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Michał Lubicz Miszewski
1
 

 

POLACY WOBEC „POMAJDAŃSKICH” EMIGRANTÓW Z UKRAINY 

– WPROWADZENIE 

 

Ukraińska „rewolucja godności” na przełomie 2013 i 2014 roku i jej 

następstwa, czyli aneksja Krymu i wybuch walk między prorosyjskimi separatystami 

a oddziałami ukraińskimi w Donbasie, spotkały się z dużym zainteresowaniem  

w polskim społeczeństwie. W 2014 roku deklarowało je łącznie od 65 do 88 % 

respondentów CBOS-u
2
. W miarę upływu czasu, wraz ze stopniowym zamrożeniem 

konfliktu na wschodniej Ukrainie, zainteresowanie sytuacją w tym państwie nieco 

osłabło. W kolejnych badaniach, zrealizowanych w 2015 i 2016 roku wahało się ono  

w okolicy 70 % ankietowanych
3
. Respondentów pytano także o to, czy ich zdaniem 

sytuacja na Ukrainie zagraża bezpieczeństwu Polski. W marcu 2014 odpowiedzi 

„zdecydowanie tak” i „raczej tak” podało łącznie 72 % ankietowanych, zaś po upływie 

2 lat, tj. w lutym 2016 roku opinię taką wyraziła nieco ponad polowa badanych (52 

%)
4
. Ponieważ dość ogólne sformułowanie „zagrożenie dla bezpieczeństwa Polski” 

może być niejednoznacznie rozumiane, w sondażu doprecyzowano rodzaje 

potencjalnych zagrożeń. Pod koniec 2014 roku najczęściej wyrażoną opinią, wskazaną 

w sumie przez 83 % badanych, było stwierdzenie, iż sytuacja na Ukrainie zagraża 

polskiej gospodarce. Z kolei 74 % respondentów uznało, iż zagraża ona 

bezpieczeństwu energetycznemu Polski, zaś 42 % że stanowi zagrożenie militarne, 

tzn. że Polsce grozi wkroczenie obcych wojsk na jej terytorium
5
. Ten ostatni wynik nie 

powinien dziwić, jeśli weźmiemy pod uwagę fakt, iż w 2014 roku po raz pierwszy od 

wielu lat w sąsiadującym z Polską państwie toczyła się regularna wojna. Co prawda 
                                                 

1
 Michał Lubicz Miszewski – adiunkt na Wydziale Nauk o Bezpieczeństwie w Akademii Wojsk Lądowych 

imienia gen. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu. E-mail: michal.lubicz-miszewski@awl.edu.pl 
2
 Pytanie sformułowano następująco: Czy interesuje się Pan(i) wydarzeniami na Ukrainie czy też nie?  

W podanym przedziale mieściły się odpowiedzi „Tak, bardzo się interesuję” oraz „Tak, trochę się interesuję”. 

Zob.: Zainteresowanie sytuacją na Ukrainie i poczucie zagrożenia w październiku, K. Kowlaczuk (oprac.), 

Komunikat CBOS, Warszawa 2014, nr 144, s. 1. 
3
 Zainteresowanie sytuacją na Ukrainie i poczucie zagrożenia, M. Herrmann (oprac.), Komunikat CBOS, 

Warszawa 2016, nr 33, s. 2. 
4
 Ibidem, s. 4. 

5
 Zainteresowanie sytuacją na Ukrainie i poczucie zagrożenia w październiku…, op. cit., s. 5. 

mailto:mlubicz2@wp.pl
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głosy ekspertów były wówczas podzielone pomiędzy tych, którzy wyrażali 

zdecydowane przekonanie, że Rosja nigdy nie zaatakuje Polski ponieważ jej się to nie 

opłaca, jak i tych którzy twierdzili, że jest to tylko kwestią czasu. Ci drudzy często 

przywoływali w tym kontekście słowa wypowiedziane 12 sierpnia 2008 roku  

w Tibilisi przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego: „dziś Gruzja, jutro Ukraina, 

pojutrze Państwa Bałtyckie, a później może i czas na mój kraj, na Polskę”, 

interpretując je jako coraz bardziej realne. Skądinąd problematyka bezpieczeństwa 

militarnego stała się jednym z kluczowych tematów m.in. podczas obu kampanii 

wyborczych w Polsce w roku 2015, a dążenie do jego zwiększenia doprowadziło do 

istotnych zmian w zakresie obronności, wprowadzanych przez nową ekipę rządzącą w 

Polsce od jesieni 2015 roku (czego przykładem jest m.in. powołanie Wojsk Obrony 

Terytorialnej, jako piątego rodzaju sił zbrojnych RP). 

Jednym ze skutków aneksji Krymu przez Rosją w marcu 2014 roku oraz 

trwającego konfliktu w Donbasie są wzmożone migracje obywateli Ukrainy – zarówno 

wewnętrzne  jak i zagraniczne. Migracje wewnętrzne dotyczą głównie osób 

zamieszkałych na anektowanym Krymie oraz na terenach kontrolowanych przez 

prorosyjskich separatystów w częściach obwodów donieckiego i ługańskiego. Według 

danych Ministerstwa Polityki Społecznej Ukrainy w lutym 2016 roku liczba osób 

wewnętrznie przesiedlonych z anektowanego Krymu i okupowanych części obwodów 

donieckiego i ługańskiego przekroczyła 1 mln 714 tys. osób. Warto wspomnieć, iż  

w początkowym okresie konfliktu rosyjsko-ukraińskiego uciekinierzy udawali się do 

zachodnich obwodów (strategię tą wybierali głównie krymscy Tatarzy)
6
. Obecnie 

jednak większość przemieszczeń odbywa się w ramach obwodów donieckiego  

i ługańskiego (z tych części obu obwodów, na których prorosyjscy separatyści 

utworzyli tzw. Doniecką Republikę Ludową i Ługańską Republikę Ludową, na 

obszary obu obwodów pozostające pod zwierzchnictwem władz ukraińskich) oraz do 

sąsiadujących z Donbasem obwodów charkowskiego, dniepropietrowskiego  

i zaporoskiego
7
. 

                                                 
6
 M. Jaroszewicz, Kryzysowa migracja Ukraińców, Komentarze Ośrodka Studiów Wschodnich, nr 187, 

19.10.2015, s. 3. 
7
 W lutym 2016 roku ponad 54 % spośród wspomnianych 1 mln 714 tys. wewnętrznie przesiedlonych, tj. 



7 

 

Oczywiście część obywateli z obszarów nie znajdujących się pod jurysdykcją 

władz w Kijowie, zdecydowała się na migracje zagraniczne, w tym m.in. do Polski. 

Jednak wśród migrantów zagranicznych dominują liczebnie mieszkańcy obwodów 

kontrolowanych przez ukraińskie władze. W ich przypadku decyzja o opuszczeniu 

ojczyny nie wynikała z bezpośredniego zagrożenia życia
8
, lecz raczej z trudnej 

sytuacji gospodarczej panującej na Ukrainie i co za tym idzie stałego obniżania się 

dochodów realnych ludności. Emigracja zarobkowa stała się zatem szansą na 

polepszenie poziomu życia. 

Jednym z najbardziej popularnych kierunków emigracji  ukraińskich  obywateli 

stała się Polska. Dość często (w roku 2017) mówi się o „milionie Ukraińców  

w Polsce”, choć ich liczba stale wzrasta. Według oficjalnych danych pod koniec 2016 

roku ich liczba sięgnęła 1,3 mln
9
, zaś wg szacunków ekspertów z końcem 2017 roku 

może dojść nawet do 2 milionów
10

. Wyborowi naszego kraju z pewnością sprzyja 

ogólnie przychylna wobec emigrantów z Ukrainy
11

 (ale i obywateli z innych państw 

 z obszaru poradzieckiego) polityka władz RP, zarówno rządzącej do jesieni 2015 roku 

koalicji PO-PSL, jak i sprawującego obecnie władzę obozu Zjednoczonej Prawicy. 

Polityka kolejnych ekip rządowych dotycząca emigrantów z Ukrainy odzwierciedla 

dominujące w polskim społeczeństwie nastroje społeczne. „Wątek ukraiński” pojawia 

się w sondażach CBOS-u na temat stosunku Polaków do przyjmowania uchodźców, 
                                                                                                                                                         
927,7 tys. osób przebywało w tych częściach obwodów donieckiego i ługańskiego, które pozostają pod kontrolą 

władz ukraińskich. Z kolei w sąsiadujących z Donbasem obwodach charkowskim, dniepropietrowskim i 

zaporoskim znajdowało się wówczas łącznie 407,9 tys. osób (niemal 24 % ogółu wewnętrznie przesiedlonych). 

Zob.: Карта переселенців з окупованих територій України станом на 04.02.16, 

http://media.slovoidilo.ua/media/infographics/2/14829/14829-1_uk_origin.jpg, [dostęp z dnia: 1.08.2017]. Pod 

koniec lipca 2017 roku całkowita liczba wewnętrznie przesiedlonych obywateli Ukrainy spadła do 1 583 tys. 

osób. Zob.: Обліковано 1 583 271 переселенець, - Мінсоцполітики, http://www.msp.gov.ua/news/13693.html, 

[dostęp z dnia: 1.08.2017]. 
8
 Nie należy jednak zapominać, iż w przypadku mężczyzn motywacją wyjazdu jest także chęć uniknięcia 

służby wojskowej i wysłania na obszar ATO, czyli tzw. operacji antyterrorystycznej prowadzonej przez siły 

ukraińskie w Donbasie przeciwko prorosyjskim separatystom. 
9
 Dzięki wprowadzeniu przez Polskę dość liberalnego systemu zezwoleń na pracę krótkoterminową liczba 

oświadczeń wydanych w 2016 roku obywatelom Ukrainy, uprawniających do pracy czasowej wyniosła aż 1,262 

mln. Zob.:  M. Jaroszewicz, Zniesienie wiz dla Ukraińców – konsekwencje i wyzwania, (artykuł z 26.04.2017), 

https://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/analizy/2017-04-26/zniesienie-wiz-dla-ukraincow-konsekwencje-i-

wyzwania, [dostęp z dnia: 29.08.2017]. 
10

 Ukraiński ekspert: Do końca tego roku we Polsce będą już 2 mln Ukraińców, (artykuł z 21.04.2017), 

http://kresy.pl/wydarzenia/ukrainski-ekspert-do-konca-tego-roku-w-polsce-beda-juz-2-mln-ukraincow, [dostęp  

z dnia: 26.08.2017]. 
11

 Co nie oznacza, iż nie doświadczają oni szeregu utrudnień administracyjno-prawnych na drodze do 

podjęcia pracy zarobkowej w Polsce. Szerzej na ten temat zob. w: O. Babakowa, Ukrainiec – nowy polski 

obywatel, „Nowa Europa Wschodnia”, nr 2/2017, s. 47-57. 

http://media.slovoidilo.ua/media/infographics/2/14829/14829-1_uk_origin.jpg
http://www.msp.gov.ua/news/13693.html
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realizowanych regularnie od 2015 roku, w związku z narastającym w Europie 

kryzysem migracyjnym. Z badan tych wynika, iż w okresie od września 2015 roku do 

kwietnia 2017 roku postępował stopniowy spadek poparcia dla przyjmowania przez 

Polskę tzw. uchodźców z Bliskiego Wschodu i Afryki (z 46 do 22 %). Równocześnie 

jednak otwartość na przyjęcie uchodźców z ogarniętych konfliktem obszarów 

wschodniej Ukrainy była w tym okresie niemal stała (wahała się w przedziale od 62 do 

55 %). Warto podkreślić, iż we wszystkich kategoriach wiekowych i społeczno-

ekonomicznych akceptacja dla przyjmowania Ukraińców z zagrożonych regionów 

była wyższa, niż w przypadku aprobaty dla relokacji uchodźców z południa
12

. Warte 

przywołania są także rezultaty innego sondażu CBOS-u dotyczącego pracy 

obcokrajowców w Polsce. Wynika z niego bowiem, iż  Polacy są obecnie bardziej 

przychylni wobec pracy w Polsce obcokrajowców ze Wschodu (tj. z Ukrainy, 

Białorusi, Rosji, Armenii, Gruzji i Mołdawii) niż byli w pierwszej dekadzie XXI 

wieku
13

. 

O nastrojach społecznych wobec emigrantów m.in. z Ukrainy świadczą także 

wyniki  sondaży przeprowadzonych dla Związku Przedsiębiorców i Pracodawców 

przez Dom Badawczy Maison na panelu Ariadna. Pierwszy z nich zrealizowano  

w styczniu 2016 roku, drugi zaś w marcu 2017 roku. Na pytanie o narodowość 

imigrantów jacy powinni być przyjmowani do Polski najwięcej wskazań uzyskali 

właśnie Ukraińcy, wymienieni w 2016 roku przez 33 % respondentów, zaś w 2017 

wskazani przez 26% badanych (na drugim miejscu znaleźli się Czesi odpowiednio  

24 % i 19 %, na trzecim w roku 2016 Słowacy z 22 %, a w 2017 Amerykanie – z 18 

%). Także Ukraińców najczęściej wskazano jako najliczniejszą narodowość 

imigrantów przebywającą obecnie w Polsce – wskazało ich 49 % ankietowanych  

w roku 2016, a rok później aż 64 % badanych. Dość znamienne są także odpowiedzi 

na kolejne pytania tych sondaży, dotyczące już wyłącznie Ukraińców. Otóż pomysł, 

by „wszystkim Ukraińcom, którzy przebywają aktualnie na terenie Polski przyznać 

prawo stałego pobytu na podobnej zasadzie jak uczyniły to Stany Zjednoczone  

                                                 
12

 Stosunek do przyjmowania uchodźców, A. Głowacki (oprac.), Komunikat CBOS, Warszawa 2017, nr 44,  

s. 2. 4-5. 
13

 Praca obcokrajowców w Polsce, M. Feliksiak (oprac.), Komunikat CBOS, Warszawa 2016, nr 177, s. 2. 
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w 1982 roku dla Polaków, którzy tam przebywali” uzyskał poparcie łącznie 52 % 

badanych w pierwszym z sondaży i 3 pkt. procentowe mniej w drugim. Z kolei 

aprobatę dla możliwości ubiegania się Ukraińców o polskie obywatelstwo po upływie 

15 lat od zamieszkania w Polsce wyraziło aż 61 % badanych w sondażu z 2016 roku, 

rok później taką możliwość poparło 54 % ankietowanych
14

. 

W przytaczanych badaniach opinii publicznej podejmowana jest także kwestia 

osobistej znajomości przez respondentów obywateli innych państw mieszkających 

w Polsce. W sondażu CBOS-u z grudnia 2016 roku znajomość taką zadeklarował  

co trzeci z badanych. Najczęściej wskazywanymi cudzoziemcami byli właśnie 

obywatele Ukrainy – wymieniło ich 17 % ogółu badanych. Dla porównania warto 

zauważyć iż w 2010 roku znajomość Ukraińców deklarowało tylko 6 % 

respondentów
15

. Dla porównania warto przytoczyć wyniki nowszego, wspomnianego 

wyżej sondażu Domu Badawczego Maison dla ZPP z marca 2017 roku. Okazuje się 

 z niego, iż aż 61% Polaków twierdzi, że zna jakiegoś Ukraińca przynajmniej  

z widzenia, z czego 30% Polaków twierdzi, że ma Ukraińców wśród bliskich 

znajomych. Ponadto niemal 2/3 badanych zgadza się by imigranci z Ukrainy byli ich 

sąsiadami
16

. Można przypuszczać, iż ta wyraźna tendencja rosnąca jeśli chodzi  

o deklarowaną znajomość obywateli Ukrainy będzie się nasilać. Świadczyć o tym 

mogą chociażby rozmowy Autora, w których z ust jego interlokutorów pojawiają się 

liczne przykłady znanych z widzenia Ukraińców, podejmujących niekiedy 

zatrudnienie w dość nieoczekiwanych miejscach, jak np. w schroniskach górskich 

(sic!), jak np. w Samotni czy na Skrzycznem. Przede wszystkim jednak stale rosnąca 

liczba Ukraińców sprawia, iż stają się oni coraz bardziej widoczni. Jak pisze Marcin 

Jakimowicz „Ukraińcy dotąd żyli w cieniu, jakby zawstydzeni. Dopiero ostatnio coraz 

częściej słychać ich język. (...) Wielokrotnie przechodząc obok tabliczek z napisem, 

                                                 
14

 Związek Przedsiębiorców i Pracodawców, Dom Badawczy Maison, Ariadna – ogólnopolski profil 

badawczy, Postawy Polaków względem przyjmowania imigrantów, Styczeń 2016, 

http://zpp.net.pl/upload/omt9bo_28.01.2016PostawyPolakwwzgldemprzyjmowaniaimigrantw.pdf, [dostęp  

z dnia: 2.08.2017].; D. Maison, S. Jasińśka, Polacy na temat imigrantów. Raport z badania ilościowego 

przeprowadzonego dla ZPP, Ariadna – ogólnopolski profil badawczy Maison & Partners, 

http://zpp.net.pl/upload/or9w84_06.04.2017Polacynatematimigrantw.Raportzbadaniailociowegoprzeprowadzone

godlaZPP.pdf, [dostęp z dnia: 2.08.2017]. 
15

 W 2016 roku na drugim miejscu znaleźli się Niemcy, na trzecim zaś obcokrajowcy pochodzący z krajów 

arabskich. Zob.: Praca obcokrajowców w Polsce…, op. cit., s. 4. 
16

 D. Maison, S. Jasińśka, Polacy na temat imigrantów…, op. cit., s. 16. 
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„Teren budowy” słyszałem język ukraiński czy rosyjski. Nasi wschodni sąsiedzi 

jeżdżą coraz częściej tirami na polskich tablicach rejestracyjnych. Ze wschodnim 

akcentem mówią kelnerki czy fryzjerki”
17

. Z kolei ukraińska dziennikarka Olena 

Babakowa zauważa: „jeszcze kilka lat temu w warszawskim autobusie czy na 

przystanku ludzie obracali się ze zdziwieniem, gdy słyszeli osobę rozmawiającą po 

ukraińsku. Dziś, idąc przez Warszawę, trudno nie spotkać migrantów ze Wschodu – to 

już na ogół nie są starsze kobiety z kraciastymi torbami, ale studenci czy pracujące w 

biurach eleganckie panie. Prognozuje się, że niebawem w Polsce może zamieszkać 

niemal tylu Ukraińców, ilu Polaków w Wielkiej Brytanii”
18

. Powyższy opis idealnie 

odzwierciedla sytuację nie tylko w dużych miastach lecz również w małych ośrodkach 

na polskiej prowincji. 
 

* 

Prezentowana publikacja stanowi próbę interdyscyplinarnego przedstawienia 

przyczyn i skutków oraz  wyzwań dla bezpieczeństwa wynikających z emigracji 

obywateli Ukrainy do Polski po tzw. rewolucji godności na Ukrainie z przełomu 2013  

i 2014 roku. Otwiera ją tekst Pawła Olbrychta, w którym przedstawia on główne 

przyczyny tej emigracji – aneksję Krymu i wojnę w Donbasie. Analizując dane 

statystyczne wyjaśnia także czy podstawowym motywem wyjazdów z Ukrainy jest 

potrzeba ochrony zdrowia i życia, czy też raczej ich źródłem są przyczyny 

ekonomiczne.Kwestie związane zprawnymi i ekonomicznymi aspektami migracji 

obywateli ukraińskich nad Wisłę podejmuje Yuliya Lesyk. Wykorzystuje w tym celu 

najnowsze dane statystyczne, przedstawia również wybrane ukraińskie organizacje 

pozarządowe działające w Polsce. Imigrację z Ukrainy jako wyzwanie dla systemu 

bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej bardzo dogłębnie analizuje 

Tomasz Szyszlak. Przedstawia on szanse i zagrożenia związane z obecnością 

imigrantów z Ukrainy dla systemu bezpieczeństwa politycznego, systemu 

bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz systemu bezpieczeństwa społecznego. 

 

                                                 
17

 M. Jakimowicz, Ziemia obiecana, „Gość Niedzielny” nr 24/2016, s. 16-18. 
18

 O. Babakowa, Ukrainiec – nowy polski obywatel…, op. cit., s. 47. 
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Kolejne dwa artykuły przybliżają stanowiska środowisk, które – mówiąc 

najbardziej oględnie – nastawione są dość niechętnie do przybywających do Polski 

Ukraińców. Grzegorz Tokarz przybliża opinie na temat przybyszów zza Buga, jakie 

pojawiają się w środowiskach kresowych III Rzeczpospolitej. Krytykują one także 

politykę prowadzoną przez obecny rząd (jak i wszystkie poprzednie) w odniesieniu do 

Ukrainy, określając ją jako politykę „na kolanach”
19

. Z kolei Paweł Terpiłowski 

przytacza poglądy na ten temat polskich nacjonalistów (narodowców). Dzięki tym 

artykułom możemy poznać przekonania może niezbyt powszechne w polskim 

społeczeństwie, jeśli weźmiemy pod uwagę wyniki przywoływanych wyżej sondaży. 

Jednak jak podkreśla Terpiłowski środowiska nastawione mniej czy bardziej 

antyukraińsko powinny być stale monitorowane przez polskie władze, celem 

przeciwdziałania potencjalnej destabilizacji sytuacji wewnętrznej w Polsce  

i zagrożenia bezpieczeństwa emigrantów m.in. z Ukrainy. 

Autorzy następnych dwóch tekstów zwracają uwagę na sytuację studentów zza 

Buga na polskich uczelniach. Dominika Izdebska-Długosz przedstawia wyniki badań 

własnych zrealizowanych wśród ukraińskich studentów studiujących w Wyższej 

Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
20

. Dotyczyły one hierarchii wartości 

tych studentów oraz rozumienia przez nich takich pojęć jak bezpieczeństwo, pokój, 

sprawiedliwość i wolność.Ukraińskim studentom na Uniwersytecie Opolskim 

poświęca swą uwagę Daniel Wiśniewski. Prezentuje on wyniki swych badań 

ankietowych, w których pytał pochodzących znad Dniepru studentów o przyczyny 

opuszczenia Ukrainy, o opinie na temat studiowania w Polsce oraz o to  jak są 

traktowani przez polskich studentów i społeczność lokalną. 

Zwieńczenie tomu stanowi artykuł Katarzyny Jędrzejczyk-Kuliniak, traktujący  

o szukających schronienia w Polsce Tatarach krymskich, którzy po aneksji Krymu 

przez Rosję zostali zmuszeni do opuszczenia półwyspu. Autorka zwraca uwagę,  

                                                 
19

 A. Wiejak, Środowiska kresowe nokautują prezydenta Dudę! Czy to spowoduje zmianę polityki wobec 

Ukrainy?, (artykuł z 5.09.2017), http://prawy.pl/56949-srodowiska-kresowe-nokautuja-prezydenta-dude-czy-to-

spowoduje-zmiane-polityki-wobec-ukrainy, [dostęp z dnia: 7.09.2017]. 
20

 Wybór tej uczelni nie był przypadkowy, obecność studentów z Ukrainy jest jednym ze znaków 

rozpoznawczych rzeszowskiej WSZiP. W roku akademickim 2017/18 studiuje na niej aż 1374 Ukraińców, 

podczas gdy na Uniwersytecie Rzeszowskim jest ich 180, zaś na Politechnice Rzeszowskiej tylko 113. Zob.:  

J. Kwiatkowski, Czy Ukraińcy zabierają Polakom pracę, „Sieci Prawdy” nr 45, 6-12.11.2017, s. 56. 
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iż mimo wspólnie wyznawanej religii Tatarzy przybyli z Krymu różnią się od Tatarów 

zamieszkujących Polskę od wieków, co jej zdaniem może w przyszłości rodzić istotne 

wyzwania. 

Niniejsza publikacja z pewnością nie wyczerpuje problematyki związanej  

z nasilająca się od 2013 roku emigracją obywateli Ukrainy do Polski. Wśród 

zagadnień wartych dalszej naukowej eksploracji jest m.in. kwestia przemian 

dokonujących się w tożsamości emigrantów z Ukrainy, sposobów utrzymywania przez 

nich więzi z krajem i kulturą ukraińską, a także procesu ich wchodzenia w polskie 

społeczeństwo
21

. Istotnym zagadnieniem jest także kwestia edukacji dzieci 

emigrantów z Ukrainy, które wraz z rodzicami zamieszkały w Polsce. Większość  

z nich trafia do polskiego systemu edukacyjnego, a tylko nieliczne mają możliwość 

uczęszczania na lekcje języka ukraińskiego
22

. Interesujące byłoby także przyjrzenie się 

temu jak układają się relacje Ukraińców przybywających nad Wisłę po 2013 roku  

z mniejszością ukraińską w Polsce
23

. Zagadnieniem wartym analizy jest również rola 

m.in. Cerkwi Grekokatolickiej w integracji społeczności ukraińskiej w Polsce. Ponadto 

należałoby bacznie przyglądać się skutkom zniesienia wiz dla obywateli Ukrainy przez 

państwa UE (na pobyt do 90 dni, pod warunkiem posiadania paszportu 

biometrycznego), które nastąpiło 11 czerwca 2017 roku. Z polskiej perspektywy 

istotną kwestią jest to, czy doprowadzi ono – jak przewidują niektórzy
24

 – do 

przeorientowania się migrantów ukraińskich z Polski na inne kraje UE, czy też 

ukrainizacja polskiego rynku pracy będzie postępować. Warto również obserwować 

                                                 
21

 Zagadnienia te w odniesieniu do imigrantów, którzy przybywali z Ukrainy do Polski przed rewolucją 

godności, wnikliwie przedstawił w swej monografii m.in. Krzysztof Jurek. Zob. K. Jurek, Tożsamość 

imigrantów z Białorusi i Ukrainy. Wchodzenie w polskie społeczeństwo, Lublin 2016.  
22

 Taką możliwość daje np. Ukraińska Szkoła Sobotnia dla obywateli Ukrainy w Warszawie prowadzona 

przez Fundację „Nasz Wybór”. Jednak dzieci emigrantów z Ukrainy nie mogą być dopuszczane do zajęć języka 

ukraińskiego przeznaczonych dla mniejszości ukraińskiej w Polsce. Zgodnie z polskimi przepisaminauczanie 

języka ojczystego obywateli Ukrainy nie może być bowiem finansowane z budżetu państwa, z którego opłacane 

jest nauczanie ukraińskiego dzieci z mniejszości ukraińskie. Zob.: P. Łoza, Nowy rok szkolny w nowej szkole, 

(artykuł z 12.10.2016), http://pl.naszwybir.pl/4326-2 , [dostęp z dnia: 31.10.2017]. 
23

 Wyniki NSP 2011 wykazały iż 49 tys. polskich obywateli zadeklarowało narodowość ukraińską (jako 

pierwszą lub drugą). Zob.: Raport z wyników Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011, Warszawa 

2012, s. 106-107, http://stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/lud_raport_z_wynikow_NSP2011.pdf, [dostęp z dnia: 

31.08.2017].  
24

 Zob. np.: ZPP niezadowolony: Niemcy i Francuzi wyprowadzą nam z Polski pracowników z Ukrainy!, 

(artykuł z 22.11.2016), http://kresy.pl/wydarzenia/zpp-lamentuje-niemcy-i-francuzi-wyprowadza-nam-z-polski-

pracownikow-z-ukrainy, [dostęp z dnia: 29.08.2017]. 
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zmiany w postrzeganiu Ukraińców pracujących w Polsce i stereotypów na ich temat
25

, 

a także stale monitorować badania opinii publicznej dotyczące stosunku Polaków do 

emigrantów z Ukrainy. Istotną w tym względzie jest odpowiedź na pytanie, czy 

dominującym społecznie przekonaniem stanie sięstwierdzenie, iż „Ukraińcy zabierają 

Polakom pracę” czy też powszechniejszą będzie świadomość, że przybysze zza 

wschodniej granicy często wykonują zadania najcięższe i nieskomplikowane, których 

Polacy coraz częściej unikają. Pomocna w tym względzie może być m.in. pogłębiona 

analiza wpisów i komentarzy na temat przybyszów zza Buga w pojawiających się w 

mediach społecznościowych. Zagadnieniem godnym uwagi, związanym bezpośrednio 

z bezpieczeństwem państwa, jest również możliwość inwigilacji środowisk 

ukraińskich emigrantów m.in. przez rosyjskie służby specjalne
26

. Część  

z proponowanych wyżej zagadnień znajdzie się w kontynuacji niniejszej publikacji, 

zaplanowanej na 2018 rok
27

. 

Na koniec należy wspomnieć, iż wśród emigrantów z Ukrainy przybywających 

do Polski znajdują się nie tylko Ukraińcy. Oprócz opisanych w tej publikacji przez 

Katarzynę Jędrzejczyk-Kuliniak Tatarów krymskich nad Wisłę przyjeżdżają także 

osoby o polskich korzeniach.Są wśród nich są m.in. Polacy i członkowie ich rodzin 

ewakuowani z Donbasu przez rząd RP w styczniu i listopadzie 2015 roku
28

. Ich dalsze 

                                                 
25

 Do trzech podstawowych mitów dotyczących Ukraińców żyjących w Polsce należą następujące:  

mit 1) ukraińscy imigranci mają banderowskie przekonania, mit 2) ukraińscy imigranci nie lubią Polaków,  

mit 3) ukraińscy imigranci zabierają pracę Polakom. Zob.: Związek Przedsiębiorców i Pracodawców, Raport 

imigranci z Ukrainy ratunkiem dla polskiej demografii, Warszawa styczeń 2016, s. 15-16.  
26

 Jak stwierdził Łukasz Pawelski „Wśród imigrantów ekonomicznych z Ukrainy, Białorusi i Rosji znajdują 

się oficerowie rosyjskich służb specjalnych. Rosjanie mają plany, jak ich wykorzystać, jeżeli zajdzie taka 

potrzeba, do destabilizowania Polski. (…)Rosjanie postanowili wykorzystać imigrację zarobkową Ukraińców do 

Polski. Wśród ponad miliona obywateli tego kraju znajdują się współpracownicy służb specjalnych Federacji 

Rosyjskiej. Nikt ich nie sprawdza i nie kontroluje. Zbierają informacje, ćwiczą działania dywersyjne i 

przygotowują się do wojny z Polską. Nieważne, czy hybrydowej, czy konwencjonalnej, ważne że są już u nas, a 

my nie potrafimy ich wyłapać ani nawet w przybliżeniu oszacować ich liczby”. Zob. Ł. Pawelski, Rosyjska V 

kolumna, „Warszawska Gazeta”, nr 42, 20-26 października 2017, s. 2-3. 
27

 Ukaże się ona nakładem Wydawnictwa Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu pt. Nowa emigracja 

ukraińska w Polsce – potrzeby i oczekiwania, reakcje społeczne, wzywania dla bezpieczeństwa, pod red.  

M. Lubicz Miszewskiego.  
28

 I ewakuacja została przeprowadzona 13 stycznia 2015 roku. Objęła ona łącznie 178 osób przybyłych 

głównie z tych części Donbasu, które znalazły się pod kontrolą tzw. Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej 

Republiki Ludowej. Po przelocie udostępnionymi przez MON 5 samolotami typu CASA z Charkowa na lotnisko 

wojskowe w Królewie Malborskim, zostali oni przewiezieni do ośrodka Caritasu w Rybakach oraz do ośrodka 

wypoczynkowego Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w Łańsku. Tam też przechodzili półroczny okres 

adaptacyjny. II ewakuacja miała miejsce 23 listopada 2015 r. Objęła ona łącznie 188 osób, pochodzących 

głównie z Mariupola i jego okolic oraz kilkadziesiąt osób z obszarów kontrolowanych przez separatystów, które 

nie zdążyły na ewakuację przeprowadzoną w styczniu 2015 r., bądź też zdecydowały się na nią później. 149 
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losy po półrocznym okresie adaptacyjnym i osiedleniu się w Polsce są aktualnie 

przedmiotem badań redaktora niniejszej publikacji
29

. 

  

                                                                                                                                                         
osób przyleciało do Polski 4 samolotami wojskowymi typu Casa, zaś 39 pozostałych zdecydowało się na podróż 

na własną rękę – samochodami i pociągami. Przybysze z Mariupola i terenów okupowanych – podobnie jak 

ewakuowani w styczniu 2015 r. – zostali zakwaterowani w ośrodkach w Rybakach i w Łańsku, w których 

przechodzili półroczny okres adaptacyjny. Zob.: M. Lubicz-Miszewski, Działania władz polskich oraz 

organizacji pozarządowych na rzecz ewakuacji Polaków i osób polskiego pochodzenia z Donbasu podczas 

konfliktu rosyjsko – ukraińskiego, [w:] Społeczeństwo a wojna. Oblicza bezpieczeństwa w XX i XXI wieku, red. 

M. Bodziany,Wrocław2016, s. 299-322. 
29

 Są one realizowane od listopada 2016 roku za pomocą wywiadów swobodnych, nagrywanych  

z przedstawicielami rodzin przybyłych z Donbasu w ramach I i II ewakuacji oraz tymi, którzy przyjechali do 

Polski „na własną rękę”. Dotyczą one m.in. warunków życia w Polsce, sytuacji zawodowej, „wchodzenia”  

w polskie społeczeństwo, a także oceny rządowej ewakuacji i pomocy udzielonej przez władze centralne  

i samorządowe oraz sposobom utrzymywania kontaktów z rodziną i znajomymi, którzy pozostali w obwodach 

donieckim i ługańskim (czy to po stronie kontrolowanej przez władze w Kijowie, czy też na obszarach DNR  

i LNR). 
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ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI UKRAINY 

WSKUTEK KONFLIKTU Z FEDERACJĄ ROSYJSKĄ  

JAKO DETERMINANT ICH EMIGRACJI DO POLSKI 

 

Streszczenie: W artykule dokonano analizy konfliktu rosyjsko-ukraińskiego pod kątem 

jego wpływu na bezpieczeństwo regionu Europy Środkowo-Wschodniej, w której 

Polska odgrywa jedną z ważniejszych ról geopolitycznych. Zawarto także analizę 

zjawiska migracji oraz pojęcia uchodźcy. Na podstawie analizy danych statystycznych 

odpowiedziano również na pytanie czy osoby przybywające z Ukrainy do Polski czynią 

to z motywów ekonomicznych, czy z potrzeby ochrony zdrowia i życia wskutek 

konfliktu z Federacją Rosyjską. 

 

Słowa kluczowe: Ukraina, Federacja Rosyjska, bezpieczeństwo, konflikt, migracje 

 

WSTĘP 

Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich (ZSRR) podczas swojego 

istnienia (1922-1991) składał się ze zróżnicowanych kulturowo i etnicznie  

15 socjalistycznych republik radzieckich (SRR), które, choć były w posiadaniu swoich 

wydzielonych terytoriów, to nie były niezależnymi państwami
31

. 

Początku stopniowego rozpadu ZSRR można doszukiwać się w 1985 r., kiedy 

za sprawą pierestrojki, czyli procesu wewnętrznych reform ustroju socjalistycznego, 

których twórcą był ówczesny przywódca tego państwa – Michaił Gorbaczow. 

Reformy te objęły m.in. liberalizację systemu ekonomicznego, a także rozpoczęcie 

rozwiązywania problemów narodowościowych. Przejawem tego było m.in. przyznanie 

językom narodowym republik radzieckich statusu urzędowych. Zmiany teuruchomiły 

również proces uzyskiwania niepodległości przez poszczególne republiki.  

                                                 
30

 Paweł Olbrycht – magister kierunku bezpieczeństwo narodowe Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk 

Lądowych Wojsk Lądowych; wykładowca na Wydziale Nauk o Bezpieczeństwie Akademii Wojsk Lądowych 

imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu. E-mail: pawel.olbrycht@awl.edu.pl 
31

 Były to: Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Estonia, Gruzja, Kazachstan, Kirgistan, Litwa, Łotwa, 

Mołdawia, Rosja, Turkmenistan, Tadżykistan, Ukraina i Uzbekistan. 

mailto:pawel.olbrycht@awl.edu.pl
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Jako pierwsze, w 1990 r. suwerenność proklamowały republiki nadbałtyckie: Litwa, 

Estonia oraz Łotwa. W grudniu 1991 r., za porozumieniem przywódców Białorusi, 

Rosji oraz Ukrainy, w Puszczy Białowieskiej powołano Wspólnotę Niepodległych 

Państw (WNP) – organizację, skupiającą 11 byłych republik radzieckich (za 

wyjątkiem Litwy, Łotwy, Estonii i Gruzji
32

), której podstawowym celem jest 

wzajemna współpraca gospodarcza oraz polityczna. 

Pomimo proklamowania niepodległości przez wszystkie byłe radzieckie 

republiki, do dzisiaj w tamtym rejonie zaobserwować można problem dotyczący 

nierozwiązanych kwestii narodowościowych. Należy pamiętać, że w czasach swego 

istnienia, Związek Radziecki zamieszkiwali przedstawiciele kilkunastu narodowości, 

zróżnicowanych kulturowo, językowo oraz religijnie. Nierzadko dochodziło wówczas 

do sytuacji, w której tereny poszczególnych republik zamieszkiwały społeczeństwa 

innej narodowości. Nie stanowiło to jednak istotnego problemu, ponieważ i tak 

wszystkie składały się na jedno państwo. Sytuacja ta zmieniła jednak wraz z upadkiem 

Związku Radzieckiego. Wówczas można było zaobserwować dwa rodzaje zjawisk, 

determinujących późniejsze konflikty w regionie poradzieckim. 

 

1. GENEZA KONFLIKTU ROSYJSKO-UKRAIŃSKIEGO 

Na obszarze państw powstałych wskutek upadku Związku Radzieckiego 

zaobserwować można konflikty na tle narodowościowym. Obejmują one obszary 

zamieszkiwane w okresie istnienia ZSRR w większości przez obywateli innej 

narodowości niż republika, do której na stałe był on przypisany. Obecnie 

najwidoczniejszym przykładem takiego konfliktu, jednocześnie będącego jednym  

z najpoważniejszych zagrożeń międzynarodowego bezpieczeństwa jest aneksja 

formalnie należącego do Republiki Ukrainy Półwyspu Krymskiego przez Federację 

Rosyjską. Obszar ten od zawsze w swej historii stanowił terytorium sporne, nad 

którym panowały różne podmioty. Pomimo historii tego rejonu sięgającej czasów 

starożytnych, kiedy na Półwyspie Krymskim obecni byli chociażby Grecy czy 

Persowie, grupami dominującymi na tym obszarze kolejno byli Tatarzy (w ramach 

                                                 
32

 Gruzja przystąpiła do WNP w roku 1993, po objęciu urzędu prezydenta przez Eduarda Szewardnadze. 

Wystąpiła z tej organizacji w sierpniu 2008 roku, po wojnie z Federacją Rosyjską. (przyp. autora). 
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Chanatu Krymskiego), Rosjanie (od czasu aneksji w 1783 r., przez czasy Rosji 

Bolszewickiej i od 1923 r. ZSRR), a od 1991 r. nowopowstałe państwo ukraińskie. 

Kluczowego wydarzenia dla niestabilności na Półwyspie Krymskim należy 

upatrywać w 1954 r., kiedy w 300. rocznicę Rady Perejasławskiej, dzięki decyzji 

władz ZSRR, należący dotychczas do Rosyjskiej FSRR półwysep został przekazany 

Ukraińskiej SRR
33

. Jak wcześniej wspomniano, podczas istnienia ZSRR nie stanowiło 

to jednak zagrożenia dla jego porządku wewnętrznego. Po upadku Związku 

Radzieckiego, rejon ten pozostał w posiadaniu nowopowstałego państwa ukraińskiego, 

pomimo że znaczną część jego mieszkańców stanowiły osoby pochodzenia 

rosyjskiego. Na skutek rozpoczętych (i nadal trwających) w 2014 r. przez rosyjskich 

separatystów działań zbrojnych, a także przeprowadzenia nieuznawanego przez 

międzynarodową społeczność referendum, doszło do utworzenia samozwańczej 

Republiki Krymu, która została wcielona do Federacji Rosyjskiej. Półwysep Krymski 

de iure wciąż jednak posiada wyłącznie autonomię, nadaną po powstaniu państwa 

ukraińskiego
34

. Ponadto Rosja nie przyznaje się również do prowadzenia działań 

zbrojnych w trwającym na wschodzie Ukrainy konflikcie, a jedynie zapewnia  

o logistycznym wspieraniu rosyjskich separatystów. Z czasem konflikt ten objął także 

regiony wschodniej Ukrainy w okolicach Doniecka oraz Ługańska, ważne dla 

Federacji Rosyjskiej przede wszystkim ze względu na wysoki poziom 

uprzemysłowienia. 

Przytoczony konflikt, związany jest również z nowym pojęciem w terminologii 

bezpieczeństwa, jakim jest wojna hybrydowa. Jej elementem jest m.in. prowadzenie 

wielowymiarowych działań, nie zawsze wyłącznie militarnych.Zaliczyć można do 

nich m.in. wprowadzanie chaosu wśród społeczeństwa konkretnego państwa poprzez 

działania propagandowe oraz cyberataki na witryny administracji publicznej. Obecnie 

w przestrzeni medialnej często spotykanym potocznym sformułowaniem dotyczącym 

wojny hybrydowej są tzw. zielone ludziki. Nazywa się nimi uzbrojone oddziały 

                                                 
33

 Rada (Ugoda) Perejasławska była umową podpisaną w 1654 r. pomiędzy Rosją a sprawującym władzę nad 

terenami dzisiejszej Ukrainy  tzw. Wojskiem Zaporoskim, dzięki czemu Ukraina znalazła się pod rosyjskim 

panowaniem. 
34

 Zgodnie z prawem międzynarodowym jest to przynależność de facto, (łac. zgodnie ze stanem faktycznym), 

w przeciwieństwie do stanu de iure (łac. zgodnie z prawem obowiązującym). 
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nieposiadające wymaganych na podstawie międzynarodowego prawa humanitarnego 

konfliktów zbrojnych państwowych dystynkcji
35

, które jednak faktycznie wchodzą  

w skład armii rosyjskiej i są wyposażone w jej sprzęt. Dzięki temu strona rosyjska ma 

możliwość swobodnego odżegnywania się od działań tych grup i w ten sposób zrzuca  

z siebie odpowiedzialność za konflikt zbrojny trwający na Półwyspie Krymskim oraz 

we wschodniej części Ukrainy – w obwodach donieckim i ługańskim. 

Rozwiązanie konfliktu krymskiegojest poważnym wyzwaniem dla całej 

społeczności międzynarodowej, ponieważ jej bierna postawa może skutkować 

kolejnymi działaniami Federacji Rosyjskiej w pozostałych byłych republikach 

radzieckich, zwłaszcza tych, gdzie podobnie jak na Ukrainie (zwłaszcza na Półwyspie 

Krymskim) zamieszkują obywatele mniejszości rosyjskiej (m.in. w Estonii i na 

Łotwie). Działania te tłumaczone są najczęściej koniecznością ochrony swoich 

obywateli poza granicami kraju (w tym rosyjskich mniejszości narodowych).  

W rzeczywistości jest to jednak część polityki imperialnej, prowadzonej przez 

prezydenta Federacji Rosyjskiej Władimira Putina, której celem jest odbudowa potęgi 

(z czasów istnienia ZSRR), dzięki stałemu poszerzaniu swojej strefy wpływów. 

Elementem wpływającym na rosyjską aktywność na Ukrainie jest jej zacieśnianie 

kontaktów z tzw. światem zachodnim, czego przejawem jest chęć wstąpienia w szeregi 

Sojuszu Północnoatlantyckiego oraz Unii Europejskiej, co w oczywisty sposób 

zagroziłoby interesom Rosji, która nie może dopuścić do sytuacji, w której rozszerzy 

się jej granica ze strefą wpływów NATO
36

. Bezpośrednim punktem zapalnymz 

pewnością były wydarzenia z Kijowa z końca 2013 r., kiedy ukraińscy obywatele za 

sprawą masowych protestów (tzw. Majdanu) zmusili ówczesnego prorosyjskiego 

prezydenta Wiktora Janukowycza do ustąpienia ze stanowiska. 

W przypadku Ukrainy, jak i innych konfliktów zbrojnych, jedną z ich 

negatywnych pochodnych są masowe ucieczki ludności w celu ochrony zdrowia 

 

 

                                                 
35

 Protokół dodatkowy do Konwencji Genewskich z dnia 12 sierpnia 1949 r., dotyczący ochrony ofiar 

międzynarodowych konfliktów zbrojnych, art. 39.Dz.U.92.41.175. 
36

 Obecnie granicami Rosji z NATO są już granice z Polską, Litwą, Łotwą, Estonią i z Norwegią.  
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i życia. Rozpatrując ten aspekt należy jednak zawsze wskazać wyraźną różnicę 

pomiędzy uchodźcami a migrantami. 

 

2. MIGRACJE JAKO POCHODNE KONFLIKTÓW ZBROJNYCH 

Migracje są zjawiskiem obejmującym legalne lub nielegalne przemieszczanie 

się ludności w celu poprawy swoich warunków bytowych
37

. Mimo znacznego 

nasilenia się tego zjawiska podczas drugiej dekady XXI w., jest ono znane od 

początku istnienia ludzkości, ponieważ miejsca swojego egzystowania zmieniali już 

ludzie pierwotni. Stała motywacja przemieszczania się ludności pozostaje niezmienna 

niezależnie od epoki historycznej – zawsze jest nim chęć poprawy poziomu życia. 

Niezmienne pozostają także inne elementy motywujące ludzi do zmiany stałego 

miejsca pobytu. Należą do nich wymiary, przedstawione na rys. 1. 
] 

Rys. 1. Klasyfikacja wymiarów migracji 

 

 

 

Źródło: opracowano na podstawie G. Przekota, Gospodarka województwa zachodniopomorskiego wobec 

otwarcia unijnego rynku pracy, Koszalin 2011, s. 5. 

 

 

                                                 
37

 B. Zdrodowski (red.), Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa narodowego, Wydawnictwo Akademii 

Obrony Narodowej, Warszawa 2008, s. 70-71. 

• emigracja zarobkowa,

• imigracja zarobkowaekonomiczny

• ucieczka przed skutkami konfliktu 
zbrojnego lub wojnypolityczny

• dyskryminacja określonych grup 
ludności (np. mniejszości religijnych)społeczny

• na skutek działania sił natury,

• obejmuje np. susze, powodzie itp.
naturalny
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Na przestrzeni lat zmianie ulegała dominująca przyczyna migracji. Najczęstszą  

z nich od zawsze była motywacja ekonomiczna, która działa dwustronnie. Zjawisko 

migracji dzieli się na emigrację (wyjazd w inny rejon), a także imigrację (przyjazd  

z innego regionu, kraju bądź innej części świata). Wedle tej samej zasady wśród 

migrantów (osób przemieszczających się) można wyróżnić emigrantów (osoby 

opuszczające dotychczasowe miejsce pobytu) oraz imigrantów (ludzi przybyłych  

w dany region). Pośród tego podziału migracje o wymiarze ekonomicznym obejmują 

emigrację zarobkową (spowodowaną ubóstwem, bezrobociem, czy niskimi płacami) 

oraz imigrację zarobkową (z punktu widzenia państw, do których z powodu 

korzystniejszych, niż w przypadku poprzedniego miejsca pobytu przybywają 

potencjalni pracownicy). Migracje o charakterze społecznym determinowane są z kolei 

prześladowaniem poszczególnych grup społecznych w ich krajach. Dotyczy to przede 

wszystkim mniejszości religijnych i etnicznych, zwłaszcza w państwach, w których 

władze sprawują środowiska fundamentalistyczne. Naturalny wymiar migracji 

spowodowany jest z kolei koniecznością opuszczenia dotychczasowego miejsca 

zamieszkania ze względu na jego zniszczenie przez siły natury (np. powódź lub 

huragan)
38

. 

Bezpośrednio związane z konfliktami zbrojnymi lub wojnami są natomiast 

migracje o wymiarze politycznym. Jak już wspomniano, związane są z tym masowe 

ucieczki ludności krajów pogrążonych przemocą w celu ochrony zdrowia i życia. 

Często jednak, co widoczne jest chociażby w przypadku kryzysu migracyjnego na 

terenie Unii Europejskiej, fakt ogólnego chaosu wykorzystywany jest przez osoby, 

które nie uciekają z danego kraju z powodu skutków działań zbrojnych. W związku  

z powyższym konieczne jest zdefiniowaniepodstawowej różnicy prawnej pomiędzy 

terminami uchodźca oraz imigrant. Na podstawie Konwencji dotyczącej statusu 

uchodźców z 1951 r., uchodźcą nazwać można osobę, która ze względu na zagrożenie 

życia, które spowodowane zostało toczącym się konfliktem zbrojnym lub 

prześladowaniem na tle religijnym, politycznym lub etnicznym, została zmuszona do 

                                                 
38

 Więcej o innych podziałach wymiarów migracji ze względu na przyjęte kryteria zobacz [w:] P. Olbrycht, 

Migracje zarobkowe Polaków – przeszłość i teraźniejszość, [w:] M. Bodziany (red.), „Zeszyty Naukowe Ruchu 

Studenckiego”, nr 2, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza 

Kościuszki Wrocław 2014.  
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opuszczenia dotychczasowego miejsca zamieszkania
39

. Osoba ta może ubiegać się o 

uzyskanie statusu uchodźcy (i przez to azylu politycznego) wpaństwie, którego 

posiada obywatelstwo lub wkraju, do którego przybyła
40

. Imigrantem jest natomiast 

człowiek, który zmienia miejsce stałego pobytu ze względów ekonomicznych. 

Nierzadko osoby takie próbują zatem pod pretekstem zagrożenia życia, 

wykorzystywać konflikty zbrojne (np. w Syrii), do wyjazdu zarobkowego do państw 

europejskich o bogatym zapleczu socjalnym (przede wszystkim do Niemiec). 

 

3. KONFLIKT ZBROJNY NA UKRAINIE A MIGRACJE DO POLSKI 

Wobec przytoczonych wcześniej wymiarów migracji, do przypadku 

ukraińskiego należy zaliczyć wymiary ekonomiczny, który determinowany jest 

czynnikiem politycznym. Jest on spowodowany bardzo złą sytuacją ekonomiczną tego 

kraju i objawia się m.in. niskimi płacami i wysokim poziomem bezrobocia. Przyczyn 

takiej sytuacji należy upatrywać przede wszystkim w niestabilnej sytuacji politycznej 

tego kraju, która w różnej formie i skali ma miejsce praktycznie od początku jego 

istnienia, czyli od 1991 r. Wydawać może się, że Ukraina poprzez pozostawanie  

w ścisłej strefie wpływów Federacji Rosyjskiej nigdy nie miała okazji wykształcić 

demokracji znanej ze świata zachodniego, opartej na równości obywateli wobec prawa 

i kierowaniem się dobrem państwa, nie zaś osobistymi korzyściami polityków.  

W efekcie tego kraj ten pomimo wysiłków społeczności międzynarodowej (m.in. 

wsparcia ze strony Unii Europejskiej) zmaga się z wysokim poziom korupcji, 

kumoterstwa oraz nepotyzmu w przestrzeni publicznej, nierzadko wśród najwyższych 

rangą polityków. 

W historii niepodległego państwa ukraińskiego dwukrotnie dochodziło do 

rewolucji politycznych, spowodowanych masowymi protestami społecznymi wobec 

sytuacji w kraju. Pierwsza z nich, tzw. pomarańczowa rewolucja, miała miejsce  

w 2004 r. i ostatecznie zakończyła się wyborem prozachodniego prezydenta Wiktora 

Juszczenki
41

. Od tego momentu polityka zagraniczna Ukrainy została zdecydowanie 

                                                 
39

 Konwencja dotycząca statusu uchodźców, art. 1, Dz. U. z dnia 20 grudnia 1991 r. 
40

 Ibidem, art. 12. 
41

 Tzw. pomarańczowa rewolucja na Ukrainie wybuchła na skutek masowych protestów społecznych wobec 
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zorientowana na zbliżenie z państwami skupionymi w ramach NATO oraz Unii 

Europejskiej. Druga, znacznie bardziej dotkliwa w skutkach rewolucja polityczna  

w tym kraju miała miejsce na przełomie 2013 i 2014 roku, kiedy na ulicach Kijowa 

wybuchł tzw. Euromajdan. Nazwano tak protesty społeczne, których przyczyną było 

niepodpisanie przez prezydenta Janukowycza umowy stowarzyszeniowej z Unią 

Europejską, co zablokowało dalszy proces integracji Ukrainy ze strukturami 

zachodnimi. Wskutek trwających blisko cztery miesiące protestów doszło do obalenia 

ówczesnej władzy i zadeklarowania przez nową ekipę rządową chęci wstąpienia  

w szeregi Sojuszu Północnoatlantyckiego oraz Unii Europejskiej. 

Bezpośrednim następstwem tych niekorzystnych z punktu widzenia Federacji 

Rosyjskiej wydarzeń był wzrost separatystycznych nastrojów wśród zamieszkującej na 

Ukrainie mniejszości rosyjskiej. Efektem tego była z kolei przytaczana już aneksja 

Półwyspu Krymskiego oraz wybuch trwającego do dzisiaj konfliktu w obwodach 

donieckim oraz ługańskim. Konflikt ten, jak każdy inny determinował trudną sytuację 

humanitarną mieszkańców regionów nim objętych, którzy zostali zmuszeni do 

opuszczenia dotychczasowych miejsc zamieszkania w celu ochrony zdrowia i życia
42

. 

Widoczne jest to w oficjalnych statystykach, które przedstawiono w tabeli 1. 

 
Tabela 1. Liczba Ukraińców przybyłych do Polski w latach 2012-2017 

Rok 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Liczba 

Ukraińców 

przybyłych 

do Polski 

 

18915 

 

20615 

 

27414 

 

55074 

 

98840 

 

130339 

 

Źródło: Witryna Urzędu do Spraw Cudzoziemców migracje.gov.pl [dostęp z dnia 17.07.2017] 

 

 

 

 

                                                                                                                                                         
nieprawidłowości przy wyborach prezydenckich, w których pierwotnie zwycięstwo odniósł znany  

z prorosyjskich poglądów Wiktor Janukowycz. Przy znacznym wsparciu społeczności międzynarodowej (z 

istotną rolą Polski), doszło do powtórzenia drugiej tury wyborów, w której zwyciężył polityk o prozachodniej 

orientacji politycznej – Wiktor Juszczenko.  
42

 W analizowanym przypadku dotyczy to ludności ukraińskiej, która jest ofiarą trwającego konfliktu. 
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Zasadniczym pytaniem, które należy postawić w kontekście niniejszej 

publikacji jest to, czy wobec przytoczonych wcześniej definicji, należy nazywać ich 

uchodźcami, czy po prostu imigrantami ekonomicznymi. Ze względu na położenie 

geograficzne oraz geopolityczne, Polska jest dla obywateli Ukrainy najbliższym 

krajem cywilizacji zachodniej
43

. Jak już wspomniano, Ukraina jest mocno 

zróżnicowana pod kątem poziomu życia, ze względu na słabe uprzemysłowienie 

zachodniej części tego kraju, w porównaniu do części wschodniej. Fakt ten, a także 

relatywna bliskość geograficzna powoduje, że do 2013 r. (początku tzw. 

Euromajdanu), aż 93,7 % obywateli ukraińskich przybywających do Polski stanowiły 

osoby pochodzące z zachodnich i środkowych obwodów tego kraju
44

. Po 

analizowanych wcześniej wydarzeniach mających miejsce od jesieni 2013 r., liczba ta 

zmalała do 71,6 %, jednak nadal wyraźnie przekracza liczbę Ukraińców 

przybywających do Polski ze wschodnich i południowych obwodów – 28,4 % (zob. 

Mapa 1)
45

. Świadczy to o tym, że większość Ukraińców przybywających do Polski nie 

ucieka przed skutkami konfliktu zbrojnego z Federacją Rosyjską, ponieważ  

w okolicach Lwowa czy Kijowa nie toczą się obecnie walki zbrojne. Potwierdzeniem 

tej tezy może być fakt, że spośród blisko 130 tys. obywateli Ukrainy przybyłych do 

Polski w 2017 r., tylko 80 osób uzyskało status uchodźcy
46

. Można zatem stwierdzić, 

że sam konflikt rosyjsko-ukraiński nie ma bezpośredniego wpływu na liczbę obywateli 

ukraińskich trafiających do Polski, jednak może stanowić do tego pretekst, podobnie 

jak dla wielu osób przybywających do Europy z Bliskiego Wschodu, których życie nie 

musi być bezpośrednio zagrożone wojną domową w Syrii. Nie oznacza to, że do 

Polski w ogóle nie przyjeżdżają osoby, których motywacją jest chęć ochrony zdrowia i 

życia przed skutkami konfliktów zbrojnych i wojen (jak w przypadku mieszkańców 

                                                 
43

 Amerykański politolog Samuel Huntington w swojej publikacji pt. „Zderzenie cywilizacji?” z 1993 r. 

podzielił świat na osiem cywilizacji. W myśl tego podziału, Polska kwalifikuje się do cywilizacji zachodniej, 

natomiast Ukraina do prawosławnej. 
44

 I. Chmielewska, G. Dobroczek, J. Puzynkiewicz, Obywatele Ukrainy pracujący w Polsce – raport  

z badania, 

www.nbp.pl/aktualnosci/wiadomosci_2016/20161212_obywatele_ukrainy_pracujacy_w_polsce_%E2%80%93_

raport_z_badania.pdf, s. 13, [dostęp z dnia 12.06.2017]. 
45

 Portal Urzędu do Spraw Cudzoziemców dotyczący problematyki migracji, 

https://migracje.gov.pl/statystyki/zakres/polska/typ/dokumenty/widok/tabele/rok/2017/kraj/UA, [dostęp z dnia 

12.06.2017]. 
46

 Ibidem. 
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Półwyspu Krymskiego oraz obwodu donieckiego i ługańskiego), jednak wśród osób 

napływowych wciąż stanowią one zdecydowaną mniejszość. Istotnym faktem 

motywującym zwłaszcza stosunkowo młodych obywateli ukraińskich do emigracji do 

Polski może być wzrost przestępczości, determinowany wciąż niestabilną sytuacją 

wewnętrzną w kraju. Związane jest to z problemami natury ekonomicznej  

i stosunkowo łatwym dostępem do broni palnej, przede wszystkim w rejonie, gdzie 

toczone są walki. 

 
Mapa 1.Podział na regiony, z których Ukraińcy przyjechali do Polski  

 

do 2013 r.                                                   od 2014 r. 

 

 

 
 

Źródło: I. Chmielewska, G. Dobroczek, J. Puzynkiewicz, Obywatele Ukrainy pracujący w Polsce – raport z 

badania, 

www.nbp.pl/aktualnosci/wiadomosci_2016/20161212_obywatele_ukrainy_pracujacy_w_polsce_%E2%80%93_

raport_z_badania.pdf, s. 13, [dostęp z dnia 12.06.2017]. 

 

ZAKOŃCZENIE 

Konflikt rosyjsko ukraiński bez wątpienia jest obecnie jednym  

z najpoważniejszych zagrożeń bezpieczeństwa nie tylko obszaru Europy Wschodniej, 

lecz ze względu na bliskość geograficzną oraz możliwość eskalacji może swoim 

zasięgiem objąć także kraje należące do Paktu Północnoatlantyckiego oraz Unii 

Europejskiej (ze względu na podobieństwo sytuacji wewnętrznej z Ukrainą w kwestii 

licznej mniejszości rosyjskiej najbardziej narażone są Litwa, Łotwa oraz Estonia). 

Zażegnanie tego konfliktu stanowi jednocześnie wyzwanie dla całej społeczności 

93,7% 

6,3 % 

71,6 % 

28,4 % 
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międzynarodowej, nie tylko europejskiej, lecz także, a może przede wszystkim 

transatlantyckiej, skupionej wokół Stanów Zjednoczonych, będących obecnie 

praktycznie jedynym krajem na świecie, zdolnym do w pełni samodzielnego 

kreowania globalnej sytuacji geopolitycznej. 

Oprócz czynnika militarnego, zagrożenie bezpieczeństwa Rzeczpospolitej 

Polskiej, związane z przytaczanym konfliktem stanowią kwestie społeczne, 

obejmujące wzrastającą od początku trwania konfliktu liczbę przybywających 

obywateli Ukrainy. Jak pokazują oficjalne statystyki, osoby te w większości nie 

uciekają jednak przed bezpośrednimi skutkami walk, lecz wydarzenia te mogą 

stanowić swoisty impuls, motywujący Ukraińców do zmiany poziomu 

dotychczasowego życia, zwłaszcza w kontekście wzrastającej integracji tego kraju ze 

strukturami „zachodnimi”. Niezależnie od tego Polska musi być odpowiednio 

przygotowana na wyzwanie jakim z pewnością będzie wzrastająca konieczność 

dostosowania się do stale wzrastającej liczby osób napływających z Ukrainy, co  

w zasadzie w historii najnowszej nigdy nie wystąpiło. 
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THREATNESS OF UKRAINE’S CITIZENS SECURITY BY CONFLICT 

WITH RUSSIAN FEDERATION AS DETERMINANT OF THEIR 

EMIGRATION TO POLAND 

 

Abstract: In article  analyzed the Russian-Ukrainian conflict in terms of its impact on 

the security of the region of Central and Eastern Europe, in which Poland plays one of 

the most important geopolitical roles. The migration phenomenon was also analyzed 

in terms of its demarcation with the notion of refugee. Based on the analysis of 

statistical data, the question was also whether the persons coming from Ukraine to 

Poland do so from economic motives or from the need to protect health and life as a 

result of the conflict. 
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EMIGRACJA ZAROBKOWA OBYWATELI UKRAINY DO POLSKI 

W LATACH 2014-2017. ASPEKTY PRAWNE I EKONOMICZNE 

 

Abstrakt: Od momentu wybuchu wojny na Donbasie obserwujemy znacznie 

zwiększenie liczby migrantów zarobkowych z terenów Ukrainy do Polski. Proces ten 

ma swoje zarówno pozytywne, jak i negatywne strony. W niniejszym artykule autorka 

dokona próby analizy aspektów prawnych i ekonomicznych tego nowego dla Polaków 

zjawiska. Dane statystyczne, przytoczone w tekście pozwolą na zbudowanie 

obiektywnego odzwierciedlenia sytuacji obecnie panującej w Polsce. 

 

Słowa kluczowe: migracja zarobkowa, Ukraina, wojna na Donbasie, zatrudnienie, 

Rzeczpospolita Polska 

 

WSTĘP 

Od momentu rozpadu Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich Polska 

znalazła się w centrum zainteresowania obywateli Ukrainy. Bliskość geograficzna, 

podobny język, zbliżona kultura i religia – to czynniki, które decydowały  

o atrakcyjności tego państwa pod kątem celu migracji. Dotyczyło to przede wszystkim 

tzw. migracji zarobkowych. Od 2014 roku trend ten uległ większej popularyzacji, 

nastąpiła jego intensyfikacja. Przyczyniła się do tego proukraińska polityka, 

prowadzona przez rząd polski. Spowodowało to gwałtowny wzrost liczby osób 

pochodzenia ukraińskiego, wybierających Polskę jako obszar, na którym można  

i należy prowadzić pracę zarobkową. Z drugiej strony, pracodawcy polscy docenili 

Ukraińców, jako pracowników wyjątkowo sumiennych, rzetelnych i pracowitych. 

Zrodził się nowy trend – polscy pracodawcy chcą zatrudniać Ukraińców. Widoczne to 

jest zwłaszcza w sektorze usług budowlanych. Jest to dosyć specyficzna sytuacja, 

jednakże posiadająca uzasadnienie. Niniejszy artykuł ma na celu przedstawienie 
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obecnych warunków życia Ukraińców w Polsce. Autorka skupia się przede wszystkim 

na przyczynach wzmożonych migracji zarobkowych, które możemy obserwować na 

przestrzeni ostatnich dwóch lat. Dokona opisu nowych zasad prawnych, 

wprowadzonych przez polskie urzędy w stosunku do przybyszów zza wschodniej 

granicy. Przedstawi również stanowisko pracodawców, zatrudniających 

cudzoziemców w swoich firmach. Postara się też dokonać pewnego rodzaju prognozy 

na przyszłość. Takie wieloaspektowe ujęcie problemu pozwoli dokonać dogłębnej 

analizy panującej sytuacji, zwłaszcza że z punktu widzenia współczesnych nauk 

społecznych to wyjątkowo istotne zagadnienie. 

 

1. HISTORIA ZAGADNIENIA – POCZĄTKI MIGRACJI 

ZAROBKOWYCH UKRAIŃCÓW DO POLSKI 

W 1991 roku Ukraina odzyskała niepodległość, a co za tym idzie zaczęła 

funkcjonować jako niepodległe państwo na arenie międzynarodowej. Wraz z 

rozpadem ZSRR pojawił się poważny kryzys gospodarczy, który dotknął wszystkie 

byłe republiki radzieckie. Nowa rzeczywistość okazała się być wyjątkowo trudną. 

Obywatele nowo powstałych państw zetknęli się z problemem braku pracy, braku 

środków finansowych na życie, ale co najgorsze, z brakiem jakichkolwiek perspektyw 

na przyszłość. 

Na zachodzie Ukraina graniczy z Polską. To właśnie to państwo jako jedno  

z pierwszych stało się centrum zainteresowania wszystkich tych, którzy odważyli się 

przekroczyć granicę w celach zarobkowych. Dotyczyło to przede wszystkim obywateli 

regionów położonych w stosunkowo niewielkiej odległości od granicy polsko-

ukraińskiej. Jednakże wartym zaznaczenia jest fakt, iż w pierwszych latach nie tylko 

Polska była obierana jako kraj docelowy migrantów zarobkowych. Obywatele Ukrainy 

udawali się do Republiki Czeskiej, Węgier czy Słowacji. W drugiej połowie lat 90. 

XX wieku zauważalny był odpływ ludności do krajów dalej położonych, np. Grecji, 

Włoch, Hiszpanii, Portugalii czy Wielkiej Brytanii
48

. 
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Wyjątkowo problematycznym jest dotarcie do oficjalnych statystyk 

dotyczących migracji w omawianym okresie. Jest to spowodowane tym, iż na Ukrainie 

wówczas żadne ministerstwo nie zajmowało się powyższym zagadnieniem. Nie 

widziano konieczności powołania takiego organu. Nie prowadzono również żadnych 

badań naukowych w tej dziedzinie. Pierwsze dane szacunkowe pojawiły się dopiero  

w 2001 roku, na podstawie przeprowadzonego wówczas spisu powszechnego. 

 
Tab. 1. Saldo migracji w oparciu o dane szacunkowe wyliczone na podstawie pierwszego spisu powszechnego 

na Ukrainie, przeprowadzonego w 2001 roku 
 

 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 

Dane 

szacunkowe 
180,4 262,0 47,8 -140,9 -89,9 -117,2 -82,1 -77,5 -44,8 -46,6 -43 

Spis 

ludności 
151,3 287,8 54,5 -142,9 -131,6 -169,2 -136,0 -152 -138,3 -133,6 -152,2 

 

Źródło: „Міграційна статистика в Україні та шляхи її удосконалення”. Аналітична записка, 

http://www.niss.gov.ua/articles/1694, [dostęp z dnia: 22.08.2017]. 

 

W powyższej tabeli przytoczono dane dotyczące salda migracji od 1991 do 

2001 roku. Jak można zauważyć, odpływ ludności następował od 1994 roku  

i utrzymywał się aż do 2001. Wskazuje to na zwiększoną ilość migracji poza granice 

państwa, jednakże nie można jednoznacznie stwierdzić, czy były to wyjazdy w celach 

zarobkowych czy też turystycznych. Jak już wspomniano, są to jedynie szacunki, które 

jednak nie mogą stanowić wiarygodnej podstawy do oszacowania rzeczywistej skali 

migracji w latach 90. XX wieku. Problemem również był fakt, iż większość osób 

wyjeżdżających w celach zarobkowych pracowała zazwyczaj nielegalnie, w tzw. 

szarej strefie. To uniemożliwiało sporządzenie oficjalnych statystyk w państwach 

przyjmujących. 

Migracje typowo pracownicze są zagadnieniem szczególnie trudnym do 

zbadania z uwagi na wysokie prawdopodobieństwo wystąpienia błędu statystycznego. 

Należy zaznaczyć, że zbadaniu podlegają jedynie migranci, którzy oficjalnie zostali 

zatrudnieni poza terytorium Ukrainy. W sferze domysłów pozostają pracownicy  

tzw. szarej strefy, pracujący nielegalnie, bez odprowadzania podatku czy 

obowiązkowego ubezpieczenia. Państwowa Służba Statystyczna Ukrainy 

przeprowadziła podobne badania w latach 2008 oraz 2012. Bazując na uzyskanych 
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danych liczbę migrantów zarobkowych oszacowano na 1,5 mln osób w 2008 roku,  

a także 1,2 mln osób w roku 2012
49

. Jednakże również i te dane obarczone są 

prawdopodobieństwem wystąpienia błędu, przede wszystkim z uwagi na to, że często 

informacje pozyskiwane były od członków rodziny migrantów, którzy nierzadko 

zupełnie nie byli poinformowani o miejscu pobytu swoich bliskich, lub też z różnych 

powodów nie chcieli takich informacji udostępnić. 

Okres od 2001 roku do 2012 roku to przedział, w którym nie przeprowadzano 

żadnych konkretnych badań w dziedzinie migracji, przede wszystkim zewnętrznych. 

Najczęściej przytacza się dane oparte na statystykach dotyczących przekraczania 

granic przez obywateli Ukrainy na przestrzeni lat. Nie można jednak takich informacji 

uznać za wiarygodnych, ponieważ nie dają one w żadnym wypadku rzeczywistego 

obrazu migracji obywateli Ukrainy do Europy. Samo przekroczenie granicy nie jest 

równoznaczne z chęcią podjęcia pracy zagranicą czy też z zamiarem turystycznego 

poznawania nowych terytoriów. Na potrzeby niniejszej analizy takie dane nie stanowią 

większej wartości naukowej. 

 

2. NOWA FALA MIGRACJI – LATA 2014-2017 

Przełom lat 2013/2014 stał się dla Ukrainy niezwykle tragicznym. Cały świat ze 

szczególną uwagą obserwował krwawe starcia na Majdanie Niepodległości w Kijowie. 

Następujące po nich kolejne wydarzenia, a mianowicie aneksja Krymu oraz wybuch 

wojny w Donbasie doprowadziły do początku nowej fali odpływu ludności ukraińskiej 

w poszukiwaniach źródeł dochodu. Istotnym też jest fakt, iż wśród współczesnych 

migrantów przeważają ludzie młodzi, często dobrze wykształceni, wysoko 

wykwalifikowani, którzy z powodzeniem mogliby realizować się zawodowo w swoim 

państwie. Trudna sytuacja gospodarcza, która na Ukrainie panuje nieprzerwanie od 

2014 roku, stała się główną przyczyną nowych masowych ruchów migracyjnych.  

W ciągu czterech ostatnich lat Ukraińcy zmagali się z ogromnymi wahaniami kursów 

walut
50

, co z kolei powodowało dalsze zubożenie społeczeństwa. Wzrastały ceny na 
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produkty żywnościowe, usługi komunalne i eksploatacyjne, paliwo samochodowe. 

Trwający konflikt zbrojny w Donbasie przyczynił się do wprowadzenia nowej polityki 

mobilizacyjnej wobec wszystkich młodych mężczyzn, którzy mogliby być zdolni do 

pełnienia służby wojskowej. W latach 2014-2015 przeprowadzono w państwie 6 fal 

mobilizacyjnych
51

. W społeczeństwie ukraińskim sformowało się przekonanie,  

że wojsko prowadzi tzw. „łapanki” wśród młodzieży, a każdego, kogo uda się złapać 

wysyła się bezpośrednio na front, bez wcześniejszego należytego przygotowania i bez 

względu na to, czy taka osoba jest czynnym studentem studiów dziennych lub czy ma 

założoną rodzinę
52

. Wywołało to zwiększenie liczby wyjazdów obywateli poza granice 

państwa. Czynnikiem motywującym w tym przypadku był strach przed przymusowym 

wyjazdem na front. O ile w początkowej fazie tej wojny hybrydowej w ukraińskim 

społeczeństwie można było zaobserwować gwałtowny wzrost patriotyzmu i chęci 

obrony ojczyzny, o tyle po pierwszych powrotach z frontu osób, którym udało się 

przeżyć, uczucia te bezpowrotnie zniknęły, ustępując miejsca chęci ucieczki. 

Warto jednak zaznaczyć, iż nie tylko mężczyźni udają się na emigrację. Coraz 

więcej kobiet poszukuje zatrudnienia poza granicami Ukrainy. W pewien sposób 

powtarza się sytuacja z lat 90. XX wieku, kiedy ukraińskie kobiety po raz pierwszy  

na masową skalę wyjeżdżały za granicę w celach zarobkowych. Jednak w tamtym 

okresie obierano przede wszystkim takie państwa, jak Hiszpania, Włochy czy 

Portugalia. Trudniono się głównie sprzątaniem domów, siedzib firm, restauracji oraz 

doglądaniem osób starszych. Istotnym był fakt, iż posiadane wykształcenie nie miało 

większego znaczenia. Obecnie powyższe miejsca pracy również cieszą się 

popularnością, jednakże ukraińskie kobiety coraz częściej znajdują zatrudnienie  

w sferze usługowej, a więc w hotelach i restauracjach, sklepach itp. Są cenione jako 

                                                                                                                                                         
Dla porównania rok później kurs walut w tym samym dniu kształtował się tak: Доллар США (USD) – 13.4375 
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1 доллар США, EUR – 28.7244 грн. Jak można zauważyć, w ciągu dwóch lat wartość hrywny względem dolara 

zmalała 3 razy. Tę ogromną zmianę przede wszystkim odczuli obywatele. Ich oszczędności uległy stopnieniu. 

Źródło: http://index.minfin.com.ua/arch/?nbu&2016-08-29.  
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pracownice, z uwagi na staranność, pracowitość, a przede wszystkim mniejsze 

wymagania w kwestiach finansowych. Większość osób pracuje otrzymując 

wynagrodzenie na poziomie minimalnej średniej krajowej. 

Z uwagi na wzrost liczby pracowników zza wschodniej granicy polski rząd 

wprowadził nową, bardziej liberalną politykę w kwestii zatrudniania takich osób  

w polskich przedsiębiorstwach. Prawo polskie przewiduje 3 podstawowe formy 

legalizacji pobytu cudzoziemca na terytorium RP: pobyt czasowy, pobyt stały oraz 

pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej. Nie obejmują one możliwości 

uzyskania statusu uchodźcy, nabycia obywatelstwa polskiego czy uzyskania tzw. wizy 

repatriacyjnej. 

Obecnie pobyt czasowy może uzyskać cudzoziemiec, który ma zamiar 

wykonywać legalną pracę na terytorium Rzeczpospolitej. Jest to okoliczność, która 

najczęściej jest wykorzystywana we wnioskach, składanych przez obywateli Ukrainy  

w polskich urzędach wojewódzkich
53

. Drugą okolicznością uprawniającą do takiej 

formy legalizacji pobytu jest podjęcie studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego 

stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, jak również studiów trzeciego stopnia. 

W ostatnich latach Polska stała się wyjątkowo popularnym celem dla osób 

pochodzących ze Wschodu mających zamiar zdobyć wyższe wykształcenie. Powodem 

tego jest przede wszystkim niższy koszt, jaki studenci ponoszą ze względu na 

studiowanie na uczelniach wyższych. Jako argument podaje się również brak korupcji 

wśród wykładowców wszystkich uczelni polskich
54

. 

Jeszcze jednym czynnikiem, umożliwiającym otrzymanie polskiej karty 

czasowego pobytu jest zawarcie związku małżeńskiego z osobą, posiadającą 

obywatelstwo polskie. Oprócz wyżej wymienionych trzech najpopularniejszych 

warunków, można jeszcze wymienić takie jak: poszukiwanie pracy przez absolwenta 

polskiej uczelni, praca w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji, połączenie 

 z rodziną, dziecko cudzoziemca urodzone w Polsce, dziecko cudzoziemca będącego 

                                                 
53

 To właściwi wojewodowie podejmują decyzje odnośnie nadania prawa do posiadania karty czasowego 

pobytu wraz z pozwoleniem do wykonywania określonej pracy.  
54

 Dane uzyskane w drodze badania ankietowego studentów Uniwersytetu Wrocławskiego, deklarujących 

obywatelstwo ukraińskie. 95% ankietowanych odpowiedziało, że brak korupcji był jednym z podstawowych 

czynników, które zadecydowały o wyborze polskiej uczelni, jako miejsca do zdobycia wyższego wykształcenia. 
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małżonkiem obywatela polskiego, prowadzenie badań naukowych, odbycie szkolenia 

zawodowego itp.
55

. 

Drugą formą legalizacji pobytu cudzoziemca w Polsce jest uzyskanie karty 

stałego pobytu. O ile czasowy pobyt jest formą krótkotrwałego pobytu na terytorium 

RP (maksymalnie do 3 lat), o tyle pobyt stały można uzyskać na czas nieokreślony
56

. 

„Zezwolenia na pobyt stały udziela się cudzoziemcowi na czas nieoznaczony, na jego 

wniosek, jeżeli: 

1) jest dzieckiem cudzoziemca, któremu udzielono zezwolenia na pobyt stały lub 

zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE pozostającym pod jego 

władzą rodzicielską: 

a) urodzonym po udzieleniu temu cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt stały lub 

zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE; 

b) urodzonym w okresie ważności zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego 

temu cudzoziemcowi; 

2) jest dzieckiem obywatela polskiego pozostającym pod jego władzą rodzicielską; 

3) jest osobą o polskim pochodzeniu i zamierza osiedlić się na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej na stałe; 

4) pozostaje w uznawanym przez prawo Rzeczypospolitej Polskiej związku 

małżeńskim z obywatelem polskim przez co najmniej 3 lata przed dniem, w którym 

złożył wniosek o udzielenie mu zezwolenia na pobyt stały, i bezpośrednio przed 

złożeniem tego wniosku przebywał nieprzerwanie na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej przez okres nie krótszy niż 2 lata na podstawie zezwolenia na pobyt 

czasowy udzielonego w związku z pozostawaniem w związku małżeńskim  

z obywatelem polskim lub w związku z uzyskaniem statusu uchodźcy, ochrony 

uzupełniającej lub zgody na pobyt ze względów humanitarnych; 

5) jest ofiarą handlu ludźmi w rozumieniu art. 115 § 22 Kodeksu karnego i: 

a) przebywał na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio przed 

złożeniem wniosku o udzielenie mu zezwolenia na pobyt stały przez okres 
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 Pobyt czasowy, http://duw.pl/pl/obsluga-klienta/cudzoziemcy/karty-uslug-legalizacja/pobyt-

czasowy?page=, [dostęp z dnia: 06.03.2017].  
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 Zezwolenie na pobyt stały, http://duw.pl/pl/obsluga-klienta/cudzoziemcy/karty-uslug-

legalizacja/staly/9716,Pobyt-staly.html, [dostęp z dnia: 06.03.2017]. 
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nie krótszy niż 1 rok na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy dla ofiar 

handlu ludźmi; 

b) współpracował z organami ścigania w postępowaniu karnym w sprawie  

o przestępstwo, o którym mowa w art. 189a § 1 Kodeksu karnego; 

c) ma uzasadnione obawy przed powrotem do państwa pochodzenia, 

potwierdzone przez prokuratora prowadzącego postępowanie w sprawie  

o przestępstwo, o którym mowa w art. 189a § 1 Kodeksu karnego; 

6) bezpośrednio przed złożeniem wniosku o udzielenie mu zezwolenia na pobyt stały 

przebywał nieprzerwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres nie 

krótszy niż 5 lat na podstawie statusu uchodźcy, ochrony uzupełniającej lub zgody 

na pobyt ze względów humanitarnych; 

7) bezpośrednio przed złożeniem wniosku o udzielenie mu zezwolenia na pobyt stały 

przebywał nieprzerwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres nie 

krótszy niż 10 lat na podstawie zgody na pobyt tolerowany udzielonej na podstawie 

art. 351 pkt 1 lub 3; 

8) udzielono mu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej azylu; 

9) posiada ważną Kartę Polaka i zamierza osiedlić się na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej na stałe”
57

. 

Trzecią formą legalizacji pobytu jest uzyskanie karty rezydenta 

długoterminowego Unii Europejskiej. Jest to propozycja dla cudzoziemców, którzy nie 

planują już powrotu do ojczyzny, zaś w przyszłości chcą uzyskać obywatelstwo 

polskie. Co ciekawe, taka forma nie przysługuje osobom, które przebywają na 

terytorium RP ze względów humanitarnych, ze względu na tzw. pobyt tolerowany czy 

azyl. 

Poniższa tabela odzwierciedla dane liczbowe, dotyczące ilości osób starających 

się o poszczególne formy legalizacji swojego przebywania na terytorium RP. Zgodnie 

ze statystykami prowadzonymi przez Urząd ds. Cudzoziemców to Ukraińcy stanowią 

dominującą grupę osób, legalizujących swoje przebywanie w Polsce. Tabela 

przedstawia dane dotyczące lat 2007-2015. 
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 Ibidem.  
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Tab.2. Legalizacja pobytu Ukraińców w Polsce w latach 2007-2015
58

 

Forma legalizacji 

pobytu 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Zezwolenie na 

zamieszkanie na czas 

oznaczony lub pobyt 

czasowy – liczba 

złożonych wniosków 

8558 9054 9609 9844 9114 11743 11111 23390 58740 

Liczba osób, które 

otrzymały zezwolenie 

na zamieszkanie na 

czas oznaczony lub 

pobyt czasowy 

7381 8307 8490 8477 8165 9906 9795 17103 35213 

 

Liczba osób, które 

złożyły wniosek  

o zezwolenie na 

osiedlenie się lub stały 

pobyt 

2059 1725 1534 1898 2008 2248 1980 4645 8772 

Liczba osób, które 

otrzymały zezwolenie 

na osiedlenie się lub 

pobyt stały 

1609 1685 1280 1566 1690 1642 1694 3484 6380 

Liczba osób, które 

złożyły wniosek o 

zezwolenie na pobyt 

rezydenta 

długoterminowego UE 

435 404 428 402 343 452 577 870 895 

Liczba osób, które 

otrzymały zezwolenie 

na pobyt rezydenta 

długoterminowego UE 

347 299 331 267 259 262 408 590 592 

 

Źródło: Dane statystyczne Urzędu do Spraw Cudzoziemców z lat 2007-2015 wg stanu na 31.12.2015 roku 

 

Jak można zauważyć, gwałtowny wzrost liczby składanych wniosków nastąpił  

w roku 2014. Jak wyżej wspomniano, miało to związek z sytuacją, która zapanowała 

na Ukrainie. Jeszcze większy wzrost zanotowano w roku 2015. Wówczas wpłynęła 

rekordowa liczba wniosków o uzyskanie pobytu czasowego – aż 58 740.  

Decyzję pozytywną otrzymało niewiele ponad 35 tysięcy osób. W przypadku 

zezwolenia na osiedlenie się czy pobyt stały liczby nie są tak porażające. W roku 2015 

jedynie 8 772 osoby złożyły odpowiednie wnioski, zaś zezwolenie otrzymało 6 380 

osób. 

W dniu 26 lutego 2017 roku Urząd ds. Cudzoziemców opublikował specjalny 

raport na temat bieżącej sytuacji obywateli Ukrainy w Polsce. W roku 2016 przede 

wszystkim odnotowano dalszy wzrost liczby wniosków o uzyskanie pobytu 
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 Według stanu na dzień 22 sierpnia 2017 roku Urząd do Spraw Cudzoziemców nadal nie udostępnił 

raportów, dotyczących okresu od 2015 roku.  
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czasowego – o 50%. Na pobyt stały złożono o 13% więcej wniosków w porównaniu 

do roku poprzedniego. Poniższa tabela przedstawia motywacje obywateli Ukrainy  

w dziedzinie uzyskania karty czasowego pobytu na przestrzeni lat. 

 

Tab.3.Przyczyna chęci legalizacji pobytu na terytorium RP wśród obywateli Ukrainy 

rok praca edukacja rodzina inne 

2012 3 323 1 649 2 482 2 373 

2013 3 863 2 351 2 450 931 

2014 8 307 3 798 2 726 2 277 

2015 23 925 7 054 3 888 2 966 

2016 42 334 8 594 6 870 0 

 

Źródło: Urząd ds. Cudzoziemców, Raport na temat obywateli Ukrainy, Warszawa, 26.02.2017. 

 

Jak można zauważyć, wyjątkowo znaczący wzrost odnotowano wśród 

wniosków motywowanych chęcią podjęcia pracy zarobkowej. Na drugim miejscu 

pozostaje edukacja. W 2016 roku aż 8 594 obywateli Ukrainy złożyło wniosek o kartę 

czasowego pobytu z uwagi na podjęcie studiów na polskich uczelniach.  

Odwrotną tendencję odnotowano w przypadku wniosków o nadanie statusu 

uchodźcy. W roku 2014 Ukraińcy stanowili 34% ogółu wszystkich osób, które starały 

się o uzyskanie takiego statusu. W roku 2015 liczba ta spadła do 19%, zaś w 2016 do 

11%
59

. Świadczy to o tym, że pierwsza fala napływu ludności z terytoriów objętych 

działaniami zbrojnymi zakończyła się już w rok po wybuchu konfliktu. 

Charakterystycznym jest też fakt, iż w Polsce spodziewano się zdecydowanie 

większego napływu ludności z Donbasu. Jak można zauważyć, rzeczywistość 

ukształtowała się zupełnie inaczej. Można stwierdzić, iż Ukraińcy są bardziej 

zainteresowani emigracją zarobkową, niż udaniem się na uchodźctwo. 

Szczególnie interesującym elementem Raportu na temat obywateli Ukrainy jest 

profil wnioskodawców. Dane umieszczane w tej części dokumentu są aktualizowane 

co miesiąc. Uzyskiwane są one bezpośrednio od obywateli Ukrainy, którzy ubiegają 

się o udzielenie ochrony międzynarodowej. W porażającej większości są to osoby, 

deklarujące narodowość ukraińską – stanowią aż 82%. Na drugim miejscu są ludzie 
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 Urząd ds. Cudzoziemców, Raport na temat obywateli Ukrainy, Warszawa, 26.02.2017, [wersja pdf]. 
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narodowości rosyjskiej – 7%, na trzecim zaś narodowości polskiej oraz żydowskiej – 

6% ogółu. W 93% są to wyznawcy różnych odmian chrześcijaństwa – od prawosławia, 

poprzez katolicyzm (obu obrządków), aż po protestantyzm. 7% wnioskodawców 

deklarowało przynależność do wyznania muzułmańskiego. 

Osoby, które ubiegają się o ochronę międzynarodową w Polsce pochodzą 

głównie z obwodu donieckiego (ok. 32%) i ługańskiego (ok. 15%) oraz z Krymu  

(ok. 10%). O udzielenie ochrony międzynarodowej ubiegają się również osoby 

z następujących obwodów: dniepropietrowskiego, czerkaskiego, kijowskiego, 

iwanofrankowskiego, tarnopolskiego, lwowskiego i mikołajowskiego
60

. Powstaje 

pytanie: na jakiej podstawie osoby z obwodu lwowskiego czy tarnopolskiego ubiegają 

się o ochronę międzynarodową? Oba te obwody znajdują się daleko od ziem, na 

których trwają walki zbrojne. Jest wyjątkowo niskie prawdopodobieństwo tego, iż 

walki mogłyby wybuchnąć w okolicach Lwowa czy Tarnopola. To jednak nie zmienia 

faktu, że takie wnioski wpływają do urzędów wojewódzkich w całej Polsce. Świadczy 

to o tym, że Ukraińcy szukają różnych sposobów na wyjazd z kraju. Z uwagi na 

politykę wizową wyjazd nie należy do najłatwiejszych rzeczy, a często wręcz 

przeciwnie. Ciekawym jest, że na Ukrainie panuje przekonanie o tym, że Polska 

odznacza się najbardziej restrykcyjną polityką wizową, zwłaszcza na tle pozostałych 

państw Unii Europejskiej. Z drugiej zaś strony, polskie konsulaty na Ukrainie należą 

do najbardziej obleganych, w porównaniu do placówek dyplomatycznych pozostałych 

państw europejskich.  

Konsulat Generalny RP we Lwowie rokrocznie publikuje statystyki wizowe. 

Najnowsze dostępne dane dotyczą lat 2015-2016. 
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 Urząd ds. Cudzoziemców, Raport na temat obywateli Ukrainy…, op. cit.  
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Tab.4. Liczba wydanych wiz i odmów w 2015 i 2016 roku 

 Wartości liczbowe (szt) Przyrost Udział (%) 

 2015 2016 liczbowy % 2015 2016 

Przyjęte wnioski 406 272 532 178 125 906 31%   

Odmowy 23 976 16 467 -7 509 -31,3% 5,9% 3,1% 

Liczba wydanych 

wiz: 

380 155 515 711 135 556 35,7%   

Wizy krajowe D 197 430 280 916 83 486 42,3% 52% 54% 

Wizy Schengen C 182 725 234 795 52 070 28,5% 48% 46% 
 

Źródło: http://www.lwow.msz.gov.pl/pl/konsulat/statystyki/ 

 

Jak można zauważyć na podstawie wyżej przytoczonych danych 

statystycznych, odnotowano znaczący przyrost w liczbie składanych wniosków o 

otrzymanie jakiegokolwiek rodzaju wizy. W roku 2015 prawie 6% ogółu wniosków 

otrzymało decyzję negatywną. Powodów tego może być wiele, poczynając od błędów 

merytorycznych, jak na przykład nieprawidłowo uzupełnionych wniosków wizowych, 

a kończąc na błędach formalnych, takich jak brak wymaganych zaświadczeń czy 

dodatkowych dokumentów, wymaganych przez prawo polskie. W porównaniu do lat 

poprzednich wydano o 35% więcej wiz uprawniających przekroczenie granicy RP. 

Nieznacznie większą popularnością cieszyły się wizy krajowe typu D. Są to 

dokumenty uprawniające do pobytu na terytorium Polski, zazwyczaj w celu 

wykonywania pracy zarobkowej. Dotyczą okresu powyżej 90 dni. Ten rodzaj wiz 

umożliwia poruszanie się po strefie Schengen przez trzy miesiące w każdym okresie 6 

miesięcy
61

. Maksymalny okres ważności wizy krajowej typu D nie może przekroczyć 

1 roku kalendarzowego. 

Do dnia 11 czerwca 2017 roku
62

 drugim rodzajem dokumentu uprawniającego 

do przekroczenia granicy Unii Europejskiej dla obywateli Ukrainy była wiza Schengen 

typu C. Była ona krótkotrwałym zezwoleniem na wjazd do państw Strefy Schengen. 

Wydawano ją zazwyczaj w przypadku planowanej wizyty służbowej, wyjazdu 

turystycznego czy też prywatnego. Zezwalała na pobyt w Polsce i w państwach Strefy 
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 Dokumenty - Wiza  narodowa, 

http://www.lwow.msz.gov.pl/pl/informacje_konsularne/wizy/wiza_narodowa_01, [dostęp z dnia: 09.03.2017]. 
62

 W tym dniu zniesiono oficjalnie unijny reżim wizowy dla Ukrainy. Dotyczy to jednak wyłącznie 

wyjazdów w celach turystycznych, bez możliwości wykonywania pracy zarobkowej w trakcie. 
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Schengen w okresie od 90 do 180 dni
63

. Ten rodzaj był wyjątkowo popularny wśród 

turystów z Ukrainy. Ciekawym fenomenem jest to, iż pomimo kryzysu gospodarczego 

spowodowanego poniekąd konfliktem zbrojnym w Donbasie, liczba turystów  

z Ukrainy wzrosła o 28,5% w porównaniu do lat poprzednich. Co prawda, Polska nie 

znajduje się w czołówce państw, będących celem wypraw turystycznych, jednakże 

wciąż pozostaje popularna. Należy jednak zaznaczyć, iż starając się o wizę Schengen 

obywatele Ukrainy często podawali uzasadnienie w postaci np. wizyty u rodziny czy 

działalność kulturową. To również można zaliczyć do szeroko pojętej turystyki. 

Poniżej przedstawiono tabelkę, w której umieszczono dane statystyczne dotyczące 

celu podróży, deklarowanego we wnioskach wizowych, składanych w Konsulacie 

Generalnym RP we Lwowie w latach 2015-2016. 

 

Tab. 5. Typy wydanych wiz ze względu na cel podróży 

 Wartości liczbowe (szt.) Przyrost Udział (%) 

 2015 2016 liczbowy % 2015 2016 

Praca 165 158 256 348 91 190 67% 43,4% 49,7% 

Zakupy i rodziny os. 

przesiedlonych 

81 703 114 699 32 996 24% 21,5% 22,2% 

Biznes 55 350 55 103 -247 0% 14,6% 10,7% 

Działalność kulturalna 17 611 23 304 5 693 4% 4,6% 4,5% 

Na podstawie Karty 

Polaka 

17 851 20 547 2 696 2% 4,7% 4,0% 

Odwiedziny 16 481 20 193 3 712 3% 4,3% 3,9% 

Turystyka 4 014 1 753 - 2 261 - 2% 1,1% 0,3% 

Pozostałe rodzaje 21 987 23 764 1 777 1% 5,8% 4,6% 

Wizy Schengen na 5 lat 4 385 6 492 2 107 48,1% 1,2% 1,3% 

 

Źródło: http://www.lwow.msz.gov.pl/pl/konsulat/statystyki/ 

 

Jak można zauważyć, nastąpił wyjątkowo duży wzrost wniosków, w których 

jako cel podróży zaznaczono podpunkt „praca”. Emigracja zarobkowa wciąż jest 

dominująca wśród obywateli Ukrainy. W porównaniu do roku 2015 nastąpił wzrost aż 

o 67%. Jest to wyjątkowo widoczna różnica. Wskazuje to na najważniejszą motywację 
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 Wiza Schengen" C"-wykaz dokumentów, 

http://www.lwow.msz.gov.pl/pl/informacje_konsularne/wizy/schengen, [dostęp z dnia: 09.03.2017]. 
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większości wyjazdów za granicę.  Na drugim miejscu jest krótkotrwały pobyt na 

terytorium RP w celu dokonania określonych zakupów. Zazwyczaj odbywa się to w 

strefie przygranicznej. Motywacją dla Ukraińców w tym przypadku są promocje na 

produkty żywnościowe w dyskontach spożywczych, takich jak Biedronka. Panuje 

również przekonanie, iż polskie produkty są lepszej jakości, niż ukraińskie. 

Czynnikiem zachęcającym jest też często niższa cena, niż za analogiczny produkt, 

sprzedawany na Ukrainie. 

Obecnie w Polsce stosowana jest uproszczona procedura zatrudniania 

obcokrajowców na stanowiskach, na których brakuje osób chętnych na lokalnych 

rynkach pracy. Zazwyczaj są to miejsca pracy w sektorach usługowym, produkcyjnym 

oraz budowlanym. Uproszczona procedura polega na tym, iż przedsiębiorca planujący 

zatrudnić obcokrajowców składa w najbliższym Powiatowym Urzędzie Pracy 

oświadczenie o zamiarze zatrudnienia takich osób. Taki dokument umożliwia podjęcie 

pracy na okres 6 miesięcy, bez konieczności posiadania odpowiednich zezwoleń,  

o które należy się starać w Urzędach Wojewódzkich. Oświadczenie pracodawcy jest 

zarazem podstawą do uzyskania wizy umożliwiającej wjazd na terytorium RP.  

W ostatnim czasie polskie firmy odnotowują brak chętnych osób do podjęcia pracy, 

zwłaszcza w sektorach usługowych. Od wielu miesięcy bezskutecznie poszukuje się 

pracowników sklepowych, kasjerów czy magazynierów. Firmy działające na polskim 

rynku wykorzystują wszelkie możliwe metody, aby znaleźć osoby, chętne wykonywać 

pracę. Najnowszym pomysłem sieci dyskontów spożywczych Biedronka jest 

skierowanie swojej oferty zatrudnienia do obywateli Ukrainy. W sklepach wyżej 

wymienionej sieci umieszczono ogłoszenia napisane w języku ukraińskim  

o poszukiwaniu pracowników na stanowiska kasjera/sprzedawcy. To wyjątkowo 

specyficzna sytuacja, ponieważ nigdy dotąd żadne z polskich przedsiębiorstw nie 

stosowało takiego chwytu. Z jednej strony świadczy to o niechęci Polaków  

do wykonywania takich zawodów, jednak z drugiej może to doprowadzić do wzrostu 

nienawiści do Ukraińców, zwłaszcza w małych społecznościach. Tą drugą tendencję 

można było zaobserwować na forach internetowych po wyemitowaniu w telewizji 

publicznej reklamy sieci telefonii komórkowej Play z ukraińskim zespołem rockowym 
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Okean Elzy. Nigdy dotąd w polskiej telewizji publicznej nie emitowano reklam  

w języku obcym. Wzburzenie społeczeństwa było bardzo duże, dlatego też wyżej 

opisywany spot reklamowy dosyć szybko zniknął z ekranów
64

. 

 

3. WYBRANE UKRAIŃSKIE ORGANIZACJE POZARZĄDOWE 

DZIAŁAJĄCE W POLSCE 

Z uwagi na wzmożoną migrację obywateli Ukrainy do Polski zauważono 

potrzebę stworzenia organizacji, których najważniejszym zadaniem byłaby ochrona 

praw i interesów Ukraińców zatrudnionych w polskich przedsiębiorstwach. W tym 

celu w 2016 roku utworzono Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników 

Ukraińskich w Polsce. Najważniejsze jego działanie polega na zapobieganiu 

oszustwom, do których posuwają się firmy zarówno polskie, jak i ukraińskie, 

pośredniczące w zatrudnianiu pracowników zza wschodniej granicy
65

. Prowadzi 

również działalność na rzecz znajdywania miejsc pracy dla osób potrzebujących. 

Współpracuje z Narodowym Funduszem Zdrowia, Państwową Inspekcją Pracy, Służbą 

Celną, Izbą Skarbową itp. 

Rola Związku Zawodowego Pracowników Ukraińskich w Polsce jest 

nieoceniona. Z uwagi na znaczący wzrost migracji zarobkowych, ale i również 

większe zainteresowanie ze strony pracodawców polskich, którzy coraz chętniej 

zatrudniają Ukraińców, musiał powstać organ, który zadbałby o interesy takich osób. 

Obywatele Ukrainy chcą pracować w legalny sposób, chcą opłacać należne składki, by 

posiadać opiekę medyczną w sytuacjach kryzysowych. Dotychczas często jednak było 

tak, że większość takich osób nie wiedziała o swoich przywilejach, a także zaletach 

pracy legalnej. Nowa organizacja w takich przypadkach służy pomocą. Na chwilę 

obecną problemem wydaje się być słaby marketing reklamowy. Wciąż znaczna liczba 

Ukraińców mieszkających w Polsce nie wie o istnieniu takiej organizacji.  

Poniższa tabela przedstawia wyniki badań własnych autorki, przeprowadzonych na 
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terenie Dolnego Śląska wśród obywateli Ukrainy pracujących od co najmniej 6 

miesięcy na terenie RP. 

 
Tab.5. Badania ankietowe na temat świadomości istnienia Związku Zawodowego Pracowników Ukraińskich  

w Polsce 

 

 

Gałąź zatrudnienia 

„Czy słyszałaś/słyszałeś o istnieniu Związku 

Zawodowego Pracowników Ukraińskich w Polsce”? 

Tak Nie 

Sektor usługowy 4 46 

Sektor produkcyjny 10 40 

Sektor budowlany 1 49 

Studenci 24 26 

Razem 39 161 

 

Źródło: Badania własne 

Powyższe badania zostały przeprowadzone na grupie 200 obywateli Ukrainy, 

zamieszkujących obecnie Dolny Śląsk, pracujących w 3 najważniejszych sektorach: 

budowlanym, produkcyjnym oraz usługowym. Dodatkowo do badania włączono 

studentów wrocławskich uczelni wyższych. Ankietowanym zadano pytanie: „Czy 

słyszałeś/słyszałaś o istnieniu Związku Zawodowego Pracowników Ukraińskich  

w Polsce?”. Na podstawie uzyskanych wyników, przedstawionych w tabeli, można 

stwierdzić, że świadomość istnienia organu, który może wystąpić w obronie interesów 

wśród Ukraińców w województwie dolnośląskim jest wyjątkowo niska. Jedynie wśród 

studentów sytuacja nie jest jednoznaczna. Spora część żaków wie o istnieniu 

ukraińskiego związku zawodowego i może opowiedzieć o jego działalności. 

Jednoznacznie do popularyzacji Związku w Polsce przyczyniła się emisja 

programu reporterskiego Uwaga! z dnia 2 marca 2017 roku, poświęconego 

problemom Ukraińców, którzy w procesie poszukiwania zatrudnienia w naszym kraju 

napotykają na swojej drodze oszustów
66

. Wniosek na przyszłość wyłania się 

następujący: działalność tego typu organizacji może być wyjątkowo skuteczna, 

jednakże emigranci z Ukrainy mieszkający w Polsce muszą mieć świadomość ich 

istnienia. Większa kampania medialna może być dobrym sposobem na zwiększenie 
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świadomości. Wówczas Ukraińcy pozbędą się uczucia bezsilności i braku ochrony w 

przypadku wystąpienia jakiegokolwiek sporu z pracodawcą. Na chwilę obecną wśród 

nich panuje silne przekonanie o tym, iż pracodawca zawsze ma rację, nawet jeżeli za 

wykonywaną przez siebie pracę nie otrzymują godziwego wynagrodzenia. Nie wiedzą, 

że mogą walczyć o swoje prawa. Nawet więcej, brakuje im świadomości, że 

faktycznie posiadają jakiekolwiek prawa pracownicze. Niestety często jest tak, że 

niektórzy polscy pracodawcy wykorzystują tę niewiedzę. Często zdarza się, że 

ukraińscy pracownicy otrzymują jedynie niewielką część tego, co faktycznie powinni 

otrzymywać za wykonaną przez siebie pracę. 

 

PODSUMOWANIE 

Konkludując można jednoznacznie stwierdzić, że od 2014 roku nastąpiła 

intensyfikacja migracji zarobkowych z terenów Ukrainy do Polski. Stanowczym 

potwierdzeniem powyższej tezy są oficjalne statystyki, prowadzone przez polskie 

urzędy konsularne oraz statystyczne. Pracownicy z Ukrainy są wyjątkowo cenieni 

przez polskich pracodawców, a co za tym idzie, chętnie zatrudniani. Często są 

określani jako pracowici, niewymagający, uczciwi. Najwięcej Ukraińców znajduje 

zatrudnienie w trzech sektorach: usługowym, budowlanym i produkcyjnym. W taki 

sposób wypełnia się luka, powstała na skutek masowych migracji Polaków 

wykonujących tego typu zawody do krajów Europy Zachodniej. Zdobycie siły 

roboczej to pierwszy krok. Kolejnym powinno być zachęcenie takich osób do 

pozostania w Polsce na dłuższy okres. Z tym wiąże się umożliwienie sprowadzenia 

najbliższych rodzin. W ostatnich dniach w ukraińskich mediach pojawiła się 

informacja odnośnie tego, iż ukraińskie rodziny w Polsce zostaną objęte programem 

socjalnym Rodzina 500+
67

. Dotyczy to osób, które przebywają na terytorium Polski na 

podstawie karty stałego pobytu czy na podstawie karty czasowego pobytu z prawem 

do wykonywania pracy. Warunkiem jest, by dzieci takich osób również przebywały w 

granicach RP. Jest to bardzo istotny krok zachęcający Ukraińców do stałego osiedlania 

się w Polsce. Z drugiej zaś strony niewykluczony jest wzrost postaw 
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dyskryminacyjnych wśród Polaków. Do tego przyczyniają się reklamy w mediach 

publicznych, których przykłady zostały opisane w niniejszym tekście. Biorąc pod 

uwagę dotychczas poczynione obserwacje można wysnuć wniosek, iż tendencja 

migracyjna w celach zarobkowych Ukraińców do Polski utrzyma się w najbliższej 

przyszłości. Stosunkowo liberalna polityka zatrudniania takich osób, prowadzona 

obecnie przez polski rząd, jest wyjątkowo skuteczną zachętą dla poszukujących źródeł 

zarobku. Na nowo zapełniane są nisze, powstałe po wyjazdach Polaków na Zachód. 

Znika problem wielomiesięcznych poszukiwań pracowników do firm budowlanych, 

sklepów, hoteli, restauracji itp. Korzyści są obopólne. Dopóki brane pod uwagę są 

jedynie kwestie ekonomiczne, bez zagłębiania się w historyczne animozje i niesnaski, 

oba narody mogą wyciągnąć z zaistniałej sytuacji jedynie korzyści. Ukraińcy zarabiają 

środki na życie i na utrzymanie swoich rodzin, natomiast Polacy uzyskują sumiennych 

i pracowitych pracowników, na których można polegać. Jest nadzieja, iż taka sytuacja 

utrzyma się również w przyszłości. 
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EMIGRATION FOR ECONOMIC REASONS OF CITIZENS OF UKRAINE 

TO POLAND IN 2014-2017 YEARS. THE LEGAL AND ECONOMIC 

ASPECTS 

 

Abstract: From the moment of an outbreak of war on Donbas we are watching much 

increasing the number of paid migrants from areas of Ukraine to Poland.This process 

has its both positive and negative sides. In the present article the author will make the 

attempt of analysis of the legal and economic aspects of this new phenomenon.  

 

Keywords: paid migration, Ukraine, Donbas, employment, Poland 
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Tomasz Szyszlak
68

 

 

IMIGRANCI Z UKRAINY – WYZWANIE DLA POLSKIEGO SYSTEMU 

BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO 

 

Streszczenie: Głównym celem niniejszego rozdziału jest ukazanie współczesnej 

imigracji z Ukrainy jako wyzwania dla systemu bezpieczeństwa narodowego 

Rzeczypospolitej Polskiej. Autor przybliża definicje systemu bezpieczeństwa 

narodowego, proponując własne ujęcie. Przedmiotem szczegółowej analizy są szanse  

i zagrożenia związane z obecnością imigrantów z Ukrainy dla systemu bezpieczeństwa 

politycznego (korupcja, obywatelstwo), systemu bezpieczeństwa i porządku 

publicznego (przekraczanie granicy państwowej, przestępczość) oraz systemu 

bezpieczeństwa społecznego (oświata, szkolnictwo wyższe, związki zawodowe, polityka 

prorodzinna). Autor konstatuje, że ze względu na niski poziom dystansu kulturowego 

pomiędzy Polakami i Ukraińcami obecność tych ostatnich stanowi raczej szansę, a nie 

zagrożenie. 

 

Słowa kluczowe: imigranci z Ukrainy, Polska, system bezpieczeństwa narodowego, 

bezpieczeństwo polityczne, bezpieczeństwo i porządek publiczny, bezpieczeństwo 

społeczne 

 

WSTĘP 

Choć zainteresowanie nauk społecznych migracjami stanowi rzecz naturalną, to 

na gruncie stanowiących ich immamentną część nauk o bezpieczeństwie studia nad 

przedmiotowym zjawiskiem nie doczekały się dostatecznego umocowania. Jak 

możemy przeczytać w jednym z podręczników z zakresu nauk o bezpieczeństwie: 

Migracje mogą stanowić zagrożenie dla ludności i rządów zarówno w państwach 

pochodzenia migrantów, jak i w państwach ich przyjmujących, a także dla stosunków 

pomiędzy oboma takimi państwami. Bywają czasem czynnikiem umiędzynarodowienia 

wojen domowych oraz rozprzestrzeniania waśni etnicznych i ludowych zamieszek  
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z państwa do państwa. Mogą same być źródłami konfliktów, w tym nawet regularnych 

wojen pomiędzy państwami. Zdarza się też, że migracje sprzyjają rozwojowi 

terroryzmu, stają się przyczyną trudności gospodarczych czy zaostrzają konkurencję  

o dobra, których państwo nie ma pod dostatkiem – czy to miejsca pracy, czy socjalne 

lokale mieszkalne. Mogą wreszcie osłabiać istniejące w krajach przyjmujących 

migrantów struktury władzy i instytucje, a także tożsamość kulturową i spójność 

społeczną
69

. 

Minione stulecie stało się okresem migracji, zaś państwa Starego Kontynentu 

stały się krajami imigracyjnymi, które zaczęły przyjmować cudzoziemców wraz ze 

wszystkimi tego konsekwencjami. Proces ten nie ominął również Polski. Co prawda 

najpoważniejsze ruchy migracyjne nastąpiły w naszym kraju w latach 40. XX w., to 

praktycznie na przestrzeni całego stulecia w mniejszym lub większym stopniu 

mieliśmy z nimi do czynienia. Nowy wiek rozpoczął się dla naszego państwa od 

negocjacji przedakcesyjnych i przystąpienia do Unii Europejskiej w 2004 r. Na 

przestrzeni tych kilkunastu już lat dość spora grupa – choć nie sprecyzowana 

jednoznacznie – opuściła Polskę w poszukiwaniu lepszych perspektyw w zachodniej 

części Europy. Efektem było zmniejszenie bezrobocia i w sytuacji rozwoju 

gospodarczego – konieczność znalezienia siły roboczej poza krajem. W sposób 

naturalny zaczęto spoglądać na państwa za naszą wschodnią granicą, szczególnie zaś 

na Ukrainę. 

Stosując typologię Thomasa H. Eriksena wychodźcy z Ukrainy stanowią 

doskonały przykład mniejszości imigranckiej: są zintegrowani z wolnorynkowym 

systemem produkcji i konsumpcji, zajmują zazwyczaj niską pozycję w strukturach 

podziału pracy, stanowiąc rezerwową siłę roboczą, importowaną w sytuacji 

zwiększonego zapotrzebowania na nią i najchętniej wydalaną w okresie recesji. Mają 

oni co prawda pewne interesy polityczne, ale rzadko dochodzi z ich strony do żądań  

autonomii, koncentrują uwagę na relacjach z grupą dominującą i zagadnieniach 

kulturowych
70

. 

 

                                                 
69

 S. Bali, Ruchy ludności, [w:] Studia bezpieczeństwa, red. P. D. Williams, Kraków 2012, s. 474. 
70

 T. H. Eriksen, Etniczność i nacjonalizm. Ujęcie antropologiczne, Kraków 2013, s. 196-206. 



49 

 

Celem niniejszego opracowania jest zwrócenie uwagi na szanse i zagrożenia dla 

systemu bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej w związku obecnością 

imigrantów z Ukrainy. Postawiono hipotezę badawczą, że praktycznie dla każdego  

z zasadniczych podsystemów w systemie bezpieczeństwa narodowego posiadacze 

paszportów z tryzubem w naszym kraju będą stanowić wyzwanie, przy czym 

największe i najbardziej różnorodne dla systemu bezpieczeństwa społecznego. Wynika 

to ze specyfiki badanej materii i faktu, że wychodźcy z Ukrainy przyjeżdżają do Polski 

przede wszystkim w celach ekonomicznych i na czas określony. Z tego względu,  

a także z powodu na ograniczenia techniczne – poza wspomnianym systemem 

bezpieczeństwa społecznego – skupiono się na systemach bezpieczeństwa 

politycznego oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego. 

 

1. DEFINIOWANIE SYSTEMU BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO 

Jak zauważa Eugeniusz Zabłocki, termin „system bezpieczeństwa narodowego” 

definiuje się w różny sposób, ale nie chodzi przy tym o poważne odmienności natury 

merytorycznej, a raczej redakcyjne
71

. Nie mamy do czynienia z pojęciem 

normatywnym, dlatego też odpowiedź na pytanie, czym jest „system bezpieczeństwa 

narodowego”, znajdziemy m.in. w „Słowniku terminów z zakresu bezpieczeństwa 

narodowego”. Jest to zatem skoordynowany wewnętrznie zbiór elementów 

organizacyjnych, ludzkich i materiałowych, ukierunkowanych na przeciwdziałanie 

wszelkim zagrożeniom państwa, a w szczególności politycznym, gospodarczym, 

psychospołecznym, ekologicznym i militarnym
72

. 

Dla Zdzisława Nowakowskiego, Hieronima Szafrana i Roberta Szafrana jest to  

z kolei ogół celów zabezpieczenia interesów narodowych i powiązanych ze sobą 

organów administracji publicznej oraz organizacji państwowych, społecznych  

i innych, wraz z ich siłami i środkami, a także stowarzyszeń obywateli, uczestniczących 

w tworzeniu bezpieczeństwa narodowego zgodnie z Konstytucją oraz z założeniami 

koncepcyjnymi i normami prawnymi, regulującymi relacje w sferze bezpieczeństwa
73

. 
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Charakteryzowanie systemu bezpieczeństwa narodowego niezwykle często 

zaczyna się i kończy na przywołaniu definicji, która po raz pierwszy pojawiła się  

w „Strategii Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej” sprzed dekady. 

Ujmuje ona system bezpieczeństwa narodowego przez pryzmat umiejscowionych  

w niej instytucji, a nie w sposób systemowy. To podmiotowe rozumienie – zgodnie  

z pkt. 83 Strategii – wyróżnia wszystkie odpowiedzialne za bezpieczeństwo w świetle 

Konstytucji RP i właściwych ustaw organy oraz instytucje należące do władz 

ustawodawczych, wykonawczych i sądowniczych, w tym Parlament, Prezydent RP, Rada 

Ministrów i centralne organy administracji rządowej. Obok nich wspomina się  

o kluczowym znaczeniu sił zbrojnych, a także służbach i instytucjach rządowych 

zobowiązanych do zapobiegania i przeciwdziałania zagrożeniom zewnętrznym, 

zapewnienia bezpieczeństwa publicznego, prowadzenia działań ratowniczych oraz 

ochrony ludności i mienia w sytuacjach nadzwyczajnych, ponadto w mniejszym zakresie 

– samorządy terytorialne i inne podmioty, w tym producenci uzbrojenia
74

. 

Tym samym wyróżnia się trzy podstawowe podsystemy systemu 

bezpieczeństwa narodowego, a mianowicie kierowania obronnością, militarny oraz 

pozamilitarny. W moim przekonaniu takie rozumienie podkreśla, że aspekt obronny 

jest kluczowy dla systemu bezpieczeństwa narodowego, co nie ma współcześnie 

uzasadnienia. 

Warto jednak zaznaczyć, że można spotkać się także z ujęciem funkcjonalnym, 

m.in. w definicji Konstantego A. Wojtaszczyka. Przez funkcje systemu 

bezpieczeństwa narodowego rozumieć należy jakiekolwiek działanie przyczyniające 

się do zachowania funkcjonalności i skuteczności systemu w perspektywie 

długookresowej. Wyróżnia się przy tym funkcję regulacyjną, a więc sterowanie 

procesami bezpieczeństwa według reguł przyjętych w danym systemie, funkcję 

mediacyjną, związaną z zażegnywaniem konfliktów międzygrupowych, funkcję 

adaptacyjną, przejawiającą się choćby w rozwoju instytucji bezpieczeństwa, i na 

koniec funkcję innowacyjną, polegającą na wprowadzaniu do systemu nowych reguł  

i mechanizmów działania
75

. 
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W niniejszej pracy system bezpieczeństwa narodowego rozpatruję przez 

pryzmat ujęcia przedmiotowego. W moim przekonaniu jest to zatem jeden z 

fundamentalnych podsystemów systemu społecznego, w którego spektrum 

zainteresowania znajduje się zapewnienie szeroko rozumianego bezpieczeństwa. 

Nawiązując do zaproponowanego przez autorów szkoły kopenhaskiej podziału na 

obszary bezpieczeństwa
76

 można zauważyć, że system bezpieczeństwa narodowego 

składa się z konstruujących go elementów-podsystemów: systemu bezpieczeństwa 

militarnego, systemu bezpieczeństwa i porządku publicznego, systemu bezpieczeństwa 

politycznego, systemu bezpieczeństwa społecznego, systemu bezpieczeństwa 

kulturowego, systemu bezpieczeństwa ekonomicznego, systemu bezpieczeństwa 

żywnościowego, systemu bezpieczeństwa ekologicznego itd. Wszystkie te elementy są 

ze sobą powiązane wzajemnymi relacjami współzależności i współdziałania. Jeżeli nie 

ma wątpliwości, że dany problem znajduje się w sferze odpowiedzialności jednego z 

powyższych podsystemów, nie oznacza to, że do zajęcia się nim nie będzie rościć 

sobie prawa również inny z podsystemów. Pojawiają się zatem również relacje 

rywalizacji. Wspólne dla wspomnianych podsystemów będą ponadto naczelne 

instytucje władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej, wyznaczające ich 

podstawowe kierunki funkcjonowania. 
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Wykres 1. Wzajemne korelacje pomiędzy podsystemami w systemie bezpieczeństwa narodowego 

 

 

Legenda: A, B, C – podsystemy systemu bezpieczeństwa narodowego; pole zakreskowane – podsystem 

kierowania systemem bezpieczeństwa narodowego 

 

Źródło: opracowanie własne 

 

Powyższy punkt widzenia został zilustrowany za pomocą wykresu. System 

bezpieczeństwa narodowego funkcjonuje w pewnej rzeczywistości społecznej. 

Literami „A”, „B” oraz „C” oznaczono reprezentatywne podsystemy systemu, np. 

system bezpieczeństwa politycznego, system bezpieczeństwa społecznego i system 

bezpieczeństwa ekonomicznego. Ponieważ dana problematyka może znajdować się w 

spektrum zainteresowań nie tylko jednego podsystemu – odzwierciedlono taką 

sytuację na wykresie. Częścią wspólną dla całego systemu bezpieczeństwa 

narodowego są naczelne instytucje władzy ustawodawczej, wykonawczej i 

sądowniczej, kreujące podstawy funkcjonowania podsystemów – podsystem 

kierowania. 

 

2. WYZWANIA CZYLI SZANSE I ZAGROŻENIA 

Punktem wyjścia do rozważań w tej części pracy stanowią dla mnie 

słownikowe definicje innych kluczowych terminów: „wyzwanie”, „szansa” i 

„zagrożenie”. Zgodnie ze „Słownikiem języka polskiego” „wyzwanie” to trudne 

zadanie, nowa sytuacja itp. wymagające od kogoś wysiłku, poświęcenia itp., będące 
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sprawdzianem czyjejś wiedzy, odporności itp.
77

. Według Eugeniusza i Macieja 

Nowaków „wyzwania” są dynamicznym procesem, charakteryzującym się brakiem 

jasności co do oceny zjawisk, zdarzeń i skutków, które mogą spowodować. Analizując 

problem należy ocenić, czy pochodną będą szanse, czy też raczej zagrożenia. Dlatego 

też „wyzwanie” jest terminem prymarnym i nadrzędnym wobec sekundarnych i 

podrzędnych „szans” i „zagrożeń”, odnosząc się przy tym do wszelkich bieżących i 

prognozowanych sytuacji
78

. „Wyzwaniem” w systemie bezpieczeństwa narodowego 

będzie zatem wszystko, co istnieje i co może mieć miejsce w przyszłości, co 

podsystem kierowania musi brać pod uwagę jako determinantę zmian w systemie 

rozumianym jako całość lub też w poszczególnych jego podsystemach. 

„Słownik języka polskiego” definiuje „szansę” jako możliwość powodzenia  

w jakiejś sprawie lub zaistnienia jakichś pożądanych okoliczności
79

. Jak zauważają 

Nowakowie wyzwanie rozpatrywane w systemie wartości, interesów, zamiarów  

i celów działania przybiera wartość pozytywną, stając się szansą. Szansa sprzyja 

rozwojowi i tworzeniu nowych kierunków aktywności społecznej oraz stwarza 

możliwość osiągnięcia sukcesu rozumianego jako rozwój
80

. 

I w końcu „zagrożenie”. Według „Słownika języka polskiego” jest to sytuacja 

lub stan, które komuś zagrażają lub w których ktoś czuje się zagrożony; też: ktoś, kto 

stwarza taką sytuację
81

. Zgodnie z opisem Sławomira Zalewskiego zagrożenia 

identyfikowane są z punktu widzenia zjawisk niepożądanych dla państwa, będącego 

strukturą instytucjonalną – funkcjonowania jego organów w kontekście reguł na jakich 

się ono opiera, ich wystarczalności z punktu widzenia zagwarantowania państwu 

możliwości skutecznego działania na rzecz rozpoznawania zagrożeń, bądź ich 

zwalczania w relacjach zewnętrznych i wewnętrznych
82

. 

Stosując typologizację Leszka F. Korzeniowskiego możemy wyróżnić 

zagrożenia o charakterze obiektywnym (realne zagrożenia ze strony przyrody 

ożywionej i nieożywionej, artefaktów, jak również człowieka i jego organizacji) bądź 
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subiektywnym (poczucie bezpieczeństwa przez podmiot lub system), wewnętrznym 

(naruszającym stabilne i harmonijne funkcjonowanie wewnątrz podmiotu czy 

systemu) lub zewnętrznym (to samo, tylko że ze strony innych podmiotów), 

abstrakcyjnym (przeciętnie stale występującym w określonych sytuacjach) albo 

konkretnym (występującym realnie w danej sytuacji), potencjalnym (odnoszącym się 

do rzeczywistego, ale biernego oddziaływania, potencjalnie możliwego do zaistnienia) 

czy też aktywnym (odnoszącym się do rzeczywistego i czynnego oddziaływania, które 

zagraża podmiotowi), statycznym (siła oddziaływania jest nieaktywna lub mniejsza od 

potencjału systemu przeciwdziałania) bądź dynamicznym (oddziaływanie jest czynne  

i na tyle silne, że powoduje niepożądane zmiany), i na koniec – indywidualnym 

(odnoszącym się do jednostki) czy też grupowym (powszechnym, których 

oddziaływanie skierowane jest do wielu osób)
83

. 

 

3. IMIGRANCI Z UKRAINY W POLSCE 

Wśród cech charakteryzujących współczesne migracje do Polski należy 

podkreślić bliskość geograficzną pomiędzy państwem pochodzenia migrantów  

a naszym krajem, co niejednokrotnie idzie w parze z niewielkim poziomem dystansu 

kulturowego. Od ćwierćwiecza dominują przepływy migracyjne z obszaru byłego 

Związku Radzieckiego, z czego wyraźnym liderem jest Ukraina, kolejne zaś miejsca 

zajmują inni nasi wschodni sąsiedzi – Białoruś i Rosja. Co ciekawe w tym ostatnim 

przypadku w dużej części nie są to osoby o rosyjskim pochodzeniu etnicznym, ale 

Czeczeni. 

Genezy współczesnych przepływów migracyjnych z Ukrainy do Polski 

upatrywać należy w liberalizacji polityki paszportowej na przełomie lat 80. i 90. XX 

w. zarówno w ZSRR, jak i innych krajach demokracji ludowej. Tylko w 1988 r. 

mieszkańcom Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej wydano 360 tys. 

paszportów z odpowiednimi wizami wyjazdowymi, w kolejnym roku – 1,5 mln, zaś  

w latach 1990-91, a więc jeszcze przed upadkiem federacji radzieckiej – 2-2,3 mln.  

W 1993 r. ukraińskie władze zniosły obowiązek rejestracji zezwoleń na wyjazd poza 
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terytorium kraju, dlatego też dla okresu następującego dysponujemy jedynie 

szacunkami dotyczącymi wielkości i kierunków ruchów migracyjnych ukraińskich 

obywateli, jednoznacznie wskazującymi wzrost dynamiki migracji
84

. Trzeba 

podkreślić, że na taki stan rzeczy wpływ miała również zmiana metodologii 

statystycznej, gdyż do końca 1991 r. przepływy migracyjne pomiędzy radzieckimi 

republikami związkowymi traktowane były w kategoriach wewnętrznych. Do dzisiaj 

najpopularniejszym wśród Ukraińców krajem wyjazdowym jest Federacja Rosyjska
85

. 

Nie mniej zainteresowanie Polską jako kierunkiem migracji od początku było 

ponad przeciętne. Związane to było z rozwojem handlu przygranicznego. Wśród 

czynników zachęcających obywateli Ukrainy do wyboru naszego państwa jako 

kierunku migracji dłuższych niż dominujące krótkookresowe czy wręcz wahadłowe 

(przekraczanie granicy w obydwu kierunkach najczęściej tego samego dnia) można 

podkreślić bliskość geograficzną, a w konsekwencji niskie koszty wyjazdu, a ponadto 

niewielki poziom dystansu kulturowego pomiędzy dwoma społeczeństwami. 

Posiadacze paszportów z tryzubem stali się nie tylko największą grupą cudzoziemską 

w Polsce, ale również najliczniejszą grupą obcokrajowców podejmujących pracę. Pod 

koniec lat 90. XX w. i na początku pierwszej dekady obecnego stulecia wydawano im 

średnio ok. 2,5 tys. zezwoleń na pracę rocznie, ale trzeba podkreślić, że jeszcze przed 

przystąpieniem Polski do strefy Schengen szacowano skalę obywateli Ukrainy 

zatrudnionych w szarej strefie nawet na kilkaset tysięcy osób
86

. 

Niewątpliwie przepływy migracyjne z Ukrainy do Polski wzrosły po wybuchu 

wojny w Donbasie i pogorszeniu sytuacji ekonomicznej społeczeństwa ukraińskiego, 

ale – co warte podkreślenia – nie dostrzeżono zwiększonych wyjazdów do innych 
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państw Unii Europejskiej. Do tej pory przeważająca część poszukująca zatrudnienia 

poza granicami Ukrainy kierowała się do wielkich aglomeracji miejskich w Rosji. Jak 

w 2014 r. można było przeczytać w raporcie Narodowej Akademii Nauk Ukrainy  

w Rosji miało pracować ok. 2 mln Ukraińców, we Włoszech i w Stanach 

Zjednoczonych – po pół miliona, w Polsce – 450 tys., kolejne 250 tys. w Hiszpanii  

i 150 tys. w Czechach. Od tego czasu nastąpił masowy odpływ ukraińskich 

imigrantów zarobkowych z Rosji
87

. 

Cechą dystynktywną ukraińskich imigrantów na tle innych imigrantów  

z obszaru postradzieckiego są realne możliwości dywersyfikacji wychodźców 

zarobkowych. Dzięki wprowadzeniu bardzo liberalnych przepisów dotyczących 

podejmowania przez wybrane grupy obcokrajowców legalnej pracy w Polsce pod 

koniec ubiegłego roku 103 tys. ukraińskich obywateli posiadało ważne karty pobytu, 

zaś w całym 2016 r. zarejestrowano 1263tys. oświadczeń uprawniających Ukraińców 

do podjęcia pracy krótkoterminowej. Dla porównania w przeciągu 2015 r. 

zarejestrowano ich 762 tys., zaś rok wcześniej – 218 tys. Ten krótkoterminowy 

charakter pracy oznacza, że w ubiegłym roku jednocześnie na terenie Polski nie 

przebywało więcej, aniżeli pół miliona Ukraińców
88

. Właśnie możliwość podjęcia 

legalnego zatrudnienia może być wciąż magnesem przyciągającym obywateli naszego 

południowo-wschodniego sąsiada do wyboru Polski po zniesieniu obowiązku 

wizowego do strefy Schengen, ale część może wybrać inne kierunki, gdzie oferowane 

są wyższe zarobki i istnieje zapotrzebowanie na tanich gastarbeiterów (Czechy, 

Niemcy, Włochy)
89

. 
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4. WYZWANIA DLA SYSTEMU BEZPIECZEŃSTWA POLITYCZNEGO 

Chociaż teoretycy nauk o bezpieczeństwie zaliczają zjawisko korupcji do 

bezpieczeństwa społecznego
90

, pozwolę sobie nie zgodzić się z takim punktem 

widzenia. W moim odczuciu jest to nade wszystko zjawisko polityczne, a jego 

występowanie świadczy o słabości instytucji państwa, choć także w przemożny sposób 

wpływa na poczucie sprawiedliwości społecznej. Poprzez korupcję rozumieć należy 

nadużywanie zajmowanego stanowiska publicznego (politycznego, urzędniczego, 

prawniczego, nauczycielskiego itd.) dla uzyskiwania prywatnych korzyści (łapówki, 

nienależne korzyści lub jej obietnice). 

Zjawiskiem korupcji zajęto się szczególnie silnie w przeciągu ostatnich dwóch 

dekad, zarówno na forum międzynarodowym, jak i krajowym. W 1999 r. państwa 

członkowskie Rady Europy przyjęły w Strasbourgu dwa dokumenty: w styczniu 

„Prawnokarną konwencję o korupcji”, która obowiązuje w Polsce od kwietnia 2003 

r.
91

, natomiast w listopadzie – „Cywilnoprawną konwencję o korupcji”, ważna w 

Polsce od listopada 2003 r.
92

. Z kolei w październiku 2003 r. Zgromadzenie Ogólne 

Narodów Zjednoczonych przyjęło „Konwencję Narodów Zjednoczonych przeciwko 

korupcji”, jaka jest aktem obowiązującym w kraju od października 2006 r.
93

. 

Choć już wcześniej zjawisko korupcji było w naszym kraju penalizowane, to 

jednak wyrazem poważniejszego zajęcia się tematem na forum wewnętrznym jest 

powstanie w 2006 r. Centralnego Biura Antykorupcyjnego w charakterze służby 

specjalnej
94

, do czego walnie przyczyniła się tzw. afera Rywina oraz obietnice 

wyborcze składane w 2005 r. przez partie opozycyjne wobec rządzącego obozu 

postkomunistycznego – Platformę Obywatelską oraz Prawo i Sprawiedliwość. Należy 

zauważyć, że od czasu wspomnianej tzw. afery Rywina w polskim systemie prawnym 

zaczął być wykorzystywany instrument komisji śledczej, a więc specjalnej komisji 

sejmowej o uprawnieniach prokuratorskich, powołanej do zbadania określonej sprawy. 

Efektem jest spadek zajmowanego przez nasz kraj miejsca w przygotowywanym 
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corocznie przez Transparency International Indeksie Percepcji Korupcji – w roku 

bieżącym 29 miejsce na 176 państw poddanych badaniom
95

. 

Poza wspomnianym Centralnym Biurem Antykorupcyjnym w skład systemu 

bezpieczeństwa politycznego wchodzą inne instytucje, w których spektrum 

zainteresowania znajduje się zjawisko korupcji. W tym kontekście wspomnieć należy 

o policji, zaś w jej strukturze o działających w Komendzie Głównej Policji Biurze 

Spraw Wewnętrznych (korupcja w szeregach policji)
96

 oraz w ramach Biura Spraw 

Kryminalnych – Wydziale do walki z korupcją. Inną instytucją z mocy prawa 

erygowaną m.in. w celu rozpoznawania, zapobiegania i wykrywania przestępstw 

korupcji osób pełniących funkcje publiczne jest inna służba specjalna, a mianowicie 

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Należy także wspomnieć o Najwyższej Izbie 

Kontroli, której działania w zakresie przeciwdziałania korupcji mają charakter przede 

wszystkim prewencyjny, znajdujący odzwierciedlenie w prowadzonych kontrolach. 

Wiele ministerstw i centralnych urzędów administracji rządowej posiada wydzielone 

komórki zajmujące się zjawiskiem korupcji, m.in. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych 

i Administracji, Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, 

czy Ministerstwo Zdrowia, zaś przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów od 2003 r. 

funkcjonuje Pełnomocnik Rządu do Spraw Zwalczania Nieprawidłowości 

Finansowych na Szkodę Rzeczypospolitej Polskiej lub Unii Europejskiej
97

. 

W interesującym nas kontekście imigracji z Ukrainy ze zjawiskiem korupcji 

mieliśmy, mamy bądź potencjalnie możemy mieć do czynienia w kontekście 

wydawania wiz krajowych i wiz Schengen, a także Kart Polaka, kontroli na granicach 

państwowych, czy też uzyskiwania zezwolenia na pracę bądź oświadczeń pracodawcy 

o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi. Nie bez znaczenia jest również fakt, że 

we wspomnianym aktualnym Indeksie Percepcji Korupcji Ukraina znalazła się na  
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131 miejscu, tak więc Ukraińcy są w większym stopniu gotowi ponieść dodatkowe 

koszty związane z podjęciem migracji i funkcjonowaniem również w Polsce. 

Latem 2012 r. na światło dzienne wyszły nieprawidłowości związane  

z przyznawaniem wiz w Konsulacie Generalnym RP w Łucku. Z placówki zostali 

odwołani wszyscy urzędnicy konsularni, którzy odpowiadali za przyznawanie wiz, 

m.in. ze względu na stosowanie nieuzasadnionych preferencji dla części 

interesariuszy. Ponadto ze strony ukraińskiej policji granicznej pojawiły się 

oskarżenia, że w łuckim Konsulacie Generalnym RP działała zorganizowana grupa, 

która trudniła się m.in. nielegalnym wydawaniem wiz prostytutkom
98

. 

Obywatele Ukrainy, podobnie jak posiadacze paszportów białoruskich, 

gruzińskich, mołdawskich, ormiańskich i rosyjskich, mogą podejmować pracę  

w każdej branży bez obowiązku uzyskiwania zezwolenia na pracę w okresie do  

6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy. Zatrudnienie takie odbywa się na 

podstawie oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi złożonego 

przez polskiego pracodawcę i zarejestrowanego w powiatowym urzędzie pracy. Druk 

oświadczenia, jak również procedura jego zarejestrowania – w odróżnieniu od 

zezwolenia na pracę – są bezpłatne, zaś pobieranie jakiejkolwiek opłaty przez 

kogokolwiek z tego tytułu nie ma podstaw prawnych. Stosowna adnotacja znajduje się 

na formularzu oświadczenia w języku polskim oraz językach urzędowych państw, 

których obywatele mogą podjąć pracę w Polsce na jego podstawie. 

Innym istotnym zagadnieniem z punktu widzenia systemu bezpieczeństwa 

politycznego kraju jest obywatelstwo. Biorąc pod uwagę potrzeby polskiego rynku 

pracy można byłoby się zastanowić nad liberalizacją przepisów dotyczących 

przyznawania obywatelstwa Rzeczypospolitej Polskiej. Obywatelstwo jest bowiem – 

jak zauważa Magdalena Lesińska – najważniejszą instytucją w procesie inkluzji 

politycznej imigrantów. Wiąże się bowiem z posiadaniem pełni praw w każdym 

wymiarze życia, łatwiejszego dostępu do rynku pracy, co wiąże się w praktyce  

z większymi możliwościami znalezienia satysfakcjonującego zatrudnienia,  
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a w konsekwencji uzyskaniem wyższego statusu społecznego i ekonomicznego  

w porównaniu z nieobywatelami. Proces naturalizacji ma kluczowe znaczenie  

z punktu widzenia bezpieczeństwa personalnego, gdyż eliminuje dyskomfort 

generowany przez procedury administracyjne związane z przedłużaniem pobytu czy 

uzyskiwaniem wizy
99

. Instytucja obywatelstwa ma ponadto wpływ na bezpieczeństwo 

narodowe, gdyż tworzy „społeczną tożsamość, w sensie więzi lojalności  

i przynależności oraz dostarcza środków do przetrwania wspólnoty w postaci 

obowiązkowej służby wojskowej czy płacenia podatków. W zamian wspólnota 

polityczna przyznaje prawa i przywileje członkom swej społeczności. W ten sposób 

poprzez instytucje obywatelstwa wspólnota reprodukuje się, bez niego byłaby ona 

pozbawiona wewnętrznych podstaw do rozwoju i przetrwania zewnętrznych 

konfliktów”
100

. 

W obliczu znacznego złagodzenia reżimu wizowego dla ukraińskich obywateli 

przy wjeździe do państw strefy Schengen możliwość legalnego zatrudnienia  

i nieznaczny dystans kulturowy w stosunku do społeczeństwa większościowego, mogą 

okazać się niewystarczającymi argumentami za wyborem Polski jako docelowego 

kraju emigracji. Stąd też warte rozważenia jest wprowadzenie uproszczonej procedury 

ubiegania się o polskie obywatelstwo dla wszystkich, którzy zostali go pozbawieni po 

1939 r. oraz ich potomków. W ten sposób kilka milionów mieszkańców zachodnich 

obwodów Ukrainy, ale również części Białorusi i Litwy mogłoby wystąpić o uznanie 

za obywatela Rzeczypospolitej Polskiej
101

. 

Obecnie obowiązują normy ustawy o obywatelstwie polskim z 2009 r., zgodnie 

z którymi obywatelstwo można uzyskać z mocy prawa (przez urodzenie lub w wyniku 

repatriacji), poprzez nadanie, poprzez uznanie, albo też poprzez przywrócenie (art. 4). 

Uzyskanie polskiego obywatelstwa nie oznacza konieczności zrzeczenia się 
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obywatelstwa już posiadanego, z tym że obywatel polski nie może wobec władz 

Rzeczypospolitej Polskiej powoływać się ze skutkiem prawnym na posiadane 

równocześnie obywatelstwo innego państwa i na wynikające z niego prawa  

i obowiązki (art. 3). Z punktu widzenia imigrantów najczęściej stosowaną jest 

procedura uznania przez wojewodę za obywatela polskiego w sytuacji, kiedy 

cudzoziemiec zna język polski, nie stanowi zagrożenia dla obronności lub 

bezpieczeństwa państwa albo ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego, a także 

spełnia jedno z poniższych kryteriów: a) przebywa nieprzerwanie na terytorium kraju 

od co najmniej 3 lat na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt 

rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej lub prawa stałego pobytu, który 

posiada w Rzeczypospolitej Polskiej stabilne i regularne źródło dochodu oraz tytuł 

prawny do zajmowania lokalu mieszkalnego; b) przebywa nieprzerwanie na 

terytorium kraju co najmniej od 2 lat na podstawie zezwolenia na pobyt stały, 

zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej lub prawa stałego 

pobytu, a zarazem od co najmniej 3 lat pozostaje w związku małżeńskim zawartym z 

obywatelem polskim lub też nie posiada żadnego obywatelstwa; c) przebywa 

nieprzerwanie na terytorium kraju co najmniej od 2 lat na podstawie zezwolenia na 

pobyt stały, które uzyskał w związku z posiadaniem statusu uchodźcy; d) przebywa  

nieprzerwanie i legalnie na terytorium kraju co najmniej od 10 lat, a jednocześnie 

posiada zezwolenie na pobyt stały, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego 

Unii Europejskiej lub prawo stałego pobytu, zaś w Polsce posiada stabilne i regularne 

źródło dochodu oraz tytuł prawny do zajmowania lokalu mieszkalnego; e) przebywa 

nieprzerwanie na terytorium kraju co najmniej od roku na podstawie zezwolenia na 

pobyt stały, które uzyskał w związku z polskim pochodzeniem lub posiadaną Kartą 

Polaka (art. 30-31)
102

. 
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5. WYZWANIA DLA SYSTEMU BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU 

PUBLICZNEGO 

Zagadnieniem leżącym na styku zainteresowania systemów bezpieczeństwa 

politycznego (kwestia integralności terytorialnej jako wartości konstytucyjnej) oraz 

bezpieczeństwa i porządku publicznego będzie ochrona granic państwowych, kontrola 

ruchu granicznego oraz zapobieganie i przeciwdziałanie nielegalnej migracji. Wśród 

organów państwa powołanych w tym zakresie kluczową rolę odgrywać będzie Straż 

Graniczna, która jest formacją typowo policyjną. Z innej jeszcze strony specyfika 

granicy bez wątpienia predestynuje, aby problematykę tę umiejscowić w systemie 

bezpieczeństwa ekonomicznego. W ujęciu instytucjonalnym najważniejszą rolę w tym 

zakresie należy przypisać wchodzącym w skład Krajowej Administracji Skarbowej 

urzędom celno-skarbowym. 

Na skutek wydarzeń z początku 2014 r., kiedy na wschodzie Ukrainy doszło do 

destabilizacji oraz w konsekwencji przejęcia władzy przez separatystów, działania 

Straży Granicznej zostały skoncentrowane przede wszystkim na granicy polsko-

ukraińskiej, poprzez przesunięcie 400 funkcjonariuszy oraz 500 w odwodzie gotowych 

do użycia w razie zaistniałej konieczności. Oznacza to, że spośród 10 tys. 

funkcjonariuszy polskiej policji granicznej, pełniących służbę w ochronie granic, aż 

4,5 tys. osób sprawuje swoje obowiązki na 280-kilometrowym odcinku zewnętrznej 

granicy Unii Europejskiej i strefy Schengen z Ukrainą
103

.  

Pod pojęciem przestępczości granicznej rozumiem przestępczość w związku  

z przekraczaniem granicy, dokonywaną przez obywateli państwa, a także przez 

obcokrajowców, w tym również przemyt towarów (głównie wyrobów alkoholowych  

i tytoniowych bez polskich znaków akcyzy). Wśród najistotniejszych zagrożeń,  

z którymi można mieć do czynienia na granicy państwowej, wyróżnia się nielegalną 

migrację, w tym przerzut ludzi, fałszowanie dokumentów uprawniających do 

przekraczania kordonu, elastyczność grup przestępczych w zakresie tworzenia nowych 

kanałów przerzutu oraz metod i środków działania
104

.  
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Poza uczciwymi gastarbeiterami do kraju przenikają osoby trudniące się 

działalnością przestępczą. Ponieważ Ukraińcy zawsze stanowili wyraźny odsetek 

cudzoziemców w Polsce, dlatego też ich udział w liczbie obcokrajowców 

podejrzanych o pełnienie przestępstwa czy skazanych na wyrok w zakładach karnych 

jest bardzo znaczący
105

. Ze względu na głównie czasowy charakter osiedlania się w 

Polsce Ukraińców nie dążą oni do asymilacji, izolacja z kolei sprzyja ich gettoizacji  

i nie stosowaniu przepisów prawa oraz stanowi doskonałą pożywkę dla ukraińskich 

grup przestępczych, w których skład wchodzą obywatele naszego południowo-

wschodniego sąsiada. O ich bezprawiu w stosunku do rodaków rzadko dowiadują się 

polskie organa ścigania, jak również rzadko informują o nich media. Co innego jeżeli 

to Ukrainiec wystąpi przeciwko Polakowi. 
 

Tabela 1. Cudzoziemcy – zarejestrowani jako poszkodowani w latach 2004-2012 

Państwo Według danych Komendy Głównej Policji za rok: 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Armenia  18 12 17 7 4 15 5 7 9 

Białoruś  140 115 76 72 34 47 35 70 97 

Bułgaria  19 18 20 5 20 20 21 26 27 

Czechy  67 70 52 40 45 47 22 44 44 

Gruzja  0 5 4 1 0 1 5 6 4 

Litwa  32 58 20 42 22 33 37 30 33 

Łotwa  12 19 15 25 9 8 10 9 16 

Niemcy  2301 1986 1153 690 434 308 297 204 212 

Rosja  56 47 51 79 32 39 42 29 61 

Rumunia 7 11 15 14 11 14 15 14 16 

Słowacja  50 66 95 78 22 16 31 16 64 

Turcja  19 16 8 12 8 16 17 16 16 

Ukraina  214 230 201 160 88 137 111 134 149 

Wietnam  38 37 25 10 14 5 13 16 5 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: P. Lubiewski, Nielegalna imigracja – zagrożenia bezpieczeństwa. 

Część 1, Szczytno 2016, s. 8. 

                                                 
105

 I. Rzeplińska, J. Włodarczyk-Madejska, Przestępczość cudzoziemców w Polsce – na podstawie 

policyjnych statystyk przestępczości, [w:] Przestępczość cudzoziemców. Aspekty prawne, kryminologiczne  

i praktyczne, red. W. Klaus, K. Laskowska, I. Rzeplińska, Warszawa 2017,s. 25-26. 



64 

 

W mediach masowych czasami można natknąć się na termin „ukraińska mafia”, 

ale częściej występował on w latach 90. XX w., aniżeli obecnie.W literaturze 

przedmiotu póki co nie stworzono pojęcia „ukraińskich grup przestępczych”, ale – 

obok międzynarodowych i etnicznych – funkcjonuje od lat termin „rosyjskojęzycznej 

przestępczości zorganizowanej”
106

, co jest również uzasadnione z tego względu, że 

Polska uważana jest za terytorium dominacji mafii rosyjskiej
107

. Członkami tychże 

grup są najczęściej obywatele Ukrainy i innych państw byłego ZSRR. Z danych 

zgromadzonych przez Centralne Biuro Śledcze Komendy Głównej Policji (obecnie 

Centralne Biuro Śledcze Policji)za lata 2000-2005 aktywnych w tym obszarze było 

964 osoby pochodzące z obszaru poradzieckiego, najczęściej mężczyźni w wieku  

31-40 lat, ze średnim wykształceniem, w tym liczna reprezentacja osób zajmujących 

się w przeszłości sportem, byli żołnierze służb specjalnych, byli funkcjonariusze KGB  

i GRU oraz weterani walk w Afganistanie i Czeczenii, w tym ostatnim przypadku  

– z obydwu stron barykady
108

. Można się spodziewać, że w związku z walkami na 

wschodniej Ukrainie do Polski mogą przenikać kombatanci tychże działań z obu stron 

walczących, zasilający skład osobowy grup przestępczości zorganizowanej. 

Wśród przestępstw dokonywanych przez rosyjskojęzycznych cudzoziemców  

– poza przestępstwami związanymi z przekraczaniem granicy państwowej – należy 

zwrócić uwagę na czyny skierowane przeciwko życiu i zdrowiu (w tym zabójstwa, 

pobicia, uszkodzenia ciała, ciężki uszczerbek na zdrowiu)
109

 – w badanym okresie 292 

osoby ze wspomnianych powyżej 964, w dalszej kolejności wspomnieć trzeba  

o przestępczości narkotykowej – 216 osób, a także przestępczości gospodarczej  

i karno-skarbowej – 179 osób. Obcokrajowcy pochodzący z byłego Związku 

                                                 
106

 Nomenklaturą taką posługuje się również od 2008 r. Centralne Biuro Śledcze Komendy Głównej Policji. 

Por. K. Laskowska, Metodologia badań empirycznych zorganizowanych grup przestępczych z udziałem 

cudzoziemców w Polsce, [w:] Przestępczość cudzoziemców…, op. cit.,s. 242. 
107

 Por. np. Rosyjska mafia opanowała Polskę (26 października 2010), 

http://wiadomosci.dziennik.pl/wydarzenia/artykuly/306796,rosyjska-mafia-opanowala-polske.html [dostęp: 

10.07.2017]. 
108

 K. Laskowska, Rosyjskojęzyczna przestępczość zorganizowana. Studium kryminologiczne, Białystok 

2006, s. 319-350. 
109

 Z badań przeprowadzonych jeszcze w latach 90. XX w. wynika, że członkowie grup przestępczych 

uchodzili za szczególnie brutalnych i zdyscyplinowanych, wśród nich znaleźć można było płatnych morderców. 

Swoje cele realizowali za pomocą szeregu środków, w tym ostrzeliwania samochodów, gróźb zniszczenia lub 

spalenia mienia, pobicia, okaleczenia czy też groźba użycia przemocy wobec osób bliskich. E. Pływaczewski, 

Przestępczość zorganizowana i wybrane problemy jej przeciwdziałania w Polsce, [w:] Policja polska wobec 

przestępczości zorganizowanej, red. W. Pływaczewski, J. Świerczewski, Szczytno 1997, s. 34. 



65 

 

Radzieckiego zajmowali się ponadto kradzieżami samochodów, przestępczością 

przeciwko środkom płatniczym i dokumentom, handlem bronią i amunicją, handlem 

żywym towarem, prostytucją czy wyłudzeniami mienia
110

. 

 

Tabela 2. Cudzoziemcy podejrzani o popełnienie przestępstw w latach 2004-2012 

Państwo Według danych Komendy Głównej Policji za rok: 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Armenia  324 287 209 121 118 86 91 91 67 

Białoruś  656 419 361 354 206 142 157 243 230 

Bułgaria  74 79 49 57 119 103 154 177 108 

Czechy  50 53 34 52 46 61 65 67 98 

Gruzja  32 31 48 22 17 62 101 53 49 

Litwa  194 182 139 173 176 139 184 205 190 

Łotwa  36 20 34 32 30 28 23 31 38 

Niemcy  303 298 213 193 168 164 137 130 112 

Rosja  191 184 166 172 169 180 133 133 119 

Rumunia 55 76 61 55 170 134 140 159 156 

Słowacja  23 49 33 48 67 49 42 44 31 

Turcja  31 19 20 13 21 12 21 21 26 

Ukraina  1404 914 658 588 398 459 659 493 479 

Wietnam  59 76 61 43 50 33 57 51 44 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: P. Lubiewski, Nielegalna imigracja – zagrożenia bezpieczeństwa. 

Część 1, Szczytno 2016, s. 8. 
 

Cytując statystyki policyjne za lata 2004-2012 Irena Rzeplińska i Justyna 

Włodarczyk-Madejska konstatują, że najczęściej popełnianym przestępstwem przez 

obywateli Ukrainy było prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości lub odurzenia 

(czyn z art. 178a § 1 kodeksu karnego), na drugim miejscu – czyny z kodeksu karnego 

skarbowego, a mianowicie handel towarami (alkoholem i papierosami) bez akcyzy 

(art. 63 § 1-3, art. 64 § 1, art. 65 § 1-3), zaś na miejscu trzecim – podrobienie bądź 

przerobienie dokumentu w celu użycia go za autentyczny (art. 270 § 1-2 kodeksu 

karnego)
111

. 

  

                                                 
110

 K. Laskowska, op. cit., s. 320-324. 
111

 I. Rzeplińska, J. Włodarczyk-Madejska, Przestępczość cudzoziemców w Polsce…, op. cit., s. 25-26. 
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Tabela 3. Cudzoziemcy w polskich zakładach karnych w latach 2009-2014 

Państwo Według danych Centralnego Zarządu Służby Więziennej na koniec: 

I 2009 XII 2009 XII 2010 XII 2011 XII 2012 XII 2013 XII 2014 

Armenia 28 32 31 29 26 29 23 

Białoruś  38 37 28 27 33 30 23 

Bułgaria  28 52 46 53 56 48 70 

Gruzja  5 26 13 14 16 18 13 

Litwa  29 35 59 46 46 26 20 

Rosja  54 46 51 46 54 54 64 

Rumunia  49 46 45 44 51 53 46 

Ukraina  132 120 68 83 83 88 88 

Wietnam  19 19 64 66 51 16 17 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: P. Lubiewski, Nielegalna imigracja – zagrożenia bezpieczeństwa. 

Część 1, Szczytno 2016, s. 9. 

 

6. WYZWANIA DLA SYSTEMU BEZPIECZEŃSTWA SPOŁECZNEGO 

Pojęcie „bezpieczeństwo społeczne” jest bardzo pojemne, dlatego też 

wskazanie wszystkich podmiotów wschodzących w skład systemu bezpieczeństwa 

społecznego w kontekście imigracji z Ukrainy jest zadaniem bardzo trudnym. Termin 

ten jest identyfikowany nie tylko z problemami społecznymi, ale również  

z instytucjami odpowiedzialnymi za kreowanie odpowiednich warunków dla trwania, 

przetrwania i rozwoju społecznego
112

. W poniższej części chciałbym skupić się 

jedynie na dwóch aspektach, a mianowicie edukacji (oświata i szkolnictwo wyższe) 

oraz zabezpieczeniu społecznych, pod którym to pojęciem rozumiem w tym 

konkretnym przypadku politykę zatrudnienia, emerytalną i wsparcie na rzecz rodziny. 

Na system oświaty w Polsce składają się wszelkie instytucje zapewniające 

realizację prawa do nauki poprzez kształcenie, wychowanie i opiekę, a mianowicie 

żłobki, przedszkola, szkoły podstawowe, postawione obecnie w stan wygaszania 

gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne, policealne, artystyczne oraz inne szkoły specjalne 

i placówki oświatowo-wychowawcze oraz opiekuńcze. Mogą funkcjonować jako 

                                                 
112

 J. Gierszewski, Organizacja systemu bezpieczeństwa społecznego, Warszawa 2013, s. 98. 



67 

 

niepubliczne (społeczne, prywatne, kościelne) lub publiczne, zaś w tym ostatnim 

przypadku organami prowadzącymi mogą być gminy (do poziomu gimnazjum 

włącznie) oraz powiaty (szkoły ponadgimnazjalne i inne nie prowadzone przez 

gminę). 

Z kolei na system szkolnictwa wyższego w Polsce składają się prywatne oraz 

publiczne uczelnie akademickie (posiadające co najmniej jedno uprawnienie do 

nadawania stopnia naukowego doktora) oraz zawodowe, z liczbową dominacją sektora 

prywatnego, w którym kształci się jednak mniejsza ilość studentów, aniżeli  

w publicznych szkołach wyższych. W roku akademickim 2015/2016 na polskich 

uczelniach studiowało 65,8 tys. cudzoziemców, w tym 19,2 tys. na pierwszym roku 

studiów. Ponad co drugi z nich posiadał obywatelstwo ukraińskie. Posiadacze 

paszportów z tryzubem również wyraźnie dominowali w gronie obcokrajowców, 

będących absolwentami polskich uczelni. Spośród 8725 osób było ich aż 4526. Biorąc 

pod uwagę, że jedynie 3520 studiujących z Ukrainy zadeklarowało polskie 

pochodzenie (posiadacze Karty Polaka), co uprawniało ich do bezpłatnej edukacji 

wyższej, zdecydowana większość pobierała naukę na zasadach komercyjnych, co 

stanowi ogromną szansę na przetrwanie wielu uczelni prywatnych i publicznych  

z mniejszych ośrodków akademickich. Powstają nawet kierunki prowadzone w języku 

ukraińskim, jak choćby w Katedrze Ukrainoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego  

w Krakowie kierunek studiów licencjackich „pogranicza i sąsiedztwo w Europie”, 

gdzie na roku pierwszym i drugim zajęcia odbywają się po ukraińsku, zaś ostanie dwa 

semestry – po polsku
113

. 

 

  

                                                 
113

 Пограниччя та сусідство в Європі, http://www.ukrainoznawstwo.uj.edu.pl/studia-polsko-ukrainskie.-

pogranicze-i-sasiedztwo-w-europie, [dostęp z dnia:10.07.2017]. 
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Tabela 4. Cudzoziemcy w polskich szkołach wyższych – studenci i absolwenci w roku akademickim 2016/2017 
 

Państwo
114

 Studenci Absolwenci 

ogółem w tym 

kobiety 

w tym na 

pierwszym 

roku 

studiów 

ogółem w tym 

kobiety 

Arabia Saudyjska 871 248 187 77 28 

Białoruś 5119 3148 1692 866 564 

Chiny 953 512 167 201 103 

Czechy 1061 842 300 236 162 

Francja 613 311 91 78 38 

Hiszpania 1607 700 321 45 8 

Indie 2138 399 675 114 19 

Kazachstan 674 401 207 190 101 

Litwa 802 440 199 182 107 

Niemcy 1173 594 339 170 89 

Norwegia 1531 913 272 253 147 

Rosja 1055 683 279 198 140 

Stany Zjednoczone 769 331 140 142 64 

Szwecja 1242 608 255 202 110 

Tajwan 758 304 251 36 13 

Turcja 1471 416 432 108 10 

Ukraina 33584 19461 11108 4526 3094 

 

Źródło: Szkolnictwo wyższe w roku akademickim 2016/2017 – dane wstępne. Stan w dniu 30.11.2016 r., 

http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/edukacja/edukacja/szkolnictwo-wyzsze-w-roku-akademickim-

20162017-dane-wstepne,8,4.html, [dostęp 10.07.2017]. 

 

Podstawowymi wyzwaniami dla oświaty w kontekście obecności w naszym 

kraju imigrantów z Ukrainy wydają się dwie kwestie. Po pierwsze, otwartość polskiej 

szkoły na wielokulturowość, która jest dramatycznie niska. Polscy nauczyciele nie są 

przygotowani do pracy z uczniami o niepolskim pochodzeniu etnicznym, co 

                                                 
114

 Uwzględniono jedynie państwa pochodzenia co najmniej 500 studentów. 
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wielokrotnie udowadniały badania nad edukacją dzieci romskich i wietnamskich
115

. 

Trzeba oczywiście wspomnieć o podstawowej różnicy pomiędzy dzieckiem 

ukraińskim a romskim w polskiej szkole – dystans kulturowy jest znacznie mniejszy  

w stosunku polska większość a imigranci z Ukrainy, aniżeli w drugim przypadku, co 

na pewno sprzyja szybszej adaptacji uczniów. W tym kontekście szansą dla polskiego 

systemu bezpieczeństwa społecznego jest przećwiczenie na żywym materiale 

otwartości na inne kultury, szczególnie istotne z punktu widzenia kryzysu 

migracyjnego na Starym Kontynencie. 

Po drugie, finansowanie ze środków publicznych nauki języka ukraińskiego 

oraz w języku ukraińskim. Deklarujący przynależność do uznanych mniejszości 

narodowych i etnicznych oraz społeczności posługujących się językiem regionalnym 

obywatele polscy posiadają takie prawo w ramach szkolnictwa publicznego. Bardzo 

dobrze rozwinięta wydaje się oświata ukraińskojęzyczna w Polsce, obejmująca 

wszystkie przewidziane przez prawo formy organizacyjne: szkoły z ukraińskim 

językiem nauczania, klasy z ukraińskim językiem nauczania w szkołach 

polskojęzycznych, szkoły z dodatkową nauką języka ukraińskiego, zespoły 

międzyklasowe lub międzyszkolne nauczania języka ukraińskiego. W ostatnich latach 

pojawił się spór, czy z tego rodzaju wsparcia mogą korzystać obywatele Ukrainy,  

a problem rozgorzał wokół funkcjonowania Międzyszkolnego Punktu Nauczania 

Języka Ukraińskiego w Warszawie i włączenia do nauki w nim w sposób nieformalny 

cudzoziemców
116

. 

Wiosną 2012 r. poseł Platformy Obywatelskiej Marcin Święcicki złożył 

zapytanie do ministra edukacji narodowej Krystyny Szumilas w kontekście 

nierozdzielania dzieci uczących się w Międzyszkolnym Punkcie Nauczania Języka 

Ukraińskiego w Warszawie, a pochodzących z dwóch grup: obywateli polskich  

i obywateli ukraińskich, a także zapytał, czy resort ma w planach unormowanie 

                                                 
115

 Por. T. Halik, Dziecko wietnamskie w polskiej szkole. Zmiana kulturowa i strategie przekazu kultury 

rodzimej w zbiorowości Wietnamczyków w Polsce, Warszawa 2006; Ł. Kwadrans, Edukacja Romów. Studium 

porównawcze na przykładzie Czech, Polski i Słowacji, Wrocław-Wałbrzych 2008. 
116

 E. Pogorzała, Konflikty wokół nauczania języków mniejszości narodowych i etnicznych w polskim systemie 

oświaty po 1989 r., [w:] Konflikty etniczne i wyznaniowe a bezpieczeństwo w wymiarze lokalnym, państwowym  

i międzynarodowym. Wybrane aspekty, red. E. Szyszlak, T. Szyszlak, Kraków 2016,s. 288. 
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przedmiotowej sprawy w taki sposób, aby dzieci mogły uczyć się nadal wspólnie
117

. 

W odpowiedzi podsekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Mirosław 

Sielatycki przedstawił obowiązujący stan prawny, zgodnie z którym możliwość 

organizowania nauczania języka ojczystego dla ucznia cudzoziemca, który przebywa 

na terytorium Polski i spełnia obowiązek szkolny w polskiej szkole publicznej, 

organizuje placówka dyplomatyczna lub konsularna kraju jego pochodzenia działająca 

w Polsce albo stowarzyszenie kulturalno-oświatowe danej narodowości. Warszawskie 

środowisko mniejszości ukraińskiej nie postulowało wówczas zorganizowania nauki 

języka w szkołach, w których uczniowie mniejszości ukraińskiej realizują obowiązek 

szkolny. Zajęcia z języka ojczystego mogą być zorganizowane w szkole,  

w porozumieniu z dyrektorem szkoły i za zgodą organu prowadzącego. W 2010 r. 

weszło w życie nieobowiązujące już rozporządzenie szefa resortu oświaty w sprawie 

przyjmowania osób niebędących obywatelami polskimi do publicznych przedszkoli, 

szkół, zakładów kształcenia nauczycieli i placówek oraz organizacji dodatkowej nauki 

języka polskiego, dodatkowych zajęć wyrównawczych oraz nauki języka i kultury 

kraju pochodzenia, co skłoniło Miasto Stołeczne Warszawa do uregulowania 

problemu
118

. 

Obecnie obowiązuje rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 9 września 

2016 r. w sprawie kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób 

będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących  

w systemach oświaty innych państw, zgodnie z przepisami jakiego dla cudzoziemców 

objętych obowiązkiem szkolnym, którzy nie znają języka polskiego albo znają go na 

poziomie niewystarczającym do korzystania z nauki, mogą zostać utworzone  

w szkołach oddziały przygotowawcze. Do oddziałów przygotowawczych mogą zostać 

ponadto zakwalifikowani uczniowie, którzy mają trudności adaptacyjne związane  

z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego lub zaburzenia  
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 Zapytanie nr 1014 do ministra edukacji narodowej w sprawie działalności Międzyszkolnego Punktu 

Nauczania Języka Ukraińskiego w Warszawie, 

http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=514D7BC5, [dostęp z dnia: 10.07.2017]. 
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 Odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej – z upoważnienia ministra – na 

zapytanie nr 1014 w sprawie działalności Międzyszkolnego Punktu Nauczania Języka Ukraińskiego  

w Warszawie, http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=495C7BF8 [dostęp z dnia: 
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w komunikacji językowej spowodowane w szczególności przez sytuacje kryzysowe 

lub traumatyczne, a nauczyciele prowadzący w nich zajęcia mogą być wspomagani 

przez osoby władające językiem pochodzenia ucznia (art. 17). Ponadto dla uczniów 

pochodzenia cudzoziemskiego, którzy nie znają języka polskiego w ogóle lub  

w stopniu satysfakcjonującym i jednocześnie nie uczęszczają do oddziałów 

przygotowawczych, obligatoryjnie organizuje się dodatkowe zajęcia z języka 

polskiego, prowadzone w formie grupowej lub indywidualnej (art. 18). Podtrzymano 

również zapis o nauce języka i kultury kraju pochodzenia organizowanej dla 

cudzoziemców podlegających obowiązkowi szkolnemu w szkołach publicznych przez 

placówkę dyplomatyczną lub konsularną czy też stowarzyszenie kulturalno-oświatowe 

danej narodowości. Stawia się jednak warunki liczbowe: co najmniej 7 uczniów oraz 

maksymalnie 5 godzin tygodniowo zajęć (art. 21)
119

. 

Ważną rolę w systemie bezpieczeństwa społecznego odgrywają związki 

zawodowe, których zadaniem jest ochrona interesów zawodowych i socjalnych 

pracowników. Zainteresowanie kwestią imigrantów z Ukrainy przez polskie centrale 

związkowe datuje się od wiosny ubiegłego roku, kiedy to w Kijowie doszło do 

podpisania protokołu o współpracy pomiędzy Ogólnopolskim Porozumieniem 

Związków Zawodowych oraz Stowarzyszeniem „Ukraina-Polska”. Sygnatariusze 

dokumentu dostrzegli potrzebę wzmocnienia współpracy na rzecz obrony praw  

i interesów ukraińskich pracowników na polskim rynku pracy, w tym umożliwienia im 

tworzenia i wstępowania do związków zawodowych zrzeszonych w OPZZ. 

Zaznaczono, że choć Ukraińcy są zatrudniani w dużej części legalnie, to i tak 

niejednokrotnie są oszukiwani, zmuszani do niewolniczej pracy, a nawet zdarzają się 

przypadki handlu ludźmi, co wymusza intensywne zajęcie się problemem
120

. 

Niespełna dwa miesiące po zawarciu protokołu, 20 maja 2016 r. w katowickiej 

siedzibie Rady OPZZ Województwa Śląskiego powstał Międzyzakładowy Związek 
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 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 9 września 2016 r. w sprawie kształcenia osób 
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Zawodowy Pracowników Ukraińskich w Polsce, wpisany do Krajowego Rejestru 

Sądowego 20 czerwca 2016 r. Władze organizacji wybrano 19 lipca 2016 r. na 

walnym zebraniu członków w Sosnowcu, podczas którego deklaracje członkowskie 

złożyło 40 osób. Wśród motywów powoływania nowej struktury wskazywano, że 

Ukraińcy pracują bardzo często w tych działach gospodarki, w których brak związków 

zawodowych lub są one obecnie bardzo słabe. Ponadto wspierając tworzenie nowej 

organizacji OPZZ jako polski związek zawodowy chciał spłacić „swego rodzaju dług 

wobec naszych zachodnich kolegów i koleżanek, którzy organizowali Polaków po 

2004 r.”
121

. 

Istotnym wyzwaniem dla systemu bezpieczeństwa społecznego są także kwestie 

wsparcia na rzecz rodziny. Na początku bieżącego roku pojawiły się doniesienia 

medialne o konieczności objęcia imigrantów rządowym programem „Rodzina 500+” 

w związku z potrzebą zachęcenia Ukraińców do podejmowania pracy w Polsce
122

. 

Obecnie obowiązują przepisy, zgodnie z którymi cudzoziemiec posiada prawo do 

świadczenia wychowawczego jeżeli wynika to z przepisów o koordynacji systemów 

zabezpieczenia społecznego, umów międzypaństwowych, albo przebywa wraz  

z rodziną na terytorium kraju na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy w celu 

wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji, czy też ma 

kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy” i również zamieszkuje na terytorium 

kraju wraz z rodziną
123

. Stąd też ze świadczeń wychowawczych korzystają przede 

wszystkim obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej. 

Na koniec tego podrozdziału wspomnieć należy o szansie związanej  

z imigrantami z Ukrainy w kontekście polskiego systemu ubezpieczeń społecznych. 

Pod koniec 2016 roku na łamach „Dziennika Gazety Prawnej” ukazał się artykuł, 

którego autorzy informowali, że dzięki odprowadzaniu składek przez 172 tys. 

Ukraińców pracujących w Polsce łatwiejsze do zaakceptowania ze względów 
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finansowych będzie obniżenie wieku emerytalnego do 65 lat dla mężczyzn i 60 lat dla 

kobiet. Według danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z końca trzeciego kwartału 

2016 r. posiadacze paszportów z tryzubem stanowili 64% wszystkich cudzoziemców 

odprowadzających składki, co w wyraźny sposób kontrastuje z liczbą złożonych 

oświadczeń o zatrudnieniu i wydanych zezwoleń na pracę – w pierwszych trzech 

kwartałach poprzedniego roku było to 938 tys. dokumentów
124

. 

 

PODSUMOWANIE 

Oczywiście powyższa analiza problemu stanowi tylko ograniczony ze 

względów technicznych wybór wyzwań dla polskiego systemu bezpieczeństwa 

narodowego w związku z obecnością imigrantów z Ukrainy. Pominięte zostały choćby 

kwestie związane z systemem bezpieczeństwa militarnego, systemem bezpieczeństwa 

kulturowego czy systemem bezpieczeństwa ekonomicznego. W pierwszym przypadku 

zagrożenie może stanowić wykorzystanie tematu Ukraińców w Polsce jako wątku  

w prowadzonej przez Federację Rosyjską wojnie hybrydowej z naszym południowo-

wschodnim sąsiadem, albo też w przypadku podjęcia działań propagandowych 

przeciwko Polsce
125

. Co się zaś tyczy kwestii kulturowych, to planuję się zająć nimi  

w najbliższym czasie, głównie w kontekście potencjalnej translokacji ukraińskich 

konfliktów religijnych w warunkach diaspory imigranckiej w naszym kraju, również  

z punktu widzenia bezpieczeństwa kulturowego. W ostatniej sprawie, a więc 

ekonomii, warto napisać o dokonywanych przez ukraińskich obywateli transferach 

zarobionych pieniędzy do ojczyzny
126

. Wymaga to stabilności krajowych banków  

i spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, odporności na ryzyko kursowe  

i inne wyzwania związane z ożywioną współpracą z Ukrainą. Ponadto Ukraińcy 

otwierają w naszym kraju własne przedsiębiorstwa, co też wymaga szczególnego 
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podejścia, ale jednocześnie stanowi szansę na zwiększone wpływy z podatków i 

innych danin publicznych. 

Pomimo tych ograniczeń można pokusić się o zarysowanie wniosków 

końcowych. Po pierwsze, krótkoterminowy charakter migracji obywateli ukraińskich 

do naszego kraju nie stanowi silnego bodźca do zmian w polskim systemie 

bezpieczeństwa narodowego. Instytucje wschodzące w skład jego poszczególnych 

podsystemów wydają się radzić sobie dość dobrze ze zjawiskiem wychodźstwa  

z Ukrainy. Można potwierdzić postawioną we wstępie do niniejszego rozdziału 

hipotezę, że największe i najbardziej różnorodne wyzwania obecność Ukraińców  

w Polsce generuje dla systemu bezpieczeństwa społecznego. 

Po drugie, mając na uwadze, że pod terminem „wyzwania” rozumieć należy 

zarówno zagrożenia, jak i szanse, właśnie te ostatnie będą dominowały jeżeli chodzi  

o analizę wpływu imigracji z Ukrainy na polski system bezpieczeństwa narodowego. 

Podsumowując wnioski końcowe trzeba wspomnieć o swoistej wartości dodanej,  

a mianowicie otwartości elementów systemu na zjawisko wielokulturowości w wersji 

– ze względu na niewielki poziom dystansu kulturowego pomiędzy imigrantami  

a społeczeństwem polskim – który wydaje się do zaakceptowania. Doświadczenie  

w koegzystencji z osobami wywodzącymi się z innych kręgów kulturowych  

i cywilizacyjnych może okazać się cenne zwłaszcza w kontekście obecnego kryzysu 

migracyjnego w Europie. 
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IMMIGRANTS FROM UKRAINE – A CHALLENGE FOR THE POLISH 

NATIONAL SECURITY SYSTEM 

 

Abstract: The main aim of this chapter is to present contemporary immigration from 
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Ukraine as a challenge for the national security system of the Republic of Poland. The 

author outlines definitions of the national security system, proposing his own 

approach. The subject matter of the detailed analysis is the opportunities and threats 

related to the presence of immigrants from Ukraine to the political security system 

(corruption, citizenship), security and public order system (crossing state borders, 

crime) and social security systems (education, higher education, trade unions, pro-

family policy). The author concludes that due to the low level of cultural distance 

between Poles and Ukrainians presence of the latter is rather an opportunity and not a 

threat. 

 

Keywords: immigrants from Ukraine, Poland, national security system, political 

security, security and public order, social security 
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ZAGROŻENIA DLA POLSKI I POLAKÓW ZWIĄZANE  

Z EMIGRACJĄ OBYWATELI UKRAINY, WIZJA - OPINIE 

ŚRODOWISK KRESOWYCHIII RZECZPOSPOLITEJ 

 

Streszczenie: Artykuł dotyczy stosunku środowisk kresowych III Rzeczpospolitej do 

emigracji obywateli ukraińskich. Przedstawia także konsekwencje, przede wszystkich 

negatywne, jakie wiążą się z tym procesem. Przeanalizowano poglądy organizacji 

kresowych (dokumenty). Posiłkowano się stronami internetowymi, których twórcy 

czują łączność z dawnymi ziemiami południowo-wschodnimi II Rzeczpospolitej. 

Zacytowano wypowiedzi ważnych postaci środowiska kresowego. 

 

Słowa kluczowe: Kresy, emigranci, historia, mniejszość ukraińska, nacjonalizm, 

studenci, Przemyśl 

 

Środowiska kresowe są we współczesnej Polsce rozdrobnione, istnieje 

kilkadziesiąt struktur, organizacji, stowarzyszeń, które pragną pielęgnować nie tylko 

pamięć o przeszłości dawnych wschodnich ziem II Rzeczpospolitej, ale także 

ukazywać ich stan obecny. Podkreślić jednak należy, że sprawami współczesnych 

relacji między Polską a Ukrainą, zajmuje się mniejsza część wspomnianych 

organizacji. Natomiast sprawy związane z konsekwencjami, również niekorzystnymi, 

emigracji obywateli Ukrainy do III Rzeczpospolitej nie są podejmowane w szerszy 

sposób. Najwięcej opinii na ten ostatni temat znaleźć można na stronach 

internetowych poświęconych Kresom, przede wszystkim: Kresy-Portal Społeczności 

Kresowej, Kresy24.pl, organizacjom: Fundacja Kompania Kresowa, Powiernictwo 

Kresowe, Patriotyczny Związek Organizacji Kresowych i Kombatanckich, Federacja 

Organizacji Kresowych. Wspomnieć należy także o wypowiedziach osób związanych 

z ruchem kresowym, np. Stanisława Srokowskiego czy ks. Tadeusza Isakowicza-

Zaleskiego. 
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Osoby związane ze środowiskami kresowymi podkreślają relację między 

przyjmowaniem do Polski obywateli Ukrainy, a niebezpieczeństwem rozwoju idei 

odwołujących się do myśli Stepana Bandery na Ukrainie. Z jednej strony, tuż za 

granicą wschodnią Rzeczpospolitej, gloryfikuje się osoby odpowiedzialne za 

eksterminację Polaków w czasie II wojny światowej, z drugiej do Polski przyjeżdża 

milion czy nawet dwa miliony Ukraińców. Tymczasem pamiętać należy, że politycy 

ukraińscy odwołujący się do tradycji OUN–UPA nie akceptują obecnej polsko-

ukraińskiej granicy państwowej, uważają, że niektóre obszary należące do 

Rzeczpospolitej powinny znaleźć się w granicach odrodzonej Ukrainy.  

W konsekwencji może dojść do sytuacji, że na polskiej ścianie wschodniej rozpoczną 

się konflikty, mogą one przybrać krwawy charakter. Jako przykład, podaje się sytuację 

w Kosowie, kiedy to zamieszkujący tę jugosłowiańską prowincję Albańczycy wszczęli 

irredentę, która skończyła się wojną. Możliwość zaistnienia takiego scenariusza jest 

prawdopodobna, biorąc pod uwagę historię II Rzeczpospolitej, kiedy Ukraińcy 

prowadzili zbrojną walkę przeciwko władzom polskim
128

. 

Kresowiacy zauważają, że następują zmiany o charakterze etnicznym  

i kulturowym na terenach obejmujących Kresy Wschodnie, tym razem  

III Rzeczpospolitej. Odnosi się to do terenów wokół Przemyśla, Gorlic, Chełmna,  

a także Lublina. Przede wszystkim coraz częściej głównym używanym tam językiem 

jest ukraiński
129

. Na obiektach mieszkalnych wywieszane są flagi nie tylko ukraińskie, 

ale również te związane z symboliką OUN-UPA. Podobnie rzecz ma się na masowych 

spotkaniach, takich jak mecze i koncerty. Późnym wieczorem można w lokalach 

rozrywkowych usłyszeć antypolskie piosenki. Środowiska kresowe niepokoi fakt, że 

niewiele osób i instytucji zwraca uwagę na te wydarzenia. Jeśli już się je dostrzega, to 

traktuje w sposób lekceważący lub też jako niegroźny folklor. Kresowiacy stawiają 

tezę, że istnieje niebezpieczeństwo powrotu „starego”, to znaczy wrócą czasy  

II Rzeczpospolitej, kiedy to relacje polsko-ukraińskie były pełne przemocy. Na 

współczesnych Kresach Wschodnich zwiększyła się ilość Ukraińców. Starają się oni 
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wykupywać z rąk polskich kamienice, a także sklepy. W ich ręce wpada coraz więcej 

gospodarstw. W tych ostatnich mówi się tylko po ukraińsku, co więcej, 

przedstawiciele innych nacji nie mają do nich dostępu. Najbardziej pod tym 

względem, zagrożony jest Przemyśl i jego okolice
130

. 

Środowiska kresowe starają się zrozumieć, skąd na obecnych Kresach 

Wschodnich pojawiło się tak wielu Ukraińców. W związku z tym postanowiono 

przeprowadzić konsultacje z tamtejszymi władzami samorządowymi. Ustalono trzy 

przyczyny, po pierwsze uaktywnili się ci Ukraińcy, którzy przez lata nie podnosili 

kwestii swojego pochodzenia, ani nie aspirowali do instytucjonalnej pomocy. 

Współcześnie dzieci tych Ukraińców zaczęły uczęszczać do coraz liczniejszych 

ukraińskich szkół, gdzie często treści historyczne, np. dotyczące eksterminacji 

Polaków, są podawane w sposób nieprawdziwy. Kolejna grupa Ukraińców to osoby, 

wracające z terenów, jakie zasiedlili w wyniku akcji „Wisła”. Należą oni do 

majętniejszej warstwy, dzięki czemu mogą pozwalać sobie na zakupy różnych 

nieruchomości.  Podkreślić należy, że finansowo pomagali im pobratymcy żyjący w 

Kanadzie, Stanach Zjednoczonych Ameryki czy Wielkiej Brytanii, co ważne, to 

właśnie tam szukali ochrony bojownicy z UPA. W powyższym kontekście osoby 

związane ze środowiskami kresowymi poddają pewien możliwy scenariusz. 

Organizacje ukraińskie nawołują się do osiedlania na tej ziemi osób odwołujących się 

do idei OUN–UPA. W ten sposób chcą nie tylko wzmocnić etniczną pozycję 

Ukraińców, ale również wystąpić z działaniami na arenie międzynarodowej, aby 

„zwrócono” dawnym, ukraińskim właścicielom ich dobra. Kolejna fala Ukraińców na 

Kresach Wschodnich to ludzie, którzy z powodów materialnych opuszczają swoją 

ojczyznę, chcąc w Polsce poprawić swoją stopę życiową. Sprzyja temu fakt, że Polacy, 

pragnący bardziej dostatniego życia, opuszczają ziemię kresową, dając „miejsce” 

Ukraińcom. W tym kontekście środowiska kresowe odwołują się do historii, która 

obrazuje osłabienie polskości kosztem ukraińskich sąsiadów. Przykładem może być 

Lwów, otóż do końca I wojny był to jeden z najważniejszych ośrodków kultury 

polskiej. Chcąc robić kariery w II Rzeczpospolitej polscy mieszkańcy opuszczali 
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miasto, szukając lepszych warunków w Warszawie czy Poznaniu. Zastępowali ich 

Ukraińcy, wykupując z rąk Polaków własność. Co ważne, akcja ta była ściśle 

zaplanowana, Ukraińcom pomagali duchowni, a także emigranci z Kanady. Zdaniem 

środowisk kresowych, identyczną sytuację mamy we współczesnym Przemyślu
131

. 

Ważnym dokumentem, który obrazuje stosunek współczesnych środowisk 

kresowych w Polsce do emigracji Ukraińców jest List otwarty, który został skierowany 

do premier Ewy Kopacz. Jego sygnatariuszami byli członkowie Patriotycznego 

Związku Organizacji Kresowych i Kombatanckich. Struktura ta składa się z około 

czterdziestu stowarzyszeń. Poddaje się w tym Liście krytycznej ocenie politykę 

imigracyjną państwa polskiego. Odnosi się ona do muzułmanów, ale także do 

sprowadzania obywateli Ukrainy. Przy czym uwagi odnoszą się także do działań 

władz polskich, kiedy na czele rządu stał Donald Tusk. W tym kontekście wydaje się 

ważne zacytowanie fragmentu Listu. „Prowadzona przez rząd Donalda Tuska oraz 

rząd kierowany przez Panią polityka imigracyjna ma charakter wyraźnie antypolski,  

de facto bowiem realizowana jest pod hasłem: „Wszyscy, byleby tylko nie Polacy”. 

Tego rodzaju polityka imigracyjna, idąc w parze z urzeczywistnianym w Polsce 

programem depopulacji za pośrednictwem wymuszania emigracji zarobkowej, będzie 

miała długofalowe negatywne konsekwencje. Stanowczo domagamy się zmiany tej 

polityki”
132

. 

Krytycznie odniesiono się w tym dokumencie do informacji, że w ciągu trzech 

lat do III Rzeczpospolitej przybyło około 700 tys. obywateli państwa ukraińskiego. 

Musi wzbudzić zdziwienie fakt, iż władze ukraińskie nie zdecydowały się na 

wprowadzenie stanu wojennego, co więcej, walki Ukraińców z separatystami mają 

miejsce na Wschodzie Ukrainy, są zatem w tym kraju obszary, gdzie uchodźcy mogą 

znaleźć schronienie. Co więcej, pamiętać należy (w kontekście uchodźstwa), że 

Ukraina nie należy do Unii Europejskiej
133

. 

 

                                                 
131

 Ibidem. 
132

 W. Listowski, L. Jazownik w imieniu Patriotycznego Związku Organizacji Kresowych i Kombatanckich, 

List otwarty do Prezes Rady Ministrów Ewy Kopacz, w: T. Isakowicz-Zaleski, Kresowianie do premier Kopacz 

w sprawie repatriacji Polaków, http://wiadomosci.onet.pl/kraj/kresowianie-do-premier-kopacz-w-sprawie-

repatriacji-polakow/07d5zp, [dostęp z dnia: 11.05.2017]. 
133

 Ibidem. 

http://wiadomosci.onet.pl/kraj/kresowianie-do-premier-kopacz-w-sprawie-repatriacji-polakow/07d5zp
http://wiadomosci.onet.pl/kraj/kresowianie-do-premier-kopacz-w-sprawie-repatriacji-polakow/07d5zp


83 

 

Przedstawiciele środowisk kresowych zauważali że w polskich mediach mamy 

do czynienia z bezkrytycznym spojrzeniem na napływ emigrantów do Polski z 

Ukrainy. Zauważa się przy tym, że w połowie 2017 r. w III Rzeczpospolitej przebywać 

może nawet około 2 milionów Ukraińców. Niestety, w jednostronny sposób patrzy się 

na to zjawisko. Przede wszystkim należy zadać sobie pytanie jaką drogą pójdą 

emigranci ukraińscy, chodzi w tym przypadku przede wszystkim o kwestie 

organizacyjne. Należy ponownie odwołać się do wydarzeń historycznych i pamiętać, 

że w przeszłości relacje między tymi nacjami były często bardzo złe. Owszem, dzisiaj 

Ukraińcy ciężko pracują w Polsce. Jednak przyjdzie moment, kiedy ich sytuacja się 

ustabilizuje, a oni zakorzenią się na ziemiach polskich. Zaczną mieć nowe ambicje, 

dotyczące już nie tylko samych siebie, ale także grupy, narodowości, której są 

członkami. Przecież tego rodzaju działania są zrozumiałe dla każdego 

zainteresowanego socjologią. Niestety, we współczesnej Polsce nie podejmuje się tego 

typu zagadnień, unikają tego urzędnicy państwowi, a także publicyści czy politycy. 

Musi budzić wątpliwości ten brak inicjatywy. Niestety, zdaniem środowisk kresowych 

mamy do czynienia z poprawnością polityczną, ona zaś prowadzi do tego, iż nie jest się 

w stanie w sposób pragmatyczny analizować otaczającej nas rzeczywistości. Przyjęto 

jako aksjomat to, iż Ukraińcy to przyjaciele Polaków. Tymczasem jasne być musi, że 

społeczność ukraińska, powiększona o emigrantów zacznie się efektywniej 

organizować, będzie to tym łatwiejsze, że jako podstawę służyć jej będą istniejące już 

struktury ukraińskie. Z dużą dozą prawdopodobieństwa stwierdzić należy, że wśród 

tych ludzi coraz większą popularność będą miały hasła głoszone przez przywódców 

OUN-UPA. Do tego pamiętać trzeba, że wśród emigrantów przeważają ludzie młodzi, 

którzy przeszli proces edukacyjny na Ukrainie, gdzie S. Bandera czy Roman 

Szuchewycz przedstawiani są jako bohaterowie. Środowiska kresowe zauważają, że 

już w obecnej Polsce Ukraińcy zaczynają skarżyć się na swoją pozycję. Pojawiają się 

pomysły założenia własnych związków zawodowych, kolejnym krokiem będzie 

powoływanie do życia różnego rodzaju stowarzyszeń. Nie można wykluczyć, że 

pojawi się partia, a zakończyć się może żądaniem autonomii
134

. Co więcej, pojawić się 
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może niebezpieczeństwo polegające na żądaniach ze strony rządzących Ukrainą, aby 

ziemie, dotychczas należące do III Rzeczpospolitej, zostały włączone do państwa 

ukraińskiego
135

. 

Interesujące wypowiedzi można znaleźć w wywiadach, jakie udzielał 

przewodniczący Powiernictwa Kresowego. Zauważył on, że przed Polską pojawia się 

nowe zagrożenie napływem uchodźców, które może być związane z radykalizowaniem 

się nastrojów na obszarze zachodniej Ukrainy. Może tam dojść jego zdaniem do wojny 

domowej, co w konsekwencji doprowadzi do fali ucieczki do III Rzeczpospolitej
136

 

(dotychczas wiele ofiar wojny na Wschodzie znajdowało schronienie w Rosji). 

Pamiętać przy tym trzeba, że państwo polskie jest również miejscem legalnej emigracji 

Ukraińców, są to pracownicy, ale także uczniowie czy studenci. Z nimi wiąże się inny, 

poważny problem, otóż zakładają hermetyczne enklawy, a strona polska nie 

wytworzyła żadnej polityki emigracyjnej, podobnie ma się rzecz z działaniami  

o charakterze kulturowym i wychowawczym. Przyjeżdżają do Polski  

z doświadczeniami wojennymi i często antypolskim nastawieniem, które zostało w 

nich rozwinięte przez tamtejszy system kształcenia
137

. 

Kresowiacy uważają, że w III Rzeczpospolitej studiuje około 20 tys. studentów 

z Ukrainy. Dla części środowisk kresowych jest to sytuacja bulwersująca. Przykładem 

może być Lublin, gdzie na uczelniach wyższych pobiera naukę około 3 tys. 

Ukraińców. Ponadto wielu młodych ludzi uczęszcza do innych szkół. Wiązać to można 

z potępienia godnymi wydarzeniami, np. wulgarne gesty i komentarze jednego  

z Ukraińców, jakich się miał dopuścić na Majdanku. Młodzież z Ukrainy jest, zdaniem 

środowisk kresowych, wyalienowana, hołduje często ideologii OUN-UPA. Nie 

przeszkadza to jej korzystać z pomocy, jaką oferuje im państwo polskie. Mamy do  
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czynienia z nałożeniem się dwóch konfliktów między Polakami a Ukraińcami, 

socjalnego i etnicznego
138

. 

Wspomnieć należy o wypowiedziach jednego z ważniejszych działaczy 

kresowych w Polsce Stanisława Srokowskiego. Przytoczył on historię, opowiedzianą 

mu przez jednego z nauczycieli gimnazjum w Warszawie. Będąc w szkole natknął się 

na otwarte szafki należące do uczęszczającej tam młodzieży. W jednej z nich znalazł 

zdjęcie polskiej flagi, która została skreślona mazakiem. Kolejne zdjęcie, ukazujące 

polskiego orła także było popisane. Co więcej był tam sztandar OUN-UPA, a także 

wizerunek S. Bandery. Nauczyciel postanowił porozmawiać o tym „znalezisku” z jego 

właścicielem, w tym kontekście zacytować należy omawiany dialog „– To są nasze 

symbole. Symbole wolnej Ukrainy. Nienawidzę Polski. Polska okupowała Ukrainę. 

Moją stolicą jest Kijów, a nie Warszawa. – Ale przecież uczysz się w polskiej szkole, 

w Warszawie!? – z nie-dowierzaniem ciągnę. – To chwilowa sprawa. Wykorzystamy 

was, pokończymy studia i wyjedziemy do swojej ojczyzny – już mówi w liczbie 

mnogiej. – A poza tym, w jakiej tam polskiej szkole? – butnie rzuca. – Niedługo 

przyłączymy was do Ukrainy. I będziemy wielkim państwem. Mogę panu pokazać 

mapy, na których wyraźnie widać, jak wielka jest Ukraina. A jak przyłączymy Kraków 

i Warszawę, będzie jeszcze większa”
139

. 

Wspomnieć należy o jeszcze kilku aspektach. Chłopiec, który się w ten sposób 

zachowywał miał dopiero 13 lat. Działacz kresowy stawiał pytania, czy polskie władze 

szkolne zdają sobie sprawę z problemu. Zachowanie dziecka jest konsekwencją tego, 

co mówi i robi rodzina czy wspólnota. Jednocześnie na ziemiach III Rzeczpospolitej 

działają silne struktury, które akceptują ten stan wiedzy i świadomości
140

. 

Jednym z przykładów, które zdaniem środowisk kresowych (przytoczonym na 

portalu internetowym) ma świadczyć o niebezpieczeństwie związanym  

z przybywaniem obywateli ukraińskich do Polski, a jednocześnie o niemocy polskiego 

wymiaru sprawiedliwości, była sprawa grupy studentów studiujących w Polsce,  

a pochodzących zza wschodniej granicy. Siedmiu z nich (pobierających naukę  
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w Przemyślu), zrobiło sobie wspólne zdjęcie, przy czym w tle znajdowała się flaga 

UPA. Znalazło się ono, zresztą z ich inicjatywy, w Internecie. Wszczęto śledztwo w 

sprawie propagowania totalitaryzmu, jednak zostało ono umorzone. Jednak osoby 

reprezentujące środowiska kresowe nieufnie podeszły do działań organów ścigania, 

podkreśliły, że biegłym, który pomagał policji w ocenie sprawy, została osoba 

reprezentująca mniejszość ukraińską w Polsce, co więcej, nie wzięto pod uwagę opinii 

polskich naukowców, które stały w sprzeczności z jego ocenami. Podkreślić należy, że 

redaktorzy wspomnianego portalu kresowego starają się ukazywać nacjonalistyczne 

zachowania wśród młodzieży ukraińskiej uczącej się w Polsce, np. że z technikum w 

Świdniku usunięto ukraińskiego ucznia, który obrażał ofiary mordów na Majdanku, 

czy opinie innego młodego człowieka, który uważał, że rzeź wołyńska była potrzebna, 

a państwo polskie powinno zostać podzielone między Niemcy, Ukrainę i Rosję
141

. 

Ciekawą opinię wyraził ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zaleski. Jego zdaniem 

problem związany z pojednaniem między Ukraińcami i Polakami odnośnie 

eksterminacji na ziemi wołyńskiej będzie się tym bardziej zwiększał im więcej 

Ukraińców będzie emigrować ze swojego kraju do III Rzeczpospolitej. Wpływ na to 

miał fakt, że ukraińskie władze instrumentalnie traktują historię
142

. Według 

duchownego „w Polsce istnieją niezwykle wpływowe środowiska nacjonalistów 

ukraińskich, wspomagane finansowo z zagranicy przez nacjonalistów z USA i Kanady. 

Inne źródła ich finansowania są niejasne. To nic innego jak budowanie agentury 

wpływu. ABW na to nie reaguje, a prokuratura umarza śledztwa”
143

. 

Bardzo krytycznie środowiska kresowe wypowiadają się o działaniach 

obecnego polskiego rządu względem przybywania do Polski osób z Ukrainy. 

Szczególnie ostre protesty wywołała wypowiedź wicepremiera Mateusza 

Morawieckiego, który stwierdził, że należy do państwa polskiego ściągnąć jeszcze dwa 

miliony mieszkańców Ukrainy, co może zwiększyć konkurencyjność także ukraińskiej 
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gospodarki. Niestety, zdaniem środowisk kresowych, polityk ten nie dostrzega 

problemów, które mogą się pojawić w konsekwencji powyższego zaproszenia
144

. 

Wspomnieć trzeba o ciekawym wątku, podnoszonym przez środowiska 

kresowe, otóż ludzie z niego się wywodzący zauważają, że w mediach pojawia się, 

mocno zresztą rozpowszechniane twierdzenie, że osoby krytycznie nastawione do 

Ukrainy stanowią, lub przynajmniej wpisują się w propagandę uprawianą przez 

„agenturę Putina”. Kresowiacy podkreślają, że jest to intelektualnie słaby zabieg, do 

tego nie wywoła wśród nich strachu. Oni przede wszystkim boją się o przyszłość 

Polski
145

. 

W kontekście przyjazdów o charakterze ekonomicznym ludności ukraińskiej do 

Polski zauważa się, że od upadku systemu Polski Ludowej nie można było znaleźć 

pracy dla Polaków, bezrobocie stało się jednym z bardziej dolegliwych zjawisk  

w Polsce – dochodziło czasami do 20 %. Setki tysięcy Polaków, w „poszukiwaniu 

chleba” opuściło kraj, tymczasem znajdują się miejsca pracy dla obywateli 

ukraińskich
146

. 

Na łamach kresowych stron internetowych pojawiają się także artykuły 

dotyczące gospodarczych konsekwencji emigracji obywateli ukraińskich do państwa 

polskiego. Zauważa się, że po pierwsze: obecność pracowników ukraińskich 

doprowadza do obniżenia zarobków obywateli polskich, po drugie: prowadzi do 

wyjazdów Polaków za granicę, aby szukać lepszej, bardziej atrakcyjnej pracy. 

Zwolennikami sprowadzenia tańszej siły roboczej z Ukrainy są niektóre grupy 

biznesu. Dzięki temu nie muszą zwiększać swoich nakładów czy działać na rzecz 

innowacyjności. Sytuacja jest dla wielu przedsiębiorców prosta, jeśli Polak nie 

zdecyduje się na niską pensję (faktycznie mamy do czynienia z zamrożeniem płac), to 

wtedy można zatrudnić Ukraińca
147

. 
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Środowiska kresowe podają w wątpliwość, czy Karta Polaka jest na Ukrainie 

przyznawana w sposób właściwy. W rzeczywistości Ukraińcy, wcale nie czujący 

łączności z polskością, chcą uzyskać możliwość dostatniejszego życia w III 

Rzeczpospolitej
148

.  

Analizując wypowiedzi osób związanych ze środowiskami kresowymi można 

dojść do dwóch wniosków. Po pierwsze, nie podejmuje się szerzej problematyki 

emigracyjnej, po drugie, jeśli już pojawia się ona na łamach pism czy portali, to 

traktuje się przyjazdy obywateli ukraińskich w sposób bardzo ostrożny, na pewno 

również nieufny. Przy czym o stosunku do tej fali emigracyjnej decydują 

doświadczenia z przeszłości. Po trzecie, różne dane statystyczne, do których się 

odwołują środowiska kresowe budzą wątpliwości. Dotyczy to np. ilości studiującej 

młodzieży z Ukrainy w Polsce. Nie podają źródeł, z których korzystają. 
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POLSKI NACJONALIZM WOBEC EMIGRACJI OBYWATELI 

UKRAINY DO POLSKI 

 

Streszczenie: Artykuł omawia kwestię poglądów oraz oficjalnych stanowisk 

kluczowych przedstawicieli polskich środowisk nacjonalistycznych w kontekście 

rosnącej ilości obywateli Ukrainy w Polsce. Polski nacjonalizm, znany ze swojej 

prorosyjskiej retoryki, prezentuje z całej sceny politycznej najbardziej wrogie 

podejście wobec trwającej imigracji ukraińskiej. Z uwagi na udokumentowane  

w ostatnim czasie przypadki nienawiści oraz akty przemocy ze strony narodowców, 

zorientowane zwłaszcza na osoby pochodzenia niepolskiego, jest rzeczą kluczową dla 

polskich władz, aby prowadzić stały monitoring tego środowiska i w razie potrzeby 

przeciwdziałać mechanizmom mogącym zdestabilizować sytuację wewnętrzną  

i zagrozić bezpieczeństwu imigrantów przybywających do Polski, nie tylko z samej 

Ukrainy. 

 

Słowa kluczowe:Ukraina, Polska, Ukraińcy, nacjonalizm, nacjonaliści, migracja, 

bezpieczeństwo 

 

Obserwowalne w ostatnich latach znaczące nasilenie migracji obywateli 

Ukrainy do Polski stanowi przedmiot zainteresowań nie tylko ekonomistów 

upatrujących w niej szans dla rozwoju polskiej gospodarki. Wśród szeregu wyzwań 

jakie wiążą się z ukraińską migracją, na pierwszy plan dość nieoczekiwanie wybija się 

kwestia bezpieczeństwa. Prognozy wskazujące na utrzymanie dotychczasowej 

tendencji stałego przyrostu liczby Ukraińców do Polski prowokują do debaty na temat 

przyszłego modelu koegzystencji ukraińskiej społeczności zarówno z polskimi 

władzami jak i codziennych relacji z Polakami. W obliczu trwającej wielkiej debaty 

ogólnoeuropejskiej poświęconej wyzwaniom kryzysu migracyjnego oraz narastaniu 
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tendencji antyimigranckichw państwach narodowych, obecnych również i w Polsce, 

sprawa ta nabiera szczególnego znaczenia. Stroną sporu politycznego w sposób 

najbardziej radykalny i bezkompromisowy kontestującą obecne tendencje migracyjne 

są środowiska narodowe. Dlatego też obawy i oczekiwania wobec migracji ukraińskiej 

do Polski formułowane przez polskich nacjonalistów, pomimo głosów o ich 

marginalnym znaczeniu, powinny zostać poddane szczegółowej analizie – bez ich 

uwzględnienia debata o Ukraińcach w Polsce jest bowiem pozbawiona poważnej 

agendy zagrożeń, a co za tym idzie – wyzuta z realiów polityki i po prostu 

nieprawdziwa. 

Omówienie głosów płynących ze środowisk narodowych, które wpisują się  

w szeroką debatę o Ukraińcach w Polsce jest nadrzędnym zadaniem niniejszego 

artykułu. Analiza źródłowa, w oparciu o którą prowadzony będzie wywód, opiera się 

na kilku fundamentach. Najważniejszym z nich są stanowiska formułowane  

w interpelacjach poselskich przez posłów Sejmu RP związanych ze środowiskami 

narodowymi. Z uwagi na doniosłość mandatu poselskiego to one właśnie zyskują 

największy potencjał do rezonacji społecznej, do kształtowania określonych postaw, 

mobilizacji elektoratu, w końcu zaś – również kształtowania decyzji na szczeblu 

międzynarodowym, chociażby w wymiarze międzyparlamentarnym. Praktyka obecnej 

kadencji parlamentu pokazuje też, że jest to najchętniej wykorzystywana przez 

polityków o proweniencji nacjonalistycznej metoda realizacji własnej agendy 

politycznej na poziomie Sejmu. Kolejnym aspektem analizy źródłowej są 

pozaparlamentarne wypowiedzi prominentnych polityków obozu narodowego 

odnoszące się kwestii migracji ukraińskiej. W końcu zaś, są to wszelkie stanowiska 

organizacji nacjonalistycznych oraz publicystyka. Ważną kwestią, którąnależy 

poruszyć na wstępie, jest również aspekt definicyjny. Mowa tu o istniejącym napięciu 

definicyjnym pomiędzy terminami „nacjonaliści” a „narodowcy”. Przyjęło się 

interpretować ten pierwszy jako nacechowany negatywnie, mający wydźwięk 

pejoratywny, wobec bardziej neutralnie zabarwionego pojęcia „narodowców”. Na 

potrzeby niniejszego artykułu oba terminy będą jednak stosowane zamiennie, tak jak 

zamiennie funkcjonują one w wewnętrznym dyskursie środowisk narodowych. Robert 
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Winnicki, czołowy przedstawiciel współczesnego polskiego nacjonalizmu, używa ich 

synonimicznie, odnosząc się do różnic dzielących jego środowisko z anarchistami  

i jednocześnie definiując to, co jego zdaniem stanowi o istocie nacjonalizmu: „Czym 

różni się narodowiec/nacjonalista od anarchisty? Najoczywistsze rozróżnienie: 

pierwszy wyznaje ideę, która w perspektywie ziemskiej stawia naród na pierwszym 

miejscu. Jest człowiekiem, który swoje życie osobiste wpisuje w służbę wspólnocie 

narodowej. Który pielęgnuje i rozwija kulturę, tożsamość narodową opartą  

o dziedzictwo, tradycję i historię przodków. Który zabiega o suwerenność, 

bezpieczeństwo, bogactwo i sprawność państwa. Państwo bowiem jest narzędziem 

realizacji interesów narodowych”
150

. 

Kwestię stosunku polskich nacjonalistów do Ukraińców przyjeżdżających do 

Polski wpisać należy w szerszy kontekst relacji geopolitycznych i stanowiska wobec 

państwa ukraińskiego jako takiego. W tym też aspekcie kluczową rolę odgrywała 

kwestia kierunku prowadzenia polityki historycznej przez władze ukraińskie, a ściślej 

– miejsca Ukraińskiej Powstańczej Armii w oficjalnym dyskursie. Polski nacjonalizm 

był więc z tej przyczyny od samego początku przychylny rządom Wiktora 

Janukowycza oraz krytyczny wobec europejskich aspiracji Ukraińców wyrażanych 

podczas Rewolucji Godności. Po pierwsze, ponieważ uderzały one w Rosję – 

naturalnego sojusznika i kuratora polskich ugrupowań antysystemowych  

i antyeuropejskich; po drugie, ponieważ realizowane były siłami 

antyjanukowyczowskiej prawicy, również tej o charakterze nacjonalistycznym,  

w sposób bezpośredni odwołującej się do tradycji i dziedzictwa Organizacji 

Ukraińskich Nacjonalistów i Ukraińskiej Powstańczej Armii. Analiza ówczesnych 

deklaracji czołowych ośrodków polskiej myśli nacjonalistycznej potwierdza tę 

hipotezę. W wartym obszernego cytatu stanowisku redakcji prominentnego 

kwartalnika Myśl.pl, opublikowanym 21 lutego 2014 roku, a więc dzień po „czarnym 

czwartku”, najkrwawszym momencie protestów na kijowskim Majdanie, w którym 

zginęło około 70 osób, znaleźć można w linii prostej echa oficjalnej narracji Rosji  

i obozu Janukowycza: „Skrajny wariant, czyli wojna domowa i rozpad państwa, 
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 R. Winnicki, Czym różni się narodowiec/nacjonalista od anarchisty?, 

https://www.facebook.com/robertwinnickipubliczny/posts/661063550604919, [dostęp z dnia: 1.07.2017]. 
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oznaczałby z kolei powstanie tuż obok nas nowego bytu politycznego, rządzonego 

przez szowinistów, którzy uporawszy się z „zagrożeniem rosyjskim”, ostrze swojej 

uwagi – nie mamy co do tego wątpliwości – skierowaliby na Polaków wciąż 

mieszkających na dawnych kresach południowo-wschodnich, a także na Przemyśl, 

Bieszczady, Chełmszczyznę czy Beskid Niski. Nikt chyba nie wierzy w to, że naszym 

rodakom dobrze żyłoby się w kraju rządzonym przez pogrobowców Bandery. (…) 

Radykałowie, rozpętując zamieszki, zajmując budynki administracji, nie wyłaniając 

spośród siebie nikogo zdolnego do prowadzenia rozmów z władzą, są 

współodpowiedzialni za rozlew krwi. Podobnie jak politycy, w tym polscy, którzy ich 

do tego zachęcali. (…) Ukraina nie jest do końca państwem w naszym rozumieniu 

tego słowa. To raczej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, której udziały mają w 

swoich rękach klany oligarchiczne. I to one, paradoksalnie, są najważniejszym 

gwarantem względnej niezależności Ukrainy. (…) A Rosjanom nie dziwimy się, że 

woleliby mieć na Ukrainie rządy, które nie są im wrogie. Przecież to ich tzw. bliska 

zagranica”
151

. Oświadczenie to powiela kluczowe aspekty formułowane ówcześnie 

przez rosyjską i projanukowyczowskąpropagandę, a więc:  

1. Za eskalację przemocy odpowiedzialni są majdanowi radykałowie, a także, w 

sposób bezpośredni lub pośredni Zachód, który wspierał ich w rozprawie z legalną 

władzą; 

2. Widmo wojny domowej, w wyniku której do władzy dojdą krwawi, antypolscy 

banderowcy czyhający na rewizję granic i przyłączenie „Zakerzonia”; 

3. Zignorowanie Ukrainy jako niezależnego bytu państwowego, wpisanie jej  

w kontekst forsowanego przez Rosję geopolitycznego projektu „Bliskiej 

Zagranicy”, oznaczającego usankcjonowanie na obszarze postradzieckim 

mocarstwowych stref wpływów, ograniczenie suwerenności, a w konsekwencji 

faktyczną wasalizację Ukrainy. 
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 K. Tenerowicz et al., Entuzjastom Majdanu pod rozwagę. Stanowisko redakcji kwartalnika „Myśl.pl”, 
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Pod stanowiskiem tym podpisali się w imieniu redakcji Krzysztof 

Tenerowicz
152

, Sylwester Chruszcz
153

, Rafał Wiechecki
154

 i Marian Szołucha
155

. Nie 

była to w tym czasie jedyna deklaracja ze strony środowisk narodowych utrzymana w 

otwarcie antymajdanowym tonie, bowiem podobne reakcje odnotować można na 

przykład ze strony Obozu Narodowo-Radykalnego na łódzką manifestację solidarności  

z Ukrainą
156

. 

Tezy artykułowane obecnie w polskim dyskursie nacjonalistycznym stanowią 

ścisłe odzwierciedlenie omówionego powyżej stanowiska. Ważną jednak zmianą  

w prowadzonej narracji, w porównaniu z tą z okresu protestów na Majdanie, jest 

wpisanie teraźniejszej obecności Ukraińców w Polsce, a więc kwestii z zasady 

demograficzno-ekonomicznej, w kontekst polityczny. Ich migracja staje się 

argumentem i narzędziem walki politycznej, a ponieważ obecne państwo ukraińskie 

realizuje politykę niekorzystną z punktu widzenia polskiego nacjonalizmu, cała sprawa 

nabiera wymiaru jawnie antyukraińskiego. Ukraińscy obywatele przyjeżdżający do 

Polski, bez względu na ich osobiste poglądy czy preferencje, stają się wtedy,  

z perspektywy nacjonalistów, pewną emanacją państwa ukraińskiego i jego działań, 

szczególnie w kontekście autorefleksji historycznej. 

Drugim aspektem, obok wymiaru politycznego, który kształtuje obecny 

stosunek polskiego nacjonalizmu do Ukraińców w Polsce, jest niewątpliwie wpisująca 

się w szerszy kontekst narracja antyimigrancka. Objęcie nią nie tylko obcych 

kulturowo osób narzucanych Polsce w mechanizmie relokacyjnym przez Komisję 

Europejską, ale również znacznie bliższych pod tym względem słowiańskich 

Ukraińców, jest w pewnym stopniu pokłosiem prowadzonej przez rząd polski narracji, 
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 Publicysta i redaktor naczelny kwartalnika „Myśl.pl”. W latach 2006-2010 członek zarządu Radia 

Kraków S.A, następnie dyrektor generalny i zastępca redaktora naczelnego stacji. W okresie 2010-2014 radny 

sejmiku małopolskiego. Współzałożyciel i członek Rady Programowej Stowarzyszenia Endecja. 
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 Poseł na Sejm RP VIII kadencji, sekretarz kwartalnika „Myśl.pl”. Od 2004 do 2009 poseł do Parlamentu 

Europejskiego, p.o. prezesa Ligi Polskich Rodzin od 2007 do 2008. Były członek zarządu i Rady Decyzyjnej 

Ruchu Narodowego. 
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 Poseł na Sejm V RP V kadencji z ramienia Ligi Polskich Rodzin, w latach 2006 - 2007 minister 

gospodarki morskiej w rządach Kazimierza Marcinkiewicza i Jarosława Kaczyńskiego. Prezes zarządu Fundacji 

im. Bolesława Chrobrego. 
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 Współzałożyciel i prezes stowarzyszenia Endecja.pl oraz członek Fundacji im. Bolesława Chrobrego.  

W latach 2006 - 2007 rzecznik prasowy Ministerstwa Gospodarki Morskiej. 
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 P. Kicowski, Oświadczenie Brygady Łódzkiej Obozu Narodowo-Radykalnego w związku z wiecem „Łódź 

solidarna z Ukrainą” zorganizowanym przez władze miasta w dniu 21 lutego 2014 roku, 

http://wmeritum.pl/lodz-onr-potepia-banderowskie-hasla/32577, [dostęp z dnia: 1.07.2017]. 
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w której mowa jest o rzekomym przyjmowaniu przez Polskę znaczącej liczby 

uchodźców z Ukrainy (jako argumentu przeciwko przyjęciu uchodźców 

rozlokowanych obecnie na obszarze Grecji i Włoch).Tymczasem dane wskazują, iż 

faktyczna skala uchodźctwa Ukraińców do Polski jest znikoma, a zdecydowana 

większość migracji ma podłoże ekonomiczne. Zgodnie ze statystykami Urzędu do 

Spraw Cudzoziemców, w latach 2014 i 2015 łącznie dwóm obywatelom Ukrainy 

przyznano statusu uchodźcy, natomiast w roku 2016 taki status przyznano jedynie 16 

osobom. Warto w tym kontekście przywołać równieżskalę decyzji odmownych wobec 

osób, które o takowy status się ubiegały: w roku 2014 podjęto 645 decyzji 

negatywnych, w 2015 roku 1775 decyzji negatywnych, a w 2016 roku 696 decyzji 

negatywnych. W przypadku trwającego roku 2017, dane za okres  

od 1 stycznia do 29 października mówią o 56 pozytywnych decyzjach w sprawie 

nadania statusu uchodźcy i 283 decyzjach negatywnych157. 

Wybory parlamentarne 2015 umożliwiły polskim nacjonalistom uzyskanie 

nowego instrumentarium realizacji swojej agendy politycznej. Po raz pierwszy od 

wyborów w 2005 roku i sukcesu Ligi Polskich Rodzin, otrzymali oni szansę na realne 

kształtowanie polskiej polityki na szczeblu parlamentarnym. Zawdzięczają ją 

sukcesowi wyborczemu komitetu Kukiz 15, skupiającego szeroki front 

antysystemowej prawicy. Ze środowisk narodowych mandat z jego list uzyskali 

między innymi: Robert Winnicki
158

, Sylwester Chruszcz, Tomasz Rzymkowski
159

, 

Adam Andruszkiewicz
160

 i Bartosz Józwiak
161

. Dominującą aktywnością sejmową 

narodowców w kontekście relacji polsko-ukraińskich są kierowane pod adresem 

rządu liczne interpelacje poselskie. Wśród nich dominują zapytania o stanowisko 

polskich władz wobec systemowej gloryfikacji OUN/UPA na Ukrainie, jednakże 

przewijają się w nich również kwestie ukraińskiej migracji i to w zdecydowanie 
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 Bieżąca sytuacja dotycząca Ukrainy, https://udsc.gov.pl/statystyki/raporty-specjalne/biezaca-sytuacja-

dotyczaca-ukrainy, [dostęp z dnia: 7.11.2017]. 
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 W latach 2009–2013 prezes Młodzieży Wszechpolskiej, prezes Ruchu Narodowego, poseł na Sejm VIII 

kadencji, współtwórca i wieloletni organizator Marszu Niepodległości.  
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 Publicysta kwartalnika „Myśl.pl”, członek Rady Politycznej Ruchu Narodowego w latach 2015 - 2016. 

Przedstawiciel Sejmu w Krajowej Radzie Sądownictwa. 
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 Prezes Stowarzyszenia Endecja (nie mylić ze Stowarzyszeniem Endecja.pl, którego prezesem jest Marian 

Szołucha). W latach 2015–2016 prezes Młodzieży Wszechpolskiej. 
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 Prezes Unii Polityki Realnej, były wiceprezes oraz członek Rady Decyzyjnej Ruchu Narodowego. 

https://udsc.gov.pl/statystyki/raporty-specjalne/biezaca-sytuacja-dotyczaca-ukrainy/
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negatywnym kontekście. W Interpelacji nr 7364 do ministra spraw zagranicznych z 

dnia 30 października 2016 roku w sprawie reakcji państwa polskiego na szerzenie się 

banderyzmu na Ukrainie, poseł klubu Kukiz‟15 Józef Brynkus
162

 pyta między innymi: 

„Czy Rząd RP prowadzi weryfikację ukraińskich imigrantów i wydawania im 

wiz pod kątem ich sympatii wobec banderyzmu, którzy pod pretekstem emigracji 

zarobkowej nadużywają naszej gościny i szerzą już teraz w Polsce wśród mniejszości 

ukraińskiej ideologię UPA i OUN? 

Dlaczego władze RP nie wydalają z Polski Ukraińców, którzy stawiają lub 

planują stawiać w Naszej Ojczyźnie pomniki lub tablice pamiątkowe ku czci UPA  

i OUN?”
163

 

Zwraca uwagę, iż takie sformułowanie interpelacji stanowi odgórne narzucenie 

ze strony posła zgłaszającego jego własnej interpretacji sytuacji. Poseł Brynkus 

zwraca się z kwestią banderyzacji nie w tonie spekulatywnym, a oznajmującym. Sama 

interpelacja ma  więc na celu nie wymiar informatywny (uzyskania wiedzy na dany 

temat, w tym przypadku skali bonderyzacji Ukraińców w Polsce), a reakcyjny 

(mobilizacji ministra do przedsięwzięcia określonych kroków celem przeciwdziałania 

już zaistniałej sytuacji). Znamienne jest, że poseł Brynkus w swej interpretacji nie 

przywołuje jednak żadnych konkretnych przykładów trwającego już, jego zdaniem, 

„nadużywania polskiej gościny i szerzenia ideologii UPA i OUN”. W odpowiedzi na 

nią, sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Jan Dziedziczak wskazuje, 

iż „w świetle obowiązującego prawa, konsul nie ma uprawnień do badania poglądów 

politycznych oraz świadomości historycznej obywateli Ukrainy aplikujących  

o wizę”
164

. 

Szczególnie imponującą aktywność na „odcinku ukraińskim” wykazuje poseł 

Robert Winnicki. W Interpelacji nr 6640 do ministra sprawiedliwości z dnia  
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 Historyk i nauczyciel akademicki na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Były członek Prawa  

i Sprawiedliwości, współzałożyciel Klubu Republikańskiego w Sejmie będącego parlamentarnym zapleczem 

Stowarzyszenia Republikanie. 
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 Interpelacja nr 7364 do ministra spraw zagranicznych w sprawie reakcji państwa polskiego na szerzenie 

się banderyzmu na Ukrainie, 

http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=316F9DF4&view=null, [dostęp z dnia: 

1.07.2017]. 
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 Odpowiedź na interpelację nr 7364 w sprawie reakcji państwa polskiego na szerzenie się banderyzmu na 

Ukrainie, http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=08B33289&view=null, [dostęp z dnia: 

1.07.2017]. 

http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=316F9DF4&view=null
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=08B33289&view=null


98 

 

4 października 2016 roku w sprawie migracji obywateli Ukrainy na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, niezwykle szczegółowej, obejmującej 14 pytań odnośnie 

przestępczej aktywności Ukraińców w Polsce,  podnosi on między innymi następujące 

kwestie: 

„Jaka część przestępstw popełnionych przez obywateli Ukrainy na obywatelach 

polskich w roku 2013, 2014, 2015 miała podłoże szowinistyczne, narodowościowe? 

Czy w Ministerstwie Sprawiedliwości prowadzone są prace nad projektem 

ustawy penalizującej propagowanie ideologii szowinizmu ukraińskiego – 

„banderyzmu”?”
165

 

W kolejnej Interpelacji nr 6641 do ministra – członka Rady Ministrów, 

koordynatora służb specjalnych w sprawie działalności obywateli Ukrainy na terenie 

Rzeczypospolitej Polskiej pyta on z kolei: 

„Czy mniejszość ukraińska monitorowana jest pod kątem popierania  

i przynależności do szowinistycznych organizacji odwołujących się do kultu Stepana 

Bandery i czy zanotowano wzrost takich postaw i działań? 

Czy Pan Minister zauważa problem nawoływania do naruszenia integralności 

terytorialnej Rzeczypospolitej Polskiej przez czynniki ukraińskie i czy ta 

problematyka objęta jest kontrolą i przeciwdziałaniem służb specjalnych w zakresie 

ustawowych kompetencji?”
166

 

Fundamentalne znaczenie dla omawianej materii ma jednak Interpelacja nr 

8779 do prezesa Rady Ministrów w sprawie wojny informacyjnej przeciwko Polsce, 

toczonej przez niektórych liderów mniejszości ukraińskiej. Odnosi się ona do 

wydarzeń z końca 2016 roku, kiedy to 11 listopada w Warszawie podczas Marszu 

Niepodległości spalono flagę Ukrainy, a 10 grudnia w Przemyślu podczas 

organizowanego przez Obóz Narodowo-Radykalny i Młodzież Wszechpolską Marszu 

Orląt Przemyskich i Lwowskich wznoszono hasła antyukraińskie. Poseł Winnicki w 

swej interpelacji twierdzi, że „kilkuosobowa grupa spaliła w Warszawie flagę 
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 Interpelacja nr 6640 do ministra sprawiedliwości w sprawie migracji obywateli Ukrainy na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=5A96F836, [dostęp  
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regionalną Górnego Śląska, biorąc ją za flagę Ukrainy. Zarazem mogło dojść do 

prowokacji na Marszu Orląt Przemyskich i Lwowskich, gdy pojedyncza osoba 

nieznanej proweniencji wykrzyknęła hasło „Śmierć Ukraińcom”, przy czym 

organizatorzy wydarzenia utrzymują, iż niewykluczone jest spreparowanie nagrania 

świadczącego o zajściu incydentu. Powyższe wydarzenia czy też prowokacje służą 

niektórym liderom mniejszości ukraińskiej w Polsce do rozpowszechniania w mediach 

ukraińskich informacji, jakoby mniejszość ta była na terytorium Rzeczypospolitej 

prześladowana”
167

. Zacytowany opis wydarzeń nie znajduje jednak potwierdzenia w 

rzeczywistości, bowiem nagranie dokumentujące spalenie niebiesko-żółtej flagi w 

akompaniamencie antyupowskich okrzyków potwierdza, iż o żadnej pomyłce z 

rzekomą flagą Śląska nie może być mowy
168

, z kolei osoba wznosząca antyukraińskie 

okrzyki w Przemyślu usłyszała zarzuty karne
169

. Fakt, iż poseł na Sejm RP nie tylko 

ignoruje, ale wręcz świadomie przeinacza sens aktów mających jawny podtekst 

nienawiści wobec innej narodowości jest niezwykle alarmujący i powinien stanowić 

przyczynek do głębokiej refleksji nad kwestią bezpieczeństwa wszystkich 

cudzoziemców, nie tylko z Ukrainy, zamieszkujących terytorium Polski. W tym też 

kontekście warto przywołać wypowiedź posła Winnickiego relatywizującą Akcję 

Wisła, uznaną już przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego za „przykład 

niesprawiedliwości będącej skutkiem działań totalitarnych władz komunistycznych” i 

„wydarzenie sprzeczne z podstawowymi prawami człowieka”
170

. Poseł Winnicki 

uważa jednak, że „gdyby Polską w 1947 roku nie rządzili komuniści, a suwerenne 

władze Rzeczypospolitej, reakcja na ludobójczą działalność OUN-UPA musiałaby być 
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równie zdecydowana. Dlatego, pozostając w zgodzie z prawdą historyczną i polskim 

interesem narodowym, trzeba stwierdzić jasno: Akcja „Wisła” była potrzebna”
171

. 

Omówione powyżej przykłady działań i stanowisk łącząc kwestię migracji  

z narzuconą projekcją zagrożenia banderowskiego, a jednocześnie relatywizując czy 

też usprawiedliwiając wręcz polskie przewiny w całokształcie relacji polsko-

ukraińskich, udowadniają tezę o upolitycznieniu kwestii obecności Ukraińców w 

Polsce w dyskursie nacjonalistycznym. Temat ten jest też regularnie podtrzymywany 

w mediach sympatyzujących z narodowcami. Poseł Kukiz‟15 Tomasz Rzymkowski 

przestrzega na przykład przed grożącym Polsce zalewem Ukraińców przywołując 

nagranie zatłoczonego przejścia granicznego polsko-ukraińskiego i opatrując to 

komentarzem: „Straszą nas islamskimi imigrantami ekonomicznymi, a my mamy 

oblężenie na granicy z Ukrainą. Czy Unia pomoże? Niedługo opublikuję oficjalne 

dane z wszystkich powiatów mojego okręgu wyborczego o liczbie legalnie 

pracujących Ukraińców. Te, które spłynęły, są wstrząsające”
172

. W wypowiedzi 

zwraca uwagę szczególnie wspomniana już inkluzja migracji ukraińskiej w narrację 

zagrożenia i strachu przed napływem muzułmanów, potęgowana wyraźnie 

zabarwionym emocjonalnie sformułowaniem o „wstrząsającej liczbie” zatrudnionych 

Ukraińców. 

Ażeby przeciwdziałać, ich zdaniem, zagrażającej państwu polskiemu i polskiej 

gospodarce hiperemigracji Ukraińców, narodowcy podejmują również 

działalność uliczną, gdzie zyskać mogą potencjalnie największą nośność swoich 

argumentów. Organizowane manifestacje zdobyć mają uznanie szczególnie wśród 

coraz bardziej sympatyzującej z radykalną prawicą młodzieży. Według badań 

Instytutu Spraw Publicznych, wśród osób w wieku 15-24, ugrupowaniem cieszącym 

się największą sympatią polityczną jest właśnie Kukiz‟15
173

. Zdaniem autorów, to 

właśnie radykalny język, stale obecny w ulicznym dyskursie polskiego nacjonalizmu, 
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jest czynnikiem, który najbardziej przyciąga młodych do kreujących się na 

bezkompromisowych antysystemowców członków ugrupowania Pawła Kukiza. Jeśli 

jednak przeanalizować frekwencję w organizowanych przez Obóz Narodowo-

Radykalny i MłodzieżWszechpolską równolegle w najważniejszych polskich miastach 

antyukraińskich demonstracjach z 18 i 19 marca 2017 roku pod hasłem przewodnim 

„Imigracja ze Wschodu – zagrożenie dla polskiego narodu”, to okaże się, że 

manifestacje te spotkały się ze znikomym zainteresowaniem, pomimo niewątpliwie 

sporych możliwości mobilizacyjnych, zwłaszcza ze strony zorientowanych 

nacjonalistycznie środowisk kibicowskich
174

. Niedługo później, 23 marca podczas 

zorganizowanej przed siedzibą ministerstwa spraw zagranicznych konferencji 

prasowej, Młodzież Wszechpolska zadeklarowała ustami rzecznika organizacji 

Mateusza Pławskiego „podjęcie odpowiednich działań prawnie i administracyjnie 

dążących do kontroli tego zjawiska (migracji Ukraińców – przyp. aut.)”. Stwierdzono 

również, że „aktualnie szacuje się, że mamy pomiędzy 1,5 a 2 miliony Ukraińców w 

Polsce. Bardzo duża część z nich są to osoby przebywające tutaj nielegalnie”
175

. 

Polskie środowiska nacjonalistyczne wypracowały spójne i nieprzejednanie  

negatywne stanowisko wobec kwestii migracji obywateli Ukrainy do Polski. Stanowi 

to wypadkową dwóch czynników: pragnienia utrzymania etnicznie homogenicznego 

państwa i związanej z tym niechęci wobec funkcjonujących obecnie w Europie 

napływowych tendencji migracyjnych, a także z geopolityczną orientacją znaczącej 

większości polskich nacjonalistów, upatrujących szans w ścisłym sojuszu polityczno-

gospodarczym z Federacją Rosyjską. Warunkiem sine qua non takiej wizji politycznej 

w sposób naturalny jawi się więc sprzeciw wobec polityki obecnych władz 

ukraińskich i całego katalogu działań obliczonych na rozwój polsko-ukraińskiej 

współpracy. Niechęć wobec rosnącej liczby Ukraińców w Polsce jest w tym 

kontekście jedynie odłożonym w czasie i dostosowanym do zmienionej sytuacji 

politycznej stanowiskiem sprzeciwu wobec polskiego zaangażowania w Rewolucję 
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Godności, stanowiskiem poparcia wobec rządów Wiktora Janukowycza. Używana 

obecnie argumentacja powiela dokładnie te same obawy, które formułowane były na 

przełomie 2013/2014 roku. Teraźniejsza obecność Ukraińców w Polsce, w 

prowadzonej przez polskich nacjonalistów narracji, włącza ich w toczącą się 

historyczną batalię o miejsce OUN/UPA w zbiorowej pamięci narodu ukraińskiego, 

bez względu na ich indywidualne preferencje polityczne lub osądy historyczne. 

Podnoszona równolegle kwestia ekonomiczna, bazująca na tezie o „ukrainizacji” 

rynku pracy, wypychaniem z niego Polaków przez oczekujących niższych zarobków 

imigrantów z Ukrainy i zamrożeniu przez to rynku płac, nie znajduje uzasadnienia w 

kontekście dobrych obecnie wskaźników makroekonomicznych, w tym rekordowo 

niskiego bezrobocia
176

. Z tego też względu aspekt ekonomiczny traci swą donośność 

na rzecz znacznie bardziej rozbudzającego emocje i reakcje społeczne aspektu 

politycznego. Pojawiające się akty prowokacji, takie jak spalenie flagi ukraińskiej na 

Marszu Niepodległości, świadczyć mogą o radykalizacji nacjonalistów, nie tylko  

w wymiarze prowadzonej narracji, ale również w kontekście działań wymierzonych  

w sposób bezpośredni w bezpieczeństwo obywateli Ukrainy znajdujących się na 

terytorium Polski. Z tego też względu powinny one znaleźć swoje odzwierciedlenie  

w odpowiednio prowadzonej przez państwo polskie i służby mu podlegające polityce 

bezpieczeństwa wewnętrznego. 
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POLISH NATIONALISM AND ITS POSITION AGAINST  

THE EMIGRATION OF CITIZENS OF UKRAINE TO POLAND 

 

Abstract:This article covers the issue of views, stands and positions of various 

prominent representatives of the Polish nationalist movement against the increasing 

presence of Ukrainian citizens in Poland. Polish nationalism, known for its close, yet 

sometimes rather unformal ties with Russian organisations and politicians, presents 

the most hostile approach in Poland’s contemporary politics towards the ongoing 

imigration from Ukraine. Due to its numerous violent activities and provocations, it is 

of vital importance for Polish state authorities to monitor and, in case needed, prevent 
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any acts that can destabilize and put in jeopardy safety of imigrants coming to Poland, 

not only from Ukraine itself. 

 

Keywords:Ukraine, Poland, Ukrainians, nationalism, nationalists, migration, security 
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DEFINICJE BEZPIECZEŃSTWA, POKOJU, SPRAWIEDLIWOŚCI 

I WOLNOŚCIU MŁODZIEŻY UKRAIŃSKIEJ STUDIUJĄCEJ  

W RZESZOWIE W KONTEKŚCIE PROBLEMATYKI EMIGRACJI 

UKRAIŃCÓW DO POLSKI 

 

Streszczenie: W artykule rozważa się problematykę związaną z nasiloną po 2014 r. 

emigracją Ukraińców do Polski. Przedstawieniu spolaryzowanego dyskursu 

społecznego towarzyszy przegląd najważniejszych badań wykonanych przez autorkę 

na ukraińskich studentach studiujących w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania  

w Rzeszowie w latach 2012–2017. Zaprezentowano także najnowsze badania: 

umiejscowienia w hierarchiach wartości studentów bezpieczeństwa, pokoju, 

sprawiedliwości i wolności oraz rozumienia przez nich tych pojęć poprzez analizę 

subiektywnych definicji. Badanie dowiodło, iż ukraińscy studenci doskonale rozumieją 

i cenią owe wartości. W tym kontekście są Europejczykami: wyznają wartości 

tradycyjnie rozumiane jako wartości europejskiej wspólnoty kulturowej. Z badania 

wynika, iż obecność młodych Ukraińców nad Wisłą nie zagraża bezpieczeństwu 

społecznemu. 

 

Słowa kluczowe:bezpieczeństwo, pokój, sprawiedliwość, wartości, studenci ukraińscy 

w Polsce, imigracja 

 

WSTĘP 

Globalizacja jako zjawisko „intensyfikacji ekonomicznych, politycznych  

i kulturalnych stosunków między państwami”
178

 powoduje, iż świat staje się zarazem 

bardziej otwarty, jak i współzależny. Wzmożona migracja, jakiej jesteśmy świadkami  
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w ciągu ostatnich dekad, jest jednym ze skutków procesu globalizacji. Jej przykładem 

może być także umiędzynarodowienie studiów wyższych.  

Pozostająca na uboczu głównych światowych szlaków migracyjnych Polska jest 

atrakcyjnym celem szczególnie dla młodych ludzi z Ukrainy. Wejście naszego kraju w 

struktury unijne w 2004 r. spowodowało „włączenie się Polski w system światowy  

i przestrzeń edukacyjną […] otworzyło polskie uczelnie na <<zewnątrz>>”
179

.  Jako 

państwo członkowskie UE Polska stanowi dziś dla młodych Ukraińców nietrudny do 

osiągnięcia, z racji chociażby bliskości geograficznej i podobieństwa językowo-

kulturowego, punkt tranzytowy mający prowadzić w głąb Europy. W ostatnich latach 

ze względu na wiele czynników: postępującą globalizację, chęć zwiększania swoich 

szans życiowych, niechęć do rodzimego sytemu edukacji (korupcja), rozczarowanie 

rezultatami Euromajdanu z przełomu 2013 i 2014 roku (m.in. konfliktem rosyjsko-

ukraińskim, który  rozpoczął się pod koniec lutego 2014 roku) studenci z Ukrainy 

zwiększają swoją obecność w Polsce. W roku akademickim 2012/2013 stanowili oni 

największą grupę wśród cudzoziemskich studentów w Polsce –  blisko 10 tys., co 

oznacza, iż niemal co trzeci student cudzoziemiec był przybyszem z Ukrainy
180

. Wraz 

z kolejnymi latami odsetek ukraińskich studentów w liczbie wszystkich studiujących 

w Polsce obcokrajowców wzrósł aż do 50%
181

. 

Podkarpacie, ze względu na bliskość geograficzną do wschodniej granicy, jest 

regionem popularnym wśród ukraińskich studentów. Rzeszów – stolica regionu 

podkarpackiego przeżywała prawdziwy ich „najazd” w ostatniej dekadzie. Prym  

w tym względzie wiodła rzeszowska Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania – 

uczelnia niepubliczna, o której można z całą pewnością powiedzieć, iż objęło ją 

zjawisko ukrainizacji
182

. Dane dla roku akademickiego 2013/2014 wskazują, iż  

w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie uczyło się 1535 studentów 
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 P. Długosz, Zjawisko edukacji transgranicznej na przykładzie ukraińskich studentów na Podkarpaciu,  

w: Youth Policy: Problems and Prospects. Молодіжна політика: проблеми та перспективи. Nr 6, red.  

S. Shchudlo, P. Długosz, Drohobycz-Rzeszów 2015, s. 147. 
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 Zob. raport Fundacji Edukacyjnej „Perspektywy” „Studenci zagraniczni w Polsce 2013”. 

www.perspektywy.pl, [dostęp z dnia: 25.04.2014].  
181

 Zob. P. Długosz, Zjawisko edukacji…, op. cit., s. 148.  
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 Zob. Zob. D. Izdebska-Długosz, Wizerunek Polski wśród Ukraińców rozpoczynających studia w Polsce – 

wyniki badań sondażowych, w: Sąsiedztwa III RP – Ukraina. Zagadnienia społeczne, red. M. Dębicki,  

J. Makaro, Wrocław 2015, s. 272. 
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z Ukrainy, dla porównania: na Uniwersytecie Rzeszowskim – 118, a na Politechnice 

Rzeszowskiej zaledwie 84
183

. 

Zjawisko napływu ukraińskich studentów do Rzeszowa ma niewątpliwie plusy: 

wpływa dodatnio na wzrost liczby studentów na podkarpackich uczelniach, co jest 

istotne w warunkach niżu demograficznego i w obliczu wyjazdów naszych 

maturzystów na studia do innych regionów. Poza tym studenci zagraniczni wydają 

środki finansowe w regionie, z czego czerpie on dochody. Z drugiej jednak strony,  

w obliczu tak licznej imigracji młodych Ukraińców, możemy zapytywać także  

o potencjalne zagrożenia dla bezpieczeństwa: społecznego, politycznego czy 

ekonomicznego, tak w skali regionu, jak i całego kraju. 

 

1. ZAGROŻENIA CZY KORZYŚCI? POLARYZACJA DYSKURSU  

O IMIGRACJI UKRAIŃCÓW 

Jest zjawiskiem naturalnym, iż wzmożony ruch imigracyjny budzi różnorodne 

obawy u ludności autochtonicznej. Najczęściej są one związane z kwestiami natury 

ekonomicznej, związanymi np. z „wypieraniem” rdzennych mieszkańców z rynku 

pracy. W przypadku Ukraińców jednak dochodzi także do głosu silny lęk historyczny, 

związany – szczególnie w środowiskach kresowych – z pamięcią o  Rzezi Wołyńskiej, 

czyli eksterminacji ludności polskiej w województwie wołyńskim (i części 

województw z nim graniczących) oraz Galicji Wschodniej, dokonanej w latach 1943–

1944 przez ukraińskie bandy zbrojne OUN-UPA. Sytuacja komplikuje się tym 

bardziej, iż na Ukrainie obecnie gloryfikuje się Stepana Banderę – jednego  

z przywódców OUN, odpowiedzialnego za zbrodnie na Polakach. Na terenie całej 

Ukrainy znajdziemy wiele pomników Bandery i powiewających brunatno-czarnych 

flag banderowskich. Obecność Bandery jako bohatera narodowego i patrioty Ukrainy 

w najnowszych ukraińskich podręcznikach do historii, aktywnie wspierana przez 

obecne władze współczesnej Ukrainy, zamyka szanse na rozliczenie zbrodni w dialogu 

pojednawczym z Polską. Wręcz przeciwnie – nastrój wokół Rzezi Wołyńskiej, 

symboli banderowskich, wykorzystywanych w obecnej polityce historycznej  
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i patriotycznej na Ukrainie gęstnieje. Nie trafia do przekonania tłumaczenie, iż 

gloryfikacja Bandery i banderyzmu jest związana ze sprzeciwem wobec imperialisty-

cznej Rosji i jej obecnych działaniach na terenie Ukrainy. Obserwacja narastających 

nacjonalistycznych, neobanderowskich (neonazistowskich) nastrojów wśród 

Ukraińców w kraju, a także poza jego granicami, budzić może uzasadnione obawy. 

Zdecydowany sprzeciw wobec imigracji Ukraińców do Polski wyraża polskie 

środowisko kresowe (świadkowie ludobójstwa oraz potomkowie mordowanych lub 

uciekających przed przemocą ukraińską polskich mieszkańców Kresów Wschodnich), 

którego część skupia się wokół portalu internetowego Kresy.pl. Artykuł Karola 

Kaźmierczaka (działacza Ruchu Narodowego) pt. Ukraińskie zagrożenie – źródła  

i skutki imigracji zarobkowej
184

 zamieszczony na tym portalu 4.04.2017 r., ogniskuje 

jak w soczewce większość obaw środowiska przed emigrującymi do Polski 

Ukraińcami. Kaźmierczak zwraca w swoim tekście uwagę na to, iż 40% Ukraińców 

chce szukać pracy za granicą, a 30% jest gotowych opuścić Ukrainę na zawsze, co 

oznacza, iż Ukraińcy będą w dalszym ciągu wyjeżdżać z ojczyzny. Autor prezentuje 

następujące dane: 

- Ukraińcy przybywają do Polski w dwóch celach – podejmowania studiów wyższych 

i pracy zarobkowej; 

- W 2014 r., gdy zaczął obowiązywać uproszczony system zatrudniania, oświadczeń 

wystawionych przez polskich pracodawców na obywateli Ukrainy było 373 tys., w 

2015 roku  763 tys., w roku 2016 – 1,3 miliona; 

- W latach 2013–2016 liczba wydanych obywatelom Ukrainy pozwoleń na pobyt 

czasowy wzrosła o 705 proc. Liczba takich pozwoleń wydanych ze względu na 

zatrudnienie wzrosła w latach 2013–2015 o 519 proc.; 

- Liczba obywateli Ukrainy posiadających w Polsce pełnię praw poza prawami 

politycznymi wzrosła w latach 2013–2016 o 395 proc.; 

- W latach 2014–2015 powierzchnia kupowanych przez Ukraińców lokali w Polsce 

wzrosła o 89,5 proc.; 
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- Wśród imigrantów zarobkowych z Ukrainy dominują ci z zachodnich i północnych 

obwodów kraju (regiony, w których żywsze są nacjonalistyczne tendencje). W latach 

2014–2015 stanowili oni 71,6 proc. imigrantów z Ukrainy; 

- Ukraińcy otrzymują niższe wynagrodzenia za tę samą pracę niż w polscy 

pracownicy, więc „psują” polski rynek pracy nie tylko pod względem płac, ale też 

warunków pracy; 

- Obywatele Ukrainy wydają w Polsce tylko 1/3 swoich wynagrodzeń, a 

zaoszczędzone środki przekazują na Ukrainę. W 2015 r. Ukraińcy krótkookresowo 

zarobili 8 mld zł, z czego 5 mld zł trafiło na Ukrainę; 

- W samym Wrocławiu liczba Ukraińców sięgnęła niemal 62,5 tys., co stanowi  

10 procent ludności czwartego pod względem liczby mieszkańców miasta w Polsce. 

Według autora to niepokojąca zapowiedź tworzenia się w polskich metropoliach 

ukraińskich gett; 

- W roku akademickim 2016/17 na polskich uczelniach studiowało 30589 Ukraińców, 

co oznacza, że stanowili oni 54 proc. wszystkich cudzoziemskich studentów w Polsce. 

Od polskich uczelni otrzymują oni różnorakie przywileje, dążące do liczbowego 

uzupełnienia stanu uczących się wobec niżu demograficznego w Polsce. Ma to 

związek z patologicznym mechanizmem finansowania uczelni z budżetu państwa, 

które uzależnione jest przede wszystkim od liczby uczonych studentów. Prowadzi to 

czasem do przyznawania studentom z Ukrainy świadczeń wyższych niż te, na które 

mogą liczyć Polacy
185

. 

W związku z analizowanymi danymi liczbowymi Kaźmierczak formułuje tezę, 

iż imigracja Ukraińców do Polski stanowi dla niej i jej mieszkańców wielorakie 

zagrożenie: 

- zagrożenie dla bezpieczeństwa ekonomicznego: imigracja Ukraińców do Polski psuje 

rynek pracy, przyczyniając się do pogorszenia warunków zatrudnienia w rozległych 

gałęziach gospodarki; 

- zagrożenie etniczne: może prowadzić do zmiany struktury etnicznej Polski; 

- zagrożenie konfliktami społecznymi: zderzenie się skrajnie odmiennego podejścia do 
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kwestii ważnych dla tożsamości obu narodów (symbole badnerowskie) najpewniej 

doprowadzi do narastania napięć; 

- sympatyzowanie imigrantów z miejscową mniejszością ukraińską liczącą 51 tys. 

osób. Związek Ukraińców w Polsce jest zdecydowanie krytyczny wobec państwa 

polskiego, „recypujący fenomen OUN-UPA już nie potencjalnie, ale w rzeczywiście 

antypolskim kontekście”; 

- zagrożenie brakiem asymilacji i jednoczeniem się w swoim gronie: „agresywne 

nastawienie działaczy organizacji autochtonicznej mniejszości ukraińskiej, masowość  

i koncentracja osiedlania się ukraińskich imigrantów, wspomniane pobudzenie 

narodowe społeczeństwa Ukrainy, czynią bezpodstawną nadzieję na proces asymilacji 

przybyszów do narodu polskiego”
186

. Z powyższych przesłanek Kaźmierczak 

wysnuwa wniosek, iż imigracja Ukraińców do Polski „niesie zagrożenie dla spójności 

społecznej i bezpieczeństwa narodowego”
187

. 

Stanowisko większości polskiego środowiska kresowego (zwykle 

prawicowego) w sprawie imigracji Ukraińców do Polski, którego przykładem jest 

tekst Kaźmierczaka, jest skrajnie nieprzychylne, a przyczyną takiego stanu rzeczy jest 

pamięć o Rzezi Wołyńskiej, zdecydowanie negatywny wizerunek narodu 

ukraińskiego, na który wpływa dodatkowo obecna gloryfikacja banderyzmu na 

Ukrainie. To jeden z biegunów w społecznym dyskursie na temat Ukraińców  

w Polsce. 

Na drugim biegunie zwraca się uwagę na pozytywy takiego stanu rzeczy. 

Paulina Lang w artykule z 29.03.2017 r. pt. „Obie strony wygrywają”, analizując dane 

liczbowe i przyczyny migracji współczesnych Ukraińców, stwierdza, iż przynosi ona 

Polsce korzyści polityczne i gospodarcze. Wśród nich wymienia: 

- uzupełnienie luki na rynku pracy, brak siły roboczej będzie czynnikiem hamującym 

rozwój gospodarczy Polski; 

- szybką adaptację do polskich warunków, aklimatyzację, zarazem utrzymywanie 

więzi z ojczyzną przez bliskość kulturową i geograficzną Ukrainy i Polski; 

- pozytywne nastawienie i sympatię Ukraińców wobec Polaków; Polska postrzegana 

                                                 
186

 Ibidem.  
187

 Ibidem.  



111 

 

jest przez nich jako wzór  efektywnej transformacji politycznej i przykład 

pozytywnych skutków integracji kraju ze strukturami zachodnimi – ma to wpływ na 

utrzymanie prozachodniego kursu obecnej Ukrainy. 

Autorka zwraca także uwagę na potencjalne zagrożenia i patologie: zjawisko 

fikcyjnych oświadczeń o woli zatrudnienia cudzoziemca przez założone specjalnie w 

tym celu firmy pośrednictwa pracy; ewentualność wzrostu napięć społecznych, 

przenoszenie postsowieckich wzorców postępowania i patologii, jak łapownictwo
188

. 

Lang nie wspomina o apoteozie banderyzmu, a w roli inspiratora konfliktów polsko-

ukraińskich widzi Rosję, co jest zgodne z narracją ukraińską, w której większość 

działań antypolskich, mających miejsce na Ukrainie (np. profanację polskich 

nekropolii), przypisuje się rosyjskim prowokatorom
189

. 

Dyskurs publicystyczny na temat emigracji Ukraińców do Polski jest mocno 

spolaryzowany. Prawda zazwyczaj leży gdzieś pośrodku. Czy obywatele Polski 

odczuwają zagrożenia związane z obecnością Ukraińców w Polsce? Prawicowy portal 

www.wolność24.pl zamieścił ankietę dotyczącą opinii o imigracji z Ukrainy, której 

wyniki znajdują się poniżej. 
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Wykres 1. Co sądzisz o imigrantach z Ukrainy w Polsce? 

 

Źródło: www.wolność24.pl 

 

Jak widać, większość czytelników prawicowego portalu upatruje w obecności 

Ukraińców w Polsce niebezpieczeństwa (53%); 31% spodziewa się, iż zagrożenie 

może się pojawić, a jedynie 12% nie wyraża żadnych obaw związanych z imigracją 

obywateli Ukrainy. Interpretując powyższe wyniki, należy mieć na uwadze to, iż część 

środowisk prawicowych jest niechętna Ukraińcom. Tekst niniejszy stanowić ma 

kolejny głos w dyskusji o zagrożeniach i korzyściach płynących ze wzmożonej fali 

imigracyjnej Ukraińców do Polski. 

 

2. UKRAIŃSCY STUDENCI W WYŻSZEJ SZKOLE INFORMATYKI  

I ZARZĄDZANIA W RZESZOWIE – WCZEŚNIEJSZE BADANIA 

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie co roku wita setki 

ukraińskich studentów rozpoczynających naukę na I roku studiów. Od pięciu lat mam 

możliwość obserwować i porównywać ze sobą te roczniki, gdyż prowadzę lektorat 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%100%

Ich obecność już teraz stanowi niebezpieczeństwo 

dla Polski, należy poddać ich ograniczeniom i 

kontroli, a może nawet usunąć przynajmniej część 

z nich z kraju.

Teraz nie widzę niebezpieczeństwa, ale takie może 

się pojawić, trzeba to zjawisko zacząć konrolować 

i ewentualnie ograniczyć.

Nie widzę tu żadnego 

niebezpieczeństwa, Ukraińcy szybko się u nas 

zasymilują, a poza tym potrzebni są do prac, które 

nie interesują Polaków. 

Trudno udzielić tu jednoznacznej odpowiedzi. 

Nie interesuje mnie to. 

http://www.wolno��24.pl/
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języka polskiego jako obcego dla studentów z Ukrainy z I roku. Wiedzę o nich buduję 

nie tylko na podstawie licznych rozmów i dyskusji w czasie naszych zajęć, ale przede 

wszystkim w toku licznych badań. Warto wspomnieć najważniejsze wnioski z badań 

wcześniejszych, które dotyczą społecznego profilu badanych, w szczególności: ich 

stosunku do Polski, Polaków i polszczyzny; ich wyobrażeń na temat Polski; planów na 

przyszłość, motywacji do wyjazdu z Ukrainy, wyznawanych wartości
190

. 

Badanie wykonane w roku akademickim 2013/2014 na próbie 253 osób.  Brali 

w nim udział niemal wszyscy studenci I roku studiów z Ukrainy, studiujący w języku 

polskim. Pytanie projekcyjne dało odpowiedź na temat wizerunku Polski  

u studiujących na WSIiZie Ukraińców. Okazało się, że obraz Polski u respondentów 

jest wyłącznie pozytywny, wręcz sielankowy, co wskazało na przeżywany przez nich 

szok kulturowy w pierwszych miesiącach pobytu w naszym kraju. Najważniejszym 

dla studentów okazał się fakt przynależności Polski do Unii Europejskiej, jej 

„europejskość”, dostępność wszystkiego, co „europejskie”. Według badanych Polskę  

i Ukrainę więcej dzieli niż łączy – głównie w sferze państwowości i warunków życia 

codziennego, przy czym Polska jest oceniana pozytywnie, zaś Ukraina negatywnie. 

Ponadto Polska oznacza dla studentów potencjalny sukces edukacyjny, a co za tym 

idzie życiowy; ma funkcję ocalającą: przed biedą, bezrobociem, wykluczeniem 

społecznym. Nasz kraj to potencjał, który respondenci postanowili wykorzystać, by 

zdobyć „europejskie” wykształcenie i dobrą pracę
191

. 

Badanie sondażowe na temat planów życiowych ukraińskich studentów 

uczących się na WSIiZie, z tego samego roku akademickiego (na takiej samej próbie), 

wykazało, iż przyjeżdżający na studia Ukraińcy zamierzają w większości pozostać  

w Polsce na stałe i związać z naszym krajem swoje plany zawodowe i osobiste. 

Respondenci dążą do zdobycia „europejskiego” dyplomu, ale nie wykazują motywacji 

czysto instrumentalnej. Mają świadomość tego, że na sukces należy zapracować, są 

gotowi wykonać pracę w celu zdobycia wiedzy i umiejętności. Są nastawieni 
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 Dokładna charakterystyka społeczności ukraińskich studentów rzeszowskiego WSIiZu w: D. Izdebska-
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zadaniowo i zorientowani na wyznaczanie sobie długofalowych celów. Polska ma być 

dla badanych „trampoliną” do przyszłego sukcesu zawodowego i życiowego. Młodzi 

Ukraińcy wierzą, że dzięki studiom w Polsce uda im się osiągnąć sukces
192

. 

Celem badania eksploracyjnego z roku akademickiego 2015/2016 na 

niewielkiej próbie studentów polskich (z UR – 15 osób) i ukraińskich (ze WSIiZu – 25 

osób) było ustalenie, jaką wiedzę o sobie nawzajem, o warunkach życia i nauki  

w krajach ojczystych posiadają studenci z Polski i Ukrainy. Studenci z Ukrainy 

zwrócili uwagę na lepszą sytuację ich kolegów z Polski: na mnogość szans na rozwój 

naukowy i osobisty, dostęp do programów pomocowych, projektów unijnych  

i możliwości wyjazdów na Zachód. Wyrażono także duże zaniepokojenie o własną 

przyszłość i rozczarowanie Ukrainą, w której korupcja na wszystkich szczeblach 

edukacji uniemożliwia naukę, której podstawą powinna być realna i rzetelna ocena 

wiedzy i umiejętności ucznia. Korupcja pogarsza i tak złą sytuację w kraju
193

. 

Wysokie aspiracje w zakresie znajomości języka polskiego potwierdzili 

studenci także w kolejnym badaniu ankietowym, wykonanym w 2015/2016 r. (próba 

23 osoby uczące się polskiego na poziomie B1). Respondenci w zdecydowanej 

większości wyrazili wolę uzyskania poziomu biegłości językowej w polszczyźnie 

równą Polakom, negatywnie odnosząc się do własnych błędów językowych
194

. 

Badanie przyczyn emigracji młodych Ukraińców do Polski wykonano także już 

po wydarzeniach na Euromajdanie – w roku akademickim 2016/2017. W tych 

badaniach poszukiwano różnic z wynikami podobnych analiz wykonanych na miesiąc 

przed tzw. rewolucją godności. Główne motywy wyboru studiów w Polsce pozostały 

takie same: wyższa jakość studiów w Polsce, bardziej praktyczny profil, szansa na 

znalezienie pracy w zawodzie. Ujawniły się jednak także różnice: w 2016 r. Polska 

występuje bardziej jako kraj tranzytu do Europy aniżeli punkt docelowy; praca i życie 

w Polsce ma charakter „planu B”. Znika młodzieńczy idealizm, marzenia o wielkiej 
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nawzajem – komunikat  z badań, „Youth in Central and Eastern Europe. Sociological Studies”, 2 (4)/2015. 
194

 Zob. D. Izdebska-Długosz, Inność/Obcość akceptowana czy odrzucana? – Polacy i Ukraińcy wobec 

błędów językowych w polszczyźnie, Rzeszów (w druku). 
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karierze – teraz dominuje postawa realistyczna, chłodna kalkulacja właściwa ludziom 

dojrzałym. Młodzi Ukraińcy z 2016 r. w stosunku do rówieśników z 2013 r. są 

skromniejsi: pragną dobrej pracy gdziekolwiek, byle poza Ukrainą, z której uciekają 

przed wojną (nowy wątek „ucieczkowy”)
195

. 

Młodzi Ukraińcy mają więc dalekosiężne plany związane z podjętymi w Polsce 

studiami. Część z badanych bierze pod uwagę możliwość pozostania w Polsce na stałe, 

większość z nich zamierza jednak wyjechać do innych krajów Unii Europejskiej lub 

do USA. Jedynie pojedyncze głosy respondentów świadczą o chęci powrotu na 

Ukrainę po ukończeniu studiów w Polsce. Studenci ci stanowią więc w większości falę 

emigracyjną. 

Z roku akademickiego 2016/2017 pochodzi badanie wartości wyznawanych 

przez młodych Ukraińców studiujących na WSIiZie (badanie jakościowe, próba  

17 osób), którego dotyczy także niniejszy tekst. Studenci konstruowali własne 

hierarchie wartości, a następnie definiowali je subiektywnie. Okazało się, iż hierarchia 

wartości studentów ukraińskich studiujących w Polsce nie uległa znaczącym 

przemianom (w stosunku do dostępnych badań starszych – sprzed wydarzeń na 

Majdanie) pod wpływem trudnych warunków społeczno-ekonomicznych panujących 

na Ukrainie oraz konfliktu wojennego. Najważniejsze wartości pozostają takie same,  

a są to: rodzina, miłość i przyjaźń. Wartości te pozwalają młodemu człowiekowi na 

budowanie własnego poczucia bezpieczeństwa poprzez sieci wsparcia wśród 

najbliższych. Dla badanych istotne okazało się także zdrowie, posiadanie celu w życiu, 

rozwój, praca oraz wolność. Są to pragnienia uniwersalne dla młodych ludzi
196

. 

Badanie wartości w wymiarze organizacyjnym, opisane w oddzielnym tekście, 

dowiodło dodatkowo, iż studenci z Ukrainy wyznają tradycyjne wartości wyniesione  

z domu rodzinnego i kultury swojego narodu. Najważniejsza dla nich jest rodzina, 

stanowiąca wartość kategorialną, bezdyskusyjną. Na wysokich miejscach  

w hierarchiach swoich wartości umieszczają oni przede wszystkim wartości duchowe, 

                                                 
195

 Zob. D. Izdebska-Długosz, Dlaczego Polska? Motywy wyboru studiów w Polsce u młodzieży ukraińskiej – 

perspektywa porównawcza, w: Ukraina – Polska: doświadczenia oraz perspektywy strategicznego partnerstwa. 

Tom 2, red. R. Kordonski, O. Kordonska, Ł. Muszyński, Lwów-Olsztyn 2017.  
196

 Zob. D. Izdebska-Długosz, W stronę wartości – priorytety w życiu ukraińskiej młodzieży studiującej  

w Polsce, [w:] Ukraina – Polska. doświadczenia oraz perspektywy strategicznego partnerstwa. Tom 2, red.  

R. Kordonski, O. Kordonska, Ł. Muszyński, Lwów-Olsztyn 2017. 
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na niższych zaś: hedonistyczne (jest ich bardzo niewiele) i utylitarne. Ukraińcy 

studiujący w Polsce pragną lepszej przyszłości, wykształcenia, pracy, samorozwoju, 

możliwości realizowania swych planów, marzeń i zamierzeń. Tak silne nastawienie 

prorodzinne może u tych młodych ludzi, zmuszonych do emigracji, powodować 

dysonans natury emocjonalnej. Zdarzające się dość często wśród nich przypadki 

depresji mogą więc być związane nie tylko z szokiem kulturowym, ale przede 

wszystkim z rozłąką z rodziną. Okazuje się, iż młodzi Ukraińcy nie są już typowymi 

homo sovieticus – przejawiają więcej cech właściwych kulturze demokratycznej 

Europy niż kulturze realnego socjalizmu. Pragnąc kształcić się, pracować oraz 

rozwijać się, mają duże szanse na osiągnięcie tych celów. Z tradycyjną hierarchią 

wartości studenci ci mogą czuć się w konserwatywnej – na tle Europy Zachodniej – 

Polsce komfortowo
197

. 

 

3. CEL BADAŃ 

Badanie, zaprezentowane w niniejszym tekście, wykonano w listopadzie 2016 r. 

(badanie hierarchii wartości) oraz w kwietniu 2017 r. (uzupełniające badanie definicji 

pojęć) na grupie 17 studentów z Ukrainy studiujących na I roku różnych kierunków 

studiów. Celem badania było sprawdzenie, co jest ważne w życiu młodzieży 

ukraińskiej, jakie priorytety sobie ona stawia, które wartości są dla niej ważniejsze: 

uniwersalne, duchowe, czy też doraźne, utylitarne, związane z planami studiowania  

i życia w Polsce, a także jak rozumie ważne pojęcia związane z funkcjonowaniem 

nowoczesnych społeczeństw. 

Badanie wyznawanych wartości, wpisujące się w mające długą tradycję  

w naukach społecznych badania aksjologiczne, pozwala „na wyjaśnienie  

i przewidywanie zachowań ludzi oraz całych społeczeństw poprzez identyfikację 

właściwych im systemów wartości”
198

. Od wyznawanego systemu wartości jednostki 

zależy, jakie działania ona podejmie. Rozumiejąc wartość jako ideę lub instytucję, 

                                                 
197

 Zob. D. Izdebska-Długosz, Między Ukrainą a Polską – hierarchie wartości ukraińskich studentów  

w Polsce w aspekcie aksjologicznym i kulturowym, w: Ukraina – Polska: doświadczenia oraz perspektywy 

strategicznego partnerstwa. Tom 3, Lwów-Olsztyn 2017 (w druku).  
198

 T. Strózik, System wartości a ocena jakości życia młodzieży akademickiej w świetle badań ankietowych 

studentów uczelni Poznania, „Studia Oeconomica Posnaniensia” 2014, vol. 2, no. 2 (263), s. 6. 
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przedmiot rzeczywisty lub wyimaginowany, w stosunku do których jednostki lub 

grupy wykazują szacunek, przypisują im ważną rolę w swym życiu oraz odczuwają 

przymus w dążeniu do ich osiągnięcia
199

, wiedząc, iż uruchamiają one ludzką 

motywację i mają fundamentalne znaczenie w strukturze osobowości człowieka  

i ukierunkowaniu ich działań
200

, możemy poznać bliżej i głębiej młodych studentów  

z Ukrainy. Łatwiej także możemy wówczas określić, czy obawy związane z ich 

obecnością w Polsce są uzasadnione.  

 

4. METODA BADAWCZA 

Badanie jakościowe wyznawanych wartości na próbie 17 studentów z Ukrainy 

wykonano w ramach lekcji eksperymentalnej pt. Co jest dla nas ważne? Na początku 

podałam studentom 11 wartości, które uznałam a priori za istotne dla nich,  

w przypadkowej kolejności. Były to: 1. wolność, 2. nauka, 3. pokój,  

4. bezpieczeństwo, 5. praca, 6. rozwój, 7. Ukraina, 8. Polska, 9. rodzina, 10. przyjaźń, 

11. miłość. W wyborze powyższych wartości kierowałam się wiedzą wyniesioną  

z poprzednich swoich badań nad tą grupą studentów, znajomością ich problemów 

omawianych często w czasie zajęć, a także orientacją w aktualnej sytuacji społeczno-

politycznej na Ukrainie i przewidywaniem jej wpływu na wybory badanych. Następnie 

poprosiłam studentów, by szybko i intuicyjnie podali kolejne cele życiowe/wartości, 

które zapisywałam na tablicy. W ten sposób pojawiły się: 12. dyplom, 13. ocena z 

języka polskiego, 14. sprawiedliwość, 15. zaliczenie sesji egzaminacyjnej, 16. sport, 

17. zdrowie, 18. wsparcie, 19. jedzenie, 20. sen, 21. cel, 22. inspiracje, 23. marzenia, 

24. samorealizacja, 25. zarobki, 26. stypendia, 27. odpoczynek, 28. podróże, 29. koła 

naukowe, 30. pasje. 

Spośród zaproponowanych przez studentów celów/wartości część ma charakter 

uniwersalny (ważne zawsze), jak np. sprawiedliwość, zdrowie, a część nosi charakter 

doraźnej ważności, związanej z „tu i teraz”, czyli życiem studenckim, jak np.: dyplom 

(jego zdobycie), zaliczenie sesji egzaminacyjnej, ocena z języka polskiego, stypendia, 

koła naukowe. Pojawiają się także wartości witalne, jak: zdrowie, jedzenie, sen, sport, 

                                                 
199

 Por. J. Szczepański, Elementarne pojęcia socjologii, Warszawa 1967, s. 58. 
200

 Por. Młodzież a wartości, red. H. Świda, Warszawa 1979, s. 16.   
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odpoczynek. Istotne okazują się wartości ekonomiczne (utylitarne), jak: zarobki, 

stypendia. Wartości duchowe (poznawcze), jak: cel, inspiracje, marzenia, 

samorealizacja, podróże, pasje są także istotne dla tej grupy badanych
201

. Jak widać, 

spośród wartości, których dotyczy niniejszy tekst, a są to: bezpieczeństwo, pokój, 

sprawiedliwość i wolność aż trzy zostały zaproponowane przeze mnie, następnie 

studenci sami dodali jedynie sprawiedliwość. 

 

5. BEZPIECZEŃSTWO, POKÓJ, SPRAWIEDLIWOŚĆ I WOLNOŚĆ 

W HIERARCHIACH WARTOŚCI  

Poniższy wykres obrazuje, w jak wielu hierarchiach wartości (na 17 

wszystkich) znalazły się: bezpieczeństwo, pokój, sprawiedliwość i wolność. 

 

Wykres 2. Częstotliwość wartości bezpieczeństwo, pokój, sprawiedliwość i wolnośćw hierarchiach 

Źródło: badania własne 

 

Jak widać, wartością, która pojawiła się w większości hierarchii (10) jest 

wolność. Bezpieczeństwo uwzględniły w swoich hierarchiach zaledwie cztery osoby, 

sprawiedliwość – trzy, a pokój – dwie. Okazuje się więc, że te wartości nie są, poza 

wolnością, pierwszoplanowe dla Ukraińców. 

                                                 
201

 O typologiach wartości (M. Schellera, R. Ingardena, J. Tischnera i in.) zob. np. P. Brzozowski, 

Uniwersalna hierarchia wartości – fakt czy fikcja?, „Przegląd Psychologiczny” 2005, Tom 48, Nr 3. 
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Prześledźmy na jakich miejscach w dziesięciu hierarchiach wartości plasowała 

się wartość wolność. 

 

Wykres 3.  Częstotliwość i miejsce w hierarchiach wartości wolność 

Źródło: badania własne 

 

Jak wynika z powyższego wykresu wartość wolność częściej zajmowała  

w hierarchiach czołowe miejsca (trzykrotnie na pierwszym miejscu) do piątego aniżeli 

późniejsze, po miejscu piątym. Jeśli więc wolność znalazła się w hierarchii wartości 

badanego, to na jednym z pierwszych miejsc.  

Częstotliwość umieszczenia danej wartości lub jej miejsce w hierarchii 

świadczą tylko o wyborze z wielu tej właśnie wartości. Pokazują, iż dana wartość jest 

istotna lub pierwszoplanowa w życiu badanego. Pełniejszy obraz tytułowych wartości 

wyznawanych przez Ukraińców przynieść mogą analizy definicji, jakimi badani 

określili poszczególne wartości.  

 

6.  DEFINICJE SUBIEKTYWNE 

Studentom (próba 17 osób) polecono zdefiniować cztery tytułowe wartości, 

przy czym definicja miała być subiektywna: własne rozumienie danego terminu ze 

wskazaniem na jego cechy najważniejsze dla podmiotu.  
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6. 1.  BEZPIECZEŃSTWO 

Definicja słownikowa bezpieczeństwa to „stan niezagrożenia, spokoju, 

pewności”
202

. Kryterium przedmiotowe pozwala wyróżnić wiele typów 

bezpieczeństwa, jak: polityczne, militarne, ekonomiczne, społeczne, kulturowe, 

ideologiczne, ekologiczne
203

. Interesujące jest, na jakie aspekty bezpieczeństwa 

zwrócili uwagę badani oraz jak je definiują. Definicje badanych zebrano w poniższej 

tabelce wraz z określeniem częstotliwości podawania danych cech. 

 

Tab. 1. Definicje bezpieczeństwa 

- brak strachu, brak zagrożeń, spokój w każdej sytuacji – 9  

- poczucie stabilizacji, pewności, wiadomo, czego się spodziewać – 5 

- gwarancja ochrony życia i zdrowia – 4  

- gwarancja ochrony pracy, dóbr (materialnych i niematerialnych) – 1 

- umożliwia rozwój, realizację celów – 2 

- jest najważniejsze – 1 

- brak moralnego lub fizycznego wpływu innych na ciebie – 1 

- każdy człowiek musi stworzyć bezpieczne warunki dla siebie i rodziny – 1 

- każdy kraj powinien mieć stworzone warunki bezpieczeństwa dla swoich obywateli – 1 

- poczucie, że mamy swoje prawa i mamy prawo do ich ochrony – 1 

- kiedy mamy dom, rodzinę, jedzenie – 1  

- brak bezpieczeństwa to koszmar, nie wiesz czego się spodziewać – 1  

- brak bezpieczeństwa to martwienie się o dziś, o jutro – 1  

- bezpieczeństwo jest zależne od wolności – 1  

 

Źródło: badania własne 

 

Najczęściej ukraińscy studenci definiowali bezpieczeństwo zgodnie z definicją 

słownikową, a więc poprzez zaprzeczenie zagrożenia. Według badanych 

bezpieczeństwo to głównie wewnętrzny stan jednostki – jej poczucie związane ze 

spokojem, brakiem strachu, pewnością, brakiem niepokojów i obaw o siebie oraz 

                                                 
202

 Słownik języka polskiego. Tom 1, red. M. Szymczak, Warszawa 1988, s. 147. 
203

 Por. K. M. Księżopolski, Ekonomiczne zagrożenia…, op. cit., s.13.  
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najbliższych, o przyszłość. Istotne dla badanych jest także bezpieczeństwo narodowe, 

czyli zdolność narodu do ochrony jego wewnętrznych wartości przed zagrożeniami 

zewnętrznymi
204

. Prawo jednostki do ochrony życia i zdrowia, pracy i dóbr zapewniać 

powinno państwo. Studenci zwracają uwagę na także na to, iż  wyłącznie  

w warunkach bezpieczeństwa można rozwijać się, uczyć, pracować. 

Pojedyncze głosy interesująco interpretują poszczególne aspekty 

bezpieczeństwa, wiążąc je np. z wolnością w następujący sposób: Bezpieczeństwo to 

rzecz, która jest zależna od wolności. Jeżeli chcesz bezpieczeństwa, musisz 

zrezygnować z jakieś części wolności. Bezpieczeństwo polega na tym, że nikt nie może 

ci zrobić krzywdy (U1)
205

. Zatem, decydując się na życie w społeczeństwie, godzimy 

się z warunkami prawa, które ogranicza anarchię, narzucając na nas określone 

obowiązki, ale zarazem daje nam ochronę prawną. Stan posiadania i ochrona tego 

stanu są podstawą poczucia bezpieczeństwa jednostki. Z jednej strony to 

bezpieczeństwo wynikające z posiadania wsparcia bliskich, z drugiej strony 

ekonomiczne: To stan, kiedy możemy być pewni w każdej sytuacji, że mamy swoje 

prawa i możemy bronić tych praw. Np. kiedy mamy pewność, że mamy dom, rodzinę, 

jedzenie to powoduje poczucie bezpieczeństwa, nie czujemy braku i niepewności życia 

(U8). Młodzi Ukraińcy często w swych wypowiedziach wiążą bezpieczeństwo  

z posiadaniem praw, z prawną ochroną jednostki przez państwo. Jednakże pojawiają 

się też głosy, iż bezpieczeństwo leży w gestii samej jednostki: Sądzę, że każdy 

powinien starać się stworzyć bezpieczne warunki dla siebie i swojej rodziny. I każdy 

kraj powinien mieć bezpieczną sytuację dla swoich obywateli. Moja matka zawsze 

uczyła mnie, by być ostrożną w każdej sytuacji, dlatego ja też będę starać się tworzyć 

bezpieczeństwo dla swoich dzieci (U12). Z wypowiedzi tej wynika głęboko 

zakorzeniony i przekazywany pokoleniowo brak szansy na ochronę i gwarancję praw 

ze strony państwa: matka uczy córkę ostrożności, braku zaufania i oddania się pod 

opiekę instytucji państwowych, a samodzielnego poszukiwania najbezpieczniejszych 

warunków do życia. 

 

                                                 
204

 Ibidem, s. 12.  
205

 Każdy z 17 respondentów został oznaczony literą U i numerem porządkowym. 
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Kwestia bezpieczeństwa Ukrainy pojawiła się tylko w jednej wypowiedzi: 

Kiedy mieszkasz w bezpiecznym kraju, jesteś spokojny o bezpieczeństwo swojego życia. 

Kiedy masz problem z bezpieczeństwem w kraju, to życie może zamienić się  

w koszmar, gdy mieszkasz i nie wiesz, czego się spodziewać od jutra. Taka sytuacja 

była i jest teraz. Mam przyjaciół z tego regionu i bardzo ciężko im się teraz żyje (U7). 

Badani, w większości pochodzący z terenów Zachodniej Ukrainy na co dzień nie 

doświadczają braku bezpieczeństwa militarnego, związanego z konfliktem wojennym 

w Donbasie. Z całą jednak pewnością nie mają poczucia bezpieczeństwa 

państwowego, narodowego, prawnego (ochrona praw) oraz ekonomicznego. To brak 

bezpieczeństwa jest jedną z przyczyn emigracji młodych Ukraińców do Polski, która 

w tym kontekście staje się ucieczką
206

. 

 

6. 2.  POKÓJ 

Definicja słownikowa pokoju jest następująca: „stosunek między państwami, 

które nie prowadzą ze sobą wojny; sytuacja, w której państwo, naród itp. nie jest  

w stanie wojny”
207

. Słownikowo zatem pokój jest definiowany poprzez zaprzeczenie 

wojny, jako jej odwrotność. W poniższej tabeli zebrano definicje subiektywne 

badanych. 

 

  

                                                 
206

 Przyczyny migracji Ukraińców możemy określić jako społeczne: dysproporcje w rozkładzie ról i pozycji 

społecznych, niesprawiedliwość społeczna; ekonomiczne: kryzys gospodarczy; polityczne: ucieczka od wojny  

i nieudolnych rządów.  
207

 Słownik języka polskiego. Tom 2, op. cit.,  s. 773. 
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Tab. 2. Definicje pokoju 

 

Źródło: badania własne 

Często definicje pokoju u młodzieży ukraińskiej pokrywają się z definicją 

słownikową tego pojęcia. Zarazem pokój jest w opinii badanych pojęciem 

synonimicznym wobec bezpieczeństwa, gdyż oznacza on spokój, pewność, brak 

strachu, etc. Pokój jest więc w tym kontekście warunkiem sine qua non 

bezpieczeństwa. Jest też rodzajem stanu wewnętrznego człowieka spokojnego, 

zrównoważonego. Interesujące jest, w czym badani upatrują warunków zaistnienia 

pokoju między państwami. Aby panował pokój musi zaistnieć: brak agresji, 

tolerancja, szanowanie się nawzajem (U2); wszyscy żyją bez konfliktów i bez kłamstw 

(U15); wszystkie problemy między ludźmi można rozwiązać za pomocą rozmów, bez 

przemocy (U14). Wyłączenie przemocy, szacunek i tolerancja wobec innych, a także 

umiejętność porozumiewania się: pokój to indykator umiejętności znalezienia 

kompromisów pomiędzy ludźmi (w skali kilku osób do całego świata) (U1) są 

warunkami pokoju. Zatem pokój oznacza współpracę, współistnienie, porozumienie, 

- stan braku wojny – 6 

- brak strachu (4), stan spokoju, poczucie bezpieczeństwa – 6 

- brak agresji, tolerancja, szacunek wzajemny, brak kłamstwa – 3 

 - bardzo ważny dla Ukrainy – 2 

- wskaźnik umiejętności znalezienia kompromisu (1) – 2 

- państwa unikają konfliktów – 2 

- życie bez strachu, spokojne życie – 1  

- chcę, by ponownie był pokój na Ukrainie – 1 

- umiejętność rozumienia danej sytuacji – 1 

- radość i szczęście – 1 

- porozumienie między skonfliktowanymi stronami – 1 

- trzeba zapobiegać wojnom – 1 

- powiązany ze sprawiedliwością, wolnością i bezpieczeństwem – 1 

- niezależność państw gwarantuje pokój – 1 

- to umiejętność samokontroli, siła charakteru – 1 

- pokój w duszy, jak i pokój w kraju – 1 
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szacunek. Jeden głos badanych zwraca uwagę na inny aspekt zjawiska: Pokój to jest 

po części niepodległość, niezależność każdego kraju. Dlatego, że pokój będzie wtedy, 

gdy wszyscy będą niezależni – nie będą wtedy mieli powodów do konfliktów lub wojen, 

nie będą niczego dzielić (U7). Badany wyraża wiarę, iż niepodległość i niezależność 

pomiędzy państwami jest gwarantem pokoju. Opinię tę można wiązać z zależnością 

Ukrainy wobec Rosji, najpierw jako radzieckiej republiki, potem jako kraju 

pozostającego w ścisłej strefie wpływów państwa Putina.  

Kwestia pokoju na Ukrainie pojawia się w kilku wypowiedziach. W jednej  

z poruszających relacji bliskość wojny jest doświadczeniem osobistym: Wszyscy znają 

powiedzenie, że zaczynasz coś cenić, jak to stracisz. Podobna sytuacja jest u mnie. Po 

prostu nawet nie mogłam sobie wyobrazić, że może być wojna. Bo moim zdaniem 

wojny są charakterystyczne dla dawnych czasów. Nawet nie mogłam sobie wyobrazić, 

że wojna może być w moim kraju. Mieszkam bardzo blisko terytoriów, gdzie teraz jest 

wojna na Ukrainie. I to naprawdę jest straszne żyć strachem, że ta wojna może przyjść 

i do twojego miasta. Nawet był taki wypadek, że obudziłam się od dźwięku samolotu 

wojskowego. Moje serce biło bardzo szybko ze strachu. Często nawet śniły mi się sny  

o wojnie. Marzę, żeby ta wojna skończyła się i ponownie był pokój w moim kraju 

(U12). 

 

6. 3.  SPRAWIEDLIWOŚĆ 

Słownikowa definicja sprawiedliwości to: „bezstronność osądu, obiektywizm”, 

„przyznanie człowiekowi tego, co mu się z tytułu jego pracy lub zasług słusznie 

należy” i in.
208

 

Poniżej zebrano składowe definicji badanych. 

  

                                                 
208

 Słownik języka polskiego. Tom 3, op. cit.,  s. 304. 
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Tab. 3. Definicje sprawiedliwości 

 

- równość ludzi w prawach i obowiązkach, równość ludzi w społeczeństwie – 6 

- każde postępowanie ma mieć swoje skutki, każdy będzie wynagrodzony lub ukarany za 

swoje postępowanie, każdy otrzymuje według swoich zasług, działania i postępowania – 6 

- to utopia, abstrakcja, istnieje w marzeniach i obietnicach polityków, tylko na papierze – 3 

- to jeden z najważniejszych aspektów życia – 3 

- sprawiedliwy to ten, który działa zgodnie z zasadami moralnymi i etycznymi, uczciwie – 3 

- tolerancja, brak uprzedzeń, brak rasizmu, brak wywyższania się, szacunek dla innych – 2 

- jest warunkiem życia społecznego – 1 

- teraz jest mało sprawiedliwości w świecie – 1 

- najważniejsza po wolności – 1 

- sprawiedliwość to dzieło rozumu – 1 

- nienawidzę niesprawiedliwości – 1 

- brak sprawiedliwości to nierówne rozdawnictwo według nielogicznych kryteriów – 1 

- realizm, obiektywizm – 1 

- kiedy wiesz, że organy bezpieczeństwa np. policja działają sprawiedliwie – 1 

- gdy jest sprawiedliwość i równość, korupcja, oszustwo i przestępczość zmniejsza się – 1 

- ocena i rozstrzygnięcie danej sytuacji przez osobę niezależną (sprawiedliwy wyrok) – 1 

 

Źródło: badania własne 

Badani najczęściej zwracali uwagę na to, iż sprawiedliwość jest synonimem 

równości ludzi wobec prawa. Z równością wiąże się szacunek, brak rasizmu, brak 

dominacji jakieś grupy ludzi ponad pozostałych. Mowa więc o sprawiedliwości 

społecznej. To także – zgodnie z definicją słownikową – otrzymanie nagrody lub kary 

adekwatnie do zasług i postępowania. 

Zwrócono także uwagę na przymiotnik sprawiedliwy, definiując go zgodnie ze 

znaczeniem słownikowym: „postępujący zgodnie z nakazami etycznymi wobec 

innych”; „człowiek uczciwy, moralny”
209

. Wiele głosów podkreśla wagę 

sprawiedliwości, swą niechęć do niesprawiedliwości, z którą mieli do czynienia  

w ojczyźnie (niesprawiedliwość społeczna, korupcja, dysproporcje w rozkładzie ról  

                                                 
209

 Ibidem.  
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i pozycji społecznych
210

). Sprawiedliwość powinna być według studentów 

gwarantowana przez państwo i jego instytucje publiczne, pilnujące porządku 

publicznego: na przykład, gdy ktoś cię oczernia, że jesteś złodziejem, ale ty spokojnie 

idziesz na policję, bo wiesz, że wszystko jest sprawiedliwe i ktoś będzie nagrodzony,  

a ktoś ukarany (U10). 

Kilka głosów wyraża niewiarę w istnienie sprawiedliwości: To pojęcie utopijne. 

To, co musi być wszędzie, ale istnieje tylko w marzeniach albo obietnicach członków 

Parlamentu (U4); Każdy jest równy a priori i każdy ma jednakowe prawa i obowiązki. 

Szkoda, że istnieje tylko na papierze (U1); Abstrakcyjne pojęcie, stan, kiedy każdy 

otrzymuje, co mu się należy (U2). Część badanych zaprzecza więc istnieniu realnej 

sprawiedliwości społecznej, uważając ją za utopię, abstrakcję, deklarację lub 

marzenie. Wychowywanie się w warunkach wszechobecnej niesprawiedliwości 

społecznej i korupcji na wszystkich szczeblach edukacyjnych (od przedszkola), w 

sytuacji, gdy można kupić wszystko, a bez łapówki nie można załatwić dosłownie 

żadnej sprawy, odcisnęło głębokie piętno na tych młodych ludziach. Młodzi Ukraińcy 

rośli w warunkach niesprawiedliwości i utracili wiarę w jej istnienie i możliwość 

społecznej realizacji.  

 

6. 4. WOLNOŚĆ 

Definicja słownikowa wolności to: „niezależność, niezawisłość jednego 

państwa od innych państw […]; niepodległość, suwerenność”; „możliwość 

podejmowania decyzji zgodnie z własną wolą, nieskrępowanego działania, 

niezależność osobista”; „prawa obywateli wyznaczone przez dobre powszechne, 

interes narodowy i porządek prawny: wolności obywatelskie”
211

. Badani  

w następujący sposób definiowali pojęcie wolności. 

  

                                                 
210

 Por. P. Majer,  A. Urbanek, Bezpieczeństwo społeczne. Ewolucja, instytucje, zagrożenia, Warszawa 2016, 

s. 198.  
211

 Ibidem, s. 748.  
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Tab. 4. Definicje wolności 

- możliwość decydowania o sobie, samostanowienie, życie zgodne z własną wolą, 

sprawowanie kontroli nad własnym życiem – 13 

- możliwość wyboru, brak przymusu – 7 

- brak zależności od innych – 7 

- wolność słowa, przekonań – 5 

- demokracja kraju, brak zależności kraju, niezawisłość – 4 

- wolność twórczego myślenia i działania – 2 

- wolność najważniejsza w życiu – 2 

 - odpowiedzialność za swoje działania – 2 

- możliwość kształtowania swojej przyszłości, samorealizacji – 2 

- dostępność wszystkiego – 1 

- warunek normalnego życia – 1 

- wolność jest w sercu – 1 

- wolność daje pewność siebie – 1 

- brak dyskryminacji, ograniczeń – 1 

- chwilowe uczucie braku skrępowania – 1 

- wolność w pracy, wolność od nałogów, Internetu – 1 

- wolność to potrzeba i skarb – 1 

- szczęście zależy od wolności – 1 

 

Źródło: badania własne 

Najczęściej ukraińscy studenci pisali o wolności jednostki, a więc  

o niezależności i możliwości decydowania o sobie. Często zwracali także uwagę na 

wolności obywatelskie, gwarantowane konstytucyjnie, jak: wolność słowa, wolność 

przekonań, wolność wyznania, sumienia, etc. Dla wielu z nich wolność stanowi 

możliwość wyboru oraz brak przymusu. W odpowiedziach uwidacznia się dojrzałość: 

pojmowanie wolności nie jako możliwości robienia tego, co się chce (anarchia), a jako 

samosterowne działanie w granicach prawa: Jest to możliwość robienia, co się chce  

w ramach prawa polskiego (lub innego  w innym kraju) (U1). Dojrzałe pojmowanie 

tego pojęcia widać także w zawróceniu uwagi na odpowiedzialność za swoje czyny: 

Wolność to możliwość samodzielnego podejmowania decyzji dotyczących życia 

prywatnego, pracy, rodziny i ponoszenie odpowiedzialności za swoje działania (U6); 
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To działanie, które polega na tym, że mamy wybór i możemy podejmować działania 

bez przymusu. Musimy pamiętać, że bierzemy życie w swoje ręce i jesteśmy 

odpowiedzialni za swoje postępowanie (U8). 

Wielokrotnie wspominano o wolności państwa, które gwarantuje wolności 

obywatelskie: Kiedy ty możesz myśleć jak chcesz w każdym kraju, a najpierw w swoim. 

Kiedy możesz mówić i robić to, co chcesz. Nikt cię nie zabije za twoje myśli i czyny 

(U10). Badani zwrócili uwagę niemal na wszystkie istotne aspekty wolności, a także 

wyrazili jej swoistą apoteozę: Być wolnym człowiekiem jest jedną z najważniejszych 

potrzeb i również jest wielkim skarbem. Człowiek bez wolności nie będzie szczęśliwy. 

Dlatego ona jest bardzo ważna dla mnie (U7).  

 

PODSUMOWANIE  

Badani studenci z Ukrainy nie wykazują w swoich definicjach czterech 

wartości/pojęć: bezpieczeństwa, pokoju, sprawiedliwości i wolności cech homo 

sovieticus, co jest zgodne z wynikami wcześniejszych moich badań. To w pełni 

europejska młodzież – wyznająca wartości właściwe kulturowej wspólnocie 

europejskiej. Z sondażu Eurobarometru przeprowadzonego przez TNS Opinion na 

zlecenie Komisji Europejskiej wynika, iż obywatele UE uważają za wartości najlepiej 

reprezentujące Unię Europejską: prawa człowieka (39%), pokój (38%) i demokrację 

(37%)
212

. Te same wartości są ważne dla młodych Ukraińców. 

Badani definiują wartości zgodnie z ich słownikowym znaczeniem, a więc  

w pełni je rozumieją. Wielokrotnie podkreślają ważność tych pojęć dla życia jednostki 

w społeczeństwie. Wykazują się dojrzałością, rozumieniem ograniczeń wynikających  

z działającego prawa, a także tego, że prawom towarzyszą obowiązki. Wolność wiążą  

z odpowiedzialnością za swoje czyny. Pragną tego, czego wszyscy inni młodzi 

Europejczycy: pokojowego współistnienia państw, wolności obywatelskich, 

możliwości realizowania swojego potencjału w warunkach bezpieczeństwa. Pragną 

więc „normalnie żyć”, a tego nie gwarantuje im rozbita, niestabilna ojczyzna 

znajdująca się w stanie wojny z Rosją, w której istnienie korupcji jest jednym  

                                                 
212

 A. Walczak, System wartości obywatela UE, http://www.egospodarka.pl/18781,System-wartosci-

obywatela-UE,1,39,1.html, [dostęp z dnia: 29.04.2017].  
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z niewielu pewników. Młodzi Ukraińcy nie wierzą w przemiany na Ukrainie, dlatego 

ją opuszczają. Nie są oni jednak pełni ideałów. Utracili wiarę w sprawiedliwość,  

w możliwość jej rzeczywistej realizacji. Upatrują w niej raczej utopii i postulatu. To 

jest zadanie dla nas Polaków goszczących młodych Ukraińców, aby przekonać ich, iż 

sprawiedliwość społeczna jest realizowana w Polsce i Europie. 

Ukraińców, wyznających istotne wartości społeczne właściwe naszemu 

społeczeństwu i całej Europie, nie należy się obawiać w kontekście naruszenia 

bezpieczeństwa społecznego Polski. Kilka lat studiów w Polsce, jakie mają oni jeszcze 

przed sobą, jest czasem, w którym następuje dalsza ich europejska socjalizacja. Młodzi 

Ukraińcy, chętni do nauki i pracy, pragnący dobrze wykorzystać wydane na nich przez 

rodziców ciężko zapracowane środki są kategorią, której potencjał przewyższa 

ewentualność wystąpienia jakichkolwiek zagrożeń. 
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DEFINITIONS OF SECURITY, PEACE, JUSTICE AND FREEDOM AMONG 

UKRAINIAN YOUTH STUDYING IN RZESZOW IN THE CONTEXT OF 

THE QUESTION OF EMIGRATION OF UKRAINIANS TO POLAND 

 

Abstract: In the article the question connected with emigration of Ukrainians to 

Poland which increased after 2014 is discussed. The presentation of polarized social 

discourse is accompanied by a review of most important research conducted by the 

author on Ukrainian students studying at the University of Information Technology 

and Management in Rzeszow between 2012 and 2017. The latest research: the 
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placement of security, peace, justice and freedom in the hierarchy of values and the 

analysis of understanding of these concepts by means of an analysis of subjective 

definitions was presented as well. The research has proven that the Ukrainian students 

perfectly understand and appraise these values. In this context they are Europeans: 

they follow the values traditionally understood as the values of European cultural 

community. The research indicates that the presence of young Ukrainians in Poland 

poses no threat to social security in Poland. 

 

Keywords: security, peace, justice, values, Ukrainian students in Poland, immigration 
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Daniel Wiśniewski
213

 

 

STUDENCI Z UKRAINY NA UNIWERSYTECIE OPOLSKIM 

 

Streszczenie: Liczba zagranicznych studentów na polskich uczelniach od 2010 r. stale 

rośnie. Ukraińcy są najliczniejszą grupą spośród wszystkich cudzoziemców 

przybywających do Polski. Ich liczba na Uniwersytecie Opolskim przekroczyła obecnie 

500 osób (prawie 6 procent populacji studentów). W artykule przedstawiono wyniki 

ankiety, w której pytano ukraińskich studentów o przyczyny opuszczenia Ukrainy, ich 

opinie na temat studiowania w Polsce oraz sposób ich traktowania przez polskich 

studentów i społeczność lokalną. 

 

Słowa kluczowe: student, uniwersytet, Ukraina, Polska, praca, edukacja 

 

WSTĘP 

Od kilku lat na polskich uczelniach obserwuje się stały wzrost współczynnika 

umiędzynarodowienia uczestników procesu kształcenia. Choć w porównaniu  

z najwyżej rozwiniętymi krajami Zachodu, Chinami czy nawet z krajami sąsiednimi, 

Polska pozostaje krajem słabo umiędzynarodowionym
214

, jednak ponad 

dwudziestoprocentowy wzrost liczby studentów-obcokrajowców w Polsce, który 

odnotowano w latach 2015 i 2016, może być uznany za spektakularny, szczególnie  

w zestawieniu z danymi sprzed 8-10 lat. Według danych Fundacji Edukacyjnej 

Perspektywy, opracowanych w oparciu o informacje GUS, w roku akademickim 

2015/2016 studenci zagraniczni stanowili 4,1% ogółu studentóww naszym kraju, 

podczas gdy w roku akademickim 2007/2008 liczba ta wynosiła ogółem zaledwie 

0,6%
215

. Wzrost ten jest efektem z jednej strony konsekwentnej polityki promocyjnej 
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Edukacyjnych). Jego zainteresowania badawcze oscylują wokół zagadnienia globalizacji, wielokulturowości, 

migracji i aspiracji. Jest autorem około 20 artykułów naukowych i popularnonaukowych oraz monografii pt. 

„Aspiracje młodzieży ponadgimnazjalnej w kontekście zmian społeczno – kulturowych”. E-mail: 

dwisniewski@uni.opole.pl 
214

 W Polsce studiuje 57119 studentów zagranicznych ze 157 krajów 

http://www.perspektywy.pl/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=2899:w-polsce-studiuje-

57-119-studentow-zagranicznych-ze-157-krajow&catid=22&Itemid=119, [dostęp z dnia: 29.06.2017]. 
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 Ibidem. 

mailto:dwisniewski@uni.opole.pl
http://www.perspektywy.pl/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=2899:w-polsce-studiuje-57-119-studentow-zagranicznych-ze-157-krajow&catid=22&Itemid=119
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polskich uczelni na rynku europejskim i światowym, z drugiej zaś – spadku ogólnej 

liczby studentów w Polsce
216

. 

W ogólnej liczbie niespełna 60 tysięcy studentów-obcokrajowców 

najliczniejszą grupę  (ponad 53%) stanowią Ukraińcy. Jak podaje portal Wschodnik.pl, 

napływ studentów z Ukrainy do Polski przybiera wręcz charakter masowy: „minister 

edukacji Ukrainy Lilija Hrynewycz narzeka na to, że ukraińscy studenci masowo 

wyjeżdżają do Polski, by się uczyć”
217

. Główne przesłanki do podejmowania 

studiów na uczelniach polskich przez absolwentów ukraińskich szkół średnich – poza 

słabością ukraińskiego systemu edukacji, o którym mówi minister Hrynewycz
218

 – to 

„konsekwentna, dziesięcioletnia strategiczna obecność marketingowa i promocyjna 

polskich uczelni na tym rynku (zwłaszcza w ramach programu „Study in Poland”), jak 

i obecna, skomplikowana sytuacja polityczna Ukrainy”
219

. Istotnym czynnikiem 

decydującym o podjęciu studiów w Polsce jest również system stypendiów  

i dofinansowań, powodujący, że niejednokrotnie koszt studiów obywateli ukraińskich 

w Polsce jest niższy niż na Ukrainie. Ponadto zdobycie wyższego wykształcenia  

w kraju należącym do Unii Europejskiej daje im możliwość szybszego zbliżenia się do 

zjednoczonej Europy, poprzez udział w programach wymiany i współpracy, np. 

Erasmus, otwierających im drogę do uzupełnienia wykształcenia zdobytego w Polsce  

o dodatkowy komponent edukacyjno-kulturowy, najczęściej zachodnioeuropejski. 

Wszystkie te czynniki powodują, że Polska jest dla Ukrainy niezwykle atrakcyjnym 

partnerem edukacyjnym. 

 

1. UNIWERSYTET OPOLSKI I PARTNERSTWO Z UKRAINĄ 

Uniwersytet Opolski, utworzony w 1994 r. wskutek przekształcenia liczącej 

niemal pół wieku Wyższej Szkoły Pedagogicznej, wpisuje się w ogólnopolski trend, 

odnotowując od roku 2013 szczególnie znaczący wzrost liczby studentów z Ukrainy. 

Na dynamikę uczelnianych relacji polsko-ukraińskich istotny wpływ wywarła  
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 Ibidem. 
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 Polska przyciąga ukraińskich studentów bezpłatnym szkoleniem – 
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z pewnością działalność prof. dr hab. Stanisława Sławomira Nicieji, rektora uczelni w 

latach 1996-2002, 2005-2008 i 2012-2016. Ten znany historyk Kresów Wschodnich, 

autor licznych publikacji poświęconych tej tematyce, członek Polsko-Ukraińskiej 

Komisji do spraw Renowacji Cmentarza Łyczakowskiego we Lwowie oraz zespołu ds. 

odbudowy lwowskiego Cmentarza Orląt, a także współautor kilku filmów 

dokumentalnych o Lwowie, pozostaje z pewnością centralną figurą budowy 

partnerstwa uczelni ze wschodnim sąsiadem. Podczas ostatniej kadencji rektorskiej 

prof. Nicieji, 25 października 2012 roku, Senat uczelni zadecydował o powołaniu 

samodzielnej jednostki o nazwie Centrum Partnerstwa Wschodniego – kontynuacji  

wcześniejszego projektu Partnerstwo Wschodnie z roku 2008. Jej głównym zadaniem 

jest „zacieśnienie współpracy Unii Europejskiej z sześcioma wschodnimi sąsiadami: 

Armenią, Azerbejdżanem, Białorusią, Gruzją, Mołdawią i Ukrainą”
220

. 

Centrum Partnerstwa Wschodniego Uniwersytetu Opolskiego podpisało umowy 

o współpracy z następującymi ukraińskimi placówkami szkolnictwa wyższego: 

 Państwowym Instytutem Sztuki w Kijowie, 

 Narodowym Uniwersytetem Lotniczym w Kijowie, 

 Lwowską Akademią Finansową, 

 Narodowym Uniwersytetem Politechniki Lwowskiej, 

 Charkowskim Narodowym Uniwersytetem Ekonomicznym, 

 Narodowym Uniwersytetem Technologii Spożywczej w Kijowie, 

 Połtawskim Narodowym Uniwersytetem Technicznym, 

 Narodowym Uniwersytetem w Kamieńcu Podolskim, 

 Narodowym Uniwersytetem w Charkowie, 

 Narodowym Uniwersytetem Technicznym Nafty i Gazu w Iwano-Frankiwsku, 

 Narodowym Uniwersytecie Medycznym w Iwano-Frankiwsku, 

 Przydniprowską Państwową Akademią Budownictwa i Architektury, 

 Odesskim Uniwersytetem Medycznym
221

. 

Porozumienia te podpisane zostały na szczeblu rektorów jako ramowe 

                                                 
220

 Wykorzystano materiały ze strony http://cpw.uni.opole.pl, [dostęp z dnia: 30/06/2017]. 
221

 Źródło: dane opracowane i udostępnione przez Centrum Partnerstwa Wschodniego UO wg stanu na dzień 

30.06.2017. 

http://cpw.uni.opole.pl/
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porozumienia współpracy między uczelniami, natomiast Centrum Partnerstwa 

Wschodniego pełni rolę koordynatora nawiązanych kontaktów. Podpisanie 

porozumień w znaczący sposób zwiększyło napływ studentów z Ukrainy na opolską 

uczelnię. 

Poniższy wykres, sporządzony na podstawie informacji udostępnionych przez 

Centrum Partnerstwa Wschodniego UO, przedstawia dane dotyczące liczby studentów 

z Ukrainy, którzy na przestrzeni 2010–2016 podjęli studia na opolskiej uczelni. 

 
Rysunek 1. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych udostępnionych przez Centrum Partnerstwa Wschodniego UO 

wg stanu na dzień 30.06.2017. 

 

Analiza wykresu odzwierciedla wyraźny trend wzrostowy liczby studentów 

ukraińskich: w 2010 roku studentów z Ukrainy było zaledwie 64, natomiast w roku 

akademickim 2016/2017 na studiach dziennych i zaocznych było ich łącznie 518, co 

stanowi wzrost o ponad 700%. Największą różnicę w liczbie studentów przyjętych na 

UO da się zaobserwować między rokiem 2013 a 2014: w roku 2013 na uczelnię 

zapisało się 148 nowych studentów z Ukrainy, zaś rok później było ich ponad 

dwukrotnie więcej (303 osoby). Co ciekawe, o ile ogólna liczba studentów z tego kraju 

wykazuje tendencję wzrostową, o tyle trend odwrotny – spadkowy – da się bardzo 

wyraźnie zaobserwować w przyjmowaniu studentów z Ukrainy na studia zaoczne:  
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w 2010 roku na ten rodzaj kształcenia zdecydowało się 38 studentów, czyli o 12 osób 

więcej niż na studiach dziennych, natomiast w roku akademickim 

2016/2017studentów zza wschodniej granicy studiujących zaocznie było zaledwie 8 na 

ogólną liczbę 510 osób. Najmniejsza liczba studentów na studiach zaocznych  

(1 osoba) była w roku 2013. 

Wśród kierunków, które są najczęściej wybierane przez studentów z Ukrainy, 

zdecydowanie dominują dziedziny humanistyczne: w zdecydowanej większości (30%) 

są to stosunki międzynarodowe, a następnie politologia, ekonomia, edukacja 

artystyczna w zakresie sztuki, angielski w komunikacji publicznej, dziennikarstwo  

i komunikacja społeczna oraz informatyka i filologia angielska (między 9% – 5%). 

Wart podkreślenia jest również fakt, że oprócz studentów studiów licencjackich 

i magisterskich dziennych i zaocznych, 22 studentów reprezentuje Ukrainę na studiach 

doktoranckich prowadzonych na Uniwersytecie Opolskim
222

. 

 

2. ANALIZA BADAŃ WŁASNYCH: PYTANIA ZAMKNIĘTE 

Rosnący napływ studentów z Ukrainy powoduje różnorodne konsekwencje, nie 

zawsze pozytywne. Wśród negatywnych skutków zjawiska Fundacja Edukacyjna 

Perspektywy zwraca uwagę na „tworzenie się monokultury ukraińskiej na niektórych 

polskich uczelniach” oraz na potencjalne wynikające z tego konflikty: „W związku ze 

stałym, dynamicznym przyrostem liczby Ukraińców, coraz powszechniej mówi się  

o zjawisku „ukrainizacji” polskich uczelni. Na tym tle w ostatnim roku pojawiły się  

w kilku ośrodkach akademickich incydenty o podłożu ksenofobicznym. Zarówno 

środowisko akademickie, jak i opinia publiczna, władze samorządowe oraz osoby 

odpowiedzialne za politykę publiczną państwa w obszarze szkolnictwa wyższego 

powinny ze szczególną uwagą śledzić te nastroje i proponować rozwiązania 

wspierające właściwą integrację studentów z Ukrainy w życie uczelni i społeczności 

lokalnej”
223

. W tym kontekście, biorąc pod uwagę odsetek studentów z tego kraju w 

ogólnej liczbie studentów Uniwersytetu Opolskiego (518 na 8980 osób, czyli 
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 Ibidem. 
223

 W Polsce studiuje 57119 studentów…, op. cit. 
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5,76%
224

), zasadne wydawało się przeprowadzenie badań dotyczących różnych 

aspektów sytuacji studentów – Ukraińców na tej uczelni. 

Głównym celem badań opisanych w niniejszym artykule była analiza znaczenia 

Polski jako wyboru edukacyjnego dla studentów z Ukrainy. Szczegółowe zagadnienia 

badawcze koncentrowały się wokół czynników motywujących decyzję o kształceniu 

poza granicami własnego kraju, perspektyw zawodowych związanych ze studiami  

w Polsce, decyzji o powrocie na Ukrainę lub pozostaniu w Polsce po ukończeniu 

studiów oraz postrzegania studentów z Ukrainy przez nich samych oraz ich polskich 

kolegów. 

W badaniach wzięło udział 43 studentów
225

 z różnych wydziałów i kierunków 

UO (studia licencjackie i magisterskie), z czego zdecydowaną większość stanowiły 

studentki (65,1%). Wszyscy uczestnicy badań zadeklarowali silne związki z Polską, 

przede wszystkim poprzez polskie korzenie, uczęszczanie przed rozpoczęciem studiów 

do szkół z językiem polskim na Ukrainie i/lub zainteresowanie polską kulturą. 

Pierwsza grupa pytań dotyczyła czynników, które miały udział w podjęciu 

przez absolwentów ukraińskich szkół średnich decyzji o rozpoczęciu studiów  

w Polsce. W poszczególnych tabelach uszeregowano średnie wyniki pomiaru. 

 
Tabela 1.Wpływ bliskiego sąsiedztwa z Polską na decyzję o podjęcie studiów w Polsce 

 

Lp. 

Czy uważasz, że bliskie 

sąsiedztwo z Polską wpływa 

na to, że studenci z Ukrainy 

często wybierają Polskę 

jako miejsce studiowania? 

Badani studenci Ogółem 

dziewczęta chłopcy 

N % N % N % 

1. Zdecydowanie tak 10 35,7 3 20,0 13 30,2 

 2. Raczej tak 16 57,1 10 66,7 26 60,5 

3. Raczej nie 2 7,1 2 13,3 4 9,3 

4. Zdecydowanie nie 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Ogółem 28 100,0 15 100,0 43 100,0 
 

Źródło: badania własne 

 

                                                 
224

 Źródło: dane opracowane i udostępnione przez Centrum Partnerstwa Wschodniego UO wg stanu na dzień 

30.06.2017. 
225

 Była to próba nielosowa, oparta na dostępności badanych.  
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Badanych zapytano, czy ich zdaniem bliskie sąsiedztwo z Polską jest 

czynnikiem przyczyniającym się do tego, że młodzież z Ukrainy decyduje się na 

studia w Polsce. Na podstawie odpowiedzi można jednoznacznie stwierdzić, że dla 

zdecydowanej większości studentów (90,7%) sąsiedztwo z Polską jest przesłanką 

decydującą. Zaledwie 7,1% dziewcząt i 13,3% chłopców było odmiennego zdania. 

 

Tabela 2.Wpływ sytuacji na Ukrainie na decyzję o podjęciu studiów w Polsce 

 

Lp. 

Czy do decyzji o studiowaniu 

w Polsce przyczyniła się 

 niestabilna sytuacja polityczna  

i gospodarcza na Ukrainie? 

Badani studenci Ogółem 

dziewczęta chłopcy 

N % N % N % 

1. Zdecydowanie tak 8 28,6 5 33,3 13 30,2 

2. Raczej tak 9 32,1 4 26,7 13 30,2 

3. Raczej nie 7 25,0 3 20,0 10 23,2 

4. Zdecydowanie nie 4 14,9 3 20,0 7 16,3 

Ogółem 28 100,0 15 100,0 43 100,0 

 

Źródło: badania własne 

 

Opinie studentów na temat podjęcia decyzji o studiowaniu w Polsce z przyczyn 

niestabilnej sytuacji politycznej i gospodarczej na Ukrainie były bardzo zróżnicowane. 

Dla ponad 60% badanych jest to czynnik dominujący (łącznie 30,2% odpowiedziało 

„zdecydowanie tak”, zaś 30,2% tak). Co czwarta studentka (25%) i co piąty student 

(20%) udzieliło odpowiedzi „nie”. Ogólnie można stwierdzić, że niestabilna sytuacja 

polityczna i gospodarcza są czynnikami, które przyczyniają się do tego, że studenci  

z Ukrainy szukają możliwości studiowania poza granicami własnego kraju. 
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Tabela 3.Wpływ polskich korzeni na decyzję o studiowaniu w Polsce 

 

 

Lp. 

Czy polskie korzenie  

rodzinne mogą wpłynąć  

na decyzję o studiowaniu w 

Polsce? 

Badani studenci Ogółem 

dziewczęta chłopcy 

N % N % N % 

1. Zdecydowanie tak 10 35,7 4 26,7 14 32,6 

2. Raczej tak 17 60,7 10 66,7 27 62,8 

3. Raczej nie 1 3,6 1 6,7 2 4,7 

4. Zdecydowanie nie 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Ogółem 28 100,0 15 100,0 43 100,0 

 

Źródło: badania własne 

 

Polskie pochodzenie jest warunkiem uzyskania Karty Polaka lub zezwolenia na 

stały pobyt w Polsce. Zdecydowana większość ankietowanych (95%) jest zdania, że 

polskie korzenie miały duży udział w podjęciu decyzji o studiowaniu w Polsce. 

Nieliczna grupa badanych (3,6% dziewcząt i 6,7% chłopców) była odmiennego 

zdania.  

Wnioski z badań potwierdzają się dzięki analizie doniesień prasowych 

dotyczących poszukiwania przez Ukraińców dokumentów potwierdzających ich 

polskie pochodzenie. Zjawisko to jest szczególnie widoczne w obszarze 

przygranicznym; np. jak podaje „Tygodnik Zamojski”, od stycznia do końca lipca 

2016 r. w Archiwum Państwowym w Zamościuodnotowano 74 wizyty obywateli 

Ukrainy. Przejrzeli oni prawie 800 dokumentów, ksiąg oraz map
226

. 

 

 

 

 

 

  

                                                 
226

Ukraińcy szukają polskich korzeni, http://www.tygodnikzamojski.pl/artykul/75628/ukraincy-szukaja-

polskich-korzeni.html, [dostęp z dnia: 30.06.2017]. 

http://www.tygodnikzamojski.pl/artykul/75628/ukraincy-szukaja-polskich-korzeni.html
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Tabela 4.Opinia o jakości kształcenia na uczelniach w Polsce i Ukrainie 

 

Lp. 

Czy Twoim zdaniem jakość 

kształcenia w polskich 

uczelniach jest wyższa niż 

w uczelniach na Ukrainie? 

Badani studenci Ogółem 

dziewczęta chłopcy 

N % N % N % 

1. Zdecydowanie tak 8 28,6 3 20,0 11 25,6 

2. Raczej tak 14 50,0 8 53,3 22 51,2 

3. Raczej nie 5 17,9 4 26,7 9 21,0 

4. Zdecydowanie nie 1 3,6 0 0,0 1 2,3 

Ogółem 28 100,0 15 100,0 43 100,0 

 

Źródło: badania własne 

 

W cytowanej wyżej wypowiedzi dla portalu Wschodnik.pl ukraińska minister 

edukacji Lilija Hrynewicz stwierdziła: „[…] my [państwo ukraińskie – D.W.] ze 

swojej strony niewystarczająco wspieramy szkoły zarówno z punktu widzenia 

poprawy jakości systemu edukacji, jak i finansowo”
227

. Dokonując analizy danych 

zawartych w powyższej tabeli, można zauważyć, że opinia ta znajduje pełne 

potwierdzenie: zdecydowana większość ankietowanych studentów (33 osoby) uważa, 

że jakość kształcenia na polskich uczelniach jest wyższa niż na uczelniach na Ukrainie 

(odpowiedź „zdecydowanie tak” i „tak”). Łącznie ponad ¾ (76,8%) badanych jest 

przekonanych o przewadze polskiego kształcenia wyższego nad rodzimym. 

Odmiennego zdania była tylko jedna studentka. Odpowiedzi „raczej nie” udzieliło  

5 studentek i 4 studentów.  

  

                                                 
227

 Polska przyciąga ukraińskich studentów…, op. cit. 
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Tabela 5.Zależność między studiami w Polsce a perspektywą zdobycia dobrej pracy 

 

Lp

. 

Czy studiowanie w Polsce  

wiąże się z perspektywą  

zdobycia dobrej pracy? 

Badani studenci Ogółem 

dziewczęta chłopcy 

N % N % N % 

1. Zdecydowanie tak 10 35,7 5 33,3 15 34,9 

2. Raczej tak 15 53,6 9 60,0 24 55,8 

3. Raczej nie 3 10,7 1 6,7 4 9,3 

4. Zdecydowanie nie 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Ogółem 28 100,0 15 100,0 43 100,0 

 

Źródło: badania własne 

 

Zdecydowana większość studentów (91% – 39 studentów) jednoznacznie 

stwierdza, że studiowanie w Polsce wiąże się z perspektywą zdobycia dobrej pracy. 

Największy odsetek osób, które udzieliło odpowiedzi „raczej nie” na omawiane 

pytanie, to studentki (10,7% – 3 osoby), tej samej odpowiedzi udzielił tylko jeden 

student (6,7%). 

Wnioski z analizy powyższej tabeli stanowią potwierdzenie, że młodzież  

z Ukrainy wiąże swoją przyszłość z Polską, gdzie będzie mogła znaleźć dobrą pracę. 

Wnioski z badań zdają się w pełni potwierdzać opinię wyrażoną przez jednego z gości 

zaproszonych do nadawanej przez Polskie Radio audycji pt. „7 dni Wschód”: „Sporo 

start-upów i informatyków wyjeżdża i tworzy biznesy za granicą. Po Majdanie w roku 

2013 zjawisko przybiera na sile”
228

. 

 

  

                                                 
228

 7 Dni Wschód: Ukraińscy studenci w Polsce,  

http://www.polskieradio.pl/130/4212/Artykul/1622510,7-Dni-Wschod-Ukrainscy-studenci-w-Polsce, [dostęp 

z dnia: 29.06.207]. 
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Tabela 6. Najważniejszy czynnik decydujący o podjęciu studiów w Polsce 

 

Lp. 

Który z wymienionych 

czynników był decydujący dla 

podjęcia przez Ciebie studiów 

w Polsce? 

Badani studenci Ogółem 

dziewczęta chłopcy 

N % N % N % 

1. Bliskie sąsiedztwo z Polską 2 7,1 3 20,0 5 11,6 

2. 

Sytuacja polityczna i 

gospodarcza na Ukrainie 

4 14,3 2 13,3 6 13,9 

3. Polskie korzenie rodzinne 7 25,0 4 26,7 11 25,6 

4. Jakość kształcenia w Polsce 8 28,6 3 20,0 11 25,6 

5. 

Perspektywa zdobycia dobrej 

pracy 

7 25,0 3 20,0 10 23,2 

Ogółem 28 100,0 15 100,0 43 100,0 

 

Źródło: badania własne 

 

Zestawienie zbiorcze odpowiedzi udzielonych na poprzednie pytania prowadzi 

do interesujących wniosków. Najczęściej wybierana odpowiedź na pytanie dotyczące 

najważniejszego czynnika decydującego o podjęciu studiów w Polsce to „polskie 

korzenie rodzinne” (wybierało ją 25% studentek oraz 26,7% studentów). Kolejne to: 

„jakość kształcenia w Polsce” (ogółem 25,6% studentów) oraz perspektywa zdobycia 

dobrej pracy (takiej odpowiedzi udzieliło 25% dziewcząt i 20% chłopców). 

Najrzadziej wybieraną odpowiedzią było „bliskie sąsiedztwo z Polską” 11,6%.  

Kolejna grupa pytań w ankiecie dotyczyła oczekiwań i planów studentów 

związanych ze studiami w Polsce. 

 

Tabela 7. Studia w Polsce a oczekiwania studentów 

 

Lp. 

Czy podjęcie studiów w 

Polsce spełniło Twoje 

oczekiwania? 

Badani studenci Ogółem 

dziewczęta chłopcy 

N % N % N % 

1. Zdecydowanie tak 11 39,3 4 26,7 15 34,9 

2. Raczej tak 14 50,0 10 66,7 24 55,8 

3. Raczej nie 2 7,1 1 6,7 3 6,9 

4. Zdecydowanie nie 1 3,6 0 0,0 1 2,3 

Ogółem 28 100,0 15 100,0 43 100,0 

 

Źródło: badania własne 
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Na pytanie, czy podjęcie studiów w Polsce spełniło oczekiwania studentów, 

ponad połowa badanych (55,8%) udzieliło odpowiedzi umiarkowanej: „raczej tak”. 

Dla 39,3% studentek i 26,7% studentów podjęcie studiów w Polsce spełniło ich 

oczekiwania w stopniu zdecydowanym (odpowiedź „zdecydowanie tak”). Zaledwie 

6,9% studentów udzieliło odpowiedzi „raczej nie” i tylko dla jednej studentki studia  

w Polsce „zdecydowanie nie” spełniły jej oczekiwań. Z powyższych odpowiedzi 

wynika, że studia na Uniwersytecie Opolskim dla zdecydowanej większości osób  

z Ukrainy spełniają ich oczekiwania. 

 

Tabela 8. Plany dotyczące pozostania w Polsce na stałe po zakończeniu studiów 

 

Lp. 

Czy po zakończeniu studiów  

planujesz zostać w Polsce na 

stałe? 

Badani studenci Ogółem 

dziewczęta chłopcy 

N % N % N % 

1. Zdecydowanie tak 4 14,3 2 13,3 6 13,9 

2. Raczej tak 8 28,6 3 20,0 11 28,6 

3. Raczej nie 8 28,6 6 40,0 14 32,6 

4. Zdecydowanie nie 8 28,6 4 26,7 12 27,9 

Ogółem 28 100,0 15 100,0 43 100,0 

 

Źródło: badania własne 

 

 

Interesująco przedstawia się rozkład opinii studentów na temat planów 

dotyczących pozostania w Polsce na stałe po zakończeniu studiów. Prawie połowa 

studentów (17 – 42,5%) odpowiedziało „zdecydowanie tak” i „tak”, wyrażając chęć 

pozostania w Polsce na stałe. Zbliżony odsetek studentek (28,6%) i studentów (26,7%) 

„zdecydowanie nie” planuje pozostać w Polsce. Nieco bardziej zróżnicowana wśród 

respondentów była odpowiedź „raczej nie” (28,6 dziewcząt i 40% chłopców). 
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Tabela 9. Plany dotyczące powrotu do ojczyzny po zakończeniu studiów 

 
Lp. 

Czy po zakończeniu studiów 

i czasowym pobycie w Polsce 

planujesz powrócić do 

ojczyzny? 

Badani studenci Ogółem 

dziewczęta chłopcy 

N % N % N % 

1. Zdecydowanie tak 3 10,7 0 0,0 3 6,9 

2. Raczej tak 5 17,8 3 20,0 8 18,6 

3. Raczej nie 11 39,3 8 53,3 19 44,2 

4. Zdecydowanie nie 9 32,1 4 26,7 13 30,2 

Ogółem 28 100,0 15 100,0 43 100,0 

 

Źródło: badania własne 

 

Tylko co czwarty student (25,5%) planuje po zakończeniu studiów i czasowym 

pobycie w Polsce powróć do ojczyzny (28,5% studentek i 20% studentów). 

Odpowiedzi „raczej nie” udzieliło 39,3% dziewcząt i 53,3% chłopców. Analizując 

powyższe wyniki możemy zaobserwować, że młodzież zza wschodniej granicy wiąże 

swoją przyszłość z edukacją i pracą poza granicami własnego kraju. Potwierdzają to 

uczestnicy audycji „7 dni Wschód”, stwierdzając: „Młodzi ludzie i specjaliści 

wyjeżdżają z Ukrainy na stałe. Liczba studentów za granicą, która zamierza powrócić 

na Ukrainę nie przekracza 20 proc.”
229

. 

  

                                                 
229

 Ibidem. 
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Tabela 10. Plany po ukończeniu studiów 

 

Lp. 

 

Jakie są Twoje plany  

po ukończeniu studiów? 

Badani studenci Ogółem 

dziewczęta chłopcy 

N % N % N % 

1. Dalsza edukacja 3 10,7 1 6,7 4 9,3 

2. Podjęcie pracy 11 39,3 8 53,3 19 44,2 

3. Założenie własnej firmy 6 21,4 2 13,3 8 18,6 

4. 

Gap year – rok przerwy od 

obowiązków przeznaczony 

np. na podróże 

2 7,1 1 6,7 3 6,9 

5. Założenie rodziny 6 21,4 3 20,0 9 20,9 

Ogółem 28 100,0 15 100,0 43 100,0 

 

Źródło: badania własne 

 

Odpowiedzi na pytanie o plany po ukończeniu studiów były dość zróżnicowane 

wśród respondentów w zależności od płci. Dla studentek priorytetowymi planami są 

podjęcie pracy (39,3%) oraz założenie rodziny (21,4%), a także założenie własnej 

firmy (21,4%). Zaledwie 7,1% badanych studentek deklaruje chęć rocznej przerwy od 

obowiązków z przeznaczeniem np. na podróże. Dla męskiej części respondentów 

priorytetem jest podjęcie pracy (53,3%) oraz założenie rodziny (20%). Dalszą 

edukację deklaruje 9,3% badanych osób. 

 

3. ANALIZA BADAŃ WŁASNYCH – PYTANIA OTWARTE 

Ostatnia grupa pytań w ankiecie miała charakter pytań otwartych i dotyczyła 

oceny postrzegania studentów z Ukrainy na polskich uczelniach przez nich samych 

oraz ich polskich kolegów. 

 Pytanie 11 

Studentom postawiono pytanie, jak ich zdaniem są oni postrzegani na uczelni. 

Najbardziej miarodajny obraz sytuacji daje moim zdaniem bezpośrednie przytoczenie 

w tym miejscu następujących wypowiedzi studentów
230

: 

 

                                                 
230

 We wszystkich przytoczonych wypowiedziach zachowano oryginalną pisownię, interpunkcję, gramatykę  

i składnię.  
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- Raczej pozytywnie, niektórzy wykładowcy robią łatwiejsze testy i same 

wykłady, żeby studentom, których poziom polskiego jest niższy od poziomu 

oczekiwanego, było łatwiej. Prawda, są tacy ludzie którzy mówią że studenci z Ukrainy 

są trochę gorsi niż ich koledzy z Polski, ale takich wypadków jest mało. 

- Różnie, są instytuty gdzie dla studentów z Ukrainy wszystko jest prostsze, na 

innych sytuacja jest inna. 

- Nie wiem jak jest na innych kierunkach, ale na moim kierunku studenci  

z Ukrainy są dobrze postrzegani, wykładowcy i inni studenci starają się pomóc nam, 

wspierają nas, dobrze się z nimi komunikujemy, dlatego myślę, że jesteśmy mile 

widziani. 

- W większości wypadków studenci z Ukrainy są postrzegani jak studenci  

z Polski, biorąc pod uwagę ich wiedzę a nie obywatelstwo. Dlatego nie ma żadnej 

różnicy  

w systemie oceny wiedzy albo w sposobie prowadzenia zajęć. 

- Bardzo dobrze, generalnie, moim zdaniem są postrzegani tak jak inni 

studenci, ale z większym wyrozumieniem (przede wszystkim do błędów językowych). 

 - Bardzo dobrze, przede wszystkim tolerancyjnie, a ze strony 

nauczycieli/profesorów – lojalnie. 

- Ze strony wykładowców jak zwykli studenci, ze strony polskich studentów jak 

cudzoziemcy. 

Bardzo optymistycznie i pozytywnie odnośnie relacji z polskim 

społeczeństwem i samej Polski wypowiedziały się dwie studentki:  

- Dobrze są postrzegani, nawet nie oczekiwałam, że tutaj będę czuła się jak  

w domu. 

- Bardzo dobrze, Polacy są otwarci na obcokrajowców. 

Pojawiła się również wypowiedź odbiegająca zupełnie od innych. Jedna ze 

studentek zauważyła, że to jak są odbierani Ukraińcy zależy w dużej mierze od nich 

samych:  

- Zależy od tego jaką pozycję zajmują sami Ukraińcy. Jeśli trzymają się obco, to 

i postrzegani będą tak samo. U mnie na uczelni nikt nie miał nigdy przeciwko 
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Ukraińcom  wykładowcy i koledzy z roku zawsze są mili i uprzejmi. Żadnych 

konfliktów nigdy nie było, ale tak czy inaczej Ukrainiec nigdy nie będzie się czuł w 

Polsce na swoim miejscu. 

W zaledwie jednej wypowiedzi pojawiło się stwierdzenie, że studenci  

z Ukrainy są różnie postrzegani w Polsce: 

- Moim zdaniem jest to, że studenci z Ukrainy są postrzegani całkowicie różnie, 

bo chyba sami nie znają dlaczego przyjechali do Polski. 

Wszystkie przytoczone powyżej wypowiedzi świadczą o tym, że studenci 

narodowości ukraińskiej nie czują się obco w Polsce, a Polacy w stosunku do nich są 

bardzo tolerancyjni i wyrozumiali.  

Podczas przeprowadzonych badań spotkałem się również z bardzo interesującą 

wypowiedzią studentki, dzięki której możemy dowiedzieć się, jaki wpływ na sposób 

traktowania reprezentanta innej kultury lub narodowości mogą mieć emocje wywołane 

uzyskaniem informacji o nieznanych wcześniej, niechlubnych faktach dotyczących 

historii tej  kultury lub narodowości. Chodzi konkretnie o reminiscencje głośnego 

filmu Wołyń w reżyserii Wojciecha Smarzowskiego z 2016 r.: 

- Po wejściu na ekrany filmu „Wołyń” podniosły się napięcia na Ukraińców, 

ale odczuwalne raczej tylko w okolicznościach nieformalnych, czyli na kampusie 

uniwersyteckim po pijaku mogą wystąpić problemy w barach itd. 

Tylko dwie osoby spośród respondentów ankiety stwierdziło, że osoby  

z Ukrainy odbierane są negatywnie przez Polaków. 

- Jako wielkie lenie pijacy i niepoważni ludzie (niestety). Nie mówię  

o wszystkich, ale niestety mają o Ukraińcach taką opinię. 

- Jesteśmy postrzegani jako obce, jak osoby gorsze, które między innymi 

pozwalają sobie rozmawiać na ulicach nie po Polsku, jako gołodupce, często nawet 

jako duże zagrożenie, które odbiera Polakom akademiki, stypendia, pracę i prawo 

lenić się. 

 Pytanie 12 

Ostatnie pytanie, jakie zostało zadane studentom, dotyczyło tego, jakie 

argumenty przyczyniają się do tego, że planują pozostać w Polsce na stałe. 



149 

 

Odpowiedzi studentów były zróżnicowane i motywowane różnymi czynnikami. Jedna 

ze studentek akcentuje tutaj bardzo wyraźnie rolę narodowości, która stanowi dla niej 

nadrzędne kryterium pozostania w Polsce: 

- Po pierwsze jestem obywatelką Polski, nie patrząc na to, że urodziłam się na 

Ukrainie. Myślę że Polska to mój kraj i mam nadzieję, że będę tutaj korzystna 

społeczeństwu. Tak, Ukraina to mój kraj ojczysty, tam się urodziła i wyrosłam i myślę 

że w przyszłości zmogę pomoc rodzinie która została tam. Polski kraj to kraj UE daje 

wielkie szanse i perspektywę na własny rozwój, to czemu nie? 

W kolejnych dwóch wypowiedziach akcent położony jest na korzenie 

narodowościowe: 

- Mam polskie korzenie i posiadam Kartę Polaka, dlatego mam więcej 

możliwości w tym kraju. W planach jest otwarcie działalności.  

- Polskie korzenie i perspektywa zdobycia dobrej pracy. 

W jednej wypowiedzi pojawia się ciekawy wątek partnera stwarzającego 

barierę w zakresie dalszego rozwoju poza granicami Polski: 

- To, że wyszłam za mąż za Polaka, który nie ma wystarczająco dobrej 

znajomości języków obcych i nie będzie mógł w najbliższym czasie dać sobie rady za 

granicą. 

W przypadku dwóch studentek pojawiły się motywy związane z kulturą  

i mentalnością, które przyczyniają się do chęci pozostania w Polsce na stałe: 

- Przyzwyczaiłam się do życia w Polsce. Czuję się jak w domu. 

- Podoba mi się w tym kraju mieszkać. Kultura i mentalność jest podobna. 

Nie ulega wątpliwości, że główne czynniki, które przyczyniają się do planów 

pozostania w Polsce, to dla studentów z Ukrainy znalezienie dobrze płatnej pracy, 

edukacja i bezpieczeństwo: 

- Wysokie zarobki i wyższy poziom życia, możliwość podróżowania. 

- Dalsza edukacja 

- Czuje się też bezpieczniej niż u siebie na Ukrainie. 

- Teraz w Polsce są większe możliwości do stabilnego rozwoju i życia niż na 

Ukrainie. 
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- Niestabilna politycznie i ekonomicznie sytuacja na Ukrainie, znalezienie pracy 

w swoim zawodzie. 

- Stabilność, brak poczucia, że jutro możesz stracić wszystko przez wojnę, rząd 

czy coś innego, miłość. 

I wreszcie czynnik osobistej sympatii: 

- Lubię Polaków ich mentalność i styl życia. 

 

PODSUMOWANIE 

Na podstawie przeprowadzonej analizy wyników badań wśród studentów  

z Ukrainy jednoznacznie można powiedzieć, że decydującymi czynnikami przy 

podjęciu studiów w Polsce były polskie korzenie rodzinne (25,6%) i jakość kształcenia 

w Polsce (25,6%;). Zbliżona liczba osób (23,2%) wskazała również perspektywę 

zdobycia dobrej pracy. 

Badani studenci przedstawiali bardzo podobne przesłanki, które nimi kierowały 

przy podejmowaniu decyzji o pozostaniu w Polsce. Były to: polskie korzenie, dobra 

praca, bezpieczeństwo, stabilność polityczna i ekonomiczna. Z powyższej analizy 

wynika również wyraźne przeświadczenie młodych Ukraińców, że Ukraina stała się 

krajem niestabilnym ekonomicznie i politycznie, co wpływa w znacznym stopniu na 

to, ze duża część młodzieży szuka możliwości wyjazdu poza jego granice w celu 

dalszej edukacji i pracy. Jednym z tych krajów stała się właśnie Polska. Dowiadujemy 

się również, że aż 74,4% ankietowanych  ukraińskich studentów nie zamierza wracać 

do ojczystego kraju. 

Coraz więcej i częściej dociera do nas informacji dotyczących tego, że stajemy 

się społeczeństwem mniej tolerancyjnym w stosunku do obcokrajowców, dlatego 

bardzo ważne w kontekście niniejszych badań były odpowiedzi na pytanie: jak Twoim 

zdanie są traktowani studenci z Ukrainy na UO? Wszystkie uzyskane odpowiedzi były 

pozytywne, studenci czują się bezpiecznie, tak ze strony innych studentów, jak  

i samych wykładowców, którzy są dla nich wyrozumiali. Na podstawie wyników 

badań można stwierdzić, co jest bardzo satysfakcjonujące dla Uniwersytetu 

Opolskiego, że zdaniem studentów jakość kształcenia w Polsce jest wyższa niż na 
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Ukrainie. Bardzo zadawalające jest również to, że po ukończeniu studiów bez mała co 

piąty student (18,6%) z Ukrainy, w tym 21,4% studentek i 13,3% studentów planuje 

założyć własną firmę. 

Wnioski z badań w pełni potwierdzają informacje oraz prognozy zawarte  

w cytowanych materiałach prasowych i internetowych. Wydaje się, że Polska jest  

i pozostanie dla Ukraińców interesującym wyborem edukacyjnym. Zaś Uniwersytet 

Opolski, choć nie najbliższy Ukrainie pod względem geograficznym, wydaje się być 

dobrym przykładem otwarcia na Wschód w dziedzinie wymiany studenckiej  

i partnerstwa naukowego.  
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STUDENTS FROM UKRAINE AT THE UNIVERCITY OF OPOLE 

 

Abstract: The number of foreign students in Polish universities has been constantly 

increasing since 2010. Ukrainian citizens are the most numerous group among all the 

foreigners coming to study in Poland. Their number at the University of Opole has 

now surpassed 500 persons (almost 6 per cent of the student population of the facility). 

The paper examines the results of a questionnaire asking the Ukrainian students about 

the reasons for leaving Ukraine, their opinion about studying in Poland, and the way 

they are treated by Polish students and the local community. 

 

Keywords: students, university, Ukraine, Poland, work, education 

http://www.perspektywy.pl/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=2899:w-polsce-studiuje-57-119-studentow-zagranicznych-ze-157-krajow&catid=22&Itemid=119
http://www.perspektywy.pl/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=2899:w-polsce-studiuje-57-119-studentow-zagranicznych-ze-157-krajow&catid=22&Itemid=119
http://www.perspektywy.pl/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=2899:w-polsce-studiuje-57-119-studentow-zagranicznych-ze-157-krajow&catid=22&Itemid=119
http://www.perspektywy.pl/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=2899:w-polsce-studiuje-57-119-studentow-zagranicznych-ze-157-krajow&catid=22&Itemid=119
http://wschodnik.pl/ukraina/item/5857-polska-przyciaga-ukrainskich-studentow-bezplatnym-szkoleniem-hrynewycz.html
http://wschodnik.pl/ukraina/item/5857-polska-przyciaga-ukrainskich-studentow-bezplatnym-szkoleniem-hrynewycz.html
http://www.tygodnikzamojski.pl/artykul/75628/ukraincy-szukaja-polskich-korzeni.html
http://www.tygodnikzamojski.pl/artykul/75628/ukraincy-szukaja-polskich-korzeni.html
http://www.polskieradio.pl/130/4212/Artykul/1622510,7-Dni-Wschod-Ukrainscy-studenci-w-Polsce
http://www.polskieradio.pl/130/4212/Artykul/1622510,7-Dni-Wschod-Ukrainscy-studenci-w-Polsce


152 

 

  

 



153 

 

Katarzyna Jędrzejczyk-Kuliniak
231

 

 

 

TATARZY KRYMSCY W POLSCE PO ANEKSJI PÓŁWYSPU 

KRYMSKIEGO 

 

Streszczenie: Polskę od wieków zamieszkuje społeczność Tatarów polskich, którzy 

kształtują obraz muzułmanów jako grupy zintegrowanej, a islam przez nich 

wyznawany zaliczyć należy do liberalnego nurtu. Jednak wydarzenia ostatnich lat 

związane z radykalizacją części ummy muzułmańskiej pod wpływem ideologii 

salafickiej, zamachami terrorystycznymi przeprowadzonymi w Europie przez jej 

mieszkańców wyznających islam, a także kryzys migracyjny, masowy napływ ludności 

spoza europejskiego kręgu kulturowego rodzą pytania o przyszły kształt relacji 

pomiędzy społeczeństwami europejskimi a muzułmanami. Na tym tle analizowana jest 

niewielka grupa wyznawców islamu –Tatarzy krymscy, która po zajęciu przez Rosję 

Krymu zmuszona była opuścić swoje miejsce zamieszkania. Część z nich schronienie 

odnalazła w Polsce, gdzie została przyjęta przez społeczeństwo polskie,  w tym także 

Tatarów. Mimo wspólnie wyznawanej religii nowoprzybyli różnią się od 

zamieszkujących od wieków Polskę Tatarów, co w przyszłości rodzić może wyzwania, 

zwłaszcza  

w kontekście znaczenia religii jako osi tożsamości. 

 

Słowa kluczowe: Tatarzy krymscy, tożsamość, migracja, islam, radykalizacja, 

salafizm 

 

WSTĘP 

Rosyjska aneksja Półwyspu Krymskiego w marcu 2014 r. miała głęboki wpływ 

nie tylko na politykę międzynarodową, ale również na mniejszość Tatarów krymskich, 

związaną z tym miejscem od wieków. Część ze społeczności krymskotatarskiej 
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opuściła półwysep szukając schronienia w Polsce. Powody migracji nie zmieniły się 

od wieków, są to ucieczka od wojen i konfliktów, poszukiwanie bezpieczeństwa  

i godnych warunków życia. W tym wypadku były to głównie obawy związane  

z prześladowaniami ze strony nowych władz Krymu. Strach przed powtórzeniem 

represji, których doświadczyli w przeszłości Tatarzy nie był bezzasadny. Po aneksji 

odnotowano przypadki łamania praw człowieka, zatrzymania przez FSB, porwania  

i liczne prześladowania Tatarów ze względu na motywowane historycznie 

antyrosyjskie i proukraińskie poglądy. Tatarzy sprzeciwiali się referendum w sprawie 

odłączenia Krymu od Ukrainy, poprzez demonstracje, tworzenie żywych łańcuchów 

czy próby obrony budynków rządowych. Jednocześnie jeszcze przed referendum 

przeprowadzonym 16 marca 2014 roku, Tatarzy byli atakowani przez rosyjskich 

nacjonalistów i separatystów, a ich własność dewastowana. Media prorosyjskie starały 

się Tatarów dyskredytować, emitując programy, w których przedstawiciele 

społeczności tatarskiej oskarżani byli o bliskie związki z Turcją, która rzekomo chciała 

przejąć ten region, jak również o propagowanie radykalnego islamu
232

. Tatarski 

Medżlis
233

 nawoływał do bojkotu referendum, a następnie uznania go za nielegalne. 

Aktywność polityczna Tatarów krymskich i jednoznaczne opowiedzenie się po stronie 

integralności terytorialnej Ukrainy spotkały się z ostrą reakcją samozwańczych władz. 

Tatarski Medżlis w kwietniu 2016 r. został uznany przez Sąd Najwyższy Krymu za 

organizację ekstremistyczną a następnie zdelegalizowany. Jego działalność została 

zakazana przez rosyjski Sąd Najwyższy we wrześniu 2016r. 

Pogarszać na Krymie zaczęły się także stosunki międzyetniczne, wzrosła liczba 

incydentów o charakterze ksenofobicznym, inspirowanych przez bojówki 

antytatarskie, prawdopodobnie za przyzwoleniem nowych władz
234

. W Związku 

Radzieckim istniała cała kategoria narodowości, które były określane jako „narody 
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ukarane”
235

. Zaliczyć do nich należy Tatarów krymskich, którzy doświadczali 

prześladowań ze strony władz komunistycznych, w tym deportacji w 1944 roku,  

a w niepodległej Ukrainie zmagać musieli się z negatywnymi stereotypami  

i problemami społecznymi. Po raz kolejny, kiedy Krym stał się częścią Federacji 

Rosyjskiej społeczność tatarska doświadczyła zbiorowej traumy, która sprawiła, że 

część z nich zmuszona była opuścić swoje domy i wraz z innymi obywatelami 

Ukrainy szukać nowego miejsca do życia poza granicami Krymu. Według 

szacunkowych danych około 7,5-15 tysięcy Tatarów krymskich wyjechało  

z półwyspu, co stanowi 3-6% całej ich krymskiej populacji
236

. Źródła 

krymskotatarskie potwierdzają, że liczącą się grupą wśród nich byli członkowie  

i sympatycy, zakazanej w Rosji, lecz legalnie działającej na Ukrainie islamskiej partii 

Hizbut-Tahrir (Islamska Partia Wyzwolenia)
237

. 

Sytuacja ta wpisuje się w szerszy kontekst międzynarodowych migracji 

początku XXI wieku oraz wyzwań związanych z różnicami religijnymi i kulturowymi 

zglobalizowanego świata. Ze względu na położenie geograficzne, jak również 

funkcjonowanie w unijnym systemie Schengen, w Polsce krzyżują się drogi 

przybyszów zmierzających z różnych stron świata. Choć Polska uznawana jest 

powszechnie jako kraj tranzytowy, coraz częściej staje się miejscem także docelowym 

dla uchodźców i imigrantów. Aktualność zagadnienia dotyczącego migracji obywateli 

Ukrainy do Polski jest uwarunkowana przede wszystkim niestabilna i dynamiczną 

sytuacja polityczna i gospodarcza w Ukrainie. 

Według danych zebranych przez Urząd do Spraw Cudzoziemców (UDSC) na 

temat obywateli Ukrainy (stan na dzień 14 maja 2017) pod względem liczby 

wniosków składanych o ochronę w 2017 roku Ukraina plasuje się na drugim miejscu, 
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za Rosją i stanowi 14% wszystkich wniosków. Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców 

prowadził do maja 2017 roku 372 postępowania w sprawie o udzielenie ochrony 

wobec obywateli Ukrainy. Spośród przeanalizowanych przez UDSC 96 wniosków 

dotyczących Ukraińców 8% stanowią osoby zamieszkujące wcześniej Krym. 

Deklarowały one narodowość ukraińską lub tatarską (ok. 3%). Większość osób 

deklarowała się jako chrześcijanie, a 6% jako wyznawcy islamu. Obywatele Ukrainy 

ubiegający się o ochronę międzynarodową z obszaru Krymu jako główny powód 

składania wniosków podawali obawy o swoje bezpieczeństwo ze względu na 

narodowość oraz wyznawaną religię (byli to głównie Tatarzy), jak również działań 

prorosyjskich władz wobec zwolenników przynależności Krymu do Ukrainy
238

. 

Tatarzy osiedlający się na terenie Polski wyróżniają się nie tylko odrębną 

przynależnością państwową jako obywatele Ukrainy, lecz także wyznają islam, religię, 

która w homogenicznej Polsce traktowana bywa jako zagrożenie dla polskiej 

tożsamości narodowej. Co prawda Tatarzy jako grupa etniczno-religijna nie są obcy w 

historii polskiej, jednakże wśród przedstawicieli krymskotatarskiej diaspory widoczne 

są wpływy tzw. islamu pustynnego, kojarzonego z ortodoksyjną wersją wahhabicką 

oraz doktryną salaficką. 

Niniejszy tekst porusza zagadnienie obecności w Polsce obywateli Ukrainy 

przynależących do wspólnoty Tatarów krymskich. Celem artykułu jest próba dokonania 

analizy zjawiska migracji Tatarów krymskich do Polski, zmian zachodzących  

w społeczności muzułmańskiej, której krucha równowaga została zachwiana po 

aneksji Krymu oraz wskazanie wpływu religii na umacnianie się poczucia odrębności, 

nawet wobec polskich współwyznawców. 

 

1. GDZIE DOM NASZ 

Tatarzy krymscy to naród posługujący się językiem grupy tureckiej, niekiedy 

definiowany jako turecka grupa etniczna. Zdecydowana większość identyfikuje się  

z islamem sunnickim odłamu hanafickiego. Dokładna populacja Tatarów nie jest 

możliwa do określenia, gdyż rozmaite źródła podają liczby pomiędzy 250 tysiącami  
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a 6 milionami. Rozbieżności te wynikają z braku klarownego określenia czy Tatarami 

krymskimi są jedynie osoby rzeczywiście zamieszkujące Krym, czy także liczna 

diaspora przebywająca w Turcji i Uzbekistanie
239

. Aż do XIX wieku stanowili 

większość populacji Krymu, obszaru, który uważają za swoją ojczyznę. Tatarzy 

krymscy posiadali swoją państwowość – Chanat Krymski, który istniał od drugiej 

połowy XV wieku do 1783 roku, kiedy to został anektowany przez Rosję. Przez 

większość czasu Tatarzy funkcjonowali w ramach wielkich imperiów, najpierw 

tureckiego, następnie rosyjskiego. Na początku XX wieku, w wyniku gwałtownych 

przemian politycznych w Rosji, pojawiła się możliwość powołania własnego bytu 

państwowego. 

Zaraz po przyłączeniu Krymu do Rosji na Tatarów spadły represje, w efekcie 

których nastąpiła w XIX wieku masowa emigracja społeczności krymskotatarskiej. 

Rosja dążyła do ekspansji terytorialnej i rusyfikacji ludności, utrudniając rozwój 

krymskotatarskiej kultury, działalność religijną i oświatową. Od tego czasu populacja 

tatarska na Krymie stopniowo malała i już nigdy nie stanowiła większości na tym 

obszarze. Sytuacja zmieniła się wraz gwałtownymi przemianami, jakie rozpoczęły się 

w Rosji po wybuchu rewolucji październikowej jesienią 1917 roku. Wówczas  

w grudniu 1917 roku została ogłoszona Demokratyczna Republika Krymu, która 

istniała do wiosny 1918 roku, gdy półwyspowi zagrozili bolszewicy. Ich rządy 

odznaczyły się terrorem wobec społeczności tatarskiej, której członkowie byli 

rozstrzeliwani. Chwilowa zmiana w polityce bolszewików względem Tatarów 

nastąpiła po proklamowaniu w październiku 1921 roku Krymskiej Autonomicznej 

Socjalistycznej Republiki Radzieckiej (KASRR) i uchwaleniu nowej konstytucji. 

Mimo, że funkcjonowała ona do 1945 roku, to faktycznie po 1928 roku rozpoczęły się 

represje. 

Mimo podjętych w latach 20. XX wieku prób odbudowania państwowości, 

Tatarom nie udało się stworzyć instytucji, które oparły by się bolszewikom. W czasach 

komunizmu na półwyspie zachodziły procesy analogiczne jak w całym Związku 
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Radzieckim: kolektywizacja i towarzyszący jej głód oraz ubóstwo, sowietyzacja elit 

politycznych, prześladowania intelektualistów i czystki. Niektórzy autorzy szacują, że 

w czasie administracji bolszewickiej pomiędzy 1921 a 1941 rokiem zginęło około 160 

tys. Tatarów. Najważniejszym wydarzeniem, które zaważyło na liczebności  

i rozmieszczeniu ludności tatarskiej była jednak deportacja przeprowadzona w 1944 

roku. W wyniku oskarżeń o kolaborację z nazistowskimi Niemcami cały naród został 

wywieziony do Azji Środkowej i na Syberię. Powroty rozpoczęły się dopiero po 1956 

roku, a nasiliły się w latach 80 oraz po upadku ZSRR. 

Tatarzy krymscy w niepodległej Ukrainie ponownie stali się społecznością 

defaworyzowaną, co wynikało ze spuścizny polityki prowadzonej przez ZSRR. Istotny 

był szereg zagadnień związanych z niespełnieniem polityczno-prawnych roszczeń tej 

społeczności, ich problemów socjalnych, ekonomicznych i kulturalnych, jak 

przykładowo brak uznania Tatarów krymskich za rdzenną narodowość Ukrainy, 

niekorzystna ordynacja wyborcza, która skutkowała brakiem reprezentacji  

w parlamencie Autonomicznej Republiki Krymu, spory dotyczące przyznawania 

Tatarom ziemi, kwestia dostaw wody i elektryczności do osiedli tatarskich
240

. 

Ukraińcy postrzegają Tatarów krymskich w trzech symbolicznych kategoriach 

wyobrażeniowych: tradycyjno-narodowej, romantyczno-antyimperialistycznej oraz 

cywilizacyjno-huntingtonowskiej. W myśl tej pierwszej, naród ukraiński tworzący 

współczesne państwo jest sukcesorem Rusi Kijowskiej i Kozaczyzny, walczących 

przez wieki z naporem agresywnego świata turecko-tatarskiego, w tym Chanatu 

Krymskiego. Prawo moralne do wieloetnicznego Półwyspu Krymskiego ma przede 

wszystkim naród ukraiński, chociaż ze względu na prześladowania Tatarów ze strony 

reżimu stalinowskiego, ich deportację w 1944 r., powinni mieć oni moralne  

i polityczne prawo do powrotu. Historia Krymu przedstawiana jest jako 

wielokulturowa. Tatarzy odcisnęli piętno na kulturze, jednak nie powinni rościć sobie 

praw do dominującej roli i zawłaszczać tradycji i historii półwyspu jako tworzonej 

przez ich grupę, gdyż to Ukraińcy są ludnością autochtoniczną, zamieszkującą Krym 

na długo przez ludami tatarskimi. 
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W wizji określonej jako „romantyczno-antyimperialistyczna” obie grupy  

i Ukraińcy i Tatarzy pozostają w sojuszu przeciwko dominującej grupie Rosjan, zaś 

podwaliny współpracy zostały zawiązane już w czasach Chanatu Krymskiego, jako 

państwa wysoce rozwiniętego cywilizacyjnie i kulturowo. Widoczne jest wzajemne 

przenikanie się kultury kozackiej z tatarską, akcentowane są jedynie pozytywne 

aspekty relacji. W myśl tej wizji Tatarzy krymscy są autochtoniczną ludnością Krymu 

i wraz z Ukraińcami powinni sprzeciwiać się rosyjskiemu imperializmowi. 

W ostatnim czasie znaczenia nabrała kategoria zderzenia cywilizacji, która 

koncentrując się na współczesności, podkreśla odwieczną obcość grupy tatarskiej 

utożsamianej z Orientem. W tym ujęciu przez Krym przebiega granica między 

cywilizacjami. Tatarzy jako muzułmanie reprezentują cywilizację islamską, która 

wykazuje zapędy ekspansjonistyczne, dążąc do dominacji nad chrześcijańskimi 

cywilizacjami zachodnią i bizantyjską. W tym kontekście ruch polityczny Tatarów 

może być traktowany nie tylko jako ucieleśnienie żądań autonomicznych, lecz jako 

próba zaprowadzenia porządków opartych na prawie religijnym
241

. 

Ostatnia z tych kategorii niechybnie wpisuje się w szerszy dyskurs dotyczący 

możliwości współistnienia wyznawców islamu w państwach zaliczanych do 

cywilizacji zachodniej, wyzwań związanych ze społeczeństwami pluralistycznymi 

kulturowo w sytuacji, gdy granice państw nie stanowią już tak silnej fizycznej zapory 

uniemożliwiającej przemieszczanie się ludzi. Globalizacja wyostrzyła ten dyskurs, 

który dotarł także do Polski. 

 

2. ISLAM NA ZIEMIACH POLSKICH 

Społeczność muzułmańska zamieszkująca Polskę jest stosunkowo nieliczna. 

Pośród nich wyróżnić należy: Tatarów polsko-litewskich (zwanych też polskimi), jako 

najstarszą grupę muzułmanów, grupę muzułmanów napływowych oraz najmłodszą  

i najmniej liczną grupę konwertytów. Przez sześćset lat swojej obecności na ziemiach 

polskich wizerunek islamu jako religii nieortodoksyjnej, pełnej europejskich 

naleciałości, kształtowali Tatarzy polsko-litewscy. Fenomen Tatarów wynika  
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z posiadania świadomości własnego pochodzenia, odrębności od większości 

społeczeństwa polskiego, przy jednoczesnym poczuciu silnej tożsamości grupowej. 

Tożsamość Tatarów polskich budowana jest w oparciu o trzy, wzajemnie powiązane  

i przenikające się komponenty, które Katarzyna Warmińska
242

 określa jako: 

„muzułmańskość‟ (religijny aspekt tożsamości), „tatarskość‟ (etniczny aspekt 

tożsamości) oraz „polskość‟ (narodowy aspekt tożsamości). Sami siebie określają jako 

Polaków tatarskiego pochodzenia. Z trzech komponentów tożsamości to religia wydaje 

się być najsilniejszym spoiwem pozwalającym Tatarom zachować swoją odrębność  

i nie poddać się całkowitej asymilacji. Tatarzy tworzą niewielką grupę, której  

– w wyniku utraty języka tatarskiego, przyswojenia polskiej świadomości narodowej  

– jedynym wyznacznikiem odrębności jest ciągłość tradycji i kultury podtrzymywania, 

w znaczniej mierze przez odmienność religijną
243

.  Jest to społeczność, której 

liczebność oscyluje wokół 2 tysięcy osób (według deklaracji przynależności do 

mniejszości etnicznej NSP 2011), starzejąca się, o niskiej dzietności, co znalazło swoje 

odzwierciedlenie w wynikach Narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań 

2011 oraz w Raporcie Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji z 2013 roku
244

. Tatarzy 

zamieszkują rdzenne kolonie tatarskie na Białostocczyźnie (Bohoniki i Kruszyniany) 

oraz miasta: Białystok, Sokółkę, Dąbrowę Białostocką, Warszawę i Gdańsk. 

Tatarzy polscy wyznają islam sunnicki, lecz jest to islam swoisty, 

niejednokrotnie odległy od muzułmańskiej ortodoksji. Islam praktykowany przez 

Tatarów ma bardzo rodzinny, tradycyjny charakter, co pozwala umacniać więź łączącą 

wspólnotę
245

. Także w zakresie ortopraksji Tatarzy polscy są liberalni, zwłaszcza w 

aspekcie równouprawnienia płci. Tatarki rzadko zasłaniają włosy chustą,  

a niejednokrotnie stoją na czele gmin wyznaniowych
246

. Tatarzy polscy nie eksponują 
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swojej religijnej odmienności, nie podkreślają inności, a nawet starają się te różnice 

zacierać, aktywnie włączając się na przykład w święta czy uroczystości swoich 

chrześcijańskich sąsiadów i przyjaciół. Coraz częściej zawierane są małżeństwa 

mieszane. Taka postawa nie generuje sytuacji konfliktowych lub napięć pomiędzy 

przedstawicielami społeczności. Nie odnotowuje się też przypadków dyskryminacji 

czy negatywnego nastawienia ze strony władz państwowych lub samorządowych. 

Wspólnota tatarska korzysta ze wszystkich przywilejów przynależnych uznawanej 

przez państwo polskie mniejszości etnicznej w świetle Ustawy o mniejszościach 

narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym z 2005 roku
247

. Dotyczy to 

zwłaszcza działań podejmowanych na rzecz ochrony, zachowania i rozwoju 

tożsamości kulturowej. Tatarzy polscy prowadzą działalność kulturalno-oświatową, 

wydają książki i czasopisma, organizują wydarzenia istotne dla życia wspólnoty, 

zajmują się ochroną miejsc historycznych, etc., korzystając przy tym z dotacji  

z budżetu państwa. 

W latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XX wieku do mieszkających od 

wieków w Polsce Tatarów zaczęli dołączać nowi przybysze z krajów muzułmańskich, 

zwiększając liczebność wyznawców islamu w Polsce. Byli to głównie Arabowie 

podejmujący studia na polskich uczelniach, w mniejszym stopniu imigranci. 

Większość z nich po zakończeniu studiów wracała do rodzinnych stron, niektórzy 

jednak zostawali w Polsce na stałe. Kolejną falą był napływ do Polski w latach 90. 

biznesmenów, fachowców z krajów arabskich, a także wyznawców islamu z byłych 

republik radzieckich
248

. Obywatele Federacji Rosyjskiej deklarujący narodowość 

czeczeńska ̨ od 15 lat stanowią najliczniejsza ̨ grupę narodowościową spośród 

wszystkich ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy w Polsce
249

. Po aneksji 

Krymu także Tatarzy krymscy, odwołując się do solidarności Tatarów polskich, starają 
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się o legalny pobyt w Polsce, jednakże ze względu na skomplikowaną sytuację 

geopolityczną związaną z tym konfliktem nie spełniają formalnych wymogów, aby 

uzyskać status uchodźców. 

Dane dotyczące liczby Tatarów z Krymu mieszkających w Polsce nie są 

dokładnie znane. W roku 2014 przybyła do Polski grupa licząca 32 osoby – dorosłych  

i dzieci, która została przyjęta przez Tatarów polskich. Następnie liczba ta wzrosła do 

60. Mieszkają oni głównie w Białymstoku, także w Gdańsku, czyli tam, gdzie 

społeczność Tatarów polskich
250

. Ze względu na odmowne decyzje w sprawie 

przyznania ochrony międzynarodowej część z nich zmuszona była opuścić Polskę lub 

podjęła decyzję o powrocie na teren Ukrainy ze względów materialnych bądź 

sentymentalnych. 

Wśród pozostałych Tatarów krymskich daje o sobie poznać odmienna 

obyczajowość. Tatarzy polscy uważają, że kierują się mentalnością europejską, 

nowoczesną i że są otwarci na kontakty z wyznawcami innych religii czy kultur. 

Jednakże w przypadku przybyszów z terenów Ukrainy pojawiają się problemy  

z funkcjonowaniem obu grup. Zauważalny jest brak więzi etnicznych – tatarskość nie 

tworzy wspólnoty, podobnie jak ta sama wyznawana religia
251

. Tatarzy krymscy są 

bardziej religijni, podczas piątkowych modlitw czy świąt muzułmańskich w salach 

modlitewnych w Białymstoku są widoczni, kobiety noszą hidżaby, a dzieci uczęszczają 

na lekcje religii.  Przyjeżdżające małżeństwa posiadają więcej dzieci niż polskie pary 

tatarskie, w rodzinach zaś widoczny jest podział na role męskie i kobiece. Rodzi to 

szereg obaw ze strony Tatarów polskich, który obawiają się „rozpłynięcia” w grupie 

Tatarów napływowych. 

Część z nich utożsamia się z salaficką, bardziej ortodoksyjną wersją islamu. 

Tymczasem wśród Tatarów polskich zauważalne są dwie postawy. Jedną można 

nazwać „tradycyjną‟, a drugą „reformatorską‟. Pierwsza jest zdania, że islam tatarski 

jest prawomyślny i zasługuje na uznanie ze względu na fakt, iż prawie niezmieniony 

przetrwał tak długo wśród ludności chrześcijańskiej. Podkreślane jest silne 
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przywiązanie do wartości demokratycznych, znaczenia kobiet we wspólnocie  

i poczucie obowiązku wobec ojczyny. Druga natomiast dąży do oczyszczenia religii 

od wszystkich odchyleń, upatrując różnic pomiędzy Tatarami a innymi wyznawcami 

islamu w zbytnim eklektyzmie tatarskiego islamu. Postawa „reformatorów‟ nie posiada 

cech skrajnych. Postulat korygowania obcych islamowi naleciałości jest słuszny  

z punktu widzenia ochrony religii. Wśród większości Tatarów istnieje zgoda co do 

potrzeb wyeliminowania z ich religii tych elementów, które są sprzeczne z jej 

zasadami. Jednak obawy może budzić stopień i zasięg tychże reform, zwłaszcza, jeśli 

inspiracje mogłyby pochodzić ze środowisk fundamentalistycznych
252

. 

Tatarzy polscy wielokrotnie musieli odpierać zarzuty ze strony 

konserwatywnych wyznawców islamu o odstępstwa względem arabskiej wersji 

islamu, z drugiej zaś strony jako muzułmanie wielokrotnie w ostatnim czasie byli 

stygmatyzowani werbalnie, utożsamiani z fanatykami religijnymi, którzy w imię 

swoich poglądów sięgają po przemoc. Nie dziwi więc ambiwalentny stosunek do 

przyjmowania przybyszów spoza europejskiego kręgu kulturowego. Tymczasem 

zaznaczyć należy, iż na obszarach, które wchodziły w skład ZSRR, w tym także 

Krymie, od kilkudziesięciu lat ścierają się dwie wizje religijności i miejsca religii  

w przestrzeni publicznej. Społeczność krymskotatarska, jak cała globalna umma jest 

także w obszarze zainteresowania ruchów fundamentalistycznych, dążących do 

reislamizacji. 

 

3. RADYKALNE WPŁYWY 

Wśród społeczności muzułmańskich zamieszkujących obszar byłego Związku 

Radzieckiego można wydzielić islam tradycyjny i nietradycyjny. Za tradycyjny islam 

należy uznać tę wersję religii, która z nieznacznymi zmianami funkcjonuje do dnia 

dzisiejszego. Nie jest to islam jednolity, wśród wyznawców dominuje islam sunnicki 

szkoły hanafickiej oraz sufizm. Szkoła hanaficka opiera się na źródłach pochodzących 

z Koranu, Sunny oraz na stosowaniu analogii w opinii prawników w sprawach,  
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w których rozwiązania nie wynikają bezpośrednio z Koranu i Sunny. Sufizm jako nurt 

mistyczny w islamie kładzie natomiast nacisk na rozwój duchowy, jest oparty na 

ascezie i medytacji, które są drogą do poznania Boga i zjednoczenia z nim. 

Początki radykalizacji wyznawców islamu na obszarze Związku Radzieckiego 

sięgają lat 80. XX wieku, kiedy na fali pierestrojki i głasnosti odczuwalna była  

w społeczeństwie atmosfera odprężenia i otwarcia na nowe idee. Nie bez znaczenia 

była również radziecka interwencja wojskowa w Afganistanie, która oznaczała 

zaangażowanie żołnierzy radzieckich przez 10 lat (1979-1989) w państwie 

muzułmańskim. Walka przeciwko mudżahedinom, w programie których istotne były 

hasła religijne, wpłynęła na rozwój życia religijnego wśród radzieckich wyznawców 

islamu
253

. Szczególnie w Azji Centralnej zaczęły pojawiać się organizacje inspirowane 

ruchami fundamentalistycznymi rozwijającymi się w Pakistanie, w mniejszym stopniu 

dżihadyzmem arabskim. Organizacje te postulowały odnowę islamu i sytuowały się  

w opozycji do wyznawanego tradycyjnie islamu „ludowego” na terenach 

kontrolowanych przez komunistów. Wspólnoty muzułmańskie pod koniec 

funkcjonowania ZSRR poszukiwały swojej tożsamości, zaś radykałowie dążący do 

reislamizacji społeczeństwa i budowy struktur politycznych odwołujących się do 

szari’atu
254

. Ten ferment religijny nie pozostał bez wpływu na społeczność Tatarów 

krymskich, dla których odrębność etniczna i religijna była i jest ważnym elementem 

tożsamości narodowej.   

Islam nietradycyjny za cel podstawowy uważa konieczność odnowy islamu,  

w duchu tradycji przodków (salafizm) lub według zasad radykalnej ideologii 

wahhabizmu. Ugrupowania salafickie przedstawiają islam w swojej interpretacji jako 

jedyną prawdziwą religię. Na umocnienie się salafizmu wpływ miały także czynniki 

społeczne: kryzys tożsamościowy społeczeństw poradzieckich, dostępność tej 

ideologii przy braku widocznej i dostępnej alternatywy ze strony umiarkowanego 

islamu, zła sytuacja gospodarcza czasów transformacji ustrojowej
255

. Dla 

poszukujących ścieżki rozwoju duchowego ultraortodoksyjna wersja islamu: 
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odwołanie się do imperatywu teologicznego, literalne traktowanie świętej księgi, wraz 

z konserwatyzmem i radykalizmem światopoglądowym, przy jednoczesnym poczuciu 

wyjątkowości z przynależności do grupy, sprawiają, że eksluzywizm tej wersji islamu 

może być atrakcyjny w sytuacji zagrożenia funkcjonowania wspólnoty oferując 

doraźne rozwiązanie problemów na poziomie jednostkowym i grupowym. Salafizm 

nie zakłada automatycznie walki zbrojnej, choć część spośród zwolenników tej 

doktryny uznaje dżihad za konieczność w imię obrony religii. Znamienne jest również, 

że część z salafitów wyznaje odmianę tzw. ludową, nie pogłębioną studiami 

teologicznymi, lecz ograniczającą się do jej zewnętrznych atrybutów (brody, ubiór czy 

separacja płci w przestrzeni publicznej)
256

. 

Wahhabizm z kolei wyrasta z XVIII wiecznych koncepcji islamu pustynnego, 

określanego też jako „petro-islam”.  Koncepcja „petro-islamu” zakłada stosowanie 

szari’atuwe wszystkich dziedzinach życia
257

. Twórca wahhabizmu Muhammad Ibn 

Abd al-Wahhab (1703-1787) opowiadał się za ortodoksyjnym monoteizmem, 

oczyszczeniem islamu z wszelkich późniejszych naleciałości, głosząc że jedyna 

podstawa wiary i prawa to Koran oraz hadisy-interpretowane dosłownie. Wahabici 

propagują umacnianie i rozpowszechnianie islamu, nie uciekając przy tym od 

stosowania przemocy.  

W czasach komunizmu praktykowanie religii nie było dozwolone, w związku  

z czym religijność Tatarów krymskich była szczątkowa i skutkowała między innymi 

nieprzestrzeganiem zasad islamu. Większe znaczenie miała tradycja religijna, wspólne 

obchodzenie świąt, ślubów, pogrzebów i uroczystości obrzezania, traktowane jako 

spoiwo grupy, łącznik między pokoleniami. Także nauczanie religii odbywało się poza 

oficjalnym obiegiem, bez znajomości języka arabskiego, zaś niewielu imamów miało 

wykształcenie teologiczne. 

Sytuacja zmieniła się w latach 90. XX wieku, kiedy zaczęli przybywać 

misjonarze z Turcji i zaczęły powstawać szkółki koraniczne, w tym w Symferopolu, 

rozpowszechniła się nauka języka arabskiego, a imamowie uzyskiwali wykształcenie  
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w Turcji
258

. Na fali przebudzenia religijnego zaczęły rozwijać się wspólnoty salafickie, 

finansowane zewnętrzne, głównie z państw arabskich oraz te, związane  

z międzynarodową organizacją Hizbut-Tahrir, które nie uznają zwierzchnictwa 

Duchowego Zarządu Muzułmanów Krymu (Muftinat Krymu) związanego  

z Medżlisem Tatarów krymskich
259

. Organizacje te przejmują kontrolę nad coraz 

liczniejszymi meczetami oraz kaznodziejstwem. Radykalizacji krymskiego islamu 

sprzyja kształcenie imamów w krajach Bliskiego Wschodu, jak również udział 

ochotników w szeregach terrorystycznych organizacji islamskich w wojnie domowej 

w Syrii. Szacuje się, że jest ich od kilkudziesięciu do 150-200
260

. 

Aktywne wśród Tatarów krymskich są także grupy misyjne. Misyjność 

rozumiana jako prozelityzm jest to nawracanie, dążenie do pozyskania nowych 

wyznawców, które jest charakterystyczne dla religii uniwersalistycznych. Misje 

prowadzone są w celu nawracania, ale też założenia stałych struktur instytucjonalnych 

religii na danym terytorium, aczkolwiek ekspansja islamu w ciągu dziejów nie była 

traktowana jako działalność misyjna. Zatem istnieje różnica w ujmowaniu misyjności 

przez chrześcijaństwo i islam. Obecnie działalność tego typu prowadzi wiele partii 

oraz organizacji politycznych i religijnych o zabarwieniu fundamentalistycznym
261

. 

Można wyróżnić dwie odmiany aktywności misyjnej. Jedna jest nastawiona 

zewnętrznie – względem niemuzułmanów, konwertytów, którzy stosunkowo niedawno 

przyjęli islam, druga zaś ukierunkowana jest na własną społeczność i jej celem są 

wyznawcy islamu
262

. 

Działalność misyjna prowadzone przez grupy radykałów jest sposobem 

propagowania słów Koranu i sunny poprzez ich dosłowne odczytanie w duchu 

fundamentalistycznym. Jest to też jeden z ważniejszych sposobów na zjednoczenie  

i wzmocnienie wspólnoty muzułmańskiej
263

. Da‘wa jest zazwyczaj interpretowana 

jako reislamizacja mniejszości muzułmańskich zamieszkujących Europę i świat 

zachodni. Te społeczności postrzegane są jako bracia w potrzebie, których należy 
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wyzwolić z zachodniej indoktrynacji. Grupy zorientowane na tak pojmowaną 

działalność misjonarską są ukierunkowane na długofalowe działania prowadzone w 

środowiskach europejskich muzułmanów, które mają doprowadzić do tego, że wierni 

powrócą do purytańskiej wersji religii. Muzułmanie powinni bowiem odrzucić 

zachodnie wartości i standardy, nie integrować się ze społeczeństwem zachodnim,  

a przede wszystkich podkreślać wyższość islamu nad każdym innym systemem 

religijnych czy etycznym. Muzułmanie są zachęcani do tworzenia równoległych 

struktur społecznych, przejmowania władzy i bez oglądania się na świeckie państwo 

organizowania życia społecznego z poszanowaniem szari’atu
264

. Nie bez znaczenia 

jest tutaj także udział ortodoksyjnych grup i osób prywatnych w finansowaniu  

i budowie meczetów oraz centrów kultury muzułmańskiej, wspieranie edukacji 

imamów i kaznodziejów, którzy później podróżują po całej Europie z Koranem na 

ustach. 

Poprzez da‘wa,  podkreśla się, że muzułmanin jest przede wszystkim członkiem 

ummy, w drugiej kolejności obywatelem państwa, które zamieszkuje, zatem lojalność 

wobec własnej wspólnoty ma charakter nadrzędny. Granice państwowe nie mają 

znaczenia, liczą się granice dar al-islam. Obowiązkiem muzułmanina jest prowadzenie 

dżihadu, który ma chronić muzułmanów
265

. Ostatecznie na świecie powinien 

zapanować islam, a prawowierny muzułmanin powinien dołożyć wszelkich starań, by 

do tego doszło. Metodą powinno być dosłowne naśladowanie życia Proroka, który 

poprzez nauczanie, pielęgnowanie prawd wiary, budowanie właściwej konstrukcji 

duchowej zachęcał do szerzenie wiary i walki w jej imię.  

 

POSUMOWANIE 

Dla Tatarów krymskich funkcjonujących w zróżnicowanym religijnie  

i kulturowo otoczeniu religia jest ważnym konstruktem tożsamości. W zderzeniu  

z odmiennym porządkiem społecznym, gdzie kładzie się nacisk na dążenia jednostki 

do samorealizacji, prymat wolności i praw indywiduum przed obowiązkami względem 
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grupy, nowoczesność jawi się jako zagrożenie dla tożsamości tatarskiej. Pojawiają się 

głosy o erozji więzi rodzinnych, braku szacunku dla tradycji, patriarchalnej struktury  

i znaczenia wspólnoty, które jeszcze od niedawna były wysoce cenione, podobnie jak 

dbanie o opinię środowiska. W tym wypadku sami Tatarzy podkreślają, że remedium 

na upadek moralności, a także tradycji jest religia
266

. Jednakże pojawia się pytanie czy 

przetrwanie tych wartości zapewnić może religia w jej tradycyjnej, ludowej formie, 

czy może w wersji ortodoksyjnej, skrajnej? Religijne wyjaśnienie świata może 

powodować osłabienie więzów, a być może konflikt z otoczeniem niemuzułmańskim, 

zaś relacje będą definiowane nie na podstawie przynależności państwowej, lecz 

religijnej, co znaczy, że osią samoidentyfikacji będzie religia, nie narodowość. 

Położenie nacisku na różnice konfesyjne, praktykowanie religii w sposób 

ortodoksyjny, czy propagowanie fundamentalistycznej wersji islamu, utrudniać może 

adaptowanie się w środowisku tradycyjnie chrześcijańskim, zaś podkreślanie 

ortodoksyjnie praktykowanej religii może antagonizować Tatarów krymskich z ich 

polskimi odpowiednikami. 

Skala imigracji do Polski jest, w porównaniu z innymi państwami europejskimi, 

niewielka: w Polsce cudzoziemcy stanowią około 0,3% populacji, jest to jeden  

z najniższych wskaźników w Europie
267

. Chociaż nadal więcej Polaków opuszcza 

ojczyznę niż przybywa na ich miejsce imigrantów, to jednak na przestrzeni ostatnich 

lat nie udało się uniknąć konfliktów narosłych wokół tzw. obcych. Dochodzi do aktów 

przemocy wobec kobiet noszących chustę, podpaleń mieszkań obcokrajowców  

i znieważeń
268

. Mają one charakter lokalny, lecz są symptomem wzrostu nastrojów 

antyimigracyjnych i antymuzułmańskich, zauważanych wśród społeczeństw państw 

zachodnich. Nasilają się przejawy rasizmu i ksenofobii, rośnie też popularność ruchów 

politycznych podkreślających nieprzystawalność wartości wyznawanych przez grupy 

imigrantów do „kodu kulturowego‟ danego państwa europejskiego. Tatarzy polscy 

mogliby stanowić inspirację dla pozostałych mieszkających w Polsce muzułmanów. 
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Postrzegani być mogą jako element integrujący polskich muzułmanów, wokół 

liberalnej wersji islamu. Nowe grupy muzułmanów w Polsce, tj. imigranci  

i konwertyci mogłyby czerpać z ich przykładu jako grupy, która pomyślnie 

funkcjonuje w europejskim społeczeństwie niemuzułmańskim. Jednakowoż sami 

Tatarzy polscy w debacie na temat kryzysu imigracyjnego są „wielkimi nieobecnymi‟. 

Jak podkreśla Radosław Stryjewski w publikacji „Integracja społeczna i gospodarcza 

imigrantów wyznania muzułmańskiego w Polsce”: „(…) zauważalna jest także 

nieodpowiedniość oferty tej grupy, w dużym stopniu akulturowanej do głównego 

nurtu polskości dla konwertytów i muzułmanów przybywających do Polski z innych 

krajów”
269

. Zaś sami Tatarzy polscy obawiają się reislamizacji pod wpływem 

kontaktów z nowo przybyłymi muzułmanami w Polsce i utraty statusu grupy 

tolerancyjnej i zintegrowanej ze społeczeństwem polskim. Dodatkowo, wielowiekowa 

bytność w Polsce sprawia, że inaczej oceniają realia, w jakich dochodzić ma do 

integracji przybyszów wyznających islam
270

. Niezależnie od odrębności społeczności 

tatarskiej z Krymu przebywającej w Polsce względem tak społeczeństwa 

większościowego, jak i autochtonicznej mniejszości muzułmańskiej należy zwrócić 

uwagę, że w związku z obecnym kryzysem migracyjnym w państwach Unii 

Europejskiej, przybysze, zwłaszcza ci wyznający islam, traktowani są przez część 

społeczeństw unijnych jako zagrożenie dla stabilności wewnętrznej oraz 

bezpieczeństwa państwa. Część z tych obaw może być uzasadniona, jeśli bierze się 

pod uwagę radykalizację islamu i przenikanie fundamentalistycznych treści do, 

wydawać by się mogło, liberalnych odłamów islamu. Muzułmanie zamieszkujący 

Europę od wielu setek lat z niepokojem spoglądają na ekstremistów, przybyszów, 

konwertytów, którzy zawłaszczają przestrzeń do tej pory zdominowaną przez 

umiarkowany islam. Z drugiej zaś strony we wszystkich środowiskach istnieje obawa 

przed nadmierną laicyzacją, wykorzenieniem i utratą tożsamości, której składową 

częścią jest religia. 
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CRIMEAN TATARS IN POLAND AFTER THE ANNEXATION 

OF THE CRIMEAN PENINSULA 

 

Abstract: Poland has been inhabiting by the community of Polish Tatars for centuries. 

Polish Tatars shape the image of Muslims as an integrated group and Islam as a part 

of the liberal trend. However, recent events related with the radicalization of some 

groups of the Muslim umma (community) under the influence of the Salafi ideology, 

terrorist attacks in Europe committed by Muslim population and the migration crisis, 

the mass influx of people outside the European cultural circle raises questions about 

the future shape of relations between European societies and Muslims. Against this 

backdrop of these events, a small group of Islam believers-Crimean Tatars is 

analyzed, which, after Russia has occupied the Crimea, has been forced to leave its 

home. Some of them have found refuge in Poland, where it was accepted by Polish 

society, along with Tatars. Despite the shared religion, newcomers are different from 

the Polish Tatars who have been living in Poland for centuries. This in the future may 

be challenging, especially in the context of the importance of religion as an axis of 

identity. 
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