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BIULETYN nr 2

Czym są migracje niepełne?

Lata 90. to specyficzny okres w migracyjnej historii Polski. Jeszcze w 1988 roku 
istotnie zliberalizowano zasady ruchu granicznego (głównie dostęp do paszpor-
tów), rok później rozpoczęła się zmiana systemowa. Przemiany polityczne, eko-
nomiczne i społeczne związane z transformacją miały, jak się okazało, bardzo 
duży wpływ na procesy migracyjne. Przede wszystkim, po raz pierwszy od dzie-
sięcioleci, Polacy mogli nie tylko opuszczać kraj (lub mogli to robić w sposób 
oficjalny, a nie na przykład pod pretekstem wyjazdów turystycznych czy służbo-
wych), ale i do niego powracać. Ta dość banalna obserwacja miała spore 
znaczenie dla strategii migracyjnych, okazało się bowiem, że wyjazd za granicę 
nie musi mieć charakteru permanentnego, nie jest decyzją podejmowaną „raz 
na całe życie”, przeciwnie, możliwe są wyjazdy czasowe, często o powta-
rzalnym charakterze.
W tym samym czasie zachodziły istotne procesy zarówno w krajach docelowych, 
jak i w Polsce. Jeśli chodzi o kraje docelowe, to kluczową rolę odgrywały zmiany 
polityczne oraz ekonomiczne. W tym pierwszym wymiarze – wygasły przyczyny 
skłaniające rządy krajów zachodnich do udzielania azylu politycznego migran-
tom z Polski. Bardzo szybko okazało się, że co prawda wraz ze zniesieniem 
wiz wjazdowych sam wyjazd za granicę stawał się relatywnie prosty, ale 
legalizacja pobytu była bardzo trudna, o ile w ogóle możliwa (w praktyce 
uprzywilejowaną pozycję miały jedynie osoby uprawnione do uzyskania nie-
mieckiego obywatelstwa). Ponadto wraz ze zmianami kursowymi migracje do 
Stanów Zjednoczonych stawały się relatywnie mniej opłacalne, jeśli porównamy 
je do migracji wewnątrz Europy. Oba te czynniki wyraźnie faworyzowały wy-
jazdy o charakterze czasowym, a nie osiedleńczym. Jeśli chodzi o Polskę, to 
kluczową rolę odgrywały zmiany na rynku pracy. Cała dekada lat 90. to okres 
drastycznych przemian w tej sferze, poczynając od masowych przekształceń wła-
snościowych (zwłaszcza w rolnictwie) aż po skutki kryzysu ekonomicznego, które 
doprowadziły do swoistej zapaści rynku pracy w końcu dekady. Konsekwencje 

przemian okazały się bardzo bolesne dla dużej części populacji Polski. W szcze-
gólności dotyczyło to osób relatywnie słabiej wykształconych, o słabej 
bądź zagrożonej pozycji zawodowej lub pozostających bez pracy, za-
mieszkujących peryferyjne regiony kraju. Szybko okazało się jednak, że za 
sprawą dobrze rozwiniętych sieci powiązań, a także czynników, o których mowa 
poniżej, mógł nastąpić proces umasowienia wyjazdów zagranicznych – i to one 
stały się istotnym składnikiem strategii ekonomicznych polskich gospodarstw 
domowych.
Problem polega jednak na tym, że w większości przypadków zjawisko migracji 
definiuje się jako mobilność związaną ze zmianą stałego miejsca zamieszka-
nia. Co więcej, zwykle przyjmuje się pewien graniczny czas, po którym osoba 
uczestnicząca w mobilności „staje się” migrantem – czasem jest to 3, czasem 
12 miesięcy. Szybko okazało się że, przyjęcie tak rygorystycznego staty-
stycznego podejścia do migracji sprawia, iż wiele procesów związanych 
z mobilnością obserwowanych w Polsce pozostaje poza nawiasem oceny 
statystycznej. W myśl oficjalnych statystyk skala mobilności Polaków w niemal 
całym okresie powojennym była bardzo niska, a wniosek ten z pewnością nie 
jest zgodny z rzeczywistością. Marek Okólski zaproponował więc, by właściwy 
Polsce (ale i innym krajom regionu) „ruch wędrówkowy cyrkulujących, pojedyn-
czych członków gospodarstw domowych w poszukiwaniu pracy za granicą (nie-
zależnie od jego wewnętrznego zróżnicowania)” potraktować jako specyficzną 
kategorię badawczą – „migrację niepełną”1. Takie też przesłanki leżały u źró-
deł jednej z najciekawszych koncepcji odnoszących się do współczesnej mobil-
ności Polaków, której część została określona przez Marka Okólskiego mianem 
„migracji niepełnej”.

1 Okólski M., Transformacja mobilności przestrzennej a nowe formy migracji międzynarodowych, w: Dziesięć lat po szoku. Polska gospodarka w latach 
1989-1998, Nowy Dziennik, Warszawa 1999; Okólski M., Mobilność przestrzenna z perspektywy koncepcji migracji niepełnej, w: Jaźwińska E., 
Okólski M. (red.), Ludzie na huśtawce. Migracje między peryferiami Polski i Zachodu, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2001.
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Według Okólskiego obserwowane w Polsce i w innych krajach regionu Europy 
Środkowo-Wschodniej migracje niepełne to w dużej mierze odrębny i spe-
cyficzny typ mobilności międzynarodowej. Jego cechy to relatywnie krótki 
okres pobytu za granicą (często zaledwie kilka tygodni, zwykle kilka miesięcy) 
oraz nielegalny charakter pobytu bądź pracy poza granicami kraju. Jeśli 
chodzi o strukturę i specyfikę mobilności, migracje te nie różnią się zasadni-
czo od migracji czasowych czy ruchów cyrkulacyjnych opisywanych wielokrotnie 
w odniesieniu do krajów słabiej rozwiniętych. Zasadniczym wyróżnikiem koncep-
cji jest wskazanie na źródła współczesnej mobilności Polaków, w szczegól-
ności wskazanie, iż może istnieć istotny związek między współczesnymi 
migracjami a powojenną historią społeczno-ekonomiczną Polski.

Skąd się wzięły migracje niepełne? Kilka słów o genezie zjawiska

Poszukując źródeł specyficznych form mobilności Polaków w latach 90. autor 
koncepcji skoncentrował swoją uwagę zwłaszcza na jednym aspekcie zmian 
społeczno-gospodarczych, jakie następowały w Polsce po 1945 roku – na in-
dustrializacji (rozumianej jako przemiana struktury gospodarczej polegająca 
na odejściu od rolnictwa do przemysłu jako podstawy aktywności ekonomicznej). 
W tym konkretnym przypadku chodzi o tzw. „socjalistyczną industrializację”, 
czyli silnie zideologizowaną zmianę formuły gospodarowania opartą o system 
centralnego planowania i koncepcję masowych inwestycji w przemyśle ciężkim. 
W wyniku realizacji takiej wizji rozwoju obszary zurbanizowane relatywnie szybko 
natknęły się na barierę podaży siły roboczej, czyli po prostu brak „rąk do pracy”. 
W tym samym momencie duże nadwyżki zasobów pracy występowały jednak 
na terenach wiejskich, co oznaczało, że wystarczy je tylko zaktywizować, a było 
to o tyle łatwe, że realizowana wówczas wizja rozwoju gospodarczego nie wy-
magała wysoko wykwalifikowanych pracowników. Charakter tej aktywizacji był 
wieloraki. Przede wszystkim podejmowano próby centralnie sterowanej urba-
nizacji (czego przykładem jest choćby Nowa Huta), zakończyły się one jednak 

wątpliwym powodzeniem, a migracje ze wsi do miast znacząco się zmniejszyły już 
w latach 70. Ponadto w Polsce – podobnie zresztą jak i w innych krajach regio-
nu – odwołano się do pewnej specyficznej strategii rozwoju, nazywanej czasami 
„niedourbanizacją” (underurbanisation). Owa „niedourbanizacja” polegała 
na szybkim rozwoju produkcji przemysłowej przy jednoczesnym dążeniu do mini-
malizacji kosztów związanych z urbanizacją, czyli rozwojem obszarów miejskich. 
Jak było to możliwe w obliczu rosnących potrzeb gospodarki, jeśli chodzi o do-
pływ siły roboczej? Alternatywne rozwiązania zapewniające dopływ siły 
roboczej opierały się na upowszechnieniu napływu pracowników z tere-
nów wiejskich, który przyjmował różne formy – od codziennych dojazdów 
do pracy w mieście, poprzez regularne zatrudnienie i zamieszkiwanie 
w ciągu tygodnia np. w hotelach robotniczych aż po nieregularne, zwy-
kle sezonowe formy zatrudnienia i zamieszkania bądź dojazdów.
Tego typu rozwiązanie nie miało charakteru politycznego, wiązało się natomiast 
z oczywistymi korzyściami ekonomicznymi. Decydował o tym głównie fatalny 
stan infrastruktury mieszkaniowej w miastach, który de facto wykluczał masowy 
napływ ludności wiejskiej. Przy tym zatrudnienie połączone z zachowaniem sta-
łego miejsca zamieszkania na wsi pozwalało utrzymywać niskie koszty płac. Wy-
nikało to z relatywnie niskich kosztów utrzymania pracowników, a także z faktu, 
że mieli oni szansę korzystać z produktów wytwarzanych we własnym gospodar-
stwie rolnym. Z kolei dla dojeżdżających do pracy do miast – których z czasem 
zaczęto określać mianem „chłopo-robotnicy” – zatrudnienie w mieście stawa-
ło się swoistą strategią gospodarstwa domowego polegającą na ograniczaniu 
skali ryzyka: osoby te pochodziły zwykle z gospodarstw domowych, w których 
inni członkowie mieli odmienne, niezależne źródło utrzymania, zwykle chodziło 
o gospodarstwo rolne. W tym sensie dochody uzyskiwane dzięki pracy w mieście 
miały wielokrotnie jedynie charakter uzupełniający, ale bez wątpienia ważny dla 
utrzymania określonego statusu materialnego rodziny.
Jakie były praktyczne skutki takiej strategii gospodarczej? Otóż bardzo szybko wy-
kreowana została liczna grupa osób, która funkcjonowała w przestrzeni 
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między miastem i wsią. Trzeba przy tym pamiętać, że opisywane procesy miały 
miejsce w sytuacji, gdy połowa ludności wciąż jeszcze zamieszkiwała obsza-
ry wiejskie. Według szacunków Marka Okólskiego już w latach 50. do pracy 
dojeżdżało około 500 tys. osób, w latach 1964-1973 ich liczba zwiększyła się 
z 1,5 mln do 2,8 mln. Co istotne, skala procesu czasowych dojazdów do pracy 
do miast była o wiele wyższa niż osiedleńcze migracje wieś – miasto: dla porów-
nania w 1973 r. do pracy w mieście dojeżdżało około 2,4 mln osób, a napływ 
do miast wyniósł 470 tys., w 1978 – 2,8 mln przy 620 tys. osób, które na stałe 
przeniosły się ze wsi do miast. Opisywana sytuacja zmieniła się jednak diame-
tralnie w latach 70. Wraz ze zmianą strategii gospodarowania i odejściem od 
idei oparcia rozwoju kraju o przemysł ciężki i forsowną industrializację gwał-
townie spadł popyt na pracę, zwłaszcza niewykwalifikowaną, co doprowadziło 
do zmniejszenia się skali dojazdów do pracy. W relatywnie krótkim czasie 
pokaźna (na co wskazują liczby zaprezentowane powyżej) grupa osób funkcjo-
nujących w przestrzeni między miastem i wsią znalazła się w niepewnej 
sytuacji, zapewne dla wielu dojeżdżających ryzyko utraty pracy w mie-
ście oznaczało istotne zmniejszenie dochodów.
I tutaj dochodzimy do sedna koncepcji Okólskiego. Otóż opisywane wydarzenia 
zbiegły się w czasie z powolnym procesem liberalizacji zasad ruchu granicznego, 
który rozpoczął się od początku lat 70., oraz jednoczesnym utrzymywaniem się 
popytu na pracę w krajach wysoko rozwiniętych. Pojawiła się więc nowa opcja 
– możliwość wyjazdu i zarobkowania za granicą. Podsumowując, stawiana 
hipoteza mówi, że za dynamicznym rozwojem migracji z Polski, zwłaszcza 
tej o czasowym czy cyrkulacyjnym charakterze, stoją zjawiska „niedo-
urbanizacji” i „socjalistycznej industrializacji”. To one doprowadziły, po 
pierwsze, do zatrzymania na obszarach wiejskich sporej rzeszy ludności, 
która była tam w sensie ekonomicznym zbędna. Po drugie zaś, zjawisko 
masowych dojazdów do pracy miało potężny wpływ na upowszechnienie 
doświadczeń związanych z migracjami, zwłaszcza w formule migran-
ta czasowego czy cyrkulacyjnego. Zwróćmy przy tym uwagę, że nie chodzi 

bynajmniej o to, że osoby, które niegdyś dojeżdżały do pracy do miast, potem 
angażowały się w migracje zagraniczne. Mówimy tu raczej o procesie społecz-
nym, który mógł prowadzić do wykształcania się określonych mechanizmów 
społecznych sankcjonujących i ułatwiających migracje członkom społeczności 
wiejskich czy peryferyjnych.

Migracje niepełne – doświadczenia badawcze

W poprzednich częściach tego tekstu sugerowano, że migracje określane mia-
nem niepełnych stanowiły istotny wymiar funkcjonowania gospodarstw domo-
wych w Polsce. Badania realizowane przez Ośrodek Badania nad Migracjami 
w drugiej połowie lat 90. potwierdziły, że w niektórych regionach kraju mo-
bilność tego typu może mieć wręcz decydujące znaczenie dla funkcjonowania 
społeczności lokalnych2.
Jak wynika z danych zaprezentowanych na rys. 1, w niektórych regionach kraju 
(zwłaszcza na Podlasiu i Podhalu) formy mobilności opisywane tutaj jako migra-
cje niepełne stanowiły nawet powyżej 70% wszystkich zachowań migracyjnych. 
Pokazuje to masowość zjawiska, przede wszystkim w peryferyjnych częściach 
Polski.
Cytowane badania pozwoliły także na wyróżnienie kilku specyficznych cech mi-
gracji niepełnych:
Migranci niepełni to głównie osoby o płynnej, elastycznej pozycji społecz-
nej w Polsce. Wyróżniały się one niskim poziomem wykształcenia i relatywnie 
niskim statusem zawodowym. Fakt, że większość z nich nie miała pracy w Polsce, 
sprawiał, że podjęcie migracji zagranicznej było możliwe w zasadzie w każdym 

2 Warto zaznaczyć, że w cytowanym badaniu migracje definiowano bardzo szeroko – jako każdy wyjazd za granicę w celach innych niż turystyczno-
wypoczynkowy. Taka otwarta definicja pozwoliła uchwycić w badaniu między innymi krótkotrwałe wyjazdy pseudo-turystyczne związane z „do-
rabianiem” za granicą. W ramach wykorzystywanej definicji zaproponowano następujące typy migrantów: migranci handlowi (których migracje 
polegały na krótkich podróżach związanych z zakupem bądź sprzedażą towarów za granicą), migranci osiedleńczy, migranci kontraktowi (których 
głównym wyróżnikiem był legalny charakter pracy za granicą) oraz migranci niepełni.
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momencie, a sam pobyt mógł trwać tak długo, jak pracownik był potrzebny za 
granicą. Mamy więc do czynienia z wysoką skłonnością do mobilności, ale trud-
no byłoby traktować ją w jednoznacznie pozytywny sposób, gdyż wynika raczej 
z niepewnego statusu na polskim rynku pracy.
Pozycja migrantów niepełnych na rynkach pracy w krajach przyjmują-
cych była bardzo niepewna głównie wskutek tego, że ze względu na strukturę 
popytu na pracę w najważniejszych krajach docelowych mogli oni liczyć jedynie 

na zatrudnienie w drugorzędnym (wtórnym) segmencie rynku pracy. W praktyce 
pozbawieni byli jakiejkolwiek opieki prawnej, nie mieli zapewnionych praw pra-
cowniczych i dostępu do systemu zabezpieczenia społecznego.
Migracje tego typu to przede wszystkim wynik realizacji strategii rodzin-
nych, a nie indywidualnych. Migranci niepełni wyjeżdżali, by podreperować 
rodzinne budżety, zapewnić środki na remont domu bądź mieszkania, zakup 
samochodu czy też innych dóbr trwałego użytku. Ze względu na złą sytuację 

Rys. 1.  Skala różnych kategorii migracji na podstawie badań Ośrodka Badań nad Migracjami (w odsetkach)

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Łubniany Mońki Namysłów Nowy Targ Perlejewo Warszawa

Migranci handlowi Migranci osiedleńczy Migranci kontraktowi Migranci niepełni

Źródło: Jaźwińska E., Migracja niepełna ludności Polski: zróżnicowanie międzyregionalne, w: Jaźwińska E., Okólski M. (red.), Ludzie na huśtawce. Migracje między peryferiami Polski i Zachodu, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2001.
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na polskim rynku pracy dla wielu osób wyjazdy za granicę nie były sporadycz-
nym wydarzeniem, ale raczej elementem strategii życiowej, trwałym składnikiem 
aktywności ekonomicznej, powtarzanym wielokrotnie, często rokrocznie.
Kto wie, czy nie najważniejszym wyróżnikiem sytuacji migrantów niepełnych (co 
zresztą wiąże ich z „chłopo-robotnikami” z poprzednich dekad), była tymczaso-
wość i amorficzny układ życiowy? Sytuacja ta zdaje się być cechą samej mo-
bilności tego typu. Według Okólskiego migracje niepełne mogą być postrzegane 
jako „wędrówka międzynarodowa, która w dużej mierze wyrasta z przejściowe-
go charakteru rzeczywistości społecznej, głębokiej nierównowagi ekonomicznej 
(w kraju pochodzenia oraz między nim a krajem docelowym), nieadekwatności 
prawa lub jego nieskutecznego stosowania oraz względnie amorficznych i płyn-
nych struktur społecznych”. Co istotniejsze, ta formuła mobilności zwiększa 
istotnie zagrożenie utratą tożsamości i zmarginalizowaniem, i to niezależ-
nie od transferów często pokaźnych kwot pieniędzy z zagranicy. Migranci niepełni 
balansują na granicy „dwóch światów”: do jednego z biegiem czasu czują coraz 
mniejszą przynależność, a do drugiego bardzo trudno (jeśli to w ogóle możliwe) 
jest im się dostać. Marginalizacja ta jest dość oczywista w społeczności docelo-
wej, choćby za sprawą nielegalnego zatrudnienia czy faktu funkcjonowania we 
wtórnym segmencie rynku pracy. Marginalizacji w społeczności pochodzenia 
sprzyja długość nieobecności (słabną więzi łączące migranta ze społecznością), 
ale i cykliczność migracji.
Jakie mogą być skutki migracji niepełnych dla społeczności, z których pochodzą 
migranci? Wydaje się, że zwłaszcza nasilona mobilność o takim charakterze 
może przyczyniać się do ubytku zasobów pracy oraz istotnej deprecjacji 
kapitału ludzkiego. Przede wszystkim jednak zwiększają ryzyko trwałej dezak-
tywizacji zawodowej – sprzyjają przenoszeniu ciężaru aktywności ekonomicz-
nej za granicę, co potęguje i tak typową dla regionów peryferyjnych stagnację. 
Wyjazdy zarobkowe są wyrazem pewnej przedsiębiorczości, ale jest to postawa 
specyficzna, której istotnym elementem jest swobodne podejście do prawa 
i częste łamanie jego zasad. Nie zapominajmy, że duża część migracji lub 

prac podejmowanych za granicą ma nielegalny charakter. W dłuższej perspek-
tywie doświadczenia migracyjne mogą utrwalać wzory zachowań niezgodnych 
z prawem, cechujących się obchodzeniem reguł prawa, a uwidaczniających się 
choćby w takich sferach, jak unikanie płacenia podatków czy korupcja.

Migracje niepełne – przeszłość czy teraźniejszość?

Ciekawe, iż opisując na początku dekady przestrzeń migracyjną Polski z per-
spektywy migracji niepełnej, badacze Ośrodka Badań nad Migracjami zwracali 
uwagę, że w kontekście akcesji Polski do UE skala zjawiska powinna się 
raczej zmniejszać, niż ulegać intensyfikacji. Wiele wskazuje na to, że w isto-
cie tak właśnie się stało.
Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej stworzyło nową, wcześniej nieznaną 
większości Polaków sytuację instytucjonalną. Możemy nie tylko legalnie wyjeżdżać 
za granicę, w przypadku większości krajów (choć pamiętajmy, że w 2004 roku 
były to tylko trzy kraje) mamy także prawo, by podejmować legalne zatrudnienie. 
Zmiany te doprowadziły do istotnego przedefiniowania struktury i mechanizmów 
migracji z Polski. Na „ mapie migracyjnej” pojawiły się nowe kraje docelowe – 
Wielka Brytania, Irlandia, kraje skandynawskie, kraje Południa Europy. W wyjaz-
dach zagranicznych na nieznaną wcześniej skalę uczestniczą młode, relatywnie 
dobrze wykształcone osoby, coraz trudniej wskazać wyraźne wzorce koncentracji 
geograficznej migracji, która przestała być zjawiskiem unikalnym.
Nie zmienia to jednak faktu, że zwłaszcza w tych regionach kraju, które 
od dziesięcioleci uczestniczyły masowo w procesie migracyjnym, zmia-
ny, jakie towarzyszyły wejściu Polaków na unijny rynek pracy, nie miały 
większego wpływu na zachowania migracyjne. Polacy wciąż wyjeżdżają do 
Niemiec, kraju, który nie otworzył przecież swojego rynku pracy dla mieszkań-
ców krajów Europy Środkowo-Wschodniej, podejmują nielegalne zatrudnienie 
w wielu krajach UE-15. Niezależnie od tego, że w istocie typy współczesnej mo-
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bilności znacznie się rozszerzyły, typ migracji opisywany jako migracja niepełna 
ma wciąż duże znaczenie, zwłaszcza w peryferyjnych regionach kraju.

Alternatywy dla wyjazdów cyrkulacyjnych?

Migranci, których klasyfikować można jako niepełnych, traktują migrację jako 
sposób dojeżdżania do pracy. Ich potencjał mobilności jest jednak rzad-
ko wykorzystywany w Polsce (praca poza bezpośrednim otoczeniem miejsca 
zamieszkania), a ciągłe, powtarzalne wyjazdy niosą za sobą często nega-
tywne skutki dla nich samych, dla ich rodzin oraz dla społeczności, z których 
pochodzą. Wydaje się, że kluczem do ustabilizowania ich sytuacji jest tworzenie 
dla wyjazdów zagranicznych trwałych alternatyw w Polsce, także w regionach 
określanych jako peryferyjne. To z kolei możliwe jest tylko dzięki kształtowaniu 
podstaw przedsiębiorczości lokalnej.
Badania migrantów wskazują, że bardzo trudno znaleźć wśród nich osoby na-
kierowane na inwestowanie zarabianych za granicą środków. Osoby w gorszej 
sytuacji materialnej zazwyczaj w całości przeznaczają zarobki na konsumpcję 
(czasem także ostentacyjną, by skompensować sobie psychiczne koszty pracy 
w trudnych warunkach podczas wyjazdów). Osoby młodsze traktują takie środki 
jako szansę na częściowe usamodzielnienie się, lecz inwestują częściej w sa-
mochód niż w edukację (zaledwie 6% badanych potwierdzało finansowanie 
edukacji własnej, kolejne 9% innego członka rodziny, przy czym były to osoby 
relatywnie gorzej wykształcone i mieszkające z daleka od dużych miast). Jeśli 
przychody z wyjazdów zarobkowych nie służą finansowaniu funkcjonowania go-
spodarstw domowych, najczęściej przeznaczane są na remonty i zakup wyposa-
żenia domowego (ponad 40%).
Równocześnie należy stwierdzić, że duża część rozwoju małej i średniej przed-
siębiorczości w Polsce na początku lat 90. możliwa była właśnie dzięki 
oszczędnościom migrantów powrotnych i osób zaangażowanych przed 
1989 rokiem w migracje, głównie do Niemiec i Stanów Zjednoczonych. 

W przypadku współczesnych migracji trudno na razie stwierdzić, że także dziś 
transfery mogłyby odegrać podobną rolę. Rodziny migrantów niepełnych naj-
częściej albo pozostają pasywne (czasem będąc cały czas beneficjentami pomo-
cy społecznej i ukrywając transfery z zagranicy przed pracownikami socjalnymi), 
albo rezygnują z udziału w rynku pracy utrzymując gospodarstwo domowe z za-
robków przesyłanych przez migrantów.
Pojawiają się zatem trzy podstawowe pytania. Po pierwsze, w jaki sposób moż-
na kształtować proinwestycyjne modele wydatkowania środków pocho-
dzących z transferów zagranicznych? Wykorzystanie transferów dla rozwoju 
przedsiębiorczości w miejsce utrwalania pasywności zdaje się mieć kluczowe 
znaczenie dla możliwości tworzenia w Polsce alternatywy dla wyjazdów cyrkula-
cyjnych. Transfery umożliwiają uwolnienie innych środków, dotychczas rezerwo-
wanych na konsumpcję lub oszczędności na czarną godzinę. Rozwój przedsię-
biorczości oraz inwestowanie w rozwój własny lub dzieci gwarantują, że wyjazdy 
zagraniczne będą miały trwałe przełożenie na zwiększanie potencjału poszcze-
gólnych osób i społeczności lokalnych.
Drugie pytanie dotyczy zachowania (lub podtrzymania) aktywności zawo-
dowej migrantów w okresie przebywania w Polsce. Badania wskazują, że 
okresy pomiędzy wyjazdami poświęcane są głównie na odpoczynek i relatywnie 
ostentacyjną konsumpcję – migranci niepełni rzadko próbują wykorzystać ten 
czas na spokojne poszukiwanie możli wości zatrudnienia, edukacji czy rozpoczę-
cia działalności gospodarczej w Polsce. W miarę postępującego wyrównywania 
się cen w Polsce i pozostałych krajach UE siłą rzeczy pobyty pomiędzy wyjazdami 
będą się skracały, a presja na cyrkulacyjność migracji rosła. Wydaje się zatem 
konieczne docieranie do migrantów przebywających okresowo w Polsce z alter-
natywnymi scenariuszami rozwoju oraz informacją na temat innych możliwości 
zarobkowania.
I wreszcie pytanie ostatnie: jak stworzyć mechanizmy umożliwiające unik-
nięcie zamkniętego koła wyjazdów cyrkulacyjnych ze względu na trud-
ności ze znalezieniem innych źródeł zarobkowania? Badania pokazują, że 



10

BIULETYN nr 2

migranci sezonowi trudniej niż osoby o porównywalnych kompetencjach odnaj-
dywały się na polskim rynku pracy (częścio wo być może ze względu na dewa-
luację ich kompetencji z powodu wykonywanych za granicą prac). Inną barierą 
mogą być także oczekiwania migrantów, którzy są skłonni zaakceptować zatrud-
nienie w najmniej prestiżowych zawodach za granicą, lecz praca wykonywana 
w Polsce musi spełniać aspiracje związane z pożądaną pozycją społeczną.
Konkretnymi instrumentami dla osiągania tych celów powinny być przede 
wszystkim fundusze pożyczkowe oraz rozwiązania z zakresu przedsię-
biorczości społecznej. Wydaje się, że szczególnie w bardziej peryferyjnych re-
jonach Polski, na terenie mniejszych miast zakładanie działalności gospodar-
czej skazane musi być na niepowodzenie ze względu na brak zapotrzebowania. 
Utrwala się stopniowo model organizowania wyjazdów na „ważniejsze” zakupy 
do większych miast, co dodatkowo osłabia możliwości zarobkowania lokalnych 
przedsiębiorstw. Podstawową barierą jest jednak tak naprawdę nie brak real-
nego zapotrzebowania wśród mieszkańców, lecz brak wystarczającej, swoistej 

„masy krytycznej” klientów, by utrzymać poszczególne nowo otwierane przedsię-
biorstwa. Dlatego – szczególnie w kontekście migracji niepełnych, które są zja-
wiskiem zdecydowanie wyspowym – tak ważna jest rola samorządu w tworzeniu 
rozwiązań umożliwiających trwałość i stabilność rezultatów wypracowywanych 
przez przedsiębiorców. Chodzi przede wszystkim o tworzenie i popularyzowanie 
funkcjonowania funduszy pożyczkowych oraz spółdzielni, które indywidualny 
wysiłek zapewniania bytu rodzinie mogą przekierować na wspólne działania. 
W ten sposób stworzenie wystarczająco dużej liczby miejsc pracy (czyli „masy 
krytycznej”) będzie środkiem do osiągnięcia celu, jakim powinno być rozwijanie 
lokalnych – bo nakierowanych na potrzeby lokalne – małych i średnich przed-
siębiorstw, szczególnie w sektorze usług.
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Bilans migracji niepełnych

Migracje niepełne niosą ze sobą zarówno korzyści jak i zagrożenia tak dla osób wyjeżdżających, ich rodzin jak i dla społeczności, które opuszczają. Poniżej zebrano 
hipotetyczne (choć najbardziej prawdopodobne) skutki migracji niepełnych, przy czym obok konsekwencji wyjazdów dla migrantów i ich rodzin przedstawiono także 
potencjalne skutki dla społeczności i regionów, które opuszczają migranci.

konsekwencje + konsekwencje –
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Y Możliwość podjęcia pracy, nawet przez osoby o niskich kwalifikacjach  A
zawodowych

Wsparcie budżetów domowych – utrzymanie rodziny A

Zmniejszania ryzyka gospodarstwa domowego A

Możliwość funkcjonowania na dwóch rynkach pracy jednocześnie A

Deprecjacja kwalifikacji wynikająca z niskiej pozycji zawodowej w krajach  A
docelowych

Trwała marginalizacja w obu społeczeństwach A

Biwalencja A

Zagrożenie rozpadem więzi rodzinnych i społecznych A

Dezaktywizacja na polskim rynku pracy A

Negatywny wpływ na skłonność do kontynuacji lub podejmowania edukacji A
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Zmniejszenie skali ubóstwa A

Mniejsze obciążenia socjalne (teoretycznie) A

Zmniejszenie skali bezrobocia (teoretycznie) A

Działalność inwestycyjna A

Pobudzenie lokalnego popytu – pozytywny wpływ na lokalną i regionalną  A
gospodarkę

Ostentacyjna konsumpcja – negatywny wpływ na relacje społeczne A

Wycofanie się dużej części populacji z polskiego rynku pracy A

Uzależnienie od środków z migracji, –prowadzące m.in. do zagrożenia  A
dezaktywizacją, oparcia się o świadczenia społeczne

Niski poziom wykształcenia A

Upowszechnianie zachowań niezgodnych z prawem, negatywny wpływ  A
na zachowania migrantów po powrocie do kraju
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