia się na stałe w Londynie (tab. 14).

Osoby legitymujące się średnim poziomem wykształcenia miały zamiar szybciej 
powrócić do kraju niż osoby o innym poziomie wykształcenia. 7,6% z nich dekla-
rowało chęć powrotu do kraju w ciągu sześciu miesięcy, a 20,2% w ciągu najbliż-
szych kilku lat. Odsetek osób niezdecydowanych wyniósł natomiast 38,3% i był 
taki sam jak w przypadku osób o wyższym poziomie wykształcenia. Osoby o wy-
sokim poziomie wykształcenia planowały powrót do kraju w ciągu najbliższych 
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kilku lat lub w  nieokreślonej przyszłości (odpowiednio 18,1% i  20,1%). Mało 
prawdopodobne jest, aby osoby z wyższym wykształceniem powróciły w najbliż-
szej przyszłości. Tylko 4,8% spośród nich zadeklarowało zamiar opuszczenia Lon-
dynu w ciągu najbliższych kilku miesięcy czy roku (5,6%).

Wszystko wskazuje na to, że w Londynie zostaną osoby o średnim oraz wyż-
szym poziomie wykształcenia. Odsetek deklaracji w obu grupach był podobny 
i wynosił odpowiednio 13,3% oraz 13,1%. 

Tabela 14. Plany powrotu do Polski respondentów według wybranych zmiennych demo-
graficzno-społecznych w %

Table 14. Survey participants’ plans to return to Poland using selected demographic and 
social variables (in %)
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Płeć kobiety 5,1 3,9 18,6 20,8 37,6 14,0 100,0
mężczyźni 6,1 5,4 17,9 17,7 41,7 11,2 100,0

Grupy 
wieku

poniżej 24 lat 25,3 0,0 17,2 18,4 25,3 13,8 100,0
24–29 5,6 5,9 24,0 16,0 35,6 12,8 100,0
30–34 3,3 6,6 18,5 21,0 40,3 10,2 100,0
35–44 2,8 2,3 12,4 19,3 47,7 15,6 100,0
45 lat i więcej 3,2 1,3 14,1 21,2 45,5 14,7 100,0

Wy-
kształce-
nie

wyższe 4,8 5,6 18,1 20,1 38,3 13,1 100,0
średnie 7,6 3,1 20,2 17,4 38,3 13,3 100,0
podstawowe, gimna-
zjalne i zasadnicze 
zawodowe

2,2 3,2 10,8 23,7 52,7 7,5 100,0

Stan 
cywilny

kawaler/panna 9,5 5,0 15,8 17,2 41,8 10,8 100,0
żonaty/zamężna 3,0 4,4 22,4 20,3 36,2 13,7 100,0
w wolnym związku 5,2 5,6 17,4 23,5 35,7 12,7 100,0
rozwiedziony/rozwie-
dziona 1,6 0,0 11,5 16,4 55,7 14,8 100,0

w separacji 0,0 12,5 12,5 25,0 25,0 25,0 100,0
wdowiec/wdowa 0,0 0,0 8,7 13,0 56,5 21,7 100,0

Sytuacja 
mieszka-
niowo-
-rodzin-
na

mieszkam sam(a) 3,4 3,9 12,6 18,8 48,3 13,0 100,0
z innymi obcokrajow-
cami

4,6 3,6 11,3 23,6 43,1 13,8 100,0

z innymi Polakami 6,5 6,5 23,9 17,1 37,2 8,8 100,0
nie z rodziną ogółem 5,3 5,1 17,9 19,1 41,5 11,1 100,0
z rodziną 6,0 3,6 18,6 20,2 35,4 16,2 100,0

Źródło: badania własne.
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Dużą rolę w podejmowaniu decyzji o osiedleniu się w Londynie lub powro-
cie do kraju odgrywała sytuacja osobista i  stan cywilny. Kawalerowie i  panny 
częściej od innych osób brali pod uwagę szybki powrót do kraju (9,5%) lub 
planowali wyjechać z Londynu w ciągu najbliższych kilku lat (15,8%). Odsetek 
osób, które zamierzały powrócić do kraju w nieokreślonej przyszłości, wyniósł 
17,2%. Z kolei tylko 10,8% kawalerów i panien zamierzało osiedlić się na stałe 
w nowym kraju zamieszkania. Wszystkie możliwe opcje brały również pod uwa-
gę osoby pozostające w  wolnych związkach (konkubinat), przy czym częściej 
wyrażały one chęć powrotu do kraju w dalszej nieokreślonej przyszłości (23,5%) 
niż kawalerowie i panny. Z kolei 12,7% respondentów w tej grupie zdecydowa-
nie zamierzało pozostać w Londynie. Wszystko wskazuje na to, że w przypadku 
osób, które nie założyły jeszcze rodziny lub żyją w związkach partnerskich (nie-
formalnych), wpływ na podjęcie ostatecznej decyzji o wyborze stałego miejsca 
zamieszkania będzie miała zmiana osobistej sytuacji życiowej (założenie rodzi-
ny) (tab. 14).

Inaczej przedstawia się sytuacja osób żonatych/zamężnych, które nie wyklu-
czały powrotu do kraju, ale też nie były skłonne do szybkiego opuszczenia Lon-
dynu. Tylko 3% z nich chciało powrócić do kraju w ciągu najbliższych sześciu 
miesięcy, a 4,4% w ciągu najbliższego roku. Z kolei osoby te częściej od innych 
deklarowały chęć powrotu do Polski w ciągu najbliższych kilku lat (22,4%). De-
cyzję o pozostaniu na stałe podjęło 13,7% osób w tej grupie. 

Bardziej sprecyzowane plany na przyszłość miały osoby rozwiedzione, będące 
w separacji lub owdowiałe. W porównaniu do osób o innym stanie cywilnym te 
częściej deklarowały zamiar osiedlenia się na stałe w Wielkiej Brytanii, natomiast 
znikomy był udział osób deklarujących chęć powrotu do kraju w najbliższej przy-
szłości. Wszystko wskazuje na to, że osoby po rozwodach i w separacji wyjazd 
do Londynu traktowały jako rozpoczęcie nowego etapu w życiu. Ponadto można 
sądzić, że plany tych osób będą uwarunkowane dalszym rozwojem sytuacji oso-
bistej i materialnej. Z kolei osoby owdowiałe należały do tzw. emigrantów powo-
jennych, którzy większość życia spędzili w tym mieście, dlatego przeprowadzka 
tych osób na stałe do Polski jest mało prawdopodobna. Osoby te mogą brać, co 
najwyżej, pod uwagę krótkoterminowe pobyty w  kraju, stąd tak duży odsetek 
niezdecydowanych w tej grupie. 

Nie bez znaczenia jest miejsce przebywania pozostałych członków rodziny 
ankietowanych. Osoby mieszkające z rodziną w Londynie były najbardziej skłon-
ne do pozostania na stałe w nowym kraju zamieszkania (16,2%). Podobnie jest 
w przypadku osób mieszkających z innymi obcokrajowcami, w tym rodowitymi 
Brytyjczykami (13,8%). Najbardziej niezdecydowane co do dalszych planów mi-
gracyjnych były osoby mieszkające samotnie. Odsetek niezdecydowanych w tej 
grupie wyniósł 48,3% (tab. 14).

Ciekawych wniosków dostarcza również analiza rozkładu częstości odpowie-
dzi wśród osób żonatych/zamężnych w zależności od sytuacji rodzinno-mieszka-
niowej. Okazuje się, że respondenci mieszkający z rodziną w Londynie nie myślą 
w kategoriach szybkiego powrotu do kraju, skłaniają się raczej do powrotu do 
Polski w ciągu najbliższych kilku lat (20,5%) lub też w nieokreślonej przyszłości 
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(20,2%). Jednocześnie niski odsetek (17,1%) odpowiedzi „nigdy” wskazuje na 
to, że rodziny przebywające na emigracji nie traktują wyjazdu jako ostatecznego. 

Natomiast osoby, których członkowie rodzin pozostali w Polsce, były bardziej 
skłonne do powrotu do kraju w  bliższej przyszłości – w  ciągu roku lub kilku 
najbliższych lat. Przy czym, ludzie mieszkający samotnie byli najbardziej niezde-
cydowani co do dalszych planów życiowych (46,2%). Natomiast respondenci 
mieszkający ze współmałżonkiem innej narodowości niż polska byli najbardziej 
skłonni do osiedlenia się w Londynie na stałe (25%) (ryc. 50).

Jednym z głównych czynników, które różnicują plany na przyszłość imigran-
tów w Londynie, jest ich pozycja społeczna. Obejmuje ona zarówno rodzaj wyko-
nywanej pracy, jak i wielkość miesięcznych zarobków. Z badań wynika, że wraz 
ze wzrostem poziomu dochodów oraz typem wykonywanej pracy rośnie odsetek 
osób, które zamierzają osiąść w Londynie na stałe. Osoby o najwyższych zarob-
kach – powyżej 3000 funtów miesięcznie netto – podejmują zatrudnienie w za-
wodach wymagających z reguły najwyższych i wysokich kwalifikacji, zaliczanych 
do poziomu 4 i 3 w brytyjskiej klasyfikacji zawodów – Standard Occupational Clas-
sification (SOC). Wiąże się to nie tylko z korzyściami finansowymi, ale również 
z większym prestiżem pracy, szerszym i międzynarodowym gronem znajomych 
oraz z większymi możliwościami życiowymi. Osoby te uzyskały stabilną sytuację 
zawodową w Londynie i bardzo często swoje osiągnięcia traktują jako życiowy 
sukces. Wynagrodzenie, jakie otrzymują, pozwala im na zaspokojenie nie tylko 
podstawowych potrzeb materialnych, utrzymanie rodziny, ale także na realiza-
cję innych planów. Powrót do kraju oznaczałby dla tych osób z reguły obniżenie 

Ryc. 50. Plany powrotu do Polski respondentów żonatych/zamężnych w  zależności od 
miejsca zamieszkania pozostałych członków rodziny

Fig. 50. Survey participants’ plans to return to Poland versus place of residence of other 
family members

Źródło: badania własne.
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zarobków oraz utratę wypracowanej pozycji zawodowej. Stąd też mogą rodzić się 
pewne wątpliwości związane z powrotem do kraju. W grupie tej połowa bada-
nych nie wiedziała, jaką podjąć decyzję, co wydaje się uzasadnione wyżej opisa-
nymi korzyściami. Można jednak przypuszczać, że część z nich wróci do kraju ze 
względów sentymentalnych. Potwierdzeniem są słowa jednego z badanych, który 
stwierdził, że jak tylko kupi jeszcze jedno mieszkanie w Warszawie – a ma ich już 
3 – to wróci do kraju, aby mieszkać dalej w Polsce wśród znajomych i rodziny4. 
Jak przyznał rozmówca, część jego znajomych również miała takie same plany 
(ryc. 51). 

Z kolei osoby zarabiające najmniej – poniżej 1000 funtów miesięcznie – były 
najbardziej skłonne do szybkiego powrotu do Polski. W grupie tej znalazły się 
osoby niepracujące zawodowo (np. kobiety zajmujące się domem i wychowujące 
dzieci) oraz studenci (kształcący się na uniwersytetach w Polsce), którzy przy-
jechali do Londynu na okres wakacji. Osoby te najczęściej podejmowały pracę 
w zawodach wymagających niskich i średnich kwalifikacji (grupa 1 i 2 wg SOC). 
Pracowały one m.in. jako kelnerzy, nianie, pomoce domowe, kucharze, pracowni-
cy fizyczni, oraz jako pracownicy przemysłu, transportu (ryc. 52).

Do drugiej grupy czynników, które różnicowały plany migracyjne respon-
dentów, zaliczono długość pobytu za granicą oraz motyw przyjazdu. Imigranci 
krótko terminowi, przebywający w  Londynie do 12 miesięcy, chcieli wracać do 
Polski w ciągu zaledwie 6 miesięcy (26,1%) lub też byli niezdecydowani co do 

4  Wywiad przeprowadzony w dniu 25.09.2010 roku z inżynierem pracującym w Londynie. 

Ryc. 51. Plany powrotu respondentów do Polski w zależności od sytuacji finansowej (za-
robki miesięczne netto w funtach szterlingach)

Fig. 51. Survey participants’ plans to return to Poland versus net monthly income in 
pounds sterling

Źródło: badania własne.
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dalszych swoich planów migracyjnych (35,9%). W grupie tej odnotowano najniż-
szy udział migrantów osiedleńczych (8,7%). Z badań wynika, że wraz ze wzro-
stem długości pobytu za granicą rośnie liczba osób, które są bardziej niezdecy-
dowane co do dalszych planów życiowych. Jednocześnie wzrasta odsetek osób, 
które planują pozostać na stałe w nowym kraju zamieszkania. W przypadku osób 
mieszkających na Wyspach od roku do pięciu lat odsetek ten wyniósł 11,5%, 
w grupie osób przebywających w Wielkiej Brytanii od sześciu do dziesięciu lat – 
12,6%. Decyzję o osiedleniu się na stałe w Londynie podjął co piąty ankietowany 
(20,3%) przebywający tam od 11 do 20 lat i powyżej 20 lat (20%). Jednocześnie 
we wszystkich kategoriach duży odsetek stanowiły osoby, które nie były w stanie 
określić swoich dalszych planów życiowych (ryc. 53). 

W badaniu migracji międzynarodowych ważną rolę odgrywają motywy wy-
jazdu. Decydują one nie tylko o poziomie determinacji migrantów w dążeniu do 
realizacji określonego celu, ale także wpływają na podejmowane strategie mi-
gracyjne badanych. Procentowy rozkład częstości odpowiedzi wykazuje na to, że 
plany migracyjne badanych w nieznacznym stopniu były zdeterminowane mo-
tywami przyjazdu do Londynu. We wszystkich kategoriach największy odsetek 
osób deklarował albo zamiar powrotu do kraju w  ciągu najbliższych kilku lat, 
albo w nieokreślonej przyszłości, albo też nie potrafił odpowiedzieć na to pytanie. 
Jedynie osoby, które przyjechały do Londynu z powodów rodzinnych, edukacyj-
nych czy w  celu rozwoju kariery i  poznania odmiennej kultury, miały bardziej 
sprecyzowane plany migracyjne i częściej deklarowały chęć osiedlenia się na stałe 
w Londynie niż osoby kierujące się innymi motywami przyjazdu (tab. 15).

Do trzeciej grupy czynników różnicujących plany na przyszłość badanych 
zaliczono region pochodzenia w Polsce oraz miejsce zamieszkania w Londynie. 

Ryc. 52. Plany powrotu respondentów do Polski w zależności od rodzaju wykonywanej pracy
Fig. 52. Survey participants’ plans to return to Poland versus type of job performed in the UK
Źródło: badania własne.
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Ryc. 53. Plany powrotu respondentów do Polski w zależności od długości pobytu w Londynie
Fig. 53. Survey participants’ plans to return to Poland versus length of residence in London
Źródło: badania własne.

Tabela 15. Plany powrotu do Polski w zależności od motywów przyjazdu do Londynu w %
Table 15. Survey participants’ plans to return to Poland versus motives for moving to 

London (in %)
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Lepiej płatna praca 
i możliwość zarobienia 
dużych pieniędzy

7,2 4,9 21,4 18,0 38,4 10,0 100,0

Możliwość znalezienia 
pracy

3,2 5,0 18,9 19,2 45,6 8,2 100,0

Pogłębienie znajomości 
języka angielskiego

7,7 6,2 19,5 19,2 37,4 10,0 100,0

Sytuacja polityczno-eko-
nomiczna w Polsce

3,2 3,7 19,6 25,4 37,0 11,1 100,0

Dołączył(em/am) do ro-
dziny (kogoś bliskiego)

9,6 4,3 18,6 21,8 30,3 15,4 100,0

Chęć rozwoju zawodo-
wego, kariera

3,8 3,8 19,6 18,1 35,1 19,6 100,0

Możliwość poznania 
odmiennej kultury

7,3 4,7 16,2 15,7 37,7 18,3 100,0

Studia 3,3 2,4 17,9 21,1 39,8 15,4 100,0
Inny 7,4 2,8 11,1 14,8 46,3 17,6 100,0

Źródło: badania własne.
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Z badań wynika, że pochodzenie respondentów nie wpłynęło zasadniczo na ich 
plany powrotne. W każdym z wyróżnionych regionów pochodzenia w strukturze 
odpowiedzi dominował odsetek osób niezdecydowanych. Niemniej jednak moż-
na było zauważyć niewielkie zróżnicowanie przestrzenne planów na przyszłość 
związanych z osiedleniem się na stałe w Londynie. Osoby pochodzące z północ-
no-zachodniego regionu Polski najczęściej deklarowały zamiar osiedlenia się 
w Wielkiej Brytanii na stałe (18,9%). Natomiast respondenci z  regionów cen-
tralnego i wschodniego byli najmniej zdecydowani na definitywne opuszczenie 
kraju (po 10,1%). Przestrzenne zróżnicowanie deklaracji respondentów należy 
wiązać z tym, że większość poakcesyjnych migrantów udających się do Wielkiej 
Brytanii na pobyt stały pochodziła z tzw. Ziem Zachodnich, z czego część udała 
się do Londynu. Z kolei najwcześniej – w ciągu najbliższych sześciu miesięcy lub 
też w ciągu roku – do kraju według deklaracji wrócą osoby z regionów południo-
wo-zachodniego, południowego i wschodniego (ryc. 54).

Ryc. 54. Plany powrotu respondentów do Polski w  zależności od regionu pochodzenia 
badanych (wg regionów NUTS)

Fig. 54. Survey participants’ plans to return to Poland versus their NUTS region of origin
Źródło: badania własne.
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Również miejsce zamieszkania w Londynie w niewielkim stopniu wpłynęło 
na zróżnicowanie decyzji migracyjnych Polaków. We wszystkich subregionach 
miasta największy odsetek stanowiły osoby niezdecydowane i niepotrafiące okre-
ślić swoich dalszych planów migracyjnych. Jedynie respondenci mieszkający we 
wschodnim, centralnym i północnym Londynie częściej deklarowali powrót do 
kraju w ciągu najbliższych sześciu miesięcy, co wynikało z faktu, że w tych subre-
gionach mieszkali przeważnie studenci, dla których wybór miejsca zamieszkania 
uzależniony był przede wszystkim od ceny mieszkania i bliskości dojazdu do pra-
cy (ryc. 55). 

9.3. Wpływ kryzysu ekonomicznego na dalsze plany 
migracyjne respondentów

Od momentu wybuchu światowego kryzysu ekonomicznego pojawiły się głosy, 
że Polacy zaczną masowo powracać do kraju. Spekulowano, że redukcje pracow-

Ryc. 55. Plany powrotu respondentów do Polski w zależności od miejsca zamieszkania 
w Londynie (wg subregionów)

Fig. 55. Survey participants’ plans to return to Poland versus their London sub-region
Źródło: badania własne.
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ników w brytyjskich firmach oraz brak nowych miejsc pracy będą głównym po-
wodem powrotu reemigrantów do Polski. Jak się jednak okazuje, kryzys ekono-
miczny dotknął tylko części Polaków mieszkających w Londynie. Wśród badanych 
mniej niż połowa (40,9%) odczuła skutki problemów gospodarczych Wielkiej 
Brytanii. Przejawem kryzysu było najczęściej obniżenie zarobków (33%), utrata 
pracy (14,4%) lub częstsze zwolnienia w firmie (11,9%). Spora część ankietowa-
nych (11,4%) doświadczyła zmiany zachowania miejscowej ludności wobec ich 
osoby lub rodziny (ryc. 56).

Wśród innych przejawów kryzysu respondenci najczęściej deklarowali trud-
ności ze znalezieniem nowej pracy (25,4%). Ponadto 14,1% badanych odczuło 
skutki kryzysu ekonomicznego jako brak awansu zawodowego lub podwyżki. 
W dalszej kolejności respondenci zaobserwowali wzrost cen, a tym samym pod-
niesienie kosztów życia w  Londynie, bądź też dotknęła ich  utrata pracy przez 
współmałżonka lub kogoś z najbliższego otoczenia. Natomiast nieliczne osoby 
odczuły skutki recesji gospodarczej poprzez zamknięcie zakładu pracy czy ko-
nieczność oszczędzania. 

Rodzi się wobec tego pytanie, czy kryzys ekonomiczny ma wpływ na plany 
powrotne polskich imigrantów mieszkających w Londynie oraz w jakim stopniu 
może on oddziaływać na kształtowanie się przyszłych kierunków migracyjnych 
Polaków. Analiza odpowiedzi respondentów wykazała niezbyt duże różnice czę-
stości rozkładu odpowiedzi w grupie osób odczuwających skutki kryzysu i nie-
odczuwających ich. Okazuje się, że osoby, które w  jakikolwiek sposób odczuły 
następstwa recesji gospodarczej, nie są skłonne do natychmiastowego opuszcze-
nia Londynu. Jedynie 5% ankietowanych zadeklarowało zamiar powrotu do kraju 
w  ciągu pół roku, z  kolei plany powrotu do Polski w  ciągu najbliższego roku 
miało zaledwie 5,2% ankietowanych. Zdecydowana większość respondentów nie 
potrafiła odpowiedzieć, czy i kiedy powróci do kraju (42,6%). Z kolei zamiar po-
zostania na stałe w Wielkiej Brytanii deklarowało 11,4% respondentów (ryc. 57).

Aby lepiej ukazać rolę kryzysu w kształtowaniu dalszych planów migracyjnych 
imigrantów, ankietowanym zadano pytanie dotyczące ich dalszych zamierzeń 

Ryc. 56. Formy kryzysu ekonomicznego doświadczane przez respondentów
Fig. 56. Forms of economic crisis affecting the studied survey participants
Źródło: badania własne.
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w  sytuacji przedłużającego się kryzysu ekonomicznego. Analiza odpowiedzi 
wykazała pewną stałość planów migracyjnych respondentów. W sytuacji, kiedy 
kryzys ekonomiczny pogorszyłby się, zdecydowana większość badanych (ponad 
70%) miała zamiar przeczekać niekorzystną sytuację gospodarczą w Londynie. 
W dalszej kolejności ankietowani powróciliby do Polski (15,2%) lub przenieśli 
się do innej miejscowości w Wielkiej Brytanii (4,2%). 

Wszystko wskazuje na to, że kryzys ekonomiczny nie byłby w stanie wpły-
nąć na rozwój masowych migracji powrotnych. Jedynie 8% ankietowanych bra-
ło pod uwagę wyjazd do innego kraju. Oznacza to, że Polacy nie są skłonni do 

Ryc. 57. Plany powrotu respondentów do kraju a odczucie kryzysu gospodarczego
Fig. 57. Survey participant plans to return to Poland versus economic crisis effects
Źródło: badania własne.

Ryc. 58. Plany respondentów w sytuacji przedłużającego się kryzysu ekonomicznego
Fig. 58. Survey participant plans in the face of a lingering economic crisis
Źródło: badania własne.
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podróżowania do innych krajów nawet, jeśli przemawiałyby za tym względy eko-
nomiczne (ryc. 58). 

Respondenci, którzy w  razie przedłużającego się kryzysu ekonomicznego 
zdecydowaliby się wyjechać do innego kraju, najczęściej za miejsce kolejnej wę-
drówki wybierali Australię (14%), Hiszpanię (10,3%) oraz Stany Zjednoczone 
(10,3%). Były to tradycyjne kierunki wyjazdów Brytyjczyków. Polacy przejęli więc 
zachowania migracyjne ludności nowego kraju. Sporym zainteresowaniem cie-
szyły się także kraje azjatyckie, do których łącznie wyjechałoby 11,2% badanych. 
Były to jednak państwa o wysokim poziomie rozwoju gospodarczego, tj. Japonia, 
Singapur oraz Hongkong, który obecnie należy do Chińskiej Republiki Ludowej 
(ryc. 59).

Ryc. 59. Hipotetyczne kierunki wyjazdów respondentów w  przypadku przedłużania się 
kryzysu ekonomicznego

Fig. 59. Hypothetical migration directions of survey participants in the case of an extended 
economic crisis

Źródło: badania własne.

Ryc. 60. Hipotetyczne powody wyboru kraju kolejnej emigracji
Fig. 60. Hypothetical reasons for choosing a country for the next migration
Źródło: badania własne.
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Wybór kraju kolejnej migracji byłby podyktowany bardziej subiektywnymi 
odczuciami wobec danego państwa niż względami ekonomicznymi. Aż 29,1% 
badanych kierowałoby się sympatią do danego kraju lub jego obywateli, następ-
nie znajomością języka urzędowego (22,8%) oraz łatwo dostępną pracą (15,5%). 
W mniejszym stopniu osoby kierowałyby się wysokimi zarobkami oraz sieciami 
rodzinnymi. Te ostatnie miały znaczenie w przypadku osób, które wyjechałyby do 
Stanów Zjednoczonych (17,4%), Australii (13%), Kanady, Hiszpanii i Włoch (po 
8,7%) (ryc. 60, tab. 14).

Łatwo dostępna praca skłaniała ankietowanych do wyjazdu do Australii i Sta-
nów Zjednoczonych. Z kolei Niemcy, Szwajcaria i Nowa Zelandia były atrakcyjne 
głównie dzięki wysokim zarobkom (tab. 14). Wśród innych powodów, które za-
decydowały o wyborze kraju kolejnej emigracji, były korzystne warunki klima-
tyczne (30%), inne powody osobiste (20%), dobre warunki socjalne (10%) oraz 
ciekawość (10%). 

Tabela 16. Powody wyboru kraju kolejnej emigracji respondentów w %
Table 16. Survey participants’ reasons for choosing a country for a subsequent migration 

(in %)

Kraj
Łatwo 

dostępna 
praca

Wysokie 
zarobki

Znajo-
mość 
języka 

Sympatia 
do kraju 
lub oby-
wateli

Rodzina,
znajomi Inny

Australia 31,3 16,7 19,1 10,0 13,0 10,0
Belgia 6,3 4,2 4,3 3,3 4,3 5,0
Chiny (Hongkong) 6,3 4,2 0,0 1,7 0,0 5,0
Francja 3,1 0,0 0,0 5,0 4,3 0,0
Hiszpania 9,4 4,2 8,5 13,3 8,7 15,0
Holandia 3,1 4,2 0,0 3,3 4,3 0,0
Irlandia 0,0 0,0 4,3 6,7 4,3 0,0
Japonia 0,0 4,2 2,1 3,3 4,3 0,0
Kanada 3,1 4,2 8,5 8,3 8,7 0,0
Niemcy 3,1 12,5 6,4 6,7 4,3 10,0
Norwegia 0,0 4,2 2,1 3,3 0,0 5,0
Nowa Zelandia 9,4 12,5 10,6 11,7 0,0 5,0
Rosja 0,0 0,0 2,1 1,7 0,0 0,0
Singapur 3,1 4,2 0,0 1,7 0,0 5,0
Szwajcaria 3,1 12,5 4,3 3,3 4,3 5,0
Szwecja 0,0 0,0 0,0 0,0 4,3 5,0
USA 15,6 4,2 17,0 6,7 17,4 15,0
Włochy 3,1 0,0 4,3 3,3 8,7 5,0
Inne 0,0 8,3 6,4 6,7 8,7 10,0
Razem 100,0 100,0 100,0 100,0 99,6 100,0

Źródło: badania własne.
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9.4. Typologia polskich emigrantów na podstawie 
ich dalszych planów migracyjnych

Z wyżej przeprowadzonej charakterystyki planów na przyszłość respondentów 
w zależności od wybranych zmiennych demograficzno-społecznych jasno wynika, 
że możliwe są do wyróżnienia trzy kategorie migrantów – typ A, B i C.

Typ A – migranci dorobkiewicze nastawieni na cel – obejmuje osoby, które 
przyjechały do Londynu w ściśle określonym celu, najczęściej przygodowo-zarob-
kowym. Można do nich zaliczyć studentów, którzy w Londynie pozostają przez 
okres wakacji lub przez roku, jak również osoby będące w starszych grupach wie-
ku, dla których Londyn był miejscem znalezienia pracy i  zdobycia środków fi-
nansowych potrzebnych na podreperowanie domowego budżetu. Osoby należące 
do typu A najczęściej deklarowały powrót do kraju w ciągu najbliższych sześciu 
miesięcy lub roku, po osiągnięciu zamierzonego celu, jakim było zgromadzenie 
środków finansowych – i wydatkowanie ich w kraju. Miejscem ich zamieszkania 
w Londynie były centralne, północne oraz wschodnie dzielnice miasta, co wyni-
kało z potrzeby redukcji kosztów krótkiego pobytu w tym mieście. Miejscem po-
chodzenia były województwa południowo-zachodniej, południowej i wschodniej 
Polski. 

Typ B – migranci osiedleńczy – do którego można zaliczyć imigrantów defi-
nitywnych, charakteryzował osoby wyróżniające się stabilną sytuacją zawodową. 
Podejmowały one zatrudnienie w  dobrze płatnych sektorach gospodarki, były 
w  starszym wieku produkcyjnym i  posiadały rodziny. Lokalizacja przestrzenna 
osób należących do typu B nie jest uwarunkowana żadnymi istotnymi czynni-
kami. We wszystkich subregionach Londynu odsetek tych osób był podobny 
i kształtował się w granicach 11–15%. Również analiza regionów pochodzenia 
osób należących do typu B nie wykazywała większej koncentracji przestrzennej. 

Typ C – migranci nieokreśleni – do którego należy najwięcej osób niezależ-
nie od cech demograficzno-społecznych, rodzaju podjętej strategii migracyjnej 
czy długości pobytu w Londynie. Cechą wyróżniającą jest to, że nie można okreś-
lić planów migracyjnych w  tej grupie, gdyż osoby te były niezdecydowane, co 
może oznaczać jednocześnie możliwość podejmowania szybkich decyzji o powro-
cie, jak również o pozostaniu w Wielkiej Brytanii. 



10. Podsumowanie i wnioski

Migracje zagraniczne Polaków od zawsze budziły wiele emocji. Nic więc dziwne-
go, że te najnowsze – poakcesyjne – były szeroko komentowane przez naukow-
ców, dziennikarzy, polityków i zwykłych obywateli. Niewątpliwie numerem jeden 
stały się wyjazdy do Londynu i Wielkiej Brytanii, chociaż skala wyjazdów Pola-
ków do Niemiec także była duża. Przesłanką do podjęcia studiów na ten temat 
była niespotykana wcześniej skala napływu Polaków do tego kraju.

Głównym celem pracy było ustalenie miejsc zamieszkania polskich po-
akcesyjnych imigrantów w Wielkim Londynie i czynników wpływających na ich 
wybór, określenie regionalnego pochodzenia tej grupy ludności, jej struktury de-
mograficzno-społecznej, zachodzących relacji społecznych z wybranymi grupami 
etnicznymi oraz zbadanie dalszych planów migracyjnych Polaków. W tym celu 
przeanalizowano polskie i brytyjskie dane statystyczne dotyczące skali emigracji 
i  cech demograficzno-społecznych emigrantów w  latach 2004–2015 oraz dane 
uzyskane z  badań ankietowych, przeprowadzonych w  Londynie w  2010 roku 
odnoszące się m.in. do motywów emigracji, regionów pochodzenia, mobilności 
przestrzennej i  społeczno-zawodowej, relacji społecznych z  innymi narodowo-
ściami i dalszych planów migracyjnych. 

Z badań wynika, że w pierwszych latach akcesji emigracja z Polski do Wielkiej 
Brytanii kształtowała się na poziomie zbliżonym do tego, który obserwowano 
przed rozszerzeniem Unii. Największe natężenie napływu Polaków odnotowano 
w 2007 roku, co sprawiło, że stali się oni trzecią pod względem liczebności grupą 
imigrancką w kraju. Od 2008 roku sytuacja zaczęła się stabilizować i  przyrost 
liczby nowych imigrantów był dużo mniejszy. Najnowsze dane Office for National 
Statistics szacują liczbę Polaków mieszkających w Wielkiej Brytanii na 790 tys. 
osób. 

W pierwszych trzech latach akcesji w strukturze płci emigrantów na pobyt 
stały dominowali mężczyźni oraz osoby młode (między 18 a 34 rokiem życia), co 
potwierdza prawa Ravensteina ustalające relację między wiekiem, płcią a skłon-
nością do migracji. Wskazują one na przewagę mężczyzn w wyjazdach na duże 
odległości oraz osób młodych nad starszymi. Odnosząc się do faz cyklu życia jed-
nostki, należy stwierdzić, że w wyjazdach do Wielkiej Brytanii dominowały osoby 
będące w fazie kształcenia się (18–24 lat) oraz w fazie zakładania rodziny (25–29 
lat), jak również osoby nieco od nich starsze, będące w fazie stabilizacji rodziny 
i umacniania swojej pozycji zawodowej (30–39 lat). 
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Migracje do Wielkiej Brytanii przybierają formę trwałych migracji osiedleń-
czych. W pierwszych latach na Wyspy wyjeżdżali mężczyźni, którzy „badali” sy-
tuację w nowym kraju, a od 2007 roku zaczął się proces „łączenia rodzin”, na co 
wskazuje rosnący odsetek kobiet w strukturze płci wyjazdów oraz dzieci i osób 
w wieku emerytalnym.

W ogólnej skali emigrantów wyjeżdżających do Wielkiej Brytanii dominowały 
osoby o średnim poziomie wykształcenia. Z kolei w Londynie respondenci legity-
mujący się dyplomem wyżej uczelni byli nadreprezentowani.

W całym badanym okresie Polacy skupiali się w  tych miastach, w  których 
tradycyjnie mieszkało dużo Polaków. Były to zarówno duże ośrodki, tj. Londyn, 
Edynburg, Birmingham, Glasgow, Manchester, jak i nieco mniejsze miasta poło-
żone w West Yorkshire i South Yorkshire oraz w silnie zurbanizowanej środkowej 
i wschodniej części Anglii: Leeds, Peterborough, Nottingham, Coventry, Luton. 
Natomiast najmniejszym zainteresowaniem cieszyły się tereny wiejskie.

Jak wynika z badań, cechą poakcesyjnych migracji do Wielkiej Brytanii na po-
byt stały była względnie stała koncentracja regionów pochodzenia emigrantów. 
W  całym analizowanym okresie głównym regionem pochodzenia emigrantów 
były tereny Polski północno-zachodniej i południowej. Niekwestionowanym li-
derem emigracyjnym było województwo śląskie, na drugim miejscu znalazły się 
województwa dolnośląskie i  pomorskie. Natomiast do regionów o  najniższym 
udziale wymeldowań z pobytu stałego do Wielkiej Brytanii można było zaliczyć 
te położone na terenie dawnego zaboru rosyjskiego np. podlaskie, lubelskie, ma-
zowieckie oraz województwo lubuskie na Ziemiach Odzyskanych. 

Dużym natężeniem wyjazdów na pobyt stały do Wielkiej Brytanii charaktery-
zowały się tereny wiejskie z przewagą gospodarstw karłowatych o niskim stopniu 
towarowości, dużą liczbą osób zbędnych w rolnictwie, na których nie było trady-
cji migracyjnych oraz „zastępczych” form migracji zagranicznych (np. dojazdów 
do pracy). Ponadto do Wielkiej Brytanii wyjeżdżały osoby z obszarów młodych 
demograficznie. 

Natomiast najmniejsze natężenie wyjazdów zaobserwowano na terenach o za-
awansowanych procesach starzenia się ludności, w gminach, w których istniały 
migracje „zastępcze” w postaci migracji sezonowych czy migracji wewnętrznych. 
Ponadto na obszarach wiejskich o dobrze rozwiniętej funkcji rolniczej, z dużym 
udziałem wysoko towarowych gospodarstw rolnych i  niskim odsetkiem osób 
zbędnych w gospodarstwie, a także w rejonach zmarginalizowanych społecznie, 
z dużym odsetkiem osób korzystających z pomocy społecznej i zasiłków, wystę-
powało niskie natężenie wyjazdów do Wielkiej Brytanii. 

Poakcesyjne migracje Polaków do Londynu potwierdziły ich ekonomiczny cha-
rakter. Motywy, którymi kierowali się Polacy, związane były bardziej z czynnikami 
przyciągającymi (pull factors), np. lepiej płatna praca, chęć rozwoju zawodowe-
go czy zamiar kontynuowania nauki, niż z wypychającymi (push factors), np. zła 
sytuacja materialna rodziny, sytuacja polityczno-ekonomiczna w Polsce, jednak 
nie było to takie oczywiste dla wszystkich Polaków. Kobiety częściej zwracały 
uwagę na czynniki społeczne (rodzinne), zaś mężczyźni kierowali się powoda-
mi ekonomicznymi (chęcią rozwoju zawodowego lub możliwością znalezienia 
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jakiejkolwiek pracy). W starszych grupach wieku rosła rola czynników związa-
nych z podjęciem pracy zawodowej, przy czym osoby w wieku produkcyjnym nie-
mobilnym traktowały przyjazd do Londynu w kategoriach konieczności życiowej. 
Osoby z wyższym wykształceniem, w wieku 30–44 lat, przyjechały do Londynu 
w celu rozwoju kariery zawodowej, nauki języka angielskiego, co świadczy o szu-
kaniu lepszych perspektyw życiowych. Natomiast większość Polaków o średnim 
poziomie wykształcenia i pochodząca z terenów peryferyjnych Polski traktowała 
wyjazd jako konieczność życiową, ponieważ zmusiły ich do tego zła sytuacja ma-
terialna rodziny i sytuacja polityczno-ekonomiczna w kraju pochodzenia. Badania 
nie wykazały tendencji do koncentracji przestrzennej osób pochodzących z tych 
samych regionów Polski, 

Z badań wynika, że Polacy byli nierównomiernie rozmieszczeni w przestrze-
ni miasta. Większość koncentrowała się w dzielnicach położonych w zachodnim 
Londynie (Ealing, Brent) oraz w  wielokulturowych dzielnicach Londynu We-
wnętrznego (Haringey, Newham). Do głównych czynników wpływających na 
przestrzenne rozmieszczenie Polaków po ich pierwszym przyjeździe do Londynu 
można zaliczyć sieci migranckie oraz czynniki ekonomiczne pozwalające zredu-
kować koszty życia w nowym mieście. Redukcja kosztów życia odbywała się naj-
częściej poprzez wynajęcie taniego mieszkania i obniżenie kosztów dojazdów do 
pracy. Jakość miejsca zamieszkania nie miała istotnego znaczenia dla nowo przy-
byłych imigrantów. Wraz ze wzrostem poziomu wykształcenia rosło znaczenie 
innych czynników wpływających na przestrzenną dystrybucję Polaków. Były one 
związane z uporządkowanym i estetycznym otoczeniem oraz z bezpieczeństwem. 

Badania wykazały, że Polacy są bardzo mobilną przestrzennie grupą społeczną. 
Ponad 82% respondentów zmieniło miejsce zamieszkania od czasu pierwszego 
przyjazdu do Londynu. Warto podkreślić, że niezależnie od cech demograficzno-
-społecznych respondentów, takich jak wiek, płeć, wykształcenie i przynależność 
do grupy społecznej itp., skłonność do mobilności wewnątrzmiejskiej we wszyst-
kich wyróżnionych kategoriach była podobna. Jedynie osoby młode, poniżej 24 
roku życia, legitymujące się wykształceniem zasadniczym zawodowym i niższym 
oraz osoby bezrobotne, wykazały się mniejszą ruchliwością przestrzenną. Domi-
nującym kierunkiem przemieszczeń były migracje między różnymi dzielnicami 
miasta. Przemieszczenia w obrębie tych samych dzielnic stanowiły niewielki pro-
cent ogółu wewnątrzmiejskich migracji Polaków.

Polacy migrowali generalnie z dwóch powodów: 1) redukcji kosztów utrzy-
mania przez np. wynajęcie tańszego mieszkania, 2) poprawy sytuacji materialnej 
i chęci podniesienia standardu życia przez przeniesienie się do lepiej postrzega-
nej, bezpieczniejszej dzielnicy lub przez kupno własnego domu. Istotnym czyn-
nikiem wpływającym na mobilność przestrzenną Polaków była zmiana pozycji 
społecznej. Niemal we wszystkich przypadkach awans lub degradacja zawodowa 
wiązała się ze zmianą miejsca zamieszkania. Awans oznaczał przeniesienie się do 
lepiej postrzeganych, bezpieczniejszych suburbialnych dzielnic, natomiast degra-
dacja – wyprowadzkę do dzielnic o niższych kosztach wynajmu mieszkania.

Z badań wynika, że po pierwszym przyjeździe do Londynu Polacy podejmowa-
li zatrudnienie głównie jako niewykwalifikowani pracownicy usług, rzemieślnicy, 
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a także jako technicy i specjaliści. Mężczyźni częściej podejmowali prace fizyczne 
na budowach, kobiety pracowały w hotelarstwie i gastronomii. 

Niekorzystnym zjawiskiem była czasowa degradacja zawodowa osób z wyż-
szym i średnim wykształceniem, przeważnie kobiet oraz osób, które przed przy-
jazdem do Londynu zajmowały najwyższe stanowiska (członkowie zarządów, 
dyrektorzy, urzędnicy wyższego szczebla). Degradacja zawodowa w mniejszym 
stopniu dotknęła specjalistów, przedstawicieli wolnych zawodów oraz techników, 
których pozycja po przyjeździe do Londynu była bardziej adekwatna do tej, jaką 
mieli bezpośrednio przed wyjazdem z Polski.

Innym wartym podkreślenia wnioskiem była duża mobilność społeczno-za-
wodowa Polaków, oznaczająca najczęściej awans. Zmiany pozycji społecznej do-
konywały się selektywnie przez odpływ osób z niższych sektorów gospodarki do 
wyższych (czyli głównie kobiet i osób z wyższym wykształceniem, które wcze-
śniej doświadczyły degradacji zawodowej). Polacy dążyli do odtworzenia pozycji 
społecznej, którą mieli bezpośrednio przed wyjazdem z kraju. Istnieją przesłanki 
do tego, aby twierdzić, że niska pozycja w kraju pochodzenia przekładała się na 
zachowanie niskiej pozycji społecznej w  nowym kraju, a  wysoka pozycja spo-
łeczna przekładała się na dążenie do jej osiągnięcia lub zachowania w przypadku 
migrantów, którzy od razu podejmowali zatrudnienie we własnym zawodzie.

Polacy charakteryzowali się też dużym stopniem otwartości na nowe naro-
dowości. Tylko nieliczni zachowywali radykalną, ksenofobiczną postawę wobec 
innych. Kobiety częściej od mężczyzn oraz osoby lepiej wykształcone i z wyższą 
pozycją społeczną miały mniejszy dystans wobec innych narodowości niż migran-
ci gorzej wykształceni, nieznający języka i pracujący na niższych stanowiskach. 

Wielkość dystansu społecznego wobec poszczególnych narodowości zależała 
przede wszystkim od pochodzenia tych osób. Największy dystans społeczny Po-
lacy przejawiali wobec osób o nieeuropejskim pochodzeniu i odmiennych kultu-
rowo, np. wobec Arabów, Pakistańczyków, Turków, Nigeryjczyków, Jamajczyków 
oraz Hindusów. Natomiast nie wykazywali dystansu wobec rodowitych miesz-
kańców Wielkiej Brytanii (Anglików, Szkotów) oraz wobec osób wywodzących 
się z pozostałych krajów europejskich, tj. Irlandczyków, Niemców i Rosjan. 

Plany na przyszłość Polaków były niezbyt mocno sprecyzowane. Przy czym 
kobiety, osoby w starszych grupach wieku, z wykształceniem wyższym, mieszka-
jące w Londynie z rodziną lub innymi obcokrajowcami, przebywające najdłużej 
w  Londynie, przybyłe do Londynu w  celu rozwoju kariery zawodowej, dobrze 
zarabiające, piastujące wysokie stanowiska, pochodzące z regionu północno-za-
chodniego, południowo-zachodniego i północnego w Polsce najczęściej deklaro-
wały zamiar pozostania w Londynie na stałe.

Migranci poniżej 24 lat, o  średnim poziomie wykształcenia, z  reguły stanu 
wolnego, nieposiadający rodziny w  Londynie, przebywający w  mieście przez 
krótki okres, przybyli do Londynu w celu dołączenia do rodziny/kogoś bliskie-
go lub zainteresowani nauką języka angielskiego i  możliwością poznania od-
miennej kultury, pracujący w  zawodach wymagających najniższych kwalifikacji 
i zarabiający do 1000 funtów oraz osoby pochodzące z regionów południowego 
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i południowo-zachodniego Polski i mieszkające we wschodnim i centralnym Lon-
dynie były najbardziej skłonne do szybkiego powrotu do kraju.

Większość respondentów nie odczuła skutków recesji gospodarczej. Przeja-
wem kryzysu ekonomicznego z  2008 roku, którego doświadczyło 40,9% Pola-
ków, było najczęściej obniżenie zarobków, utrata pracy lub częstsze zwolnienia 
w firmie. Spora część badanych spotkała się ze zmianą zachowania miejscowej 
ludności wobec ich osoby lub rodziny. 

Nie odnotowano istotnych różnic w deklarowanym czasie powrotu do kraju 
w grupach osób, które odczuły skutki recesji gospodarczej lub ich nie odczuły. 
W przypadku przedłużającego się kryzysu ekonomicznego ponad 71% badanych 
miało zamiar przeczekać niekorzystną sytuację w Londynie. W dalszej kolejności 
respondenci wróciliby do kraju (15,2%), a tylko nieliczni przenieśliby się do innej 
miejscowości w Wielkiej Brytanii. Znacznie częściej Polacy deklarowali zamiar 
wyjechania do innego kraju, najchętniej do Australii, Hiszpanii, USA, Kanady, 
Niemiec. Powodem wyboru tych krajów byłaby dostępność pracy, sympatia do 
kraju lub obywateli, znajomość języka i wysokie zarobki. 

Z całości badań można wysnuć pewne wnioski. Otóż skala migracji zagranicz-
nych Polaków do Wielkiej Brytanii będzie się kształtować na stałym poziomie 
od kilku do kilkudziesięciu tysięcy osób rocznie, przy czym w dłuższej perspek-
tywie czasu liczby te będą się zmniejszały ze względu na wygasanie rezerw mi-
gracyjnych w kraju. Jednak pod warunkiem, że nie pojawią się czynniki, które 
radykalnie zmienią sytuację gospodarczą Polski lub Zjednoczonego Królestwa. 
W obecnej sytuacji (decyzja o wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej) mo-
żemy spodziewać się zmiany zasad przepływu osób między obydwoma krajami 
i zasad dostępu do rynku pracy (raczej wprowadzenia procedur utrudniających 
Polakom i innym osobom z krajów Europy Środkowo-Wschodniej podjęcie pracy 
w Wielkiej Brytanii), co w konsekwencji może doprowadzić do decyzji dotychczas 
mieszkających tam Polaków o pozostaniu w Zjednoczonym Królestwie, a także 
wyjazdu z Polski „ostatniej fali emigrantów”, czyli osób, które do tej pory nie były 
na to zdecydowane. 

Badania wykazały również, że migracje Polaków do Wielkiej Brytanii przybie-
rają formę trwałych migracji osiedleńczych, a większość Polaków mieszkających 
obecnie w Londynie nie wróci do kraju. Polacy nie będą tworzyć zamkniętych 
środowisk i enklaw etnicznych. Doskonale wkomponowali się zarówno w prze-
strzeń miasta, jak i odnaleźli się na brytyjskim rynku pracy. Mały dystans spo-
łeczny wobec innych osób świadczy o  tym, że dobrze integrują się z  nowymi 
społeczeństwem. 

Kryzys ekonomiczny, który rozpoczął się w 2008 roku, nie wypłynął na decyzje 
migracyjne Polaków, którzy mimo wszystko będą się starali przeczekać nieko-
rzystną sytuację w Londynie. 

Zróżnicowany profil demograficzno-społeczny emigrantów jest dowodem na 
to, że nie ma w Polsce określonej polityki migracyjnej państwa. Po 2004 roku 
wyjechały z Polski z jednej strony osoby najbardziej zdeterminowane, bezrobot-
ne, słabo wykształcone, dla których była to jedyna szansa na zapewnienie sobie 
i rodzinie utrzymania, a z drugiej strony osoby dobrze wykształcone, specjaliści, 
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technicy, dla których wyjazd oznaczał lepsze perspektywy pracy i możliwość pod-
niesienia poziomu życia. Emigracja z Polski jest w przypadku dobrze wykształco-
nych emigrantów dowodem na występowanie zjawiska drenażu mózgów. W ten 
sposób nasz kraj traci specjalistów. 

W kreowaniu polityki migracyjnej oraz społecznej należy wykorzystywać ba-
dania poszerzające wiedzę o  różnych aspektach związanych z migracjami, me-
chanizmem ich działania oraz o zachowaniach migracyjnych ludności, co rzutuje 
z kolei na zasoby ludzkie w regionach Polski i na ogólną sytuację demograficzną 
tych regionów.
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Summary

The Polish immigrants in the social space of London 
at the turn of the 21st century

Migration abroad has always been a controversial issue in Poland. Therefore, it 
is not at all a surprise that the latest Polish migrations following Poland’s entry 
into the European Union in 2004 have become a major subject of analysis by 
researchers, journalists, politicians, and also everyday citizens. Polish migrations 
to London and Great Britain in general became the most often discussed issue in 
many circles, although the scale of emigration to Germany was also very large. 
The basis of the research was the previously unimaginable scale of migration 
from Poland to Great Britain, which occurred starting in the year 2004. 

The overall purpose of the work was to determine where post–2004 Polish 
immigrants live in Greater London as well as the factors that affect their choice 
of migration destination. In addition, the geographic origin of the studied popu-
lations was determined along with their demographic and social structure. The 
studied populations were also analysed in terms of the relationship with other 
ethnic groups in the UK and further migration of Polish immigrants. Both Polish 
and British statistical data were analysed that focused on the scale of immigration 
to the UK and the social and demographic characteristics of immigrants for the 
period 2004–2015. Field surveys were also conducted in London in 2010, and the 
data were analysed, with a focus on the causes of immigration, geographic re-
gions of origin in Poland, spatial mobility, social mobility, professional mobility, 
relationships with other ethnic groups, and any further migration plans revealed 
by post-2004 Polish immigrants in the UK. 

Research has shown that Polish immigration to the UK in the few years im-
mediately following Poland’s entry into the European Union in 2004 remained at 
similar levels to those for years prior to this major political and economic event. 
The highest rates of immigration in the UK (from Poland) were noted in 2007, 
which helped Polish immigrants become the third largest group of immigrants in 
the UK. The Poland-UK immigration rate stabilized starting in 2008, with a large 
decrease in the number of Polish immigrants. The newest data published by the 
UK Office for National Statistics estimate that the number of Polish citizens liv-
ing in the UK stands at 790,000. 
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The immigrant profile for the first three years starting in 2004 was the follow-
ing: The majority of the immigrants were men and young people (18 to 34 years of 
age) – this finding applies to immigrants applying for permanent residence in the 
UK. In addition, this pattern is consistent with Ravenstein’s Laws of Migration, 
which indicate the relationship between age, gender, and migration tendencies. 
The Laws imply that long-distance migrations are largely undertaken by men and 
young people. Most of the post-2004 Polish immigrants headed for Great Britain 
were found to be people of “educational age” (18 to 24), people in the “family 
building” stage, and people in the “family stabilization” stage and “professional 
stabilization” stage (30 to 39). 

The purpose of most migrations from Poland to Great Britain is permanent 
settlement. The first immigrants in 2004 and shortly thereafter were men who 
immigrated to “examine” the situation in Great Britain. The process of „family 
relocation” began in earnest in 2007, and this can be observed in the percentage 
of women in the Polish immigration stream in the UK as well as in the percentage 
of children and older adults. 

Most of the Polish immigrants reaching Great Britain were found to be persons 
with a high school education. The percentage of college graduates – along Polish 
immigrants – was found to be higher in the Greater London area.

Research has shown that most of the new Polish immigrants headed for cities 
with an existing Polish immigrant population. This included large cities such as 
London, Edinburgh, Birmingham, Glasgow, and Manchester, as well as smaller 
cities in West Yorkshire and South Yorkshire. Other destinations for large groups 
of immigrants included the strongly urbanized central and eastern regions of Eng-
land, including the midsize cities of Leeds, Peterborough, Nottingham, Coventry, 
and Luton. Few Polish immigrants decided to settle in rural areas. 

Research has shown that the majority of post-2004 Polish immigrants who de-
cided to reside permanently in Great Britain are persons from select areas of Po-
land, and not all areas of Poland. The two main source regions of Polish immigrants 
in the entire study period were northwestern Poland and southern Poland. The 
largest percentage of immigrants originated in Silesia Province, followed by Lower 
Silesia Province and Pomerania Province. On the other hand, the administrative 
regions of Poland with the fewest emigrants headed for permanent residence in 
Great Britain were those occupied by the Russian Empire in the 19th century: i.e. 
Podlaskie Province, Lubelskie Province, and Mazowieckie Province. One additional 
province with a low percentage of emigrants headed for Great Britain was Lubuskie 
Province. Rural areas in Poland dominated by small and very small farms – yielding 
low output and featuring an excess labour force – were characterized by a high rate 
of emigration to the UK. This statement applies to emigrants seeking permanent 
residence in the UK, originating in rural areas without a tradition of long-distance 
migration, and areas not characterized by a tradition of long-distance commuting 
to work in Poland. Furthermore, demographically young areas also contributed 
a large percentage of Polish emigrants headed for Great Britain. 

The lowest rates of emigration to Great Britain were noted in areas charac-
terized by an aging population – areas characterized by “substitute” forms of 
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migration including seasonal work migration and domestic migration. Other ge-
ographic areas in Poland not yielding large groups of UK-bound migrants were 
agricultural areas often characterized by high agricultural output and a  robust 
agricultural economy and virtually no excess agricultural labour force. The last 
key category of geographic areas contributing few UK-bound migrants was eco-
nomically disadvantaged areas in Poland characterized by a large percentage of 
residents on welfare and other forms of economic assistance provided by Po-
land’s government. 

Research has shown that the majority of post-2004 Polish emigrants headed 
for Great Britain were persons seeking economic gains in the form of better-paid 
work, professional development, and educational opportunity – also known as 
pull factors – rather than escaping Poland due to so-called push factors including low 
household income and disadvantageous political situation in Poland, although it 
was not clear for all Poles. Women were more likely to consider family-related 
issues and other social factors, while men were found to be more concerned with 
economic issues such as professional development or the chance to find any type 
of work. Among older immigrants, the role of factors linked with finding a job 
was more important, while much older immigrants (in immobile productive age) 
treated the migration to London as a last chance life opportunity. College gradu-
ates in the 30 to 44 age category were found to pursue “better life perspectives” 
in London including the improvement of their English-language skills and career 
advancement. On the other hand, most high school graduates who emigrated 
from more peripheral parts of Poland treated the migration as a  life necessity 
due to their household’s poor economic situation. In addition, research has not 
shown a tendency for individuals from the same geographic region in Poland to 
concentrate in the same geographic region in the UK. 

Research has shown that Polish immigrants in the UK tend to settle in cer-
tain parts of cities and less so in other parts. Most were found to concentrate 
in Western London including Ealing and Brent as well as in more multicultural 
areas of Inner London including Haringey and Newham. The two factors driving 
this spatial pattern in the first years following migration to London were existing 
immigrant networks and economic factors allowing for reduced costs of living in 
some areas versus other areas. Two ways of reducing costs of living included the 
renting of a cheap apartment and reductions in commuting costs. Living condi-
tions were not found to be an important factor in the lives of most new Polish 
immigrants in London after the year 2004. Immigrants with more higher educa-
tion tended to settle in the city by following a more nuanced settlement pattern. 
Better educated immigrants were found to settle in districts considered safer and 
more aesthetically pleasing. 

Research has shown that Polish immigrants are a spatially highly mobile so-
cial group. More than 82% of the surveyed individuals had changed their place of 
residence since coming to London. This high level of spatial mobility was found 
to be consistent across all social and demographic characteristics such as age, 
gender, education, and social status, as applicable to the Greater London area. 
Only persons under the age of 24 with an elementary education or vocational 
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training as well as unemployed persons were found to be less spatially mobile. 
The main purpose of these migrations was a change of place of residence to an-
other district in the Greater London area. Migrations within the same district or 
borough constituted only a small percentage of all intra-city migrations among 
Polish immigrants in the Greater London area. 

Polish immigrants migrated within the city for two basic reasons: (1) to re-
duce costs of living by renting a cheaper apartment, (2) to earn a higher income 
and improve their standard of living by moving to a better and safer district of 
the city or by purchasing their own home. The main trigger of spatial mobility 
for Polish immigrants is a change in social status. This is true virtually in all cas-
es of spatial mobility, where a promotion at work or a decline in status at work 
leads to a change in place of residence. A promotion leads to a move to a better 
area in the suburbs, while a decline in job status leads to a move to a cheaper 
neighbourhood.

Research has shown that when Polish immigrants first migrate to London, 
they acquire positions mostly as low-skilled workers, craftsmen, technicians, and 
specialists. Men tend to work more often at construction sites, while women 
work in the hotel and restaurant industry. 

One disadvantageous element of the migration to London is a temporary re-
duction in professional status for persons with a high school or college education. 
This applies mostly to women and persons who had previously held top positions 
at business enterprises and offices of government institutions (i.e. managers, 
directors, government officials). The decline in the professional status of Polish 
immigrants is less apparent in the case of specialists, technicians, and freelancers 
whose work status in the UK tends to mirror that in Poland. 

Another key feature of the Polish immigration experience in London is high 
social and professional mobility, usually in the form of career advancement. The 
change in social status was observed primarily in the transition of workers from 
lower sectors of the economy into a number of higher sectors. This is especially 
true of women and college graduates whose status had been lowered upon arrival 
in the UK. Most Polish immigrants tend to want to regain their social status – 
that held immediately prior to their emigration to the UK. It appears very likely 
that low social status in Poland translates into low social status in the UK, while 
high status in Poland motivates immigrants to attempt to recapture this high 
status in the UK or maintain it in in the case of immigrants who obtain jobs con-
sistent with their qualifications immediately upon arrival in the UK. 

Research has shown that most Polish immigrants are characterized by a high 
degree of openness to other cultures. Only some maintain a radical or xenopho-
bic attitude towards other ethnic and racial groups. Women were more likely 
than men to maintain less social distance towards other cultures. The same was 
true of Polish immigrants with more education as well as higher social status. 
Immigrants who did not speak English well and/or held less desirable jobs were 
more likely to maintain more social distance in relation to other ethnic groups. 

Social distance depended first and foremost on the country of origin of the 
group being considered. Polish immigrants maintained the largest amount of 
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social distance with respect to persons not of European origin and culturally sub-
stantially different: Arabs, Pakistanis, Turks, Nigerians, Jamaicans, immigrants 
from India. On the other hand, Polish immigrants did not generate social dis-
tance with respect to native British citizens such as Englishmen and Scots as well 
as other Europeans including Irishmen, Germans, and Russians. 

Most Polish immigrants did not have very specific plans for the future. The in-
dividuals most likely to declare the desire to continue living and working in Lon-
don were women, older adults, college graduates, those living in London with 
their family or other immigrants, those living in London for the longest period of 
time, persons who had come to London to develop professionally, high earners, 
persons with high status jobs, and immigrants originally from the northwestern, 
southwestern, and northern parts of Poland. 

The individuals most likely to pursue a quick return to Poland were immi-
grants under the age of 24, high school graduates, unmarried individuals, per-
sons without family members in London, persons living in London for a short 
period of time, persons who had come to the city to join other family members 
or other individuals, persons who had come to learn English or study British 
culture, low-skilled workers, especially those earning less than 1,000 pounds per 
month, persons living in Eastern London and Central London, as well as immi-
grants from southern and southwestern Poland. 

A large share of the survey participants felt immune to the financial crisis 
gripping the world in 2008 and several years thereafter. About 40.9% of survey 
participants did experience the side effects of the crisis in the form of reduced 
incomes, job loss, and increased frequency of job loss. A large share of survey 
participants also experienced changing attitudes in terms of their relationship 
with native British citizens. 

No differences were identified in immigrants’ wishes to return or not return 
to Poland with respect to whether they had experienced the effects of the 2008 
global financial crisis or not. In the event that the crisis would linger, more than 
71% of Polish immigrants stated that they would wait the crisis out in London. 
Some indicated a desire to return to Poland (15.2%) and a few indicated a desire 
to move to another part of Great Britain. A much more popular solution to the 
effects of the crisis of 2008 was a migration to another country – in most cases 
Australia, Spain, Canada, Germany, and the United States. The reasons for want-
ing to migrate to these countries included easy access to job opportunities, high 
earning potential, knowledge of the language, as well as a personal preference for 
the country of interest or its citizens. 

The results obtained in the course of the study period make it possible to draw 
certain conclusions. First, the scale of Polish migration to Great Britain is likely 
to continue at some stable level (from several thousand to tens of thousands of 
people a year) in the years to come. The long-term perspective suggests that it 
will not be possible to maintain this rate of emigration from Poland due to de-
clining reserves of potential emigrants. However, this forecast may change due to 
some unforeseen event that may affect the economy of Poland or Great Britain. 
The latter party’s decision to leave the European Union will likely change the 
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migration rules currently in place between Poland and Great Britain. Access to 
the British job market will also likely be reduced in the case of Polish citizens and 
the citizens of other countries in Central and Eastern Europe. This type of barrier 
in the job market may prompt Polish immigrants already in Great Britain to re-
main there. It is also possible that a “last wave of immigrants” may depart Poland 
for Great Britain before the rules of migration change following Great Britain’s 
official exit from the European Union. 

Research has also shown that most Polish immigrants in Great Britain are 
there to stay permanently and have no intention of returning to Poland. In addi-
tion, Polish immigrants who live in Great Britain have no intention to establish-
ing closed communities or ethnic enclaves. Most are impeccably integrated with 
the fabric of urban society in Great Britain and are well-prepared to participate in 
the British job market. The low social distance between immigrants from Poland 
and native British citizens suggests that the process of social integration is now 
proceeding well and on schedule. 

The global financial crisis of 2008 did not substantially affect the migration 
decisions of most Polish immigrants in the UK. Most intend to wait out the crisis 
in London. 

The highly differentiated profile of the Polish immigrant population in the UK 
serves as proof that Poland does not possess a coherent migration policy. When 
Poland finally joined the European Union in 2004, the Polish citizens who de-
cided to emigrate included those who were very determined, unemployed, with 
little education, and for whom this migration served as the only opportunity to 
get a good job in order to support a  family, but also included those who were 
highly educated, with specialized skills, technical knowledge, and for whom work 
in the UK represented a chance for career advancement and a better standard of 
living. When such highly trained specialists emigrate, this leaves Poland with 
fewer specialists, and this is a negative aspect of a migration pattern known as 
a brain drain. 

The creation of a migration or social policy ought to be based on research 
studies that cover multiple aspects of migration patterns as well as the mecha-
nisms driving these patterns and the human behaviours responsible for migra-
tion in general. Such studies help explain what may be termed regional human 
resources and the general demographic situation in each given region of Poland 
or any other country. 
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Załącznik 2 – Charakterystyka demograficzno- 
-społeczna respondentów

Tabela 1. Struktura wieku respondentów ogółem i według płci

Grupy wieku
Kobiety Mężczyźni Ogółem

osoby % osoby % osoby %
< 20 9 1,3 6 1,1 15 1,2
20–24 67 9,7 44 8,2 111 8,7
25–29 182 26,5 118 21,9 300 23,6
30–34 201 29,2 161 29,9 362 28,5
35–39 68 9,9 69 12,8 137 10,8
40–44 36 5,2 46 8,6 82 6,4
45–49 17 2,5 30 5,6 47 3,7
50–54 25 3,6 24 4,5 49 3,9
55–59 18 2,6 23 4,3 41 3,2
60–64 6 0,9 3 0,6 9 0,7
65–69 2 0,3 1 0,2 3 0,2
70–74 1 0,1 1 0,2 2 0,2
> 74 4 0,6 1 0,2 5 0,4

Suma 636 92,4 527 98,1 1163 91,5
Brak danych 52 7,6 11 2,0 109 8,6
Ogółem 688 100,0 538 100,0 1272 100,0

Źródło: badania własne. 

Tabela 2. Struktura wykształcenia respondentów ogółem i według płci

Wykształcenie
Kobiety Mężczyźni Ogółem

osoby % osoby % osoby %
Wyższe 470 68,3 247 45,9 717 56,4
Średnie 187 27,2 228 42,4 415 32,6
Zasadnicze zawodowe 24 3,5 58 10,8 82 6,4
Podstawowe 6 0,9 5 0,9 11 0,9
Suma 687 99,9 538 100,0 1225 96,3
Brak danych 1 0,1 0 0,0 47 3,7
Ogółem 688 100,0 538 100,0 1272 100,0

Źródło: badania własne.
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Tabela 3. Stan cywilny respondentów ogółem i według płci

Wykształcenie
Kobiety Mężczyźni Ogółem

osoby % osoby % osoby %
Kawaler/panna 245 35,6 201 37,4 446 35,1
Żonaty/zamężna 257 37,4 217 40,3 474 37,3
W wolnym związku 135 19,6 78 14,5 213 16,7
Rozwiedziony/rozwiedziona 33 4,8 28 5,2 61 4,8
W separacji 3 0,4 5 0,9 8 0,6
Wdowiec/wdowa 14 2,0 9 1,7 23 1,8
Suma 687 99,8 538 100 1225 96,3
Brak danych 1 0,1 0,0 0,0 47 3,7
Ogółem 688 99,9 538 100 1272 100

Źródło: badania własne.
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