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NOWI IMIGRANCI Z UKRAINY W POLSCE 
5 LAT PO „REWOLUCJI GODNOŚCI” – WPROWADZENIE 
Michał Lubicz Miszewski 

Wydział Nauk o Bezpieczeństwie, 
Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu 
michal.lubicz-miszewski@awl.edu.pl 

W listopadzie 2018 roku minęło już 5 lat od początku ukraińskiej „rewolucji godno-

ści”. Na skutek zapoczątkowanych przez nią procesów, wiosną 2014 roku doszło do 

aneksji Krymu przez Federację Rosyjskiej i wybuchu wojny rosyjsko-ukraińskiej 

w Donbasie (choć wprost tak nie określanej przez obie strony tego konfliktu). Jedną 

z konsekwencji tych wydarzeń są trwające migracje obywateli Ukrainy, zarówno we-

wnętrzne1 jak i zewnętrzne. Do najbardziej popularnych kierunków migracji zagranicz-

nych należy Polska. Pośrednio świadczą o tym dane Ukraińskiej Straży Granicznej 

(Держприкордонслужби України). Wynika z nich, iż to właśnie Polska jest pań-

stwem, do którego udaje się największa liczba obywateli Ukrainy2. 

Od 11 czerwca 2017 roku obywatele ukraińscy nie potrzebują już wiz, aby wjechać 

na terytorium Unii Europejskiej. Pobyt ten nie może jednak przekraczać 90 dni i musi 

być związany z celami biznesowymi, turystycznymi lub rodzinnymi. Zniesienie obo-

wiązku wizowego nie oznacza jednak, iż Ukraińcy zostali zwolnieni z konieczności 

                                                        
1 Według danych urzędowych 5 lipca 2017 roku na Ukrainie odnotowano 1 515 120 wewnętrznych przesie-

dleńców, pochodzących z „tymczasowo okupowanych terytoriów Ukrainy”, tj. z Krymu i Donbasu. Warto 
zauważyć, iż aż 55,9% z nich (dokładnie 846 453 osoby) przebywało w pozostających pod kontrolą Kijowa 
częściach obwodów donieckiego i ługańskiego. Zob. Динаміка міграції в Україні: де живе найбільше 
переселенців (artykuł z 10.07.2018), https://www.slovoidilo.ua/2018/07/10/infografika/ suspilstvo/dyna-
mika-mihracziyi-ukrayini-zhyve-najbilshe-pereselencziv, [dostęp: 04.09.2018]. 

2 W 2017 roku spośród 26 437 413 obywateli Ukrainy, którzy wyjechali za granicę, aż dla 9 990 978 osób 
celem była Polska. Na drugim miejscu znalazł się Rosja (4 376 423 osób), na trzecim Węgry (3 118 758 

osób), na czwartym Mołdawia (1 680 353 osób), na piątym zaś – Białoruś (1 186 466 osób). Przegląd 
danych archiwalnych pokazuje, iż jeszcze w 2012 roku do Rosji wyjechało 5 941 305 osób, do Polski zaś 
nieco mniej – 5 765 184 osób. Jednak począwszy od roku 2013 z roku na rok wzrasta ilość obywateli 
Ukrainy wyjeżdżających do Polski. Z kolei w latach 2013-2016 zmniejszała się ilość tych, którzy kiero-
wali się do Rosji. W 2017 roku ta tendencja spadkowa została zahamowana, nadal jednak ponad dwu-
krotnie częściej celem wyjazdu dla mieszkańców Ukrainy pozostaje Polska. Zob. Виїзд громадян 
України за кордон за країнами, до яких вони виїжджали, у 2017 році (за даними Адміністрації 
Держприкордонслужби України), http://www.ukrstat.gov.ua, [dostęp: 04.09.2018]. 
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spełnienia pozostałych warunków określonych w Kodeksie Granicznym Schengen. Po-

dejmując zatrudnienie w Polsce nadal muszą bowiem ubiegać się o zezwolenie na pracę, 

bądź też składać oświadczenie o zamiarze wykonywania pracy w Polsce. W 2017 roku 

192,5 tys. obywateli Ukrainy uzyskało zezwolenie na pracę, zaś 1,7 mln złożyło oświad-

czenie o zamiarze wykonywania pracy w naszym kraju. Szacuje się jednak, iż z tej dru-

giej grupy zatrudnienie podjęło pomiędzy 1,2 a 1,5 mln Ukraińców3. Należy jednak 

pamiętać, iż dane te nie uwzględniają trudnej do precyzyjnego określenia liczby przy-

byszów zza Buga, którzy pracują w Polsce w tzw. szarej strefie. Brak szczegółowych 

danych odnośnie faktycznej liczby obywateli Ukrainy wynika także z rotacyjnego cha-

rakteru ich migracji do Polski. 

W ciągu minionych 5 lat można było zaobserwować stały napływ obywateli Ukrainy 

do naszego kraju. Po złagodzeniu reżimu wizowego dla obywateli Ukrainy w czerwcu 

2017 roku, eksperci wyrażali zróżnicowane opinie na temat tego, jak wprowadzone 

zmiany wpłyną na skalę imigracji ukraińskiej w Polsce. O ile jeszcze pod koniec 2017 

roku mogło się wydawać, iż odpływ ukraińskich pracowników z naszego kraju nie jest 

znaczący, to jednak na podstawie danych za pierwsze półrocze roku 2018 można do-

mniemywać, iż migracja obywateli Ukrainy znad Wisły do bardziej zamożnych państw 

UE uległa znacznemu nasileniu. Mogą o tym świadczyć dane podane w październiku 

przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Wynika z nich, iż w pierw-

szych sześciu miesiącach 2018 roku Urzędy Pracy zarejestrowały 692 tys. oświadczeń 

pracodawców o zatrudnieniu obywateli Ukrainy, podczas gdy w analogicznym okresie 

roku 2017 było ich aż 904 tys. W graniczącym z Ukrainą województwie lubelskim spa-

dek ten zbliżył się aż do 70%4. Stąd też część mediów interpretując te dane informowała, 

iż zaczął się gwałtowny i bolesny dla polskiej gospodarki odpływ Ukraińców do Europy 

Zachodniej5. Jednak jak zauważył Andrzej Kubisiak, ekspert rynku pracy, spadek puli 

oświadczeń nie musi oznaczać zmniejszenia poziomu imigracji znad Dniepru nad Wi-

słę. Może on bowiem wynikać ze zmienionych regulacji prawnych, które spowodowały 

ograniczenie części fikcyjnie wydawanych oświadczeń oraz wydłużenie czasu oczeki-

wania na rozpatrzenie wniosków6. Niemniej jednak – jak zauważa Jakub Bińkowski – 

Polska nie jest już dla Ukraińców opcją naturalną, ale jedną z wielu możliwych. Część 

                                                        
3 Pracę w Polsce w 2017 podjęło nawet 1,5 mln Ukraińców (artykuł z 22.03.2018), http://praca.gazeta-

prawna.pl/artykuly/1112816,ukraincy-na-rynku-pracy.html, [dostęp: 04.09.2018]. 
4 J. Bereźnicki, Gwałtowny spadek rejestracji pracowników z Ukrainy. Niekoniecznie to sygnał exodusu na 

Zachód, (artykuł z 11.10.2018), https://www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/gwaltowny-spa-
dek-rejestracji-pracownikow-z,255,0,2418431.html, [dostęp: 26.10.2018]. 

5 Przykładowo pod koniec lipca 2017 roku media informowały, iż 90% Ukraińców z regionu szczeciń-
skiego wyjechało do Niemiec. Zob.: Zob. Rośnie zainteresowanie Ukraińców pracą na Zachodzie (arty-
kuł z 27.07.2017), https://www.rynekinfrastruktury.pl/wiadomosci/drogi/rosnie-zainteresowanie-ukrain-
cow-praca-na-zachodzie-59413.html, [dostęp: 04.09.2018]. Zob. też: M. Madejski, Emigracja z Ukrainy 
wyhamowuje. „Nie pomoże nam ani Białoruś, ani Nepal” (artykuł z 26.10.2018), https://www.mo-
ney.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/emigracja-z-ukrainy-wyhamowanie,54,0,2419766.html, [dostęp: 
08.11.2018].  

6 J. Bereźnicki, Gwałtowny spadek…, op. cit. 
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z nich bowiem już skorzystała z okazji, by podjąć pracę w państwach zachodnich, ofe-

rujących im wyższe stawki. Planowane przez rząd niemiecki szersze otwarcie rynku 

pracy dla specjalistów spoza UE od 2019 roku może ten proces jeszcze bardziej nasilić. 

Jak twierdzi Krzysztof Inglot, prezes agencji zatrudnienia Personnel Service, w rezul-

tacie z Polski mogłoby wyjechać nawet pół miliona Ukraińców7. Ponadto coraz bardziej 

zaostrza się konkurencja o pracowników z Ukrainy ze strony pozostałych państw Grupy 

Wyszehradzkiej. O ich przyciągnięcie na swoje rynki pracy, ubiegają się bowiem Wę-

grzy, Czesi i Słowacy poprzez łagodzenie warunków zatrudnienia oraz oferowanie lep-

szych warunków pracy8. Sytuacja ta prowokuje do postawienia dwóch pytań. Po pierw-

sze czy istotnie realnym scenariuszem jest odpływ pracujących w Polsce obywateli 

Ukrainy i to w sytuacji, gdy są oni coraz bardziej poszukiwani na polskim rynku pracy. 

Po drugie zaś warto się zastanowić, jakie działania winni podjąć rządzący w Polsce oraz 

polscy przedsiębiorcy, aby skutecznie konkurować na unijnym rynku pracy o ukraiń-

skich pracowników.  

Według wyników badań zrealizowanych latem 2018 roku przez Work Service, 59% 

Ukraińców pracujących w Polsce byłoby gotowych wyjechać do Niemiec, gdyby na 

tamtejszym rynku pracy mieliby zagwarantowane zbliżone warunki zatrudnienia w sto-

sunku do tych, jakie przysługują im nad Wisłą. Równocześnie jednak z tego samego 

raportu wynika, iż 74% respondentów chciałaby zostać w Polsce na dłużej, np. na 2-3 

lata, 79% z nich jest zadowolona z pracy w Polsce, a aż 84 z relacji ze współpracy 

z polskimi kolegami9. Stąd też – jak twierdzi Marian Szołucha – obawy o to, iż Ukraińcy 

zaczną rezygnować z pracy w Polsce na rzecz krajów zachodnich są przedwczesne 

i nadmierne. Jego zdaniem Polska może im zaoferować całkiem niezłe warunki, o ile 

w naszym kraju zostanie utrzymane obecne tempo rozwoju gospodarczego. Ponadto od-

ległość geograficzna i znacznie większe różnice (np. języka i mentalności) między 

Ukraińcami a np. Niemcami, także przemawiają na korzyść Polski. Z kolei Mateusz 

Walewski, odnosząc się do wyników badań Work Service, zwraca uwagę na fakt, iż 

choć w Niemczech zarobki są wyższe niż w Polsce, to jednak większe są tam także 

koszty utrzymania. Istotnym czynnikiem przyciągającym ukraińskich pracowników jest 

także istniejąca już w Polsce sieć migracyjna10. A zatem – jak zauważa Paweł Musiałek 

                                                        
 7 Niemcy pracują nad szerszym otwarciem rynku pracy. 500 tys. Ukraińców może wyjechać z Polski (arty-

kuł z 29.10.2018), https://businessinsider.com.pl/wiadomosci/niemcy-chca-otworzyc-rynek-pracy-ukra-
incy-wyjada-z-polski/hr3068p, [dostęp: 29.10.2018]. 

 8 M. Jaroszewicz, Migracje z Ukrainy do Polski. Stabilizacja trendu. Raport Ośrodka Studiów Wschod-
nich, Warszawa październik 2018, s. 16-17; J. Bińkowski, Ukraińska imigracja do Polski. Analiza zja-

wiska w kontekście sytuacji na rynku pracy, Warszawa–Wojnowice 2017, s. 37-40; P. Skwirowski, 
Widmo odpływu Ukraińców na Zachód zawisło nad polskim rynkiem pracy. Skutki mogą być drama-
tyczne (artykuł z 29.10.2018), https://www.rp.pl/Biznes/310289935-Zly-sen-polskich-pracodawcow-
Widmo-odplywu-Ukraincow.html, [dostęp: 29.10.2018]. 

 9 Postawy obywateli Ukrainy wobec polskiego rynku pracy – raport Work Service, s. 9. 12-13. 
10 „Rządy Pieniądza”: Ukraińcy zamienią Polskę na Niemcy – to realny scenariusz? [Polskie Radio 24] 

(artykuł z 2.08.2018), https://www.polskieradio.pl/130/5894/Artykul/2174137,Rzady-Pieniadza-Ukra-
incy-zamienia-Polske-na-Niemcy-to-realny-scenariusz, [dostęp: 04.09.2018]. 

https://www.polskieradio.pl/130/5894/Artykul/2174137,Rzady-Pieniadza-Ukraincy-zamienia-Polske-na-Niemcy-to-realny-scenariusz
https://www.polskieradio.pl/130/5894/Artykul/2174137,Rzady-Pieniadza-Ukraincy-zamienia-Polske-na-Niemcy-to-realny-scenariusz
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– „kluczowym wyzwaniem dla ukraińskiej imigracji w Polsce, wbrew popularnemu mi-

towi, nie jest ucieczka na Zachód. Zniesienie obowiązku wizowego w UE dla Ukraiń-

ców od 2017 r. nie spowodowało zmiany strumieni migracyjnych. Ważniejszym pro-

blemem dla Polski jest wyczerpywanie się potencjału migracyjnego na Ukrainie”11. 

Zdaniem cytowanego autora Polska powinna więc stworzyć jak najlepsze warunki do 

stałego osiedlenia się tych obywateli Ukrainy, który już w Polsce przebywają, ponieważ 

o kolejnych będzie coraz trudniej. 

W jaki sposób zatem Polska może zatrzymać pracowników z Ukrainy? Jednym 

z tych czynników z pewnością byłoby wydłużenie możliwości legalnego zatrudnienia, 

ograniczonego do sześciu miesięcy (na co pozwala obecnie uproszczona procedura za-

trudnienia). Jak wskazują dane udostępnione w sierpniu 2018 roku w raporcie Barometr 

Imigracji Zarobkowej, zmiany takiej oczekują zarówno ukraińscy pracownicy, jak 

i większość polskich pracodawców12. Coraz częściej mówi się również o konieczności 

znacznego podwyższenia stawek oferowanych Ukraińcom. Tym co przyciąga pracow-

ników zza Buga są także świadczenia oferowane im przez polskich pracodawców. 

Z przywoływanego raportu wynika m.in. i to, że niemal 49% pracowników z Ukrainy 

korzysta z oferowanego im mieszkania, ponad 31% – z wyżywienia, ponad 28% z dar-

mowego transportu do miejsca pracy, zaś 27% z Internetu. Stąd też – jak komentują te 

wyniki eksperci z Personel Service – „zatrudnianie kadry ze Wschodu często jest droż-

sze niż znalezienie pracownika na miejscu. Niejednokrotnie jest to jednak jedyny spo-

sób na rekrutację i zapewnienie ciągłości pracy w firmie”13.  

Warto także w tym miejscu odnotować, iż nasilająca się dotychczas fala emigracji 

z Ukrainy do Polski, skłoniła wiele polskich firm do dostosowania swych ofert do po-

trzeb przybyszów znad Dniepru. W rezultacie – jak wynika z przywoływanego wyżej 

raportu – wzrasta ilość ukraińskich pracowników, deklarujących korzystanie z usług 

oferowanych na polskim rynku. Aż 75,8% z nich deklaruje korzystanie z operatorów 

sieci telefonii komórkowej, 49,5% z dostawców Internetu, 27,8% z telewizji, 25,5% 

z przekazów pieniężnych, zaś 22% z usług bankowych14. Wystarczy jednak nawet dość 

pobieżna obserwacja, aby dostrzec obecne w przestrzeni publicznej (w tym i wirtualnej) 

udogodnienia dla przybyszów z Ukrainy. Wczesnym latem 2017 roku w polskiej tele-

wizji została wyemitowana pierwsza w Polsce reklama w języku ukraińskim. Informo-

wała ona o najniższej stawce połączeń z Polski na Ukrainę, oferowanej przez sieć Play 

(„tylko 29 groszy z Polski na Ukrainę za minutę i SMS”). W wielu polskich miejsco-

                                                        
11 P. Musiałek, Koniec łatwego sukcesu, „Rzeczy Wspólne” 2018, nr 26(2), s. 87-88. 
12 73,5% badanych pracowników z Ukrainy jest zdania, iż okres legalnej pracy w Polsce powinien być 

dłuższy niż 6 miesięcy. Zdanie to podziela aż 66,4% polskich pracodawców. Zob. Barometr Imigracji 
Zarobkowej – II półrocze 2018. Raport Personnel Service, s. 14. 31. 

13 Ibidem, s. 11. Zob. też: Zatrudnienie Ukraińca kosztuje więcej niż Polaka. Z Cezarym Kaźmierczakiem 
rozmawia Maciej Dulak (artykuł z 4.04.2017), https://klubjagiellonski.pl/2017/04/04/kazmierczak-za-
trudnienie-ukrainca-kosztuje-wiecej-niz-polaka, [dostęp: 04.09.2018]. 

14 Barometr Imigracji Zarobkowej – II półrocze 2018…, op. cit., s. 11. 
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wościach widoczne są ogłoszenia o pracy w języku ukraińskim, jak i dotyczące prze-

wozu osób czy przekazów pieniężnych15. W kwietniu 2018 roku, na polecenie Urzędu 

Miasta Wrocławia, do systemu biletomatów i kasowników MPK wprowadzono język 

ukraiński jako trzeci język obcy (obok angielskiego i niemieckiego)16. Także niektóre 

polskie serwisy internetowe uruchomiły ukraińskie wersje językowe. Z kolei w 2018 

roku, w popularnym „Lecie z radiem” emitowanym w radiowej „Jedynce”, w serwisach 

informacyjnych język ukraiński wyparł stosowany jeszcze w roku 2017 język rosyjski. 

Te i szereg innych przykładów mogą świadczyć o otwarciu polskich firm, instytucji 

i samorządów lokalnych na Ukraińców decydujących się na przyjazd do Polski. 

Wzmacnianie tego typu działań z pewnością może im ułatwić decyzję o nie rezygno-

waniu z naszego kraju jako kierunku migracji rotacyjnej, a w przypadku części z nich – 

może przyczynić się do podjęcia decyzji o pozostaniu nad Wisłą na stałe17. W tym dru-

gim przypadku niezbędne byłoby jednak przede wszystkim ułatwienie już pracującym 

tu obywatelom Ukrainy „ściągnięcia” ich rodzin na stałe do Polski. To zaś – jak postu-

luje Paweł Musiałek – wiązałoby się np. z koniecznością automatycznego nadania sta-

tusu migranta czasowego (lub stałego) dla współmałżonka18. 

*** 

Prezentowana publikacja ma charakter interdyscyplinarny. Jej zasadniczym celem 

jest przedstawienie wyzwań dla bezpieczeństwa, jakie wynikają z masowego napływu 

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

i 2014 roku. Zagadnienia poruszane w niniejszym tomie stanowią kontynuację, ale i po-

szerzenie treści prezentowanych już w pierwszej z cyklu pracy zbiorowej, pt. Emigracja 

obywateli Ukrainy do Polski po 2013 roku i jej wpływ na bezpieczeństwo19.  

W pierwszej części niniejszego tomu znalazło się pięć artykułów dotyczących ste-

reotypów dotyczących imigrantów z Ukrainy oraz ich wizerunku w polskich mediach 

(czy – by być bardziej precyzyjnym – w mediach redagowanych w języku polskim). 

Szeroki kontekst historyczny i psychologiczny kształtowania się stereotypów polsko-

ukraińskich przedstawia w swym tekście Nataliia Nedobiichuk. Autorka na podstawie 

                                                        
15 A. Kołodziej, Zaczęła się walka o Ukraińców w Polsce. Play jako pierwszy wypuszcza reklamy w języku 

ukraińskim (artykuł z 4.02.2017), https://www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/reklama-play-
po-ukrainsku,14,0,2256910.html, [dostęp: 04.09.2018]. 

16 Język ukraiński w biletomatach MPK. Wrocław przyjazny Ukraińcom (artykuł z 5.04.2018), https://ga-
zetawroclawska.pl/jezyk-ukrainski-w-biletomatach-mpk-wroclaw-przyjazny-ukraincom/ar/13069869, 
[dostęp: 04.09.2018]. Od 30 marca 2018 roku podobne rozwiązanie wprowadził w biletomatach stacjo-

narnych Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu. Zob.: J. Gładysiak, Poznań: W biletomatach ZTM 
jest już język ukraiński (artykuł z 9.04.2018), https://www.transport-publiczny.pl/wiadomosci/poznan-
w-biletomatach-ztm-jest-juz-jezyk-ukrainski-58221.html, [dostęp: 04.09.2018]. 

17 Chęć pozostania w Polsce na stałe deklaruje 10,5% pracowników z Ukrainy, a 74% z nich nie ma tego 
w planie. Zob. Barometr Imigracji Zarobkowej – II półrocze 2018…, op. cit., s. 15. 

18 P. Musiałek, Koniec łatwego sukcesu…, op. cit., s. 89. 
19 M. Lubicz Miszewski (red.), Emigracja obywateli Ukrainy do Polski po 2013 roku i jej wpływ na bez-

pieczeństwo, Wrocław 2017. 
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zrealizowanych przez siebie badań ankietowych ukazuje, w jaki sposób bezpośrednie 

interakcje między Polakami i Ukraińcami wpływają na zmianę istniejących w obu na-

rodach stereotypów i uprzedzeń. Próbę rekonstrukcji istniejących w Polsce stereotypów 

na temat Ukraińców podejmuje Krzysztof Jurek. Zgodnie z przyjętą przez siebie per-

spektywą badawczą przedstawia ów problem z perspektywy obywateli Ukrainy. Intere-

suje go bowiem to jakie stereotypy na temat Ukraińców w Polsce dostrzegają przybysze 

zza Buga. Przybliża także możliwe konsekwencje utrwalania negatywnych stereotypów 

na temat Ukraińców dla ich adaptacji w społeczeństwie polskim. Trzeci z artykułów, 

autorstwa Renaty Rozbickiej, dotyczy wizerunku napływających do Polski Ukraińców 

w trzech ogólnopolskich tygodnikach opiniotwórczych („Do Rzeczy”, „Newsweek Pol-

ska” i „Tygodniku Powszechnym”). Poddała analizie kontekst w jakim w publikowa-

nych na łamach owych czasopism artykułach występują trzy następujące kategorie: 

uchodźca wewnętrzny, uchodźca i imigrant. Jak się okazało, mimo dość odmiennych 

proweniencji politycznych tych tygodników, w każdym z nich przedstawiano pozy-

tywny wizerunek współczesnego obywatela Ukrainy w odniesieniu do trzech wspo-

mnianych kategorii. W kolejnym tekście Paweł Terpiłowski przybliża przekaz medialny 

dotyczący obecności Ukraińców w Polsce, jaki kreowany jest przez portal Kresy.pl. 

Dominująca w nim narracja jest zdecydowanie ukrainosceptyczna, czego wyrazem jest 

m.in. nagłaśnianie negatywnych zjawisk związanych z napływem imigrantów z Ukra-

iny oraz nie moderowanie niejednokrotnie dość krytycznych, a niekiedy wulgarnych 

komentarzy internautów pod publikowanymi przez redaktorów tekstami. Działania por-

talu są zdaniem Autora przykładem stosowania dezinformacji, zwłaszcza w odniesieniu 

do konfliktu ukraińsko-rosyjskiego. Rosyjski punkt widzenia na zagadnienie emigracji 

obywateli Ukrainy do Polski przedstawia w swym artykule Grzegorz Tokarz. Prezentuje 

on zagrożenia jakie w masowym napływie Ukraińców do Polski dostrzegają redaktorzy 

związani z agencją informacyjną „Sputnik Polska”. Dobór informacji w serwisie, 

a także ich interpretacja, w sposób dość jednoznaczny odsłaniają negatywne nastawie-

nie pracowników Sputnika do przybyszów z Ukrainy. 

Druga część prezentowanej publikacji, zawierająca podobnie jak pierwsza pięć tek-

stów, związana jest z tytułowymi wyzwaniami dla bezpieczeństwa państwa, jakie wy-

nikają z napływu obywateli Ukrainy do Polski. Paulina Polko dokonuje analizy percep-

cji bezpieczeństwa wśród Ukraińców przebywających w Polsce. Na podstawie badań 

zastanych pokazuje strategie przyjmowane przez ukraińskich imigrantów nad Wisłą. 

Jak podkreśla rozróżnienie ich potrzeb i aspiracji może w decydujący sposób przyczynić 

się do tego, aby Polska stała się dla nich atrakcyjnym i bezpiecznym miejsca do życia 

i rozwoju. Analizę wpływu narastającej fali migracji Ukraińców do Polski na poziom 

bezpieczeństwa Rzeczypospolitej przeprowadza w swym tekście Paweł Olbrycht. Do-

konuje jej posługując się metodą analizy zintegrowanej (SWOT i TAWS), co umożliwia 

mu skoncentrowanie się na szansach, zagrożeniach oraz na mocnych i słabych stronach 

tegoż zjawiska. Tematykę przestępstw popełnianych przez imigrantów z Ukrainy w Pol-
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sce podejmuje Yuliya Lesyk. Odwołując się do oficjalnych statystyk podważa funkcjo-

nujące w polskim społeczeństwie mity dotyczące skali przestępczości związanej ze 

wzrostem ilości przybyszów zza Buga. Przedstawia m.in. dane dotyczące liczby wy-

padków drogowych spowodowanych na polskich drogach przez cudzoziemców, wśród 

których niemal połowę stanowią obywatele Ukrainy20. Zwraca także uwagę na bezpie-

czeństwo Ukraińców nad Wisłą, w kontekście doniesień medialnych i zachowań nacjo-

nalistycznych wśród Polaków. Na inny rodzaj zagrożeń, na jakie narażeni są obywatele 

Ukrainy decydujący się na podjęcie pracy w Polsce, zwraca uwagę Barbara Klebeko. 

Przedstawia bowiem przypadki handlu ludźmi do pracy przymusowej, których ofiarami 

są Ukraińcy. W swym tekście omawia także konieczne działania, jakie należy podej-

mować na rzecz walki z tym procederem. Z kolei Krystyna Świdzińska podejmuje pro-

blem bezpieczeństwa na granicy polsko-ukraińskiej. Zwraca uwagę na związek ukształ-

towania tego odcinka polskiej granicy z nielegalną imigracją na jej odcinku, które 

sprzyja temu zjawisku. 

W trzeciej części tomu znalazły się trzy artykuły, przedstawiające lokalny wymiar 

imigracji ukraińskiej do Polski. Położenie imigrantów z Ukrainy we Wrocławiu opisuje 

Marcin Kożuszek. Zwraca uwagę na działalność organizacji ukraińskich na terenie mia-

sta, a także – w oparciu o wyniki własnych badań – na percepcję Ukraińców przez wro-

cławian. Z kolei sytuację Ukraińców na trójmiejskim rynku pracy przybliżają Tomasz 

Buchwald, Piotr Gajewski i Adrian Szydlik. Osadzają ją w kontekście regulacji praw-

nych, dotyczących podejmowania pracy przez obcokrajowców na terenie Rzeczypospo-

litej Polskiej. Zjawisko „ukrainizacji” Uniwersytetu Opolskiego poddaje analizie Da-

niel Wiśniewski. Opisuje je w kontekście dokonującego się w Polsce – w znacznej czę-

ści za sprawą studentów z Ukrainy – procesu umiędzynarodowienia naszych uczelni 

wyższych. Przedstawia wyniki badań własnych, zrealizowanych wśród polskich studen-

tów UO, dotyczące postrzegania przez nich studentów z Ukrainy. 

Zwieńczenie i uzupełnienie tomu, i zarazem jego ostatnią, czwartą część, stanowi 

dość obszerny tekst autorstwa Agnieszki Sawicz. Opisuje w nim ona genezę uchwalenia 

i skutki wprowadzenia w życie Ustawy o Karcie Polaka. Zauważa, iż dla wielu osób 

polskiego pochodzenia zamieszkałych w państwach postsowieckich stała się ona „prze-

pustką na Zachód”. Podejmuje również problem wyłudzania tego dokumentu na pod-

stawie fałszywych zaświadczeń, m.in. przez nieposiadających polskich korzeni obywa-

teli Ukrainy. 

*** 

Z pewnością treści przedstawiane w niniejszej pracy zbiorowej nie wyczerpują sze-

rokiego spektrum zagadnień związanych z nasilającym się napływem imigrantów 

                                                        
20 W jednym z tych wypadków, spowodowanym w maju 2018 roku przez pochodzącego z Doniecka oby-

watela Ukrainy, został poszkodowany redaktor niniejszej monografii, na szczęście nie odnosząc więk-
szych obrażeń. 



Michał Lubicz Miszewski 

 

 14 

z Ukrainy do Polski. Jednym z zagadnień wartych naukowej eksploracji są relacje imi-

grantów z Ukrainy z polskim społeczeństwem. Jak stwierdza cytowany już Paweł Mu-

siałek „Ukraińcy są słabo zintegrowani z Polakami, co nie znaczy, że relacje z nimi są 

konfliktowe. Problemem jest raczej brak kontaktu niż antagonizm, co wynika przede 

wszystkim z charakteru migracji cyrkulacyjnej”21. Warto więc wnikliwie obserwować 

rozwój tych stosunków, by móc stwierdzić, czy dotychczasowa izolacja stopniowo ustę-

pować będzie integracji i „wchodzeniu” imigrantów z Ukrainy w polskie społeczeń-

stwo. Przestrzenią gdzie adaptacja Ukraińców jest już dziś dobrze widoczna (choć do-

tychczas słabo przebadana) jest polska szkoła. Jak zauważył Oleksandr Pustowyj, dy-

rektor sobotniej ukraińskiej szkoły na warszawskiej Woli, pochodzące z Ukrainy dzieci 

niezbyt chętnie korzystają z możliwości nauczania w języku ukraińskim (mimo istnie-

nia w Polsce ok. 90 ośrodków edukacyjnych, do których mogłyby uczęszczać na naukę 

języka ojczystego). Dzieci te w większości uczęszczają do szkół polskich i to nawet 

w największych miastach, w których dostęp do wspomnianych placówek jest stosun-

kowo łatwy22. 

Godną uwagi jest również kwestia relacji imigrantów z Ukrainy z mniejszością ukra-

ińską w Polsce23. Działające w jej ramach organizacje w sposób naturalny stają się 

pierwszym miejscem kontaktu dla imigrantów zza Buga. Od liderów i działaczy stowa-

rzyszeń mniejszości ukraińskiej wymaga to zmierzenia się z wieloma wyzwaniami, któ-

rych zakres dotychczas ich nie dotyczył24. Tematem wartym naukowej refleksji jest 

także rola Kościoła Grekokatolickiego i – w mniejszym stopniu – Polskiego Autokefa-

licznego Kościoła Prawosławnego w integracji społeczności imigrantów ukraińskich 

w Polsce.  

Masowy napływ obywateli Ukrainy do Polski, oprócz szeregu korzyści m.in. dla 

polskiej gospodarki, niesie ze sobą także liczne wyzwania, czy wręcz zagrożenia dla 

bezpieczeństwa państwa. Jak zauważa Leszek Sykulski, wśród obywateli ukraińskich 

przybywających nad Wisłę znajdują się nie tylko etniczni Ukraińcy, lecz również osoby 

narodowości rosyjskiej. Napływ imigrantów z Ukrainy do Polski i do państw zachod-

nich postrzega on jako istotną część rosyjskiego planu, mającego na celu rozszerzenie 

„russkiego miru”. Stawia ponadto tezę, iż „emigracja z Ukrainy jest wykorzystywana 

                                                        
21 P. Musiałek, Koniec łatwego sukcesu…, op. cit., s. 86. 
22 Jak w naszym kraju wygląda edukacja dzieci ukraińsko i rosyjskojęzycznych? [Polskie Radio 24, audycja 

7 dni: Wschód] (artykuł z 2.09.2018), https://www.polskieradio.pl/130/5065/Artykul/2184813,Jak-w-
naszym-kraju-wyglada-edukacja-dzieci-ukrainsko-i-rosyjskojezycznych, [dostęp: 04.09.2018]. 

23 Według wyników NSP 2011 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: 4.09.2018]. 

24 Na zagadnienia te zwraca uwagę m.in. dr Dorota Kowalewska. Poświęciła im uwagę podczas swego 
wystąpienia pt. Organizacje mniejszości ukraińskiej wobec napływu migrantów zarobkowych z Ukrainy 
– problemy i wyzwania, które wygłosiła 20.09.2018 roku podczas IV Ogólnopolskiego Kongresu Polito-
logii w Lublinie. 



Nowi imigranci z Ukrainy w Polsce 5 lat po „rewolucji godności” – wprowadzenie 

 

 15 

przez Rosję do plasowania nielegalnych rezydentur wywiadowczych, a także będzie 

wykorzystana do plasowania klasycznej agentury i ewentualnych komórek dywersyj-

nych”25. Na obecność obcej agentury wśród przybyszów z Ukrainy zwraca także uwagę 

Michał Siudak. Wynika ona z faktu, iż na teren RP docierają nie tylko osoby z obszarów 

kontrolowanych przez władze w Kijowie, lecz również pochodzące z tzw. Donieckiej 

i Ługańskiej Republiki Ludowej (DNR i LNR), a wśród nich osoby nieukrywające sym-

patii wobec władz tych prorosyjskich republik, bądź satysfakcji z rosyjskiej aneksji 

Krymu, a także ci którzy walczyli po stronie separatystów. Ponadto, ze względu na sy-

tuację panującą na Ukrainie, wśród przybywających do Polski mogą się również znaj-

dować osoby ze sfabrykowaną tożsamością. Siudak krytycznie ocenia stan przygotowa-

nia polskich służb (m.in. Policji i Prokuratury), na napływ ukraińskich obywateli. Punk-

tuje powszechną w służbach nieznajomość języka rosyjskiego (a tym bardziej ukraiń-

skiego) oraz kultury sąsiada zza Buga26. Mając świadomość, iż podnoszone przez niego 

kwestie nie należą do poprawnych politycznie, Siudak zwraca również uwagę na dane 

statystyczne, według których Ukraina znajduje się w niechlubnej czołówce państw pod 

względem liczby zabójstw, alkoholizmu, narkomanii, rozwodów, aborcji i chorób psy-

chicznych. Ten stan rzeczy wynika jego zdaniem z „tragicznej historii ukraińskiej ziemi, 

przynajmniej do czwartego pokolenia w dół”. Pamiętając, iż przybywający do nas oby-

watele Ukrainy dorastali w takiej właśnie rzeczywistości, nie można nie dostrzegać pro-

blemu przestępczości ukraińskich obywateli w Polsce, w tym także tej częstokroć po-

mijanej, w stosunku do własnych rodaków (jak np. kradzieże pieniędzy lub telefonów, 

pobicia i wymuszenia)27. 

Wyzwaniem dla państwa polskiego jest także trudna do oszacowania obecność nie-

legalnych imigrantów z Ukrainy. Stanowią oni obciążenie m.in. dla polskiej służby 

zdrowia. Jako nieposiadający w naszym kraju legalnego zatrudnienia nie mają również 

ubezpieczenia. Mimo tego polskie placówki medyczne dość często podejmują się ich 

leczenia, powołując się na swój ustawowy i zarazem etyczny obowiązek niesienia po-

mocy medycznej każdej osobie, bez względu na to czy posiada ona ubezpieczenie kosz-

tów leczenia bądź też własne środki na ich pokrycie. Działania te prowadzą jednak do 

znacznego wzrostu zadłużenia polskich szpitali, ponieważ nie mogą one liczyć na zwrot 

kosztów leczenia nieubezpieczonych cudzoziemców, wśród których dominują Ukra-

ińcy28.  

                                                        
25 Dr Sykulski: Emigracja z Ukrainy do Polski jest realizacją rosyjskiego planu (artykuł z 21.01.2018), 

http://dzienniknarodowy.pl/dr-sykulski-emigracja-ukrainy-polski-realizacja-rosyjskiego-planu, [dostęp: 
04.09.2018]. 

26 M. Siudak, Emigracja z Ukrainy a polskie bezpieczeństwo narodowe (artykuł z 13.02.2018), http://ba-
stiondialogu.pl/emigracja-z-ukrainy, [dostęp: 04.09.2018]. 

27 M. Siudak, Ukraińska przestępczość w Polsce to poważny problem (artykuł z 8.09.2018), http://geopoli-
tyka.net/michal-siudak-ukrainska-przestepczosc-w-polsce-to-powazny-problem, [dostęp: 10.09.2018]. 

28 P. Gajkowska, Leczenie na kredyt, „Nasz Dziennik”, 2018, nr 190, 18-19.08, s. 1. 3. 
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Innym z istotnych zagrożeń wynikających z napływu ukraińskich obywateli, jest ry-

zyko rozwoju chorób zakaźnych w Polsce. Wynika ono m.in. z poziomu wszczepialno-

ści w obu państwach. O ile w naszym kraju zaszczepione jest 93% populacji, to na 

Ukrainie tylko połowa mieszkańców. Skutkiem tego jest m.in. ogromna różnica w ilości 

zachorowań na odrę. Podczas gdy w Polsce od 1 stycznia do 31 października odnoto-

wano 144 przypadki odry (co i tak oznacza wzrost, bowiem w 2017 roku było ich 63), 

to na Ukrainie tamtejsze służby sanitarne zarejestrowały 21 894 zachorowania na tą 

chorobę od początku stycznia do połowy czerwca 2018 roku. Warto w tym miejscu 

zaznaczyć, iż według obowiązujących przepisów prawnych, obowiązek szczepień po-

wstaje dopiero po trzech miesiącach pobytu w Polsce. Stąd też rząd rozważa wprowa-

dzenie obowiązkowych szczepień dla imigrantów spoza UE. To z kolei spowoduje do-

datkowe koszty dla budżetu państwa. Planowane zmiany przepisów najprawdopodob-

niej narzucą także nowe obowiązki na pracodawców, którzy będą zobligowani do zad-

bania o stan zdrowia przyjmowanych do pracy obcokrajowców29. 

Ponadto warto by przyjrzeć się zjawisku wyłudzania czasowych wiz pracowniczych 

przez obywateli Ukrainy, którzy uzyskawszy je nie podejmują jednak pracy w Polsce, 

lecz wyjeżdżają do państw Europy Zachodniej. To swego rodzaju „znikanie Ukraiń-

ców” świadczy o braku kontroli państwa i jego służb. Na proceder ten wskazał raport 

Najwyższej Izby Kontroli z marca 2018 roku30. 

Powyższe zagadnienia, jak i szereg innych tu niewymienionych, otwierają perspek-

tywę kontynuacji niniejszego cyklu (planowanej na rok 2019). Przede wszystkim jed-

nak stanowią pole do dalszych badań dla przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych.  

                                                        
29 J. Bereźnicki, Odra szaleje na Ukrainie. Ryzyko, że przeleje się przez granicę, jest poważne (artykuł 

z 7.11.2018), https://finanse.wp.pl/odra-szaleje-na-ukrainie-ryzyko-ze-przeleje-sie-przez-granice-jest-
powazne-6314456710133889a, [dostęp: 08.11.2018]; K. Klinger, P. Otto, Odra przypływa z Ukrainy. 
Zagrożenie wybuchem epidemii jest realne (artykuł z 8.10.2018), https://serwisy.gazetaprawna.pl/zdro-
wie/artykuly/1292416,zarazenia-odra-od-pracownikow-z-ukrainy-w-polsce.html, [dostęp: 08.11.2018]. 

30 Najwyższa Izba Kontroli, Zabezpieczenie przed wyłudzaniem wiz po pretekstem podejmowanie pracy 
przez cudzoziemców na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Informacja o wynikach kontroli, https:// 
www.nik.gov.pl/plik/id,16205,vp,18729.pdf, [dostęp: 26.10.2018]. 
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Niniejszy artykuł poświęcony jest wzajemnym stereotypom polsko-ukraińskim, kształtowanym 
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nie dzięki bezpośrednim interakcjom. 
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WSTĘP 

Historia stosunków polsko-ukraińskich zajmuje poczesne miejsce zarówno w pol-

skiej jak i ukraińskiej historiografii. I nic dziwnego, gdyż Polska i Ukraina od początku 

swego istnienia zawsze były blisko, nie tylko jako sąsiedzi, ale jako kraje o wspólnej 

przeszłości, nawet jeśli znajdowały się na różnych etapach rozwoju państw narodo-

wych. 

1. GENEZA STEREOTYPÓW POLSKO-UKRAIŃSKICH 

Stereotypów polsko-ukraińskich należy doszukiwać się we wspólnej historii tych 

dwóch państw, gdyż relacje pomiędzy nimi były skomplikowane. Polacy i Ukraińcy to 

dwa narody, których wspólna historia była burzliwa. Podobieństwo istniało tylko za 

czasów Piastów w Polsce i Rusi Kijowskiej na Ukrainie. Następnie ścieżki się rozcho-

dzą, co doprowadziło do różnych procesów: Polska – umacnia się, a Ukrainę pochłania 

niemoc1. 

                                                        
1 П. Кралюк, Польсько-українські відносини: у полоні стереотипів і взаємних образ, «Дзеркало 

тижня. Україна» nr 4218 листопада – 25 ноября 2011, s. 1. 
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Wojny kozackie nie przyniosły zmian na lepsze, a tylko utrwaliły stereotyp Ukraińca 

jako buntownika. W Polskiej wersji Kozak jest utożsamiany z pijakiem, zabójcą itp. 

W literaturze można dostrzec następujące opisy „…w Siczy mieszkali najgorsi awan-

turnicy z całego świata, odstępcy od wiary, uciekinierzy z zakonów, zbiegowi krymi-

nalni z różnych stron […]. Dowódca dawał pozwolenie na upragnione zbójowanie […] 

Hajdamacy szli do cerkwi; tam brali błogosławieństwo od popa, jakby ruszając na piel-

grzymkę pobożną, miły Bogu uczynek niszczenia katolików, Żydów i innych odszcze-

pieńców od wiary prawosławnej”2. 

W relacjach polsko-ukraińskich często podkreślane są elementy konfliktowe, któ-

rych w historii było stosunkowo dużo. Pierwszy moment kluczowy w tej relacji można 

odnieść do połowy XIV wieku, kiedy dokonał się rozpad Księstwa Halicko-Wołyń-

skiego. W przyszłości mogłoby ono stać się kolebką ukraińskiej państwowości. Ówcze-

sny król polski Kazimierz Wielki zrezygnował z aktywnej polityki prozachodniej, od-

dając Śląsk Cesarstwu Rzymskiemu i Królestwu Czech, kierując swoją ekspansję na 

Wschód. W wyniku podbojów Kazimierza Wielkiego Galicja weszła w skład Polski, 

która zarówno pod względem etnicznym jak wyznaniowym różniła się od Polski. Mimo 

ciągłej polityki polonizacji, ziemie te pozostały obcym ciałem w państwie polskim. Po-

nadto w XIX, a zwłaszcza w XX wieku Galicja była głównym ośrodkiem przeciwdzia-

łania polskiej ekspansji na ziemie ukraińskie3. 

Drugim ważnym elementem w relacjach polsko-ukraińskich była Unia Lubelska 

1569 roku. To wydarzenie miało ambiwalentne skutki zarówno dla Rzeczpospolitej, jak 

i dla Ukraińców. Z jednej strony, Ukraińcy będąc członkiem zjednoczonego państwa 

mieli możliwość przyłączenia się do rozwiniętej kultury europejskiej, z drugiej zaś owe 

przyłączenie, które często odbywało się za pośrednictwem Kościoła rzymskokatolic-

kiego, niosło za sobą zagrożenie dla istnienia Ukraińców jako grupy etnicznej4. 

Trzecim elementem było powstanie 1648 roku pod przewodnictwem Bogdana 

Chmielnickiego i wojny Polaków z Kozakami w latach 50.-60. XVII wieku. Te wyda-

rzenia były uwarunkowane czynnikami wewnętrznymi, które można rozpatrywać w ka-

tegoriach konfliktu polsko-ukraińskiego5. 

Literatura również miała wpływ na tworzenie się stereotypów i uprzedzeń. Na przy-

kład ukraiński poeta Taras Szewczenko w swoim wierszu pod tytułem „do Polaków”, 

wskazuje na fakt, że wrogość pomiędzy dwoma bratnimi narodami zasiali księża i ma-

gnaci, którzy zaczęli głosić wiarę katolicką, co skutkowało krwawymi walkami pomię-

dzy tymi narodami, które przed tym żyły w przyjaźni. Na koniec Szewczenko prosi 

Polaków, by podali rękę Ukraińcom i wspólnymi siłami „wskrzesili nasz cichy raj”6. 

                                                        
2 J. Kochańczyk, Grzechy Kozaków, Chorzów 2013, s. 100-101. 
3 Ibidem. 
4 Ibidem, s. 2. 
5 Ibidem. 
6 Т. Шевченко, Зібрання творів: У 6 т., Т. 2: Поезія 1847-1861, Київ 2003, s. 48. 
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Intelektualiści dwóch narodów, mimo pewnych wysiłków, nie byli w stanie opraco-

wać formuły porozumienia. Natomiast wśród Ukraińców rozszerzały się negatywne ste-

reotypy Polaków, a wśród Polaków negatywne stereotypy Ukraińców. Bardzo dobrym 

przykładem tego jest dość popularna na Ukrainie powieść Mikołaja Gogola „Taras 

Bulba”, w której został opisany typ „prawdziwego kozaka”. Wielu badaczy uważa, że 

praca ta była ważna dla odrodzenia narodowego Ukraińców – może nawet bardziej niż 

praca T. Szewczenko. Jednak charakteryzuje się ona otwartym antypolskim kierunkiem. 

Z polskiej strony odpowiedzią na „Tarasa Bulbę” była powieść Henryka Sienkiewicza 

„Ogniem i mieczem”, która odegrała ważną rolę w kształtowaniu świadomości Polaków 

i negatywnego wizerunku Ukraińców7. 

Z takim bagażem stereotypów Polacy i Ukraińcy zderzyli się z pierwszą wojną świa-

tową i rozpadem imperium austro-węgierskiego i Rosji. Wówczas pojawiła się możli-

wość utworzenia suwerennych państw. Jednak zamiast dojść do porozumienia w inte-

resie obu państw, polscy i ukraińscy mężowie stanu wybrali konfrontację. Czy nie naj-

większym tego przejawem była polsko-ukraińska wojna o Galicję i inne ziemie Ukrainy 

Zachodniej w latach 1918-1919? Jednak w tych trudnych warunkach można dostrzec 

i chwile współpracy. W 1920 roku został podpisany sojusz między Polską a Ukraińską 

Republiką Ludową (umowa Piłsudskiego i Petlury), który pomógł zatrzymać natarcie 

wojsk bolszewickich na Zachód. Niestety Józef Piłsudski i jego współpracownicy zdra-

dzili Ukraińców, zawierając umowę z bolszewikami w Rydze w 1921 roku, umożliwia-

jąc im w ten sposób zajęcie większej części Ukrainy8. 

Negatywny wizerunek Ukraińców jako zbrodniarzy umacnia się po dramatycznych 

wydarzeniach w czasie II wojny światowej, „które w polskiej potocznej pamięci histo-

rycznej jednoznacznie jawią się jako czystka etniczna, rzeź ludności polskiej dokonana 

przez Ukraińców”9. Sprawa była o tyle skomplikowana, że w tamtych czasach brako-

wało debaty historyków, nie mówiło się o tym na forum, a przeżyte doświadczenia prze-

kazywano ustnie z pokolenia na pokolenie10. 

Wydarzenia na Wołyniu ukształtowały wśród Polaków stereotyp Ukraińca jako 

okrutnego przestępcy, a „…akcja wysiedleńcza «Wisła» potwierdziła [wśród Ukraiń-

ców] stereotyp, że Polacy są agresorami i najeźdźcami na terytorium Ukrainy. Ta et-

niczna mitotwórczość jest charakterystyczna dla Wołynia, Lwowa, Iwano-Frankowska 

i Równego”11. 

W różnych okresach historycznych stereotypy na temat stosunków polsko-ukraiń-

skich pojawiały się, zmieniały się i znikały. Podobny proces odbył się na początku lat 

90. XX wieku po uzyskaniu niepodległości przez Ukrainę i zwycięstwie demokracji 

                                                        
7 П. Кралюк, Польсько-українські відносини…, op. cit., s. 3. 
8 Ibidem. 
9 J. Konieczna, Polacy-Ukraińcy, Polska-Ukraina. Paradoksy stosunków sąsiedzkich, Warszawa 2003, s. 2. 
10 Ibidem. 
11 E. Biłonożko, Obcość języka ojczystego (lingwistyczna identyfikacja Polaków na Ukrainie), „Studia Po-

litologica Ucraino-Polon”, 2013, nr 3, Żytomierz–Kijów–Kraków, s. 102. 
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w Polsce. Oba narody na nowo spojrzały na dzieje wspólnej historii, teraźniejszość 

i przyszłość. Obecnie kontakty te z reguły mają charakter ekonomiczny, bądź w przy-

padku studentów – edukacyjny. 

Współczesny stereotyp Ukraińca w opinii Polaków nieco się zmienił. Coraz częściej 

można przeczytać w gazetach o tym, że Ukraińcy zabierają pracę Polakom12. Opinia ta 

jest spowodowana dużym napływem obywateli Ukrainy do Polski w poszukiwaniu lep-

szych zarobków. Świadczą o tym dane Głównego Urzędu Statystycznego (por. rys. 1). 

 

Rys. 1. Ruch graniczny na przejściach z Ukrainą 
Źródło: Wydział Statystyki Turystyki i Sportu GUS, Osobowy Ruch Graniczny na przejściach z Ukrainą, Biało-
rusią i Rosją – grudzień 2016 r., stat.gov.pl/download/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5494/ 
7/40/1/osobowy_ruch_graniczny_na_przejsciach_z_ukraina_bialorusia_i_rosja.pdf [dostęp: 11.06.2018]. 

Ukraiński stereotyp Polaka zaczął ewoluować w czasach niepodległości Ukrainy, 

dzięki ustanowieniu i utrzymaniu kontaktów międzynarodowych oraz w jeszcze więk-

szym stopniu poprzez osobiste doświadczenia Ukraińców, który odwiedzali Polskę. We 

współczesnych relacjach obu narodów można dostrzec zmiany, głównie w zachowa-

niach wśród młodego pokolenia (w tym studentów). Jest coraz mniej miejsca na nega-

tywy związane z konfliktem polsko-ukraińskim XX wieku, a coraz częściej występują 

pozytywne wrażenia ze spotkań z rówieśnikami z Polski czy wyjazdu do Polski13. 

Z uwagi na wydarzenia historyczne Ukraińcy postrzegają Polaków jako panów, agreso-

rów i najeźdźców. Ukraińcy zaś postrzegani są przez Polaków jako okrutni mordercy 

i przestępcy. 

                                                        
12 M. Ciastoch, Czy Ukraińcy zabierają nam pracę? [wywiad], http://www.newsweek.pl/polska/praca-

ukraincow-w-polsce-jak-wielu-ukraincow-pracuje-w-polsce-,artykuly,367038,1.html [dostęp: 11.06. 
2018]. 

13 А. Кравчук, Стереотип поляка у мовній свідомості української молоді, ВІСНИК ЛЬВІВ. УН-ТУ 
Серія філол. 2009. Вип. 48, s. 214. 
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Tabela 1. Stereotypy polsko-ukraińskie 

Stereotypy Polacy o Ukraińcach Ukraińcy o Polakach 

So
lid

ar
n

o
śc

io
w

e 

Bracia Słowianie, polski partner poli-
tyczny, nasi wschodni sąsiedzi, nasi sło-
wiańscy sąsiedzi, współorganizatorzy 
Euro 2012, bliski sąsiedzi. 

Polacy są naszymi braćmi i siostrami, 
bratni naród, sąsiedzi. Pomagają Ukrainie 
przystąpić do UE. Pracodawcy dla Ukraiń-
ców. Polacy podnieśli naszą gospodarkę 
w latach 1990 i 2008-2009. Podtrzymują 
naszą niepodległość. 

O
ce

n
ia

ją
ce

 

Ciekawi ludzie są bardzo gościnni, lubią 
muzykę, biedni ludzie, skromni. Naród, 
który ma dobrą kuchnię. Mają wielkie 
dziedzictwo kulturowe, piękne miasta, 
zabytki, place. 

Gościnni, wolni w swoim wyborze, spo-
kojni, bezkonfliktowe, nie biedni, przy-
jaźni, mają dobry stosunek do kultury 
ukraińskiej, ciekawi, zabawni, niezależni, 
porządni ludzie, pracowici, wspaniali lu-
dzie, mają wyśmienitą kuchnię, wysoki 
standard życia, odnoszące sukces. 

St
at

u
su

 
sp

o
łe

cz
n

eg
o

 Prawosławni, dawni mieszkańcy Związku 
Radzieckiego, mieszkańcy Ukrainy, osoby 
starsze; kraj tranzytowy. 

Sąsiedzi Ukrainy, inwestorzy, Europej-
czycy, katolicy, Słowianie, państwo człon-
kowskie UE. 

P
o

lit
yc

zn
e

 

To rewolucyjny naród, „Pomarańczowa 
rewolucja”, naród, który aspiruje, by stać 
się krajem rozwiniętym, dąży do przystą-
pienia do UE i NATO, ich kraj jest na roz-
drożu, pod wpływem Rosji i Unii Europej-
skiej. Oni żyją w kraju, gdzie sytuacja po-
lityczna ciągle się zmienia. 

Demokraci, władza ludu, stabilność poli-
tyczna, politycy są normalni. 

P
o

ró
w

n
aw

cz
e 

Naród, jak każdy inny. Na Ukrainie są tań-
sze produkty, odzież niż w Polsce. Tacy 
sami ludzie, jak my; ludzie jak wszyscy 
inni. 

Kultura polska jest wyższa od kultury 
ukraińskiej; Polacy mają inną mental-
ność; gospodarka rozwijała się znacznie 
lepiej niż na Ukrainie; Polacy są tacy sami 
ludzie jak my, mamy wiele wspólnego. 
Polscy studenci otrzymują lepsze wy-
kształcenie; wspólna historia; język po-
dobny do ukraińskiego. 

W
iz

u
al

n
e

 Mężczyźni chodzą w butach ze skóry, 
młode kobiety ubrane bardzo prowoka-
cyjnie. Ładne dziewczyny, osoby o jasnej 
karnacji. 

Bardzo mili ludzie, przystojni chłopcy, 
mają jasne włosy. 
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O
b

ra
zó

w
 

fu
n

kc
jo

- 
n

al
n

yc
h

 
Hałaśliwi, spożywają alkohol w dużych 
ilościach, „krzyczą” na imprezach mło-
dzieżowych, pijacy, skorumpowani cel-
nicy, ludzie, którzy sprzedają alkohol i pa-
pierosy. 

Piwo; dobre produkty, ubrania, buty; wy-
miana studentów; mało spożywają alko-
holu. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Г.О. Кісла, Eтнічні стереотипи польских та українських 
студентів: симетрія та асиметрія сприйняття (порівняльне соціологічне дослідження), [w:] Ред. 
кол.; Євтух В.Б. (гол. ред.), Міжнародний науковий форум: соціологія, психологія, педагогіка, 
менеджмент: збірник наукових праць, ТОВ «НВП «Інтерсервіс», Випуск 16, 2014, s. 82-85. 

Badania prowadzone w 2010 roku przez Hannę Kisłą na temat: „Stereotypy etniczne 

studentów polskich na temat Ukraińców” oraz „Stereotypy etniczne ukraińskich studen-

tów na temat Polaków” zostały zrealizowane za pomocą socjologicznych badań jako-

ściowych, metodą niedokończonych zdań: „Polacy to dla mnie…” oraz „Ukraińcy to 

dla mnie…” w celu analizy box of stereotypes dla każdej grupy respondentów oraz hie-

rarchicznego podziału stereotypów narodowościowych polskich i ukraińskich studen-

tów. Polska grupa respondentów składała się ze studentów Instytutu Socjologii Uniwer-

sytetu Lubelskiego Marii Skłodowskiej-Curie; studentów trzeciego roku studiów na kie-

runku socjologia UMSC w Białej Podlaskiej oraz studentów drugiego roku studiów na 

kierunku socjologia w Państwowej Wyższej Szkole Wschodnioeuropejskiej w Przemy-

ślu. Ukraińska grupa respondentów składała się ze studentów Tawrijskiego Uniwersy-

tetu Narodowego imienia W. Wernadskogo w Symferopolu oraz ze studentów Instytutu 

socjologii, psychologii i komunikacji społecznej Narodowego Uniwersytetu Pedago-

gicznego imienia M. Dragomanowa14. 

Typologia stereotypów prezentowanych w tym badaniu układa się następująco: ste-

reotypy solidarnościowe, oceniające, stereotypy w kontekście statusu społecznego, po-

lityczne, porównawcze, wizualne oraz stereotypy obrazów funkcjonalnych (por. tab. 1). 

Zdaniem Juria Sileckogo, stereotyp Polaka w świadomości Ukraińców był nieco 

kontrowersyjny. Specyfika stosunków polsko-ukraińskich została określona ze względu 

na fakt, iż w ciągu wieloletniego pobytu Polaków na Ukrainie zostały one ukształtowane 

przez pryzmat relacji pana i jego podwładnego. Polak – szlachcic, wykształcony, bogaty 

gospodarz, pan; Ukrainiec – często niepiśmienny, niewolnik, biedny. Duży wpływ na 

kształtowanie się relacji pomiędzy polskimi a ukraińskimi społecznościami odegrał 

                                                        
14 Г.О. Кісла, Eтнічні стереотипи польских та українських студентів: симетрія та асиметрія 
сприйняття (порівняльне соціологічне дослідження). [w:] Ред. кол.; Євтух В.Б. (гол. ред.), 
Міжнародний науковий форум: соціологія, психологія, педагогіка, менеджмент: збірник наукових 
праць, ТОВ «НВП «Інтерсервіс», Випуск 16. Київ 2014, s. 83. 
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czynnik religijny. Większość Ukraińców była wyznania prawosławnego bądź grekoka-

tolickiego, Polacy z reguły – rzymskokatolickiego, co doprowadziło do oddalenia się 

tych społeczności15. 

Polacy postrzegają Ukraińców jako agresywnych, mało kulturalnych, sprytnych, 

nieuczciwych, wesołych oraz lubiących wypić. Wartości najbardziej cenione przez 

Ukraińców w ocenie Polaka to: pieniądze, niezależność, rodzina, praca, dobra mate-

rialne. Do zalet typowego Ukraińca Polacy zaliczają: waleczność, gościnność, zarad-

ność, patriotyzm, chęć do zabawy i muzykalność. Z kolei do wad należy: zaciętość, 

pijaństwo, agresja, zaborczość, nacjonalizm, lenistwo16. 

2. STEREOTYPY POLSKO-UKRAIŃSKIE 
W ŚWIETLE BADAŃ WŁASNYCH 

Badania własne stereotypowej percepcji Polaków i Ukraińców zostały zrealizowane 

w 2017 roku. Dla poznania opinii Polaków przeprowadzono je wśród studentów Wyż-

szej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu (obecnie Akademia Wojsk Lą-

dowych) techniką pars pro foto. W badaniach brało udział 184 respondentów, z czego 

51% stanowiły kobiety, a 49% mężczyźni. Z kolei w celu zbadania percepcji wśród 

Ukraińców zastosowano nieprobalistyczny dobór próby z zastosowaniem metody „kuli 

śnieżnej”. Wynikało to z niemożności dotarcia do całej populacji Ukraińców w Polsce, 

a także braku chęci Ukraińców do wzięcia udziału w prowadzonych badaniach i rzetel-

nego wypełniania ankiet. Respondenci zamieszkiwali na terenie województwa dolno-

śląskiego i opolskiego. W badaniach wzięło udział 112 Ukraińców, z czego 57% stano-

wiły kobiety, a 43% mężczyźni. 

Celem zrealizowanych badań była diagnoza charakteru i trwałości stereotypów pol-

sko-ukraińskich na podstawie opinii respondentów obu narodowości. W ankiecie za-

mieszczono zarówno pytania zamknięte jak i otwarte, co miało umożliwić lepsze zro-

zumienie istoty stereotypów. Wszyscy respondenci wypełniali kwestionariusz ankiety 

w sposób tradycyjny. Poniżej zostaną zaprezentowane wybrane wyniki badań. 

2.1. PERCEPCJA POLAKÓW 

Na pytanie o cechy kulturowe Ukraińców przed i po ich poznaniu respondenci pol-

scy odpowiadali zróżnicowanie. W pierwszym przypadku (tzn. przed poznaniem) naj-

więcej odpowiedzi dotyczyło skłonności do nadużywania alkoholu oraz pracowitości. 

                                                        
15 О.В. Пелін, Побутові гетеростереотипи закарпатців щодо поляків за діагностичним 
коефіцієнтом Макколі-Стітта. [w:] Наукові праці: науково-методичний журнал, Випуск 222, Том 
234. Соціологія, Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, s. 30. 

16 M. Popławski, Stereotypy i postawy Polaków wobec siebie i sąsiednich nacji. [w:] J. Jarco, G. Dolińska, 
Polskie stereotypy i uprzedzenia, Wrocław 2002, s. 103-104. 
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Postrzegano ich również jako osoby leniwe (34)17, agresywne (8), niemiłe (7), bez wy-

kształcenia (4), żyjące w ubóstwie (1). Uogólniając – nastawienie było raczej nega-

tywne. Jednakże postawa wobec Ukraińców zmieniła się po poznaniu przedstawicieli 

tej narodowości. Coraz częściej określano ich mianem przyjacielskich (8), pomocnych 

(8), bardzo miłych (12), chociaż trafiały się przypadki negatywnych komentarzy, jak na 

przykład stwierdzenie, iż Ukraińcy kradną miejsca pracy Polakom (15). 

W dalszej części badań dokonano analizy cech kulturowych Ukraińców w percepcji 

Polaków. Na podstawie odpowiedzi na pytanie otwarte dokonano generalizacji, w której 

profil kulturowy Ukraińca jawi się jako zbiór zróżnicowanych cech. Dominantę w ba-

daniu stanowiła pracowitość, na którą wskazywało 50 respondentów. Najczęściej po-

wtarzające się odpowiedzi to zaradność (17), uczynność (12). Do innych często wska-

zywanych cech należą: skłonność do alkoholu (13) i zabawy (17). Odgrywają one 

istotną rolę w określaniu tej narodowości, co w pewnym stopniu nawiązuje do podejścia 

Jerzego Błuszkowskiego w zakresie opisywania narodowości18. Nieliczne przypadki ra-

dykalnie oceniają kulturę ukraińską, jako wrogo nastawioną wobec innych kultur (11), 

zacofaną (8), a samych Ukraińców jako ludzi fałszywych (1) i leniwych (4), o poglądach 

skrajnie nacjonalistycznych (1). Warto także zauważyć, że niektórzy z respondentów 

porównywali Ukrainę do Polski, twierdząc iż kultury obu państw są zbliżone. 

 
Rys. 2. Frazy najczęściej używane przy określeniu narodu ukraińskiego 
Źródło: opracowanie własne. 

Analiza stereotypów narzuca konieczność spojrzenia na nie z perspektywy często-

tliwości i powtarzalności cech. Zarówno kobiety, jak i mężczyźni, głównie używają 

                                                        
17 Liczba w nawiasie oznacza łączną ilość wskazań dla danej odpowiedzi. 
18 J. Błuszkowski charakteryzuje narodowości w oparciu o cechy o charakterze: relacyjnym, socjopolitycz-

nym, socjoekonomicznym, kulturalno-obyczajowym. Zob. M. Bodziany, Komunikacja międzykulturowa 
w wielonarodowych jednostkach wojskowych, Wrocław 2012, s. 178-182. 
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określenia „Ukrainiec”. Nie mniej jednak występują przypadki użycia sformułowania 

typu „Banderowiec” czy „Ruski”. Jednak są to pojedyncze przypadki (por. rys. 2). 

Następny etap badań dotyczył czynników mających największy wpływ na opinię 

Polaków. W kolejnym pytaniu nadano rangę w skali od 1 do 5 (1 stanowi najniższą 

rangę) poszczególnym czynnikom. Jak okazało się największy wpływ mają stereotypy 

i zaszłości historyczne, które uzyskały po 76 głosów. Większość badanych nadało im 

najwyższą rangę. Najniższą rangę uzyskały czynniki kulturowe (41 odpowiedzi) oraz 

własne doświadczenie (34 odpowiedzi) (por. rys. 3). 

 
Rys. 3. Czynniki mające największy wpływ na opinię Polaków o Ukraińcach 
Źródło: opracowanie własne. 

 
Rys. 4. Zmiana stereotypu 
Źródło: opracowanie własne. 

Kwestia zmiany stereotypów jest bardzo istotna, a zarazem bardzo złożona gdyż nie 

jest rzeczą prostą zmienić umysł i postrzeganie powstałe w wyniku zaszłości historycz-

nych. Zatem pytanie o zmianie stereotypów po poznaniu Ukraińców jest bardzo za-
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sadne. W wyniku spotkań z Ukraińcami odpowiedzi były różne. Najwięcej responden-

tów – 49 osób (29 kobiet i 20 mężczyzn) nie potrafiło dać odpowiedź na to pytanie 

jednoznacznie, wybierając opcję „trudno powiedzieć”. 

Najmniejszą liczbę stanowiła odpowiedź: „uległ całkowitej zmianie na niekorzyść” 

– 6 odpowiedzi. Pozostałe odpowiedzi są bardzo zbliżone. Na ich podstawie trudno jed-

noznacznie wskazać, uogólniając wyniki badań, czy stereotyp Ukraińca w percepcji Po-

laka uległ całkowitej zmianie. Jednak jest wyraźny wskaźnik, iż proces ten staje się 

bardziej widoczny (por. rys. 4). 

2.2. PERCEPCJA UKRAIŃCÓW 

Analogicznie jak w przypadku respondentów polskich, Ukraińcy również opisywali 

cechy kulturowe Polaków przed i po ich poznaniu. Nie ma tak licznych odpowiedzi jak 

w przypadku badanych Polaków. Zatem, analizując odpowiedzi udzielane przez ankie-

towanych dostrzec można, iż większość nie miała żadnego zdania o Polakach (40 od-

powiedzi). Niektórzy przed przyjazdem do Polski byli uprzedzeni wobec Polaków (9), 

która przejawiała się w odrzuceniu Polaków bez wskazania racjonalnych argumentów, 

jednak po poznaniu tej narodowości opinia kardynalnie zmieniła się. Również w tych 

odpowiedziach dostrzega się związek z alkoholem (30), pracowitością (32) i przyjaźnią 

(15). Ukraińcy wykazali powściągliwość przy wyrażaniu swych poglądów, ponieważ 

wymieniali głównie przeciętne cechy kultury polskiej, wśród których znajdują się pra-

cowitość (38), rodzinność (5), otwartość (23) oraz mniej pozytywna cecha – przeklina-

nie (27). Tylko jedna osoba uważa Polskę za kraj tolerancyjny. 

 

 
Rys. 5. Najczęściej używane frazy przy określeniu narodu polskiego 
Źródło: opracowanie własne. 
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Zbliżając się do sedna stereotypów, w pytaniach ankietowych uwzględniono szereg 

fraz – wynikających między innymi z zaszłości historycznych – dla określenia Polaków. 

Jednak jak wskazują wyniki, stereotypowe określenia powoli zanikają, coraz rzadziej 

używane jest określenie mianem Lach, wskazane przez 9 mężczyzn i 4 kobiety, czy Pan 

–zaznaczone przez 21 mężczyzn i 8 kobiet. Najwięcej ankietowanych używa bezpiecz-

nego określenia, wynikającego bezpośrednio z przynależności narodowej – czyli Polak 

(52 kobiet i 48 mężczyzn), czy przedstawiciel narodu polskiego (15 mężczyzn i 8 ko-

biet) (por. rys. 5). 

Kolejny etap badań dotyczył pozytywnych i negatywnych stereotypów o Polakach,  

w którym ankietowani Ukraińcy do pozytywnych stereotypów zaliczyli przede wszyst-

kim pracowitość (50) i religijność (45), zaś w nieco mniejszym stopniu rodzinność (30) 

i gościnność (27). Do negatywnych zakwalifikowali lenistwo (36), kwestie związane 

z alkoholem (27), nietolerancyjność (13) i skłonność do narzekania (24). 

Końcową część badań stanowi pytanie dotyczące czynników, które mają wpływ na 

opinię Ukraińców o Polakach, wyniki których odzwierciedla rysunek 6. 

 
Rys. 6. Czynnik mający największy wpływ na opinię Ukraińców o Polakach 
Źródło: opracowanie własne. 

Analogicznie jak w wersji dla respondentów polskich zadano pytanie, jakie czynniki 

– zdaniem Ukraińców – mają największy wpływ na opinię o Polakach. Zadaniem Ukra-

ińców było nadanie rangi od 1 do 5 (1 stanowi najniższą rangę) wymienionym czynni-

kom. Wyniki nieco różnią się od odpowiedzi udzielanych przez Polaków. Zatem naj-

wyższą rangę uzyskały zaszłości historyczne (58) i własne doświadczenia (62), najniż-

szą zaś – pochodzenie (41) (por. rys. 6). 
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ZAKOŃCZENIE 

Proces kształtowania się stereotypów i uprzedzeń na tle etnicznym jest złożonym 

problemem, do rozwiązania którego należy zastosować podejście interdyscyplinarne, 

gdyż mają one podłoże psychologiczne oraz kulturowe. Niniejszy artykuł dotyczył pol-

sko-ukraińskich stereotypów narodowościowych, które kształtowały się na przestrzeni 

wieków. 

W artykule zostały przedstawione zarówno wyniki badań wtórnych, jak i badań wła-

snych. W ich toku zauważono zarówno podobieństwa jak i rozbieżności w odpowie-

dziach respondentów obu narodów. Dostrzega się duży wpływ zaszłości historycznych 

na kształtowanie się stereotypów. Jednak jak można dostrzec interakcje pomiędzy Po-

lakami i Ukraińcami sprzyjają poprawie stosunków i przełamywaniu barier kulturo-

wych, aczkolwiek generują nowe wyzwania i zagrożenia. 

Należy jednak zauważyć iż niniejszy artykuł w całości nie wyczerpuje tak obszer-

nego i wieloaspektowego zagadnienia jak stereotypy narodowościowe, jest jedynie 

próbą zademonstrowania problematyki oraz zachęceniem do pogłębienia wiedzy z za-

kresu relacji polsko-ukraińskich i stereotypów narodowościowych. 
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Poles and Ukrainians in mutual profiles of stereotypical perception 

Abstract 

This article deals with mutual stereotypes of Poland and Ukraine shaped over the centuries. The 
components and cultural characteristics of selected countries, psychological and historical con-
ditions of Polish-Ukrainian stereotypes were described. The aim of the study was to identify fac-
tors that contributed to Polish-Ukrainian stereotypes and to assess their impact on mutual rela-
tions. In the course of research, mutual stereotypes have turned out to be altered by direct in-
teraction. 

Key words: culture, stereotypes, Poles, Ukrainians, historical background 
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Streszczenie 

Dzięki stereotypom świat staje się bardziej konkretny i zrozumiały, a abstrakcyjne, złożone poję-
cia ulegają uproszczeniom. Skomplikowana rzeczywistość społeczna sprowadzana zostaje do jed-
noznacznych, niepodważalnych i zrozumiałych faktów. Niniejszy artykuł jest próbą rekonstrukcji 
stereotypów na temat Ukraińców funkcjonujących w Polsce. Autora nie interesuje jednak to, ja-
kie stereotypy mają Polacy. Przyjęta perspektywa badawcza opiera się na analizie wywiadów 
z obywatelami Ukrainy. Pytanie badawcze, które stawia autor brzmi: jakie stereotypy na temat 
Ukraińców w Polsce dostrzegają przybysze? 

Słowa kluczowe: stereotypy, uprzedzenia, dyskryminacja, cudzoziemcy, imigranci z Ukrainy 

WSTĘP 

Walter Lippmann zauważył, że „opisujemy rzeczywistość wcześniej niż ją ujrzymy. 

Wyobrażamy sobie rzeczy wcześniej, niż je poznajemy. Takie właśnie prekoncepcje 

rządzą procesem percepcji dopóty, dopóki wiedza nie zmieni naszej świadomości”1. 

Stereotypy, bo o nich tu mowa, to pewne uporządkowane, schematyczne obrazy świata 

wykreowane w głowie człowieka, za pomocą których odbiera on pewne zachowania 

ludzkie i zjawiska2. Obrazy te są determinowane przez różne czynniki np. kulturę, po-

litykę, historię. 

Dzięki stereotypom świat staje się bardziej konkretny i zrozumiały, a abstrakcyjne, 

złożone pojęcia ulegają uproszczeniom. Skomplikowana rzeczywistość społeczna spro-

wadzana zostaje do jednoznacznych, niepodważalnych i zrozumiałych faktów. Reduk-

cja informacji, która jest nieodzownym elementem procesu stereotypizacji, pozwala 

jednostce na ekonomię myślenia, poznawania i postrzegania. 

                                                        
1 W. Lippmann, Public Opinion, New York 1997, s. 59. 
2 Ibidem, s. 89. 
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Stereotypy wiążą się z procesem kategoryzowania. Henri Tajfel oraz Jonathan Tur-

ner uważają, że podstawowym procesem przystosowawczym dla orientacji człowieka 

w świecie jest właśnie kategoryzacja, która polega na łączeniu elementów postrzega-

nych jako podobne i oddzielanie ich od innych, odmiennych. Proces ten posiada nieba-

gatelne znaczenie w życiu społecznym, gdyż określa konkretną jednostkę, włączając ją 

do jednych kategorii, grup, jednocześnie wyłączając z innych3. Doświadczając tożsa-

mości grupowej, np. etnicznej czy narodowej, człowiek percypuje siebie i innych w ra-

mach społecznych kategorii. Jak wskazuje Turner człowiek za wszelką cenę będzie dą-

żyć do akcentowania podobieństw między członkami tej samej grupy oraz różnic mię-

dzy nimi, a członkami innych grup4. Członkowie grupy nie reagują na siebie i na innych 

jak na jednostki z indywidualną historią, ale jak na elementy wspólnej charakterystyki 

grupy. W ten sposób powstaje pewnego rodzaju wyobrażenie na temat tego, jaki zbiór 

cech podstawowych powinien mieć na przykład typowy Polak lub Czech, katolik czy 

protestant5. Poznając kogoś, jednostka stwierdza, że właśnie ten ktoś ma cechy w takim 

zakresie, że możemy go zaliczyć do konkretnej grupy społecznej, religijnej, narodowej, 

etnicznej. Funkcjonowanie na poziomie tożsamości grupowej prowadzi więc do zuni-

formizowania działań zarówno wewnątrz własnej grupy, jak i wobec członków grup 

innych. 

Niniejszy artykuł jest próbą rekonstrukcji stereotypów na temat Ukraińców funkcjo-

nujących w Polsce. Autora nie interesuje jednak to, jakie stereotypy mają Polacy. Przy-

jęta perspektywa badawcza opiera się na analizie wywiadów z obywatelami Ukrainy. 

Pytanie badawcze, które stawia autor brzmi: jakie stereotypy na temat Ukraińców 

w Polsce dostrzegają przybysze?6 

                                                        
3 A. Bikont, Tożsamość społeczna w świetle prac H. Tajfela i J. Turnera, „Przegląd Psychologiczny” 1986, 

nr 3, s. 769. 
4 J. Turner, Ku poznawczej redefinicji pojęcia grupa społeczna. [w:] I. Machaj (red.), Małe struktury spo-

łeczne, Lublin 1998, s. 152. 
5 A. Bikont, Tożsamość społeczna…, op. cit., s. 775. 
6 W artykule przedstawiono wyniki badań własnych, które przeprowadzono w 2011 i 2015 roku. Podsta-

wową techniką zbierania materiału badawczego był wywiad pogłębiony niestandaryzowany. W badaniu 
w 2011 roku wzięło udział 36 kobiet i 27 mężczyzn, zaś w 2015 roku 30 kobiet i 31 mężczyzn. W bada-
niach wzięli udział imigranci, którzy przebywają w Polsce co najmniej 3 lata. Założenia metodologiczne 
badań zostały wypracowane w Katedrze Socjologii Kultury i Religii Katolickiego Uniwersytetu Lubel-

skiego Jana Pawła II pod kierownictwem śp. prof. Leona Dyczewskiego. Respondenci zostali tak dobie-
rani, ażeby reprezentowali różne kategorie wiekowe. Ważne było zebranie w miarę pełnego spectrum 
opinii, widzenie problemów z wielu punktów widzenia. Wiek respondentów decydował o odmiennych 
doświadczeniach związanych z wejściem w nowe społeczeństwo, na przykład w dostrzeganiu różnych 
kontekstów tego procesu. Biorąc pod uwagę powyższe wytyczne ostateczną próbę badawczą stanowiły 
osoby w wieku od 19 do 79 lat. Średni wiek respondentów wyniósł 37 lat. Większość respondentów była 
wyznania prawosławnego (89 osoby), 35 osób było wyznania katolickiego, w tym 17 osób o przynależ-
ności rzymskokatolickiej i 18 o przynależności greckokatolickiej. 
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1. IDENTYFIKACJA7 STEREOTYPÓW NA TEMAT UKRAIŃCÓW 

Większość imigrantów była zdania, że Polacy kierują się stereotypami, które, najo-

gólniej mówiąc, charakteryzuje cieplejszy stosunek do krajów Europy Zachodniej, niż 

do krajów ze Wschodu. Polacy mają „kompleks wyższości”, uważają Ukraińców za 

ludzi nadużywających alkoholu, niekulturalnych, opóźnionych cywilizacyjnie i zacofa-

nych. Na Ukrainę nie patrzy się z zaciekawieniem, a kultura tych krajów nie jest zbyt 

atrakcyjna: 

Jak ktoś jest z zachodniego kraju to wzbudza większą ciekawość jest bardziej interesujący, 

powiedzmy z Francji czy Hiszpanii, postrzegany jest jako ktoś lepszy, bogatszy, a z kolei ze 
Wschodu to już jako ten gorszy. [UM41]8 

Dość silny, w opinii imigrantów, jest stereotyp Ukraińca jako osoby biednej, niego-

spodarnej czy mało przedsiębiorczej. Polakom bliżej jest do „Zachodu”, a Zachód to 

bogaci, Wschód to biedni: 

Tłumaczą, jak co działa w domu, jak czego używać i gdzie się włącza odkurzacz, jak działa 

zmywarka czasem z taką miną, jakbyśmy na Ukrainie odkurzaczy nie mieli, albo że nie wi-

działa nigdy tego i może zepsuć. [UK56] 

Wydaje mi się, że są lepsi i gorsi no tacy, co mają kasę i przyjeżdżają ją wydać są super, 

a jak ze Wschodu to gorszy, bo co on tu szuka, już się coś podejrzewa, to generalnie jest tak, 
że Polacy to by chcieli chyba się odciąć od Wschodu, że on się im kojarzy z biedą, brakiem 

cywilizacji, tak jak ta polityka na przykład rządu, to oni Merkel i Francja i nic poza. [UM33] 

W opinii imigrantów Polacy mają tendencję do traktowania Ukraińców jako grupy 

społecznej określanej mianem „ruskich”. Do kategorii tej zaliczają także Białorusinów, 

Rosjan oraz przybyszów z innych krajów azjatyckich, należących dawniej do ZSRR. 

To, co „ruskie” kojarzone jest z czymś złym, tandetnym, pozbawionym sensu czy war-

tości: 

Polacy myślą o Ukraińcach jak o Kozakach, że to tacy bardzo ludzie wybuchowi, agresywni, 

trochę tacy niedbali. Też się mówi, że to ruscy, brudasy, a przecież Ukraina to taka mie-

szanka, bo to i Tatarzy i Żydzi, Polacy też, i Rosjanie, to tak nie można generalizować, a jak 

się mówi ruscy, to ma to taki pogardliwy wydźwięk, że to ktoś gorszy. [UM47] 

Zbigniew Bokszański, badając stereotypy obcych etnicznie, spotkał się z problemem 

niewyraźnego zarysowania granic grup, które odnoszą się do wspólnego mianownika 

Rosjanie. Z jednej strony rozumie się tę kategorię jako żywioł, którego jednostki obda-

rzone dzikimi i pierwotnymi cechami, z drugiej zaś, jako ludzie wśród, których brak 

sympatycznych, miłych, tolerancyjnych, dobrych jednostek9.Wydaje się, że wiele ste-

reotypów dotyczących Ukraińców (wróg, barbarzyńca, dzikus) zbudowanych jest nie 

                                                        
7 Prezentuję stereotypy, które funkcjonują w świadomości Ukraińców. 
8 Przyjęto następujące oznaczenia wywiadów: U – narodowość ukraińska; K/M – kobieta/mężczyzna; wiek. 
 9 Z. Bokszański, Stereotypy a kultura, Wrocław 1997, s. 117-120. 
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tyle na lęku wobec tej grupy narodowej, ile na poczuciu wyższości Polaków. Jak wska-

zywała jedna z imigrantek: Polacy chcą wychowywać i uczyć innych, jak być cywilizo-

wanym Europejczykiem. 

Stereotypowe myślenie może być wzmocnione przez odniesienia do wzajemnych 

doświadczeń historycznych10. Kością niezgody jest choćby kwestia mordu na Polakach 

na Wołyniu (która w Polsce bywa określana jako ludobójstwo), czy akcja Wisła, zorga-

nizowana przez struktury państwowe Polski Ludowej m.in. w celu zwalczenia UPA 

(Ukraińska Armia Powstańcza). Co ciekawe, w opinii imigrantów, Polacy w większym 

stopniu opierają współczesne relacje ze swoimi sąsiadami, odwołując się do historii, 

aniżeli czynią to Ukraińcy: 

Polacy są bardzo przywiązani do historii i tradycji, nie jest to nic złego oczywiście, ale w du-

żej mierze patrzą na sąsiadów przez pryzmat historii właśnie, że Niemcy jakby się nie zmienili 

to i tak będą Niemcami tymi, którzy zaatakowali Polaków, z kolei czy Ukrainiec czy Białoru-

sin to i tak dla Polaków to ruski, tak rozumiany negatywnie, jako zagrażający spokojowi, ten, 

który pije, kradnie czy awanturuje się. [UK40(5)] 

W przypadku stereotypów o podłożu etnicznym, narodowym11 sytuacja jest nader 

skomplikowana. Historię stosunków polsko-ukraińskich trudno poddać jednoznacznej 

ocenie, dotyczy bowiem spraw podstawowych, a mianowicie prawa do swojego pań-

stwa, rozwoju swojej kultury, utrzymywania swojej tożsamości i świadomości narodo-

wej. Wydarzenia przeszłości pokazują jednak, że sukces jednej ze stron, oznaczał po-

rażkę drugiej, a kompromis był w zasadzie niemożliwy12. Niewątpliwie historia stanowi 

ważny element w procesie kategoryzacji w relacjach polsko-ukraińskich. Przykładowo 

Piłsudski traktowany jest przez Polaków jako symbol polskiej wolności, zaś Chmiel-

nicki jest uważany za groźnego przeciwnika lub zdrajcę. Młodzież ukraińska przypisuje 

pozytywne cechy Chmielnickiemu czy Petlurze, a w inny sposób ocenia decyzje podjęte 

przez Piłsudskiego. Aleksandra Jawornicka zauważa, że bohaterowie historyczni i ich 

działania dla jednych stanowią obiekt podziwu i uznania, zaś dla drugiej grupy są nace-

chowane najczęściej odmiennymi wartościami (co może być źródłem kształtowania się 

autostereotypów i stereotypów)13. Andrzej Szpociński taki typ odwołań do przeszłości 

określa jako typ interpretacji przeciwstawnych. Konflikt wyrasta nie tylko z klimatu 

wzajemnej niechęci, lecz także podtrzymuje go14. 

                                                        
10 Por. J. Konieczna, Polacy – Ukraińcy, Polska – Ukraina. Paradoksy stosunków sąsiedzkich, http://www. 

batory.org.pl/doc/paradoksy.pdf, [dostęp: 01.02.2018]. 
11 W niniejszym opracowaniu nie odnoszę się do wypowiedzi imigrantów na temat „słuszności” stereoty-

pów. Ze względu na złożoność problemu zagadnienie to wymaga osobnego opracowania. 
12 H. Chałupczak, T. Browarek, Mniejszości narodowe w Polsce 1918-1995, Lublin 1998, s. 83-88. 
13 A. Jawornicka, Tożsamość narodowa młodych Polaków na Ukrainie i Ukraińców w Polsce, „Rocznik 

Lubuski” 2004, t. 30, s. 67-68. 
14 A. Szpociński, Typy polsko-białoruskich odwołań do wspólnej przeszłości, „Pogranicze. Studia Spo-

łeczne”, Tom VII, Białystok 1999, s. 72-73. 
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Ciekawie dane dostarczają wypowiedzi imigrantów przebywających w Polsce od 

kilku lat. Stosunek Polaków do Ukraińców zmieniał się w zależności od sytuacji poli-

tycznej w ich kraju. Pierwszym okresem przełomowym (po 2000 roku) była tzw. po-

marańczowa rewolucja. W Polsce zwracano uwagę (np. w mediach), że z kraju dotych-

czas znacznie bliższego Białorusi, nastąpił zwrot Ukrainy ku demokratycznej Europie. 

Maryana Prokop pisze, że zmieniły się stereotypy polityczne typu „kuczmizm”, „ra-

dzieckość”, „przestępczość” na „pomarańczowa Ukraina”, „pomarańczowa opozy-

cja”15. Wizerunek Ukrainy uległ ociepleniu. W dużym stopniu był to „efekt solidaryzo-

wania się” z ukraińskim społeczeństwem, które znalazło się w sytuacji walki o nieza-

leżność, wolność, demokrację, a więc o te wartości, które z perspektywy Polaków są 

zaliczane do wartości centralnych (rdzennych) w kulturze: 

To był wyjątkowy czas. Ludzie, sąsiadka mi mówiła, że my musimy walczyć o swoje, że tak 

jak wy, Polska. To było święto, tu w Lublinie, też ludzie się spotykali, i to i Ukraińcy i Polscy, 

razem. [UK57] 

Joanna Konieczna-Sałamatin pisze, że „pomarańczowa rewolucja zwróciła uwagę 

Polaków na takie cechy Ukraińców, których wielu nie podejrzewało u swoich połu-

dniowo-wschodnich sąsiadów. Okazało się, że Ukraińcy są przywiązani do wolności 

i demokracji i są gotowi o te wartości walczyć”16. Z badań ogólnopolskich prowadzo-

nych w tamtym okresie wynika, że ponad połowa Polaków interesowała się wówczas 

wydarzeniami na Ukrainie i żywo na ten temat rozmawiała (52%)17. Kolejnym okresem 

mającym wpływ na poprawę stosunku Polaków do Ukraińców były wydarzenia zwią-

zane z obaleniem Wiktora Janukowycza w 2014 roku oraz tzw. rewolucja na Majdanie 

Niepodległości i agresja Rosji na Ukrainę. Zajęcie Krymu spotkało się w krytyką pol-

skiej opinii publicznej oraz poparciem udzielonym Ukrainie. Wydarzenia te wzmocniły 

pozytywne stereotypy na temat Ukraińców, także ze względu na zaangażowanie pol-

skich władz z rozwiązanie sporu ukraińsko-rosyjskiego. 

Socjologowie zwracają uwagę, że na wzrost sympatii wobec Ukraińców mają wpływ 

ożywione kontakty między narodami, np. wskutek napływu młodych Ukraińców na pol-

skie uczelnie18. Wzajemne relacje powodują, że Ukraińcom przypisuje się takie cechy 

jak odwaga, pracowitość, zaradność. Zmiana wizerunku i nastawienia Polaków do 

                                                        
15 M. Prokop, Stereotyp Ukraińca w Polskim tygodniku „Polityka” oraz stereotyp Polaka Na łamach 

„Dzerkało Tyżnia. Ukraina”, „Warmińsko-Mazurski Kwartalnik Naukowy” 2013, nr 3, s. 47-66. 
16 J. Konieczna-Sałamatin, Kontakty polsko-ukraińskie a zmiany wzajemnego postrzegania Polaków 

i Ukraińców, „Państwo i Społeczeństwo” 2016, nr 1, s. 75-96. 
17 Reakcje na wydarzenia na Ukrainie, M. Wenzel (oprac.), Komunikat z badań CBOS, Warszawa 2004, nr 

191, s. 3. 
18 K. Brataniec, Narody i ich stereotypy a wizerunek Ukraińców w świadomości zbiorowej Polaków, „Pań-

stwo i Społeczeństwo” 2016, nr 1, s. 59-74. 
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Ukraińców jest również pochodną polityki wewnętrznej naszego kraju (otwarcie na 

Wschód), na co zwraca uwagę Michał Lubicz Miszewski19. 

Choć badani dostrzegali zmianę nastawienia Polaków do Ukraińców, to jednocze-

śnie podkreślali, że „obraz” imigrantów nasycony jest treściami ukształtowanymi przez 

doświadczenia historyczne, elementami, które utrwalone zostały w wyniku II wojny 

światowej i czasów powojennych. Warto mieć na uwadze, że wzajemnie negatywny 

obraz skutecznie utrwalała polityka władz PRL-owskich i sowieckich. Badani zwracali 

uwagę, że zmiana stereotypów narodowych wymaga zmiany pokoleniowej. Imigranci 

twierdzili, że zarówno młodzież polska, jak i ukraińska w większym stopniu otwarta 

jest na nawiązywanie kontaktów, a przełamywaniu stereotypów służy również edukacja 

międzykulturowa prowadzona w polskich szkołach. 

Tabela 1. Najczęstsze stereotypy na temat Ukraińców 

Stereotypy dotyczące Ukrainy/Ukraińców 

Wschód (Ukraina) to narody biedne  

Wschód (Ukraina) to narody opóźnione cywilizacyjnie 

Wschód (Ukraina) to narody zacofanie ideologicznie 

Ukraina to „ruscy” (negatywne cechy charakteru) 

Ukrainiec to agresor, wróg, morderca 

Źródło: badania własne. 

Analiza wypowiedzi imigrantów wskazuje, że w ich przekonaniu w Polsce dominują 

stereotypy negatywne (por. tab. 1). Badanie prowadzone wśród Polaków są tego po-

twierdzeniem. Zdaniem Jana Błuszkowskiego w przypadku stereotypów funkcjonują-

cych w Polsce można mówić o wyraźnie zarysowanej dwubiegunowości. Z jednej 

strony mamy do czynienia z wyidealizowanym, gloryfikowanym Zachodem, z drugiej 

zaś z negatywnie przedstawianym Wschodem. Do pierwszej grupy należą: Holendrzy, 

Szwedzi, Austriacy, Anglicy, Niemcy, Amerykanie, Kanadyjczycy i Japończycy. Ich 

językowo-kulturowy obraz tworzą następujące cechy: bogaty, gospodarny, przedsię-

biorczy, pracowity, oszczędny. Człowiek cywilizacji zachodniej jest w przekonaniu Po-

laków nowoczesny, nowatorski, postępowy, racjonalny, wykształcony i kulturalny. Cał-

kiem odmiennie opisuje się narody Europy Wschodniej – Rosjan, Białorusinów i Ukra-

ińców. Narody te postrzegane są jako biedne, leniwe, nieprzedsiębiorcze i niegospo-

darne. Negatywnie charakteryzujemy też profil osobowy przedstawicieli tych narodów, 

bowiem postrzegani są oni jako ludzie zacofani, niekulturalni, niewykształceni, brudni 

i nadużywający alkoholu. Polacy uważają się za naród otwarty, tolerancyjny i tak też 

                                                        
19 M. Lubicz Miszewski, Polacy wobec „pomajdańskich” emigrantów z Ukrainy – wprowadzenie. [w:] 

M. Lubicz Miszewski (red.), Emigracja obywateli Ukrainy do Polski po 2013 roku i jej wpływ na bez-
pieczeństwo, Wrocław 2017, s. 5-14. 
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postrzegają kraje zachodnie, zaś kraje „Wschodu” jawią się jako zamknięte, nietoleran-

cyjne20. 

Warto jednak zwrócić uwagę, że skojarzenia ze słowem Ukraina, są inne aniżeli ze 

słowem Ukraińcy. Ten swoisty paradoks, na który zwraca uwagę np. Joanna Konieczna-

Sałamatin, polega na tym, że o ile, że słowo Ukraińcy przynosi konotacje negatywne, 

tak w przypadku słowa Ukraina już niekoniecznie. Podobnie jest ze słowami Polska 

i Polacy na Ukrainie. 

2. JACY SĄ UKRAIŃCY? 

Przedmiotem podjętych analiz była również próba określenia cech, które zdaniem 

imigrantów są im przypisywane przez Polaków. W tym celu posłużono się zestawem 

przymiotników z testu psychologicznego ACL21, którego użycie było nieco inne od jego 

standardowych zastosowań. Najpierw poproszono respondentów, aby spośród 300 

przymiotników wybrali te, które najlepiej opisują ich osobę. Następnie – przy użyciu 

takiego samego testu – badani zaznaczali te określenia, którymi są opisywani przez Po-

laków (mogli wskazać dowolną liczbę przymiotników). W niniejszym opracowaniu od-

niesiono się do drugiego zastosowania ACL. 

Tabela 2. Przymiotniki pozytywne i negatywne najczęściej opisujące Ukraińców „oczami Polaków” (ba-
danie z roku 2011) [N=63] 

Lp. Przymiotniki pozytywne Liczba wskazań Przymiotniki negatywne Liczba wskazań 

1 radosny 27 impulsywny 30 

2 towarzyski 26 nierozważny 30 

3 wesoły 26 niezaradny 30 

4 praktyczny 24 wrogi 27 

5 wytrwały 23 nieuprzejmy 26 

6 konserwatywny 23 nerwowy 25 

7 życzliwy 23 buntowniczy 24 

8 zaradny 23 nieprzyjazny 23 

9 sumienny 21 niedający się przekonać 23 

10 pracowity 21 nieufny 23 

Źródło: badania własne. 

Ukraińcy uważali, że są raczej negatywnie odbierani przez Polaków. W badaniu prze-

prowadzonym w roku 2011 imigranci wskazali więcej negatywnych przymiotników (746, 
                                                        
20 J. Błuszkowski, Stereotypy narodowe w świadomości Polaków, Warszawa 2003, s. 224-225. 
21 Test przymiotnikowy ACL w opracowaniu Harrisona G. Gougha i Alfreda B. Heilburna, w przekładzie 

Zenomeny Płużek (1983). 
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średnio 25 przymiotników każdy badany) aniżeli pozytywnych (652, średnio 22 przy-

miotniki każdy badany). Wśród pozytywnych cech najczęściej badani wskazywali na 

bycie radosnym, towarzyskim, wesołym. Negatywne cechy, którymi ich zdaniem są 

opisywani przez Polaków, to impulsywność, nierozważność, niezaradność (por. tab. 2). 

Na zmianę postawy wobec Ukraińców wskazują badania z 2015 roku. Odnotowano 

prawie taką samą liczbę przymiotników pozytywnych i negatywnych (650 przymiotni-

ków negatywnych, średnio 22 przymiotniki każdy badany oraz 607 przymiotników po-

zytywnych, średnio 20 przymiotników każdy badany).Wśród cech pozytywnych imi-

granci najczęściej wskazywali na takie przymiotniki jak: wesoły, pracowity, odważny. 

Z kolei najczęstsze przymiotniki negatywne to impulsywność, wrogość, niezaradność 

oraz usłużność. Co ciekawe lista (układ) przymiotników negatywnych niewiele się 

zmieniła, co jedynie potwierdza, że negatywny wizerunek Ukraińca w Polsce jest sto-

sunkowo trwały (por. tab. 3). 

Tabela 3. Przymiotniki pozytywne i negatywne najczęściej opisujące Ukraińców „oczami Polaków” (ba-
danie z roku 2015) [N=61] 

Lp. Przymiotniki pozytywne Liczba wskazań Przymiotniki negatywne Liczba wskazań 

1 wesoły 31 impulsywny 30 

2 pracowity 31 wrogi 29 

3 odważny 30 niezaradny 27 

4 szczery 27 usłużny 27 

5 wytrwały 26 nieuprzejmy 26 

6 gościnny 25 nerwowy 25 

7 życzliwy 24 buntowniczy 24 

8 zaradny 24 nieprzyjazny 24 

9 sumienny 23 nietolerancyjny 23 

10 miły 23 nieufny 23 

Źródło: badania własne. 

3. UPRZEDZENIA I ZACHOWANIA DYSKRYMINACYJNE 
WOBEC IMIGRANTÓW 

Pomijanie szczegółów, nadmierne uogólnianie, wyciąganie pochopnych wniosków 

mają też swoje negatywne konsekwencje – bywają źródłem sądów, które mogą prowa-

dzić do uprzedzeń lub dyskryminacji. Przejawy dyskryminacji mogą być różne, po-

cząwszy od napaści werbalnej i fizycznej na konkretne osoby lub ich mienie, wypowie-
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dzi o charakterze publicznym skierowane przeciwko grupom mniejszościowym, bez-

czeszczenie miejsc kultu i pamięci, poprzez wykluczenie w dostępie do dóbr i usług, na 

przykład odmowę obsługi w restauracji. 

W debacie publicznej na temat stereotypów Ukraińców mieszkających w Polsce 

wiele uwagi poświęcono wypowiedzi prezenterów Jakuba Wojewódzkiego i Michała 

Figurskiego w Radiu Eska Rock22. Dziennikarze (?) poniżali kobiety pracujące jako 

sprzątaczki. W wyniku audycji Związek Ukraińców w Polsce złożył skargę do Krajowej 

Rady Radiofonii i Telewizji i pełnomocniczce rządu ds. równego traktowania, a prze-

prosin zażądało ukraińskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Z kolei Fundacja 

Współpracy Polsko-Ukraińskiej PAUCI, przygotowała zawiadomienie do prokuratury 

o podejrzeniu popełnienia przestępstwa między innymi przez publiczne znieważanie 

grupy ludności ze względu na jej przynależność narodową i płeć. Przykładem dyskry-

minacji może być również wypowiedź Bartosza Węglarczyka w programie „Dzień do-

bry TVN” ze stycznia 2012 roku. Redaktor „zażartował” sobie wówczas także z Ukra-

inek, które sprzątają. Dziennikarz rozmawiał ze swoją współprowadzącą – Jolantą Pień-

kowską – na temat zmian technologicznych na polskiej wsi. Pieńkowska stwierdziła, że 

szkodą jest brak robotów, które wyręczyłyby kobiety w pracach domowych. Węglar-

czyk odpowiedział wówczas, że „są, nazywają się Ukrainki”. Te dwa głośne, bo me-

dialne przykłady, mają swoje odpowiedniki w życiu codziennym23: 

Pracowała u takiego, jednego gbura, co do mnie jak do rzeczy, napiła się wody trochę, to 
mówił, że odliczy, bo ja tu nie po picie jak do restauracji, ale do roboty przyszła i sprzątać 

trzeba a nie pić, to nie wszystkie takie, ale ludzie są czasem podłe. [UK28] 

Warto zwrócić uwagę na takie zachowania, które mają znamiona przemocy symbo-

licznej24. Jednym z jej przejawów jest obwinianie obcych (syndrom kozła ofiarnego) za 

wszelkie niepowodzenia czy problemy społeczne np. bezrobocie. Wedle raportu 

„Mniejszość ukraińska i migranci z Ukrainy w Polsce” (red. P. Tyma) w ostatnim czasie 

(po 2016 roku), wskutek napływu większej liczby Ukraińców, można zauważyć wzrost 

                                                        
22 Oto fragment stenogramu: Wojewódzki: Zachowałem się jak prawdziwy Polak… Figurski: Kopnąłeś 

psa. Wojewódzki: Nie, wyrzuciłem swoją Ukrainkę (śmiech). Figurski: (śmiech) A to dobry pomysł. 
(śmiech) Mi to jeszcze nie przyszło… Wiesz co? Ja po złości jej dzisiaj nie zapłacę. Wojewódzki: Wiesz 
co, to ja swoją przywrócę, odbiorę jej pieniądze i znowu wyrzucę (śmiech). Figurski: Powiem ci, że 
gdyby moja była chociaż odrobinę ładniejsza, to jeszcze bym ją zgwałcił. Wojewódzki: Eee… Ja to nie 
wiem jak moja wygląda, bo ona ciągle na kolanach. (śmiech). Audycja została wyemitowana 12 czerwca 

2012. 
23 Według Agencji Senti One w 2017 roku w polskim Internecie pojawiło się prawie 1,3 mln wypowiedzi 

na temat Ukrainy i Ukraińców. Najwięcej z nich było neutralnych – 1,04 mln. Jednak przewaga nega-
tywnych nad pozytywnymi była znaczna – odpowiednio 173 tys. i 72 tys. Zob.: K. Nowakowska, Narasta 
niechęć Polaków do Ukraińców. „Instytucje życia publicznego stygmatyzują Ukraińców”, http:// 
prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/1115981,narasta-niechec-polakow-do-ukraincow-instytucje-zycia-pu-
blicznego-stygmatyzuja-ukraincow.html, [dostęp: 16.05.2018]. 

24 H. Flam, B. Beauzamy, Przemoc symboliczna, „Kultura i Społeczeństwo” 2006, nr 1-2, s. 179-198. 
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liczby przypadków przemocy (fizycznej i symbolicznej) wobec migrantów oraz mniej-

szości ukraińskiej. W opinii imigrantów Polacy mają skłonność do pokazywania swojej 

wyższości. W ten sposób realizowana jest jedna z funkcji stereotypów, na którą zwraca 

uwagę Małgorzata Budyta-Budzyńska25, mianowicie racjonalizacja uprzedzeń i uspra-

wiedliwianie dyskryminacji oraz określanie warunków równowagi społecznej. 

Dyskryminacja może mieć też charakter trwały i systemowy (strukturalny). Najbar-

dziej wyrazista – w wypowiedziach badanych – jest ta dotycząca zatrudnienia. Imi-

granci podkreślali, że na rynku pracy są tylko pewne sektory, które są „przeznaczone” 

dla przybyszów. Dobrze opłacane zawody stanowią niewielki odsetek wśród wszyst-

kich pracujących imigrantów, a zdecydowana większość przybyszów to robotnicy 

i osoby wykonujące proste prace (zob. Raport Obywatele Ukrainy pracujący w Polsce 

– raport z badania, Departament Statystyki NBP). W opinii imigrantów pracodawcy 

niechętnie zatrudniają imigrantów na wyższe stanowiska. Przeciętny Ukrainiec to dla 

Polaka człowiek bezrobotny, gotowy na ciężką, mało płatną pracę, handlarz lub prosty-

tutka, czyli członkowie grup, które odbierane są negatywnie. 

ZAKOŃCZENIE 

Niniejsze badania wskazują, że imigranci są świadomi funkcjonowania negatyw-

nych stereotypów na ich temat. Z perspektywy socjologicznej ma to niebagatelne zna-

czenie. Skoro jednostkowa jaźń kształtuje się jako jaźń odzwierciedlona, to ważne jest 

dla jednostki, jak postrzegają ją inni aktorzy życia społecznego. 

Utrwalanie negatywnych stereotypów powoduje, że z perspektywy migranta wcho-

dzenie w obce społeczeństwo może być procesem niezwykle trudnym i bolesnym. Ste-

reotypy powodują wycofanie się z kontaktów społecznych z przyjmującymi, unikanie 

ich; przebywanie z nimi może wiązać się z osobistym dyskomfortem. Jeżeli imigrant 

w momencie przyjazdu do nowego kraju spotyka się – wskutek stereotypów – z nega-

tywnymi postawami lub zachowaniami członków społeczeństwa przyjmującego, wów-

czas może mieć skłonność do izolacji, zamykania się w kręgu rodaków. Uprzedzenia, 

które karmią się negatywnymi stereotypami rodzą w jednostkach poczucie niepewności, 

lęku o przyszłość, refleksję nad tym, czy zostać, czy może jednak wyjechać i wędrować 

dalej? 

Niechęć przyjmujących do przybyszów utrwala stereotypy, wzmaga i intensyfikuje 

wzajemne uprzedzenia i wrogie nastawienie, co prowadzić może do działań niezgod-

nych z prawem np. niszczone są miejsca pamięci, kultu (w szczególności na pograni-

czach), dochodzi do przemocy fizycznej i psychicznej (pobicia, znieważanie, mowa nie-

nawiści). W sferze publicznej negatywne stereotypy i związane z nimi uprzedzenia 

(a tym bardziej dyskryminacja) utrudniają proces integracji. Przejawem tego jest 

                                                        
25 M. Budyta-Budzyńska, Socjologia narodu i konfliktów etnicznych, Warszawa 2010, s. 113. 
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choćby zaniechanie wspólnych przedsięwzięć i działań, identyfikacja imigranta z kra-

jem przyjmującym jest wówczas niewielka, przybysze nie poznają, a tym bardziej nie 

kultywują poznanych zwyczajów, świąt, nie interesuje ich zastana kultura i uczestnic-

two w niej, nie internalizują zastanych wartości, a obcy znaczy tyle co wrogi. 
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Stereotypes of the Ukrainians functioning in Poland 

Abstract 

Stereotypes make the world more specific and understandable, but abstract and folded notions 
undergo simplifications. Complicated social reality is bringing down to unambiguous, indisputa-
ble and understandable facts. The present article is an attempt to reconstruction of stereotypes 
about Ukrainians living in Poland. However, the author is not interested in the stereotypes that 
Poles have about Ukrainians. The adopted research perspective is based on the analysis of inte-
rviews with citizens of Ukraine. The research question of the article is: What stereotypes about 
Ukrainians in Poland are noticed by the arrivals. 

Key words: stereotypes, prejudices, discrimination, foreigners, immigrants from Ukraine 
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Streszczenie 

Celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie wizerunku Ukraińca w kontekście zarówno ru-
chów migracyjnych w Europie, jak i konfliktu zbrojnego na Ukrainie z perspektywy trzech tygo-
dników opinii: „Do Rzeczy”, „Newsweek Polska” i „Tygodnik Powszechny”. Cezury czasowe obej-
mują okres od maja 2014 roku do 31 grudnia 2016 roku. Pierwsza cezura czasowa podyktowana 
jest bezpośrednio wybuchem konfliktu zbrojnego na wschodzie Ukrainy, druga wynika ze stagna-
cji działań wojennych. Obraz Ukraińców współcześnie przebywających w Polsce przeanalizowano 
w oparciu o następujący klucz kategoryzacyjny: uchodźca wewnętrzny, uchodźca, imigrant. 

Słowa kluczowe: imigrant, imigrant zarobkowy, uchodźca, uchodźca wewnętrzny, tygodniki opiniotwórcze 

WSTĘP 

Celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie wizerunku Ukraińców w kontek-

ście zarówno ruchów migracyjnych w Europie, jak i konfliktu zbrojnego na Ukrainie 

z perspektywy trzech tygodników opinii: „Do Rzeczy”, „Newsweek Polska” i „Tygo-

dnik Powszechny”. Zasadność badania zawartości przekazów medialnych wynika ze 

stale rosnącego znaczenia roli mediów w życiu jednostki i społeczeństwa. Media od-

działują na wiedzę, postawy i zachowania społeczne, emocje, a także na wizerunek jed-

nostek. Współcześni badacze wskazują na wszechobecność mediów w otaczającej rze-

czywistości, które stają się podstawowym źródłem wiedzy o świecie i społeczeństwie. 



Renata Rozbicka 

 

 44 

Stąd też coraz częściej w odbiorze społecznym funkcjonują tylko te wydarzenia, zjawi-

ska, czy problemy, które podejmowane są w przestrzeni medialnej1. Celowo do analizy 

wizerunku Ukraińców mieszkających w Polsce jako materiał empiryczny wybrano pra-

sowe publikacje dziennikarskie „Do Rzeczy”, „Polityki” i „Tygodnika Powszechnego”. 

Pomimo systematycznie odnotowywanego spadku czytelnictwa prasy, zwłaszcza trady-

cyjnej i rosnącej liczbie użytkowników nowych mediów, jest ona nadal traktowana jako 

najbardziej prestiżowy środek masowego przekazu, stanowiący inspirację dla radia, te-

lewizji i dziennikarstwa interentowego. Periodyki te, pomimo podobnej pozycji w kra-

jowym systemie prasowym – są to tygodniki opiniotwórcze – zasadniczo się różnią za-

równo pod względem proweniencji politycznych, profilu czytelnika jak liczby odbior-

ców. Największy zasięg oddziaływania prezentuje „Newsweek Polska”, uwzględniając 

zarówno średni jednorazowy nakład, jak i rozpowszechnianie płatne, kolejne miejsca 

zajmują odpowiednio: „Do Rzeczy” i „Tygodnik Powszechny” (por. rys. 1). 
 

 

Rys. 1. Rozpowszechnianie płatne tygodników opiniotwórczych „Do Rzeczy”, „Newsweek Polska” i „Tygodnik 
Powszechny” w latach 2014-20162 
Źródło: Związek Kontroli Dystrybucji Prasy. 

Najkrócej na polskim rynku prasowym ukazuje się tygodnik „Do Rzeczy”, który 

określany jest jako konserwatywno-liberalny. Sama redakcja zaznacza, że odwołuje się 

do tradycji chrześcijańskich, ale jednocześnie wspiera wolność gospodarczą. Pierwszy 

                                                        
1 R. Klepka, Analiza zawartości mediów: dlaczego i do czego można ją wykorzystać w nauce o bezpieczeń-

stwie i politologii, „Studia de Securitate et Educatione Civili” 2016, s. 33-34. 
2 Rysunek 1 uwzględnia jedynie dane dotyczące rozpowszechniania płatnego, ponieważ w większym stop-

niu odzwierciedlają zasięg oddziaływania na czytelników. 
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numer tego czasopisma ukazał się 25 stycznia 2013 roku. Funkcję redaktora naczelnego 

nieprzerwanie pełni Paweł Lisicki. Trzon redakcji stanowią publicyści reprezentujący 

poglądy prawicowe. Wydawcą tygodnika jest spółka z o.o. Orle Pióro, której inwesto-

rem strategicznym jest PMPG Polskie Media. Odmienną proweniencję polityczną – 

centro-lewicową – prezentuje „Newsweek Polska”, klasyfikowany jednocześnie jako 

tygodnik społeczno-polityczny. Pierwszy numer tego periodyku ukazał się 3 września 

2001 roku. Jest to jedna z ośmiu wersji nieanglojęzycznych, wydawana przez spółkę 

niemiecką Ringier Axel Springer na licencji Newsweek Inc. Od stycznia 2012 roku 

funkcję redaktora naczelnego pełni Tomasz Lis. Pismo klasyfikowane jest jako lewi-

cowo-liberalne. Tytuł ten koncentruje swoją uwagę na bieżących wydarzeniach poli-

tycznych, zwłaszcza w odniesieniu do polityki krajowej. W każdym numerze pojawiają 

się również publikacje z zakresu nauki i problematyki społecznej. W strukturę pisma 

wpisała się także rubryka Kultura, w której publikowane są wywiady i recenzje sztuk 

teatralnych, albumów muzycznych i książek. Większość czytelników „Newsweeka” 

stanowią osoby w wieku 20-44 lata, legitymujący się wykształceniem wyższym lub 

średnim, aktywni zawodowo. Czasopismem o najdłuższych tradycjach wydawniczych 

jest „Tygodnik Powszechny”, periodyk katolicki o tematyce społeczno-kulturalnej, re-

prezentujący ekumeniczny nurt polskiego katolicyzmu. Pierwszy numer ukazał się 24 

marca 1945 roku w Krakowie. Założycielem tygodnika był kard. Adam Sapiecha. Z pi-

smem związani byli m.in.: kard. Karol Wojtyła, Władysław Bartoszewski, Stanisław 

Lem, Leszek Kołakowski, Zbigniew Herbert. Obecnie funkcję redaktora naczelnego 

pełni Piotr Mucharski, a wydawcą pisma jest spółka z o.o. Tygodnik Powszechny. 

Na potrzeby badań skonstruowano następujące hipotezy, które w trakcie analizy zo-

staną uwiarygodnione lub sfalsyfikowane: 

1. Pozytywny wizerunek Ukraińca kreują periodyki: „Newsweek Polska” i „Tygo-

dnik Powszechny”; czasopismo „Do Rzeczy” reprezentuje krytyczny stosunek do 

imigrantów i uchodźców z Ukrainy z racji konserwatywnych poglądów redakcji. 

W odniesieniu do dwóch pierwszych tygodników autorami publikacji byli m.in. 

dziennikarze, specjalizujący się w problematyce wschodniej, wielokrotnie nagra-

dzani za teksty poświęcone krajom położonym za naszą wschodnią granicą. 

2. Czasopisma „Newsweek Polska” i „Tygodnik Powszechny” prezentują obraz 

Ukraińców koncentrując się na bieżącej sytuacji politycznej i gospodarczej, abs-

trahują od kontekstu historycznego; kontekst historyczny dominuje w prezento-

waniu społeczeństwa ukraińskiego w tygodniku „Do Rzeczy”, z którym współ-

pracują historycy Instytutu Pamięci Narodowej. 

3. Wszystkie zaprezentowane tytuły prasowe przybliżając problem uchodźców 

i imigrantów z Ukrainy uwzględniają następujące zmienne zależne: aneksja 

Krymu, wojna na wschodzie Ukrainy, problem migracyjny w Europie, sytuacja 

gospodarcza i polityczna w Polsce i na Ukrainie. 

Wykorzystano następujące metody badań: analizę ilościową i analizę jakościową. 

Techniką badawczą wykorzystaną do opisu, klasyfikacji i interpretacji przekazu jest 
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analiza zawartości. Cezury czasowe obejmują okres od maja do 2014 roku do 31 grud-

nia 2016 roku. Pierwsza cezura podyktowana jest bezpośrednio wybuchem konfliktu 

zbrojnego na wschodzie Ukrainy, druga wynika ze stagnacji działań wojennych. W ba-

daniach ilościowych zastosowano próbę systematyczną, która objęła wszystkie numery 

rzeczonych tygodników z tego okresu, łącznie 408 numerów. Podczas badań wyodręb-

niono 36 jednostek analizy, które należy rozumieć jako pojedyncze publikacje prasowe. 

Największa liczba tekstów odnosząca się do interesującego zagadnienia przypada na 

rok 2015 (por. rys. 2). Wynika to z faktu, że 2014 roku miała miejsce aneksja Krymu 

i rozpoczął się konflikt zbrojny na wschodzie Ukrainy w obwodach donieckim i ługań-

skim, dlatego też uwaga mediów skoncentrowana była na relacjonowaniu tych wyda-

rzeń. Dopiero w 2015 roku w prasie rozpoczęto debatę na temat skutków tych zdarzeń, 

do których niewątpliwie należy wzrost przybywających na terytorium Polski obywateli 

Ukrainy. 

 

Rys. 2. Liczba publikacji prasowych uwzględniająca wizerunek Ukraińca w tygodnikach „Do Rzeczy”, „New-
sweek Polska” i „Tygodnik Powszechny” w latach 2014-2016 
Źródło: opracowanie własne. 

Należy jednoznacznie stwierdzić, że zaprezentowane powyżej dane jednoznacznie 

wskazują, że zagadnienia związane z problemem ukraińskich uchodźców ubiegających 

się o azyl w Polsce, czy też zjawiskiem masowej imigracji Ukraińców do Polski trakto-

wane były marginalnie i ustępowały kryzysowi migracyjnemu w Europie. 
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W celu usystematyzowania materiału źródłowego opracowano następujące katego-

rie analityczne: uchodźca wewnętrzny3, uchodźca4, imigrant5. 

                                                        
3 Za uchodźcę wewnętrznego uznaje się osobę, która została zmuszona do opuszczenia miejsca zamieszka-

nia, z tych samych powodów co uchodźca, ale nie przekracza granicy państwowej. Zgodnie z konwencją 
genewską osoby te nie podlegają prawu o uchodźctwie, por. Konwencja dotycząca statusu uchodźców 
sporządzona w Genewie dnia 28 lipca 1951 r. (Dz. U. z dnia 20 grudnia 1991 r.), https://amne-
sty.org.pl/wp-content/uploads/2016/04/Konwencja_Dotyczaca_Uchodzcow.pdf [dostęp: 05.01.2018]. 

4 W Polsce status uchodźcy regulują następujące akty prawne: Konwencja genewska z 1951 roku, która 

wprowadza nakaz traktowania uznanych uchodźców tak samo jak obywateli państwa przyjmującego 
w kwestii dostępu do systemu pomocy socjalnej. Druga ważna zasada to zakaz karania uchodźców za to, 
że w drodze do państwa przyjmującego zmuszeni byli nielegalnie przekroczyć jego granicę; Protokół 

nowojorski – W 1967 r. państwa–strony konwencji zdecydowały się znieść ograniczenia geograficzne 
i czasowe, i przyjąć, że odtąd status uchodźcy będzie mogła uzyskać każda osoba, która opuściła swój 
kraj z obawy przed prześladowaniami, niezależnie od tego, kiedy wystąpiła taka sytuacja. Polska przystą-
piła do Konwencji genewskiej i Protokołu nowojorskiego w 1991 roku; Konstytucja Rzeczypospolitej 

Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku. W art. 56 wskazane jest, że cudzoziemcy uciekający przed prze-

śladowaniem mogą ubiegać się o przyznanie statusu uchodźcy. Konstytucja odsyła do ustawy oraz umów 
międzynarodowych (Konwencji genewskiej), które regulują procedurę przyznawania ochrony międzyna-
rodowej; Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 26 czerwca 2013 r. nr 

604/2013 w sprawie ustanowienia kryteriów i mechanizmów ustalania państwa członkowskiego od-

powiedzialnego za rozpatrzenie wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej złożonego w jed-
nym z państw członkowskich przez obywatela państwa trzeciego lub bezpaństwowca. Dzięki temu 
dokumentowi można ustalić, który kraj unijny powinien rozpatrzyć wniosek cudzoziemca i ewentualnie, 
w razie uzasadnionej potrzeby, udzielić mu ochrony międzynarodowej; Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 

r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Jest to najważniej-
szy i najbardziej szczegółowy akt prawny dotyczący uchodźców. Ustawa o udzielaniu cudzoziemcom 
ochrony wskazuje przesłanki nadania statusu uchodźcy i udzielenia ochrony uzupełniającej, wdrażając 
i uszczegóławiając w tym zakresie Konwencję genewską i unijne dyrektywy azylowe. Ustawa opisuje 
także zasady i przebieg postępowania w sprawie udzielenia ochrony międzynarodowej, wskazuje organy 
administracji właściwe dla tej kategorii spraw oraz rodzaje decyzji, które mogą zapadać w takich postę-
powaniach. Ponadto w ustawie zostały uregulowane kwestie formy i trybu przyznawania pomocy socjal-
nej, przewidzianej dla osób ubiegających się o udzielenie ochrony międzynarodowej oraz przesłanki i za-

sady stosowania wobec wnioskodawców detencji, czyli przymusowego umieszczenia w zamkniętym 
ośrodku; Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach. Ustawa ta jest ważna dla osób ubiegają-
cych się o udzielenie ochrony międzynarodowej z tego powodu, że to jej przepisy nakładają obowiązek 
opuszczenia Polski na wnioskodawców, którym odmówiono ochrony. Również w tej ustawie zostały 
określone przesłanki udzielenia zgody na pobyt ze względów humanitarnych – polskiej krajowej formy 
ochrony, której uzyskanie oznacza prawo nieuznanego uchodźcy do pozostania w naszym kraju (nie jest 
wówczas wydawana decyzja deportacyjna); Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Admi-

nistracji z dnia 19 lutego 2016 r. w sprawie wysokości pomocy dla cudzoziemców ubiegających się 
o udzielenie ochrony międzynarodowej. Rozporządzenie to reguluje kwestie pomocy socjalnej dla cu-

dzoziemców oczekujących na wydanie decyzji w sprawie udzielenia ochrony międzynarodowej: jej 
formę, wysokość, procedurę udzielania, Akty i regulacje prawne, http://uchodzcy.info/infos/akty-i-regu-
lacje-prawne [dostęp: 05.01.2018]. 

5 Imigrant jest to osoba, która opuszcza swój kraj po to by poprawić swoją jakość życia, w celu znalezienia 
lepszej pracy, szkoły lub dołączyć do członków rodziny. Podstawowym aktem prawnym ustanawiającym 
zasady legalizacji pobytu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest ustawa z dnia 12 
grudnia 2013 roku o cudzoziemcach. Natomiast w stosunku do obywateli Unii Europejskiej stosuje się 
przepisy ustawy z dnia 14 lipca 2006 roku o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie 
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1. UCHODŹCY WEWNĘTRZNI 

Kwestia związana ze zjawiskiem uchodźctwa wewnętrznego na Ukrainie pojawiła 

się najwcześniej w „Tygodniku Powszechnym” 8 czerwca 2014 roku. Publicyści pod-

kreślali, że z miejsc objętych wojną w pierwszej kolejności wywożono dzieci, na któ-

rych działania wojenne odcisnęły ogromne piętno. Dzieci w wieku przedszkolnym 

i wczesnoszkolnym rozmawiały o polityce, zabitych i wystrzałach6. Publicyści „Tygo-

dnika Powszechnego” zwracali uwagę na trudne położenie uchodźców wewnętrznych 

na Ukrainie, których ciężka sytuacja, także materialna zmuszała do szukania pomocy 

poza granicami własnego kraju. Opisano przypadek Dmytra, mieszkańca Doniecka, 

który w obliczu walk opuścił miasto i w listopadzie 2014 roku uciekł do Dniepropie-

trowska. Podkreślał, że wówczas były tam już tysiące uchodźców, którzy szukali miesz-

kania i pracy. Instytucje państwowe nie były w stanie udzielić im pomocy. Krytyko-

wano również pomoc finansową gwarantowaną przez państwo ukraińskie, która wyno-

siła 442 hrywny miesięcznie, czyli równowartość 70 zł. Rozmówcy „Tygodnika Po-

wszechnego” z dezaprobatą odnosili się do warunków panujących w ośrodkach dla 

uchodźców. „[…] Próbowałam żyć o ośrodku dla uchodźców w Kramatorsku. To było 

jak więzienie. W jednym pokoju mieszkało nas siedem matek i dziesięcioro maleńkich 

dzieci. Dzieci ciągle chorowały. Gdy w końcu mój dwuletni synek złapał ciężkie zapa-

lenie oskrzeli, powiedziałam stop. Pojechaliśmy szukać pomocy gdzie indziej […]”7. 

Pomimo przyjętej przez Ukrainę w październiku 2014 roku ustawy zapewniającej tym-

czasowe lokum wszystkim, którzy uciekli z obszarów objętych konfliktem zbrojnym, 

władze lokalne nie były w stanie wywiązać się z tych zobowiązań. W ocenie Moniki 

Andruszewskiej, autorki przytoczonego tu artykułu, Ukraina nie poradziła sobie z falą 

wewnętrznych uchodźców, których liczba przewyższyła rozmiar zjawiska imigracji 

w całej Unii Europejskiej. Sygnalizowano, że problem migracji wewnętrznych nie do-

tyczył tylko uciekinierów ze wschodniej Ukrainy, ale także zajętego przez Rosjan 

Krymu. Cytowany przez „Tygodnik Powszechny” Andrij Waszkowycz – prezes Cari-

tasu Ukrainy – sytuację uchodźców wewnętrznych na Ukrainie określał mianem „naj-

większego kryzysu humanitarnego od czasów II wojny światowej”. Liczbę osób opusz-

czających tereny objęte wojną i szukających schronienia w innych częściach kraju, sza-

cował na ponad półtora miliona. Kolejne kilkaset tysięcy wyjechało z kraju na Zachód 

i nie było zazwyczaj zainteresowanych składaniem wniosków o azyl, zazwyczaj podej-

mując pracę i rozpoczynając nowe życie8. 

                                                        
oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich ro-
dzin. 

6 M. Nocuń, Śmierć idzie z Rosji, „Tygodnik Powszechny” 2014, nr 23, s. 43. 
7 M. Andruszewska, Licz na dobroć i szczęście, „Tygodnik Powszechny” 2016, nr 17, s. 48. 
8 M. Andruszewska, Czas, by zmartwychwstać, „Tygodnik Powszechny” 2015, nr 33, s. 40-41. 
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Publicyści „Tygodnika Powszechnego” zwracali uwagę na jeszcze inny aspekt – dra-

matyczną sytuację w szpitalach na terenach objętych konfliktem zbrojnym. Informo-

wano czytelników, że nawet bez względu na natężenie działań wojennych liczba osób 

hospitalizowanych stale wzrastała, dotyczyło to zwłaszcza ludzi starszych porzuconych 

przez rodziny i niemających środków na utrzymanie. Dlatego też na łamach tygodnika 

publikowano apele stowarzyszeń organizujących pomoc finansową i rzeczową dla szpi-

tali ukraińskich9. Wizerunek uchodźców wewnętrznych nakreślili Marta Jaroszewicz 

i Wojciech Konończuk wskazując w pierwszej kolejności na kryterium wiekowe: „59 

proc. to emeryci, 13 proc. dzieci, 24 proc. ludzie w wieku produkcyjnym”. Publicyści 

zwracali uwagę, że państwo gwarantowało zapomogi i dodatki socjalne na dzieci, jed-

nakże świadczenia finansowe dla dorosłych wypłacane były przez kilka miesięcy, po-

nieważ rządzący zakładali, że jest to wystarczający okres na znalezienie zatrudnienia. 

Największy ciężar zapewnienia opieki przesiedleńcom dotyczył władz lokalnych, które 

zobligowane były do zabezpieczenia miejsc w szkołach i szpitalach. W większości pu-

blikacji zamieszczonych na łamach „Tygodnika Powszechnego” podkreślano, że pań-

stwu ukraińskiemu udało się uniknąć klęski humanitarnej, dzięki organizacji i ogrom-

nemu zaangażowaniu ukraińskiego społeczeństwa obywatelskiego10 oraz często wolon-

tariuszy z Polski11. 

Natomiast w tygodniku „Newsweek Polska” przedstawiono stosunek mieszkańców 

zachodniej i centralnej Ukrainy względem uchodźców wewnętrznych. Przywołano 

przykład mieszkańców jednego z osiedli Kijowa – Trojeszczyny, którzy przygotowy-

wali noclegi dla przybyszów ze wschodu. Mieszkania dzielono na wieloosobowe sy-

pialnie, w których wynajmowano pojedyncze łóżka. Michał Kacewicz, zauważył, że 

starsi mieszkańcy tego osiedla, nie byli pozytywnie nastawienie do przesiedleńców – 

„od kiedy pojawiła się ta dzicz, wzrosła liczba kradzieży. Ale najgorsze jest to, że przy-

jeżdżają do nas, ale cały czas w głowach mają Rosję i gardzą Ukrainą”12. 

Michał Kacewicz zwrócił również uwagę na różnice pomiędzy mieszkańcami 

wschodniej i zachodniej Ukrainy. Publicysta ten, zauważył, że bardzo często uchodźcy 

wewnętrzni przybywający na zachodnią Ukrainę, a zwłaszcza do Lwowa, mieli szansę 

na zerwanie ze stereotypowym postrzeganiem tej części kraju, którą prezentowano jako 

biedną, zamieszkałą przez banderowców, gdzie nie wolno było mówić po rosyjsku. Za-

mieszkanie w tej części Ukrainy przez znaczny odsetek przybyszów z Donbasu, stwa-

rzał większą szansę na asymilację13. Tożsamy pogląd na łamach „Tygodnika Powszech-

nego” promował Ziemowit Szczerek, przybliżając postać uciekiniera z Donieckiej Re-

publiki Ludowej, który czuł się Ukraińcem. „Kocham Donbas – mówi Czupa. – Jest 

moją ojczyzną, tęsknię za nim. Ale Lwów to jednak co innego. Czasem mi się wydaje, 

                                                        
9 M. Andruszewska, Pomoc dla Swatowa, „Tygodnik Powszechny” 2015, nr 41, s. 38-39. 
10 M. Jaroszewicz, W. Konończuk, Wypędzeni z Donbasu, „Tygodnik Powszechny” 2015, nr 44, s. 46-47. 
11 O. Pięciak, Polski raport o rosyjskich zbrodniach, „Tygodnik Powszechny” 2016, nr 1, s. 51. 
12 M. Kacewicz, Blokowisko Ukraina, „Newsweek Polska” 2015, nr 25, s. 53. 
13 M. Kacewicz, Wiatr zmian wieje ze Lwowa, „Newsweek Polska” 2014, nr 45, s. 48-49. 
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że to dopiero od Lwowa zaczyna się ta prawdziwa Europa. Gdy po ucieczce z Doniecka 

dotarłem tu, z radości upiłem się do nieprzytomności. Do nowej roboty na kacu posze-

dłem”14. 

2. UCHODŹCY 

W analizowanych tygodnikach podjęto również kwestię związaną z ubieganiem się 

Ukraińców o status uchodźcy w Polsce. Zjawisko to nasiliło się w marcu 2014 roku, 

bezpośrednio po aneksji Krymu przez Rosję. Przez kilka miesięcy do Urzędu ds. Cu-

dzoziemców wpłynęło blisko 1500 wniosków15, dwukrotnie więcej niż w pierwszej de-

kadzie XXI wieku. Kuba Benedyczak analizujący to zjawisko na łamach „Tygodnika 

Powszechnego”, zauważył, że pomimo deklaracji ministra Bartłomieja Sienkiewicza 

i premiera Donalda Tuska, że Polska jest w stanie przyjąć rannych i uchodźców, do 

września 2014 roku nie wydano ani jednej pozytywnej decyzji. Przywołany w artykule 

Dyrektor Urzędu ds. Cudzoziemców Rafał Rogala wyjaśniał, że procedura przyznawa-

nia statusu uchodźcy oparta jest na Konwencji Genewskiej, która zezwala na nadanie 

takiego statusu, ale tylko wówczas jeżeli osoba zagrożona nie jest w stanie uzyskać po-

mocy swojego państwa16. 

W tygodniku „Do Rzeczy” w odniesieniu do wzrostu zainteresowania obywateli 

Ukrainy uzyskaniem statusu uchodźcy w Polsce, koncentrowano się głównie na zagro-

żeniu epidemiologicznym ze strony Ukraińców. Wskazywano, że jeszcze przed wybu-

chem konfliktu zbrojnego na wschodzie Ukrainy, ponad pół miliona Ukraińców było 

nosicielami wirusa HIV. Cytowani przez Katarzynę Pinkosz przedstawiciele Urzędu ds. 

Cudzoziemców i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji podkreślali, że 

wszystkie osoby zgłaszające się po raz pierwszy z wnioskiem o objęcie pomocą socjalną 

„przechodzą przez tzw. filtr epidemiologiczny”, który obejmuje diagnostykę gruźlicy 

i innych chorób zakaźnych, wenerycznych oraz pasożytniczych17. 

Interesującej analizy odnoszącej się do statusu Ukraińców przebywających w Polsce 

dokonał Wojciech Pięciak na łamach „Tygodnika Powszechnego”. Publicysta ten zwró-

cił uwagę na problem w interpretacji pojęcia „uchodźca”, „imigrant”, a czasami nawet 

„turysta”. Wskazywał, że problemy we właściwym posługiwaniem się tymi pojęciami 

                                                        
14 Z. Szczerek, Nieznośna Europejskość, „Tygodnik Powszechny” 2015, nr 44, s. 50-52. 
15 Mankamentem analizowanych publikacji prasowych jest niezgodność cytowanych danych statystycz-

nych. Rozbieżności te nie wynikają tylko pomiędzy analizowanymi periodykami, ale również w odnie-

sieniu do publicystów tego samego tygodnika. Dodatkowo interpretację danych uniemożliwia brak in-
formacji na temat terminu ich ogłoszenia. Z danych opublikowane przez Urząd do Spraw Cudzoziemców 
wynika, że liczba wniosków o ochronę międzynarodową złożoną przez obywateli Ukrainy przedstawiała 
się następująco: 2014 r. – 2318, 2015 r. – 2305, 2016 r. – 1229. Por. Raport na temat obywateli Ukrainy, 
stan na 26 marca 2017 roku, https://udsc.gov.pl/wp-content/uploads/2014/12/Ukraina-26.03.2017.pdf 
[dostęp: 05.01.2018]. 

16 K. Benedyczak, Ukraiński exodus i polska gościnność, „Tygodnik Powszechny” 2014, nr 37, s. 48-49. 
17 K. Pinkosz, Ze Wschodu idzie epidemia?, „Do Rzeczy” 2014, nr 41, s. 88-89. 
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mają nie tylko przeciętni obywatele, ale również czołowi polscy politycy. Odniósł się 

tym samym do przemówienia premier Beaty Szydło, która w Parlamencie Europejskim 

oznajmiła, że Polska przyjęła już milion uchodźców z Ukrainy, a de facto tylko dwie 

osoby uzyskały zgodę na azyl18. Zdaniem cytowanego tu publicysty, status uchodźcy 

Ukraińcom chcącym zalegalizować swój pobyt w Polsce nie jest potrzebny, wystarczy 

uzyskanie prawa do czasowego lub stałego pobytu, lub na podstawie wizy. Ukraińcy 

starając się o pobyt w Polsce mają możliwość korzystać z pomocy rodziny, rodaków, 

którzy nad Wisłą już usankcjonowali swój pobyt, czy też legalnego pośrednika działa-

jącego zarówno po stronie ukraińskiej, jak i polskiej19. Publicysta jednoznacznie stwier-

dza, że milion Ukraińców przebywających w Polsce nie należy nazywać uchodźcami, 

z dwóch powodów: formalnie nimi nie są oraz nie chcą być za takich uważani. Zwłasz-

cza po rabunkowym i seksualnym ataku na kobiety w Kolonii z udziałem uchodźców, 

określenie to ma znaczenie pejoratywne, często przypisywane osobom, które oczekują 

pomocy finansowej i mają postawę roszczeniową20. 

Problem imigracji i uchodźctwa często gościł na łamach analizowanych tygodników, 

jednak częściej w odniesieniu do przybyszy z Syrii niż Ukraińców. W „Tygodniku Po-

wszechnym” sygnalizowano, że Polska przez wiele lat nie miała jasno określonej poli-

tyki migracyjnej i naśladowała jedynie rozwiązania unijne. Przywoływani przez perio-

dyk eksperci w zakresie demografii i socjologii wskazywali na powiększającą się lukę 

pokoleniową na rynku pracy, której nie uda się zlikwidować w sposób naturalny. Od-

niesiono się do raportu Imigranci pilnie potrzebni, przygotowanego przez prof. Kry-

stynę Iglicką-Okólską, w którym autorka stwierdziła, że do 2060 roku do Polski po-

winno przybyć ponad 5 milionów imigrantów, aby zapełnić miejsca pracy. Postulowano 

stworzenie strategii integracji, zwłaszcza względem narodów bliskich kulturowo21. 

W opinii publicystów, przyczyną znacznego wzrostu liczby Ukraińców przybywa-

jących na terytorium Polski w celach zarobkowych była nie tylko wojna na wschodzie 

                                                        
18 Z danych zawartych w Raporcie Na Temat Obywateli Ukrainy z dnia 26 marca 2017 roku wynika, że 

w 2014 roku rozpatrzono negatywnie wszystkie wnioski o objęcie ochroną międzynarodową, w 2015 
dwóm osobom status uchodźcy przyznała Rada ds. uchodźców, w 2016 pozytywnie zaopiniowano 32 
podania, w tym 16 decyzji podjął szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców i 16 Rada do spraw Cudzoziem-
ców, por. Raport na temat obywateli Ukrainy, stan na 26 marca 2017 roku, op. cit. 

19 W „Tygodniku Powszechnym” zamieszczono rozmowę z autorami raportu Instytutu Spraw Publicznych 
na temat społecznego zaangażowania Ukraińców w Polsce i Niemczech. Raport obejmuje wnioski z 88 
wywiadów przeprowadzonych w Polsce i Niemczech i miał na celu sprawdzenie, w jakim stopniu Ukra-
ińcy angażują się na rzecz swojego kraju przebywając za granicą i jaki wpływ na to zaangażowanie miały 
Euromajdan oraz wojna. Większość Ukraińców zaangażowanych w pomoc swoim rodakom przybyła do 

Polski już w XXI wieku, zwłaszcza po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej. Początkowo koncentro-
wano się na krzewieniu kultury ukraińskiej i wsparciu nowo przybyłych imigrantów. Zdaniem autorów 
raportu, po wybuchu rewolucji godności, aneksji Krymu, czy walk na wschodzie Ukrainy, społeczeństwo 
obywatelskie przejęło na siebie rolę państwa wspierając finansowo wojsko, czy rodziny żołnierzy, por. 
Ł. Wenerski, A. Korniychuk, P. Wilczyński, Tu też jest Ukraina, „Tygodnik Powszechny” 2016, nr 23, 
s. 12. 

20 W. Pięciak, Ukraińcy w Polsce, „Tygodnik Powszechny” 2016, nr 5, s. 5-6. 
21 A. Goc, M. Żyła, Gra w migrantów, „Tygodnik Powszechny” 2015, nr 29, s. 23. 
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Ukrainy, ale przede wszystkim kryzys gospodarczy na Ukrainie. Najdotkliwszym jego 

przejawem było załamanie się kursu hrywny, który spowodował znaczący wzrost cen, 

przy jednoczesnym spadku wysokości wynagrodzeń. Zdaniem Jacka Przybylskiego 

więcej od ukraińskich robotników zarabiają pracownicy takich krajów Trzeciego Świata 

jak: Bangladesz, Ghana i Zambia22. Wojciech Konończuk na łamach „Tygodnika Po-

wszechnego” wyjaśniał, że przyczyną destabilizacji ekonomicznej na Ukrainie był nie 

tylko konflikt na wschodzie kraju, w najbardziej uprzemysłowionym regionie, ale także 

odpływ kapitału zagranicznego. Zdaniem tego publicysty większe znaczenie w odnie-

sieniu do genezy kryzysu ekonomicznego miały lata zaniedbań, brak gruntownych re-

form we wszelkich kluczowych sektorach, oraz zarządzanie krajem przez nieodpowie-

dzialne elity polityczne23. W tygodniku „Do Rzeczy” przytoczono raport agencji Blo-

omberga, w którym Ukraina uplasowała się wśród czterech najgorszych gospodarek 

świata, tuż za Wenezuelą, Argentyną i Republiką Południowej Afryki24. Dlatego też 

Polska postrzegana była przez społeczeństwo ukraińskie jako państwo stabilne zarówno 

pod względem ekonomicznym, jak i politycznym25. Jak zauważali publicyści, w więk-

szości miast ukraińskich dostrzec można liczne ogłoszenia reklamujące legalną pracę 

w Polsce. Ponadto coraz większy odsetek Ukraińców przyznaje, że członkowie ich ro-

dzin już pracują nad Wisłą26. Ogromnym zainteresowaniu rynkiem pracy w Polsce 

świadczyła liczba wiz wydawanych Ukraińcom27. Ówczesny Minister Spraw Zagra-

nicznych – Grzegorz Schetyna w 2015 roku podkreślał, że Polska wydaje 800 tys. takich 

pozwoleń rocznie28. 

Andrzej Brzeziecki zwrócił uwagę na bardzo ważny aspekt wzrastającego wśród 

Ukraińców zainteresowania Zachodem. Już rewolucja godności na Ukrainie wskazy-

wała na wzrost nastrojów proeuropejskich wśród ukraińskiego społeczeństwa. Dlatego 

zdaniem tego publicysty Unia Europejska powinna wesprzeć ten kraj i pomóc mu stwo-

rzyć dobrobyt29. Ukraińcy wyrażali także żal do instytucji unijnych, które udzielały po-

mocy uchodźcom z Syrii, jednocześnie pozostawiając Ukraińców samym sobie. „[…] 

Ludzie mówią, że uchodźcy z Syrii dostają w Europie po kilkaset euro zasiłku na mie-

siąc. Nic dziwnego, że pół Afryki zwaliło się do Europy […]”30. 

                                                        
22 J. Przybylski, Ukraina bankrutuje, „Do Rzeczy” 2015, nr 10, s. 82-83. 
23 W. Konończuk, Ukraińskie być albo nie być, „Tygodnik Powszechny” 2015, nr 12, s. 43-44. 
24 T. Kwaśnicki, O Ukrainie realnie, „Do Rzeczy” 2015, nr 16, s. 61. 
25 M. Andruszewska, Czarne i czerwone, jak ziemia i krew, „Tygodnik Powszechny” 2015, nr 9, s. 38. 
26 W. Konończuk, Ukraińska wędrówka przez pustynię, „Tygodnik Powszechny” 2016, nr 37, s. 44. 
27 W analizowanym okresie liczba przyznanych wiz kształtuje się następująco: 2014 r. – 833 tys.; 2015 r. – 

924 tys.; 2016 r. – 1267 tys., por. A. Wawryniuk, Migracja Ukraińców do Polski w latach 2007-2016. 
Podstawy prawne, przejawy i skutki tego zjawiska, „Rocznik Nauk Prawnych” 2017, t. 27, nr 3, s. 115. 

28 G. Schetyna, P. Reszka, Między Putinem a Dżihadem, „Tygodnik Powszechny” 2015, nr 4, s. 20. 
29 A. Brzeziecki, Zachód wyobrażony, „Tygodnik Powszechny” 2015, nr 44, s. 57. 
30 Ibidem. 
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Znaczenie zjawiska nasilającej się imigracji zarobkowej Ukraińców do Polski, 

szczególnie dostrzegali publicyści „Tygodnika Powszechnego”. W analizowanym okre-

sie, trzykrotnie problematyka ukraińska pojawiała się jako temat tygodnia31. Na szcze-

gólną uwagę zasługują publikacje przedstawiające ewolucję postrzegania przybyszów 

z Ukrainy przez Polaków. Przemysław Wilczyński powołując się na wspomnienia mło-

dej Ukrainki, która już w 2000 roku przyjechała do Polski, podkreślał, że wówczas Po-

lacy w odniesieniu do przybyszów ze Wschodu, nie myśleli o nich w kategoriach naro-

dowościowych, np. Białorusinach, Rosjanach, czy Ukraińcach, raczej w kategoriach 

„radzieckiego człowieka”. Kolejny etap stereotypu, zwłaszcza w przypadku kobiet to 

pomoc domowa, bez względu na wykształcenie osoby ubiegającej się o pracę. Należy 

zgodzić się z wypowiadającą się na łamach analizowanego tu artykułu Victorią – stu-

dentką Uniwersytetu Warszawskiego, że negatywną rolę w utrwalaniu takiego obrazu 

Ukrainek poszukujących zatrudnienia odegrały media. Warto tu wspomnieć skanda-

liczną wypowiedź Kuby Wojewódzkiego i Michała Figurskiego na antenie Radia Eska 

Rock, którzy znieważyli Ukrainki. Stereotyp ten utrwalała także telewizja publiczna 

emitując serial Dziewczyny ze Lwowa32, obsadzając młode Ukrainki w roli sprzątaczek. 

W analizowanych publikacjach zwracano także uwagę, że wraz ze wzrostem liczby 

Ukraińców podejmujących pracę w Polsce, początkowo polscy pracownicy traktowali 

ich jako nieuczciwą konkurencję. Ukraińscy imigranci pracowali za niższe stawki, byli 

bardziej dyspozycyjni chętnie pracując także w weekendy, nawet 300 godzin w mie-

siącu. Początkowo głownie podejmowali zlecenia sezonowe. Mieszkali w nieludzkich 

warunkach – garażach, stajniach, do których wstawiano łóżka. Przywołany przez tygo-

dnik „Newsweek” Artur Satora – rzecznik Głównego Urzędu Statystycznego przekony-

wał na łamach periodyku, że sytuacja imigrantów zarobkowych na polskim rynku pracy 

będzie się stale poprawiać. Wynika to nie tylko z kryzysu demograficznego w Polsce, 

który spowodował, że na każdego emeryta musi pracować trzech zatrudnionych, ale 

także ze wzrostu liczby wysoko wykwalifikowanych specjalistów zza wschodniej gra-

nicy. Powagę sytuacji dostrzegła również profesor Elżbieta Mączyńska – przewodni-

cząca Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, która postulowała przekonywanie Po-

laków, aby wrócili do kraju, ale przede wszystkim otwieranie rynku pracy dla Białoru-

sinów, Rosjan i Ukraińców. Badaczka podkreślała jednocześnie konieczność uprosz-

czenia procedur związanych z zatrudnianiem cudzoziemców. W „Newsweek Polska” 

opublikowano także dane statystyczne oparte o szacunki Ministerstwa Rodziny, Pracy 

i Polityki Społecznej, z których wynikało, że w 2016 roku, w Polsce legalnie pracowało 

od 350 do 500 tys. Ukraińców. Zwracano jednocześnie uwagę na problemy z ustaleniem 

rzeczywistej liczby ukraińskich imigrantów zarobkowych, ze względu na istnienie sza-

rej strefy proponującej nielegalne zatrudnienie33. 

                                                        
31 Europa 28+, „Tygodnik Powszechny” 2015, nr 44; Temat tygodnika, „Tygodnik Powszechny” 2016, nr 

23, s. 12-18. 
32 P. Wilczyński, Ukraińcy w Polsce: fakty i mity, „Tygodnik Powszechny” 2016, nr 23, s. 10-12. 
33 W. Staszewski, Ukraiński wentyl bezpieczeństwa, „Newsweek Polska” 2016, nr 22, s. 46-48. 
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Dziennikarze pozytywnie oceniali wszelkie inicjatywy rządowe i pozarządowe ma-

jące na celu liberalizację prawa w zakresie zatrudniania cudzoziemców. Przywoływali 

przykłady organizacji bezpłatnych szkoleń w obu krajach w odniesieniu do zawodów, 

na które jest zapotrzebowanie na polskim rynku pracy34. 

Analiza materiału źródłowego wykazała, że nadal w polskiej przestrzeni publicznej, 

ale również i medialnej funkcjonuje postrzeganie Ukraińców przez pryzmat historii, 

zwłaszcza wydarzeń na Wołyniu z 1943 roku. W „Tygodniku Powszechnym” i „New-

sweek Polska” dostrzeżono wzrost nastrojów nacjonalistycznych nad Wisłą. W piśmie 

redagowanym przez Tomasza Lisa, opublikowano wypowiedź Olgi, która przyjechała 

do Polski z Nikołajewa, południowej części Ukrainy: „coraz więcej osób chciałoby Pol-

ski dla Polaków. Słyszy się o «banderowskich kurwach». Trochę się boję, że za dwa 

lata będzie trudniej, że to dopiero się zaczyna. Dlatego nie wiemy gdzie będziemy. Nie 

wiem, dlaczego tak jest. Niczego nikomu nie zabieram. Płacę za mieszkanie, za studia. 

Pracuję i idę do domu. A czasem ludzie patrzą na mnie tak, jakbym tu przyszła komuś 

coś zabrać”35. Niegasnący problem postrzegania współczesnych Ukraińców z perspek-

tywy trudnych relacji w kontekście historycznym dostrzegła jedna z czytelniczek tygo-

dnika „Do Rzeczy”, która w liście do redakcji skrytykowała ks. Tadeusza Isakowicza-

Zaleskiego, za „podgrzewanie emocji”, w tym trudnym dla Ukraińców czasie, poprzez 

nieustanne epatowanie tragedią Polaków na Wołyniu36. 

W opinii publicystów szansę na ewolucję wizerunku Ukraińców w Polsce stwarza 

coraz większa liczba ukraińskich studentów, podejmujących naukę na polskich uczel-

niach. Młodzi Ukraińcy uczą się zachodnioeuropejskiego modelu obywatelskiego, 

opartego na transparentnych zasadach, wolnych od łapówek. Zdobywają wykształcenie, 

które mogą wykorzystać zarówno na polskim, jak i ukraińskim rynku pracy37. Wskazy-

wano także na przyczyny bezpośrednio związane z toczącą się na Ukrainie wojną. Część 

studentów, w ten sposób uciekała przed mobilizacją, rodzicom również zależało, aby 

skierować dzieci do bezpiecznego kraju38. Zwracano także uwagę na wymiar ekono-

miczny związany z opłatami studentów zagranicznych za studia w Polsce, z których 

wpływ szacowano na 60 milionów złotych, co tym samym ratuje przed bankructwem 

niektóre uczelnie39. Wśród studentów zagranicznych kształcących się w Polsce, co drugi 

deklaruje obywatelstwo ukraińskie40. Zainteresowanie polskim systemem edukacyjnym 

przenosiło się także na szkoły średnie. Ukraińscy rodzice coraz częściej decydują się na 

posyłanie młodzieży do polskich placówek oświatowych41. 

                                                        
34 E. Łosińska, Szukając pracy i spokoju, „Do Rzeczy” 2014, nr 30, s. 40-41. 
35 D. Karpiuk, Taki trochę Polak, „Newsweek Polska” 2016, nr 35, s. 41. 
36 I. Kulesza, Listy, Banderowcy siedzą cicho, „Do Rzeczy” 2016, nr 23, s. 6. 
37 M. Nocuń, Europa 28+, „Tygodnik Powszechny” 2015, nr 44, s. 50. 
38 Z. Rokita, Majdan w trakcie sesji, „Tygodnik Powszechny” 2015, nr 44, s. 61. 
39 K. Rybiński, Co rozwali kobieta?, „Do Rzeczy” 2016, nr 6, s. 88. 
40 P. Włoczyk, Jak złowić zagranicznego studenta, „Do Rzeczy” 2015, nr 27, s. 41. 
41 E. Leszczyńska-Pieniak, Sen o polskiej szkole, „Tygodnik Powszechny” 2015, nr 25, s. 46. 
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Problem ukraińskich imigrantów i uchodźców rozpatrywany był również w kontek-

ście bieżącej polityki krajowej i zagranicznej. Ten aspekt analizowanego tu zagadnienia 

najczęściej poruszał tygodnik „Do Rzeczy”, prezentując przede wszystkim stanowisko 

partii Prawo i Sprawiedliwość. Ugrupowanie to, nie zgadzało się na proponowaną przez 

część krajów Unii Europejskiej relokację uchodźców z Syrii z uwzględnieniem tzw. 

kwot. Politycy argumentując swoje stanowisko przywoływali przykład Ukraińców, dla 

których Polska przygotowała ponad milion wiz. Oczywiście rozmówcy dziennikarzy 

„Do Rzeczy” dostrzegali różnicę pomiędzy imigrantem a uchodźcą, tłumacząc jedno-

cześnie, że znaczna część Ukraińców musiała opuścić swój kraj z powodów politycz-

nych. Podkreślano jednocześnie, że w razie eskalacji konfliktu na wschodzie Ukrainy 

część przesiedleńców wewnętrznych może szukać schronienia w Polsce42. Stanowisko 

to politycy Prawa i Sprawiedliwości podtrzymywali także po wygraniu wyborów par-

lamentarnych w 2015 roku43. 

W prezentowanych tygodnikach zwrócono uwagę na jeszcze inny aspekt wzrastają-

cej liczby Ukraińców w Polsce. Są to młodzi mężczyźni uchylający się przed mobiliza-

cją. Zazwyczaj jest to kilkanaście procent powołanych do wojska, którzy szukają schro-

nienia głównie w Polsce i na Białorusi44. 

ZAKOŃCZENIE 

Prezentacja materiału źródłowego wykazała, że analizowane publikacje dziennikar-

skie mają wysoki walor wyjaśniający czytelnikom masowe zjawisko imigracji obywa-

teli Ukrainy do Polski. Ma to duży związek z autorstwem publikacji, które możemy 

klasyfikować następująco: dziennikarz własny, dziennikarz współpracujący, ekspert, 

czytelnik. Analizowane periodyki mające charakter opiniotwórczy, marginalnie reali-

zują funkcję informacyjną stawiając sobie za cel interpretowanie i komentowanie rze-

czywistości mają wpływ na kształtowanie opinii publicznej. W związku z tym w bada-

niu uwzględniono nadawców przekazu medialnego, zwłaszcza pod względem kompe-

tencji merytorycznych i związków z redakcją. W tygodniku „Newsweek Polska” auto-

rami wyodrębnionych jednostek analizy (5 publikacji) byli tylko i wyłącznie dziennika-

rze tego periodyku: Michał Kacewicz, Dawid Karpiuk (dyrektor działu kultura), Alek-

sandra Pawlicka (dział Polska) i Wojciech Staszewski. W przypadku „Do Rzeczy” (10 

artykułów) 60% publikacji stanowią teksty etatowych publicystów. Znaleźli się wśród 

nich: Marek Magierowski, Jacek Przybylski, Ewa Łasińska, Piotr Semka, Piotr Wło-

czyk, ale również wśród autorów należy wskazać współpracujących z redakcją: dzien-

nikarza Tomasza Kwaśnickiego i ekspertów: Piotra Kowalczuka, Marka Migalskiego 

i Krzysztofa Rybińskiego. Największe grono specjalistów, czy też dziennikarzy spoza 

                                                        
42 P. Włoczyk, Nie śpiewajmy w niemieckim chórze, „Do Rzeczy” 2015, nr 39, s. 76. 
43 J. Przybylski, Nie atakujemy już Tuska, „Do Rzeczy” 2015, nr 51, s. 29. 
44 W. Pięciak, Ukraińcy w Polsce, op. cit., s. 5-6. 
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redakcji odnotowano w „Tygodniku Powszechnym”. Należeli do nich: Monika Andru-

szewska, Marta Jaroszewicz Wojciech Konończuk, Eliza Leszczyńska-Pieniak, Małgo-

rzta Nocuń, Zbigniew Rokita i Ziemowit Szczerek. Gros z wymienionych publicystów 

specjalizuje się w problematyce wschodniej i jest laureatami prestiżowych nagród za 

popularyzację wiedzy na temat Europy Wschodniej. 

Dziennikarze analizując interesujące nas zagadnienie korzystali ponadto z opinii 

ekspertów reprezentujących zarówno instytucje odpowiedzialne za politykę migra-

cyjną, jak również naukowców badających to zagadnienie. Znaczenie tych publikacji 

wzrasta po konfrontacji opinii dziennikarskich z oficjalnymi raportami, zwłaszcza 

w odniesieniu do profilu zarówno Ukraińców ubiegających się o status uchodźcy, jak 

i tych którzy starają się o legalizację pobytu. W tym przypadku dostrzec można jedną 

prawidłowość, która była rozbieżna z opiniami ekspertów, czyli marginalizowanie zna-

czenia Euromajdanu, czy też pobudek politycznych, które wielokrotnie stanowiły przy-

czynę podjęcia decyzji o emigracji. Jedynym mankamentem analizowanych publikacji 

jest nieprecyzyjne i nieatrakcyjne przywoływanie danych statystycznych. Właściwe 

w tym przypadku byłoby zastosowanie infografiki. Biorąc pod uwagę sferę gatunkową, 

to 95% jednostek analizy stanowiły teksty publicystyczne, które niosły za sobą nie tylko 

aspekt informacyjny, ale przede wszystkim opiniotwórczy. 

Warto w tym miejscu odnieść się również do pozycjonowania tekstów dotyczących 

wizerunku Ukraińców. Choć nie wpływa ono bezpośrednio na kreację wizerunku, to 

pozwala jednak ustalić znaczenie danego zagadnienia z punktu widzenia redakcji oraz 

porządkuje materiał dziennikarski. Najczęściej temat ukraińskich obywateli pojawiał 

się w działach: Świat, Kraj i Ekonomia, natomiast zagadnienie to, nie pojawiło się ani 

razu na okładce żadnego z analizowanych tygodników. 

Odnosząc się do założonych na wstępie hipotez badawczych, należy jednoznacznie 

stwierdzić, że wszystkie analizowane tygodniki opinii kreowały pozytywny wizerunek 

współczesnego obywatela Ukrainy w odniesieniu do trzech zaproponowanych katego-

rii. W tym przypadku proweniencja polityczna pisma miała znaczenie drugorzędne. Pe-

riodyki te, odegrały znaczącą rolę w walce z dotychczasowym stereotypem obywatela 

Ukrainy, absorbującym takie określenia jak: niewykwalifikowany robotnik, przestępca, 

prostytutka, rezun. Dalekie były również od szerzenia postaw ksenofobicznych, ponie-

waż dziennikarze z aprobatą pisali o Ukraińcach, jako wykwalifikowanej kadrze zawo-

dowej i podkreślali ich wkład w rozwój polskiej gospodarki. Sfalsyfikować należy rów-

nież założenie, że tygodnik „Do Rzeczy” kreując wizerunek Ukraińców odwołuje się 

do historii. Margines takich konotacji pojawił się we wszystkich badanych pismach, ale 

należy je traktować raczej jako przestrogę, niż zachętę do budowania współczesnych 

relacji na bazie doświadczeń z przeszłości. 

Analizując przekaz medialny uwzględniając konkretny analizowany tygodnik, warto 

wyeksponować sposób prezentacji interesującego nas zagadnienia przez „Tygodnik Po-

wszechny”. Pismo to najczęściej poruszało problem imigrantów i uchodźców z Ukrainy 
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i najczęściej odwoływało się do doświadczeń Ukraińców mieszkających w Polsce. Po-

dobnie jak „Newsweek Polska” prezentowało to zagadnienie z perspektywy społecznej 

i socjologicznej, pomijając jednocześnie kontekst polityczny. Natomiast odwołania do 

bieżącej polityki pojawiały się w periodyku „Do Rzeczy”. Dziennikarze tego pisma pre-

zentowali tylko i wyłącznie stanowisko partii Prawo i Sprawiedliwość, zarówno wów-

czas kiedy była w opozycji, jak i po objęciu przez to ugrupowanie władzy. 

Reasumując warto zaznaczyć, że publicyści badanych tygodników właściwie zdia-

gnozowali status Ukraińców w Polsce jednoznacznie stwierdzając, że współcześnie ob-

serwujemy zjawisko masowej imigracji ludności ukraińskiej do Polski. Debata tocząca 

się na łamach tygodników ma bardzo ważny wymiar edukacyjny, który zapewne po-

zwoli czytelnikom lepiej zrozumieć przyczyny, którymi kierują się Ukraińcy podejmu-

jąc decyzję o przyjeździe do Polski. 
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Immigrant, is a refugee? 
Image of Ukrainians living in Poland on the basis of the belief of the reproductives: 
“Do rzeczy”, “Newsweek Polska” and “Tygodnik Powszechny” 
in the years 2014-2016 

Abstract 

The purpose of this article is to present the image of the Ukrainian in the context of both migra-
tory movements in Europe and armed conflict in Ukraine from the perspective of three weekly 
opinionaries: “Do Rzeczy”, “Newsweek Polska” and “Tygodnik Powszechny”. Time censures 
cover the period from May 2014 to December 31, 2016. The first time caesura is dictated directly 
by the outbreak of armed conflict in the east of Ukraine, the second is due to the stagnation of 
hostilities. The image of a Ukrainian presently staying in Poland was analyzed on the basis of the 
following categorization key: an internal refugee, a refugee, an immigrant. 

Key words: immigrant, labor immigrant, refugee, internal refugee, opinion-forming weekly 
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Streszczenie 

Artykuł stanowi wielowymiarowe omówienie przekazu medialnego dotyczącego obecności Ukra-
ińców w Polsce, jaki kreowany jest przez prawicowy portal Kresy.pl. Szeroki zakres tematyczny 
zamieszczanych tam publikacji obejmuje kwestie polityczne, ekonomiczne, społeczne, a także 
historyczne. Funkcjonująca tam narracja ukrainosceptyczna będąc przedmiotem krytyki części 
środowiska dziennikarskiego w Polsce jako jeden z elementów działań dezinformacyjnych, 
zwłaszcza w kontekście konfliktu ukraińsko-rosyjskiego, pozostaje jednak istotnym głosem w de-
bacie dla szerokiego grona czytelników portalu. 

Słowa kluczowe: media, dziennikarstwo, narracja, Internet, Ukraina, Polska, „Kresy” 

WSTĘP 

Rosnąca obecność obywateli Ukrainy w Polsce przykuwa coraz większą uwagę me-

diów. Bezprecedensowy w swej skali napływ cudzoziemców do naszego kraju, który 

rozpoczął się w wyniku Rewolucji Godności, rozpatrywany jest przez różne ośrodki 

medialne w kategoriach politycznych, ekonomicznych oraz społecznych. Jednym 

z tych, na łamach którego tematyka ta jest podejmowana najczęściej, jest portal inter-

netowy Kresy.pl. Niniejszy artykuł stanowi kompleksowe omówienie medialnego ob-

razu Ukraińców w Polsce, jaki przedstawia ten podmiot. 

Portal Kresy.pl stanowi obecnie jedno z najważniejszych mediów traktujących o te-

matyce Europy Wschodniej w polskim Internecie. Założony został w 2008 roku, z po-

czątku jako medium stricte poświęcone zagadnieniom związanym z zachowaniem pa-

mięci kresowej i przekazywaniem jej w formie wirtualnej kolejnym pokoleniom. Dzia-

łania podejmowane w tym zakresie obejmowały publikację świadectw świadków 

i mieszkańców Kresów, digitalizację zbiorów. Z czasem, wraz ze wzrostem popularno-

ści, jego autorzy zadecydowali o zmianie profilu z czysto historycznego w kierunku obej-

mującym szeroki zakres bieżącej tematyki polityczno-społecznej związanej z państwami 
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Europy Wschodniej, zwłaszcza zaś z Ukrainą. Szczególne nasilenie tego nowego kursu 

redakcyjnego nastąpiło po wybuchu Rewolucji Godności późną jesienią 2013 roku. 

W ocenie części środowiska dziennikarskiego, od czasu eskalacji politycznego, 

a z czasem i militarnego konfliktu, który toczył się na obszarze Ukrainy, portal Kresy.pl 

w swych artykułach relacjonujących przebieg wydarzeń oraz tekstach publicystycz-

nych, przyjął funkcję rezonatora rosyjskiej polityki informacyjnej1. Zarząd Oddziału 

Warszawskiego Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich wystosował w tej sprawie ofi-

cjalne oświadczenie, w którym stwierdzono między innymi, że „portal Kresy.pl opubli-

kował nieprawdziwe informacje, mające charakter donosu” na temat trzech polskich 

dziennikarzy – Dawida Wildsteina, Pawła Bobołowicza i Bianki Zalewskiej, oskarżając 

ich o „ukrywanie nazistów”. Informacje te zostały „nagłośnione wśród rosyjskich sepa-

ratystów – w konsekwencji czego traktują oni wspomnianych reporterów jako wrogów 

wojennych, a nie dziennikarzy”. Oświadczenie konkluduje, że „działalność portalu 

Kresy.pl w oczywisty sposób zagraża bezpieczeństwu fizycznemu dziennikarzy lub na-

wet ich życiu. Godzi też w konstytucyjną w Polsce zasadę wolności słowa. Według 

SDP, „swoimi publikacjami kresy.pl dowodzą, że stały się narzędziem propagandy ro-

syjskich separatystów”2. 

Według samych autorów serwisu, misją portalu „było umieszczenie pamięci o Kre-

sach jak najbliżej centrum politycznej tożsamości polskiego społeczeństwa. Uważamy 

bowiem, że właśnie polityczna, a nie archiwalno-sentymentalna pamięć o Ziemiach 

Utraconych jest warunkiem istnienia silnej, świadomej swoich interesów, polskiej 

wspólnoty politycznej. I na odwrót: indyferentny stosunek do Kresów, marginalizowa-

nie ich roli i znaczenia, a nawet świadome się ich wyrzekanie, są nie tylko oczywistą 

oznaką moralnego rozkładu, ale i ważną (kto wie, czy nie najważniejszą) przyczyną 

naszej politycznej słabości. Dlatego też postanowiliśmy stworzyć medium skupiające 

się przede wszystkim na przekazywaniu opinii publicznej najważniejszych informacji 

z punktu widzenia narodowego interesu, monitorujące i analizujące na bieżąco sytuację 

polityczną w kraju i za granicą. Chcieliśmy także stworzyć medium, które byłoby w sta-

nie neutralizować dezinformacje i zideologizowany przekaz zarówno lewicowo-liberal-

nych mediów «głównego nurtu», jak i romantyczno-mesjanistycznych mediów «nieza-

leżnych»”3. Wartym zauważenia jest więc fakt, iż „Kresy” autopozycjonują się jako 

medium walczące z dezinformacją, która ich zdaniem, rezonuje zarówno ze strony śro-

dowisk liberalnych, pragnących ściślej powiązać Europę Wschodnią z zachodnią archi-

tekturą polityczną Unii Europejskiej, ale także i konserwatywnych, których roman-

tyczno-mesjanistyczna wizja obejmuje budowę niezależnej formacji geopolitycznej 

w ramach projektu Międzymorza. 

                                                        
1 D. Wildstein, Uwaga na pseudokresowe portale. Odebrać Kresy rosyjskim agentom, http://niezale-

zna.pl/59311-uwaga-na-pseudokresowe-portale-odebrac-kresy-rosyjskim-agentom, [dostęp: 1.06.2018]. 
2 Zarząd OW SDP zaniepokojony postawą kresy.pl, http://www.sdpwarszawa.pl/aktualnosci-254,Zarzad_ 

OW_SDP_zaniepokojony_postawa_kresy.pl.html, [dostęp: 1.06.2018]. 
3 https://kresy.pl/o-serwisie, [dostęp: 1.06.2018]. 
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Struktura przedmiotowa contentu zamieszczanego obecnie na „Kresach” obejmuje 

urozmaicone formy publikacji. Przede wszystkim, są to teksty newsowe, stanowiące 

zazwyczaj przedruki lub też omówienia artykułów zamieszczanych na innych portalach. 

Pod tym względem, Kresy.pl stanowią dla czytelnika źródło wtórne danej informacji, 

co przy fakcie powoływania się na źródła pierwotne w artykule, sprzyja neutralizacji 

własnego przekazu i budowie wizji faktycznej bezstronności w debacie. Z drugiej jed-

nak strony, „Kresy” oferują znaczący zakres wyłącznego contentu, dla którego stanowią 

źródło pierwotne. Jest to przede wszystkim szeroko rozumiana publicystyka, obejmu-

jąca wywiady, analizy, felietony i reportaże. Każda z tych form zawiera publikacje po-

święcone tematyce ukraińskiej, w tym sytuacji Ukraińców w Polsce. Zadaniem niniej-

szego artykułu jest więc omówienie dwóch zasadniczych zagadnień – po pierwsze, 

przedmiotowego aspektu publikacji „Kresów”, dotyczącego tego, o czym konkretnie 

pisze portal w kwestii obecności Ukraińców w Polsce. Po drugie zaś tego jakie ma to 

konsekwencje dla szerszego kontekstu debaty publicznej. 

1. OCENA MIGRACJI UKRAIŃCÓW DO POLSKI 

Stale rosnąca obecność obywateli Ukrainy w Polsce jest jednym z głównych tema-

tów okołoukraińskich podejmowanych na łamach „Kresów”. W tym kontekście, naj-

ważniejszą chyba z zauważalnych tendencji kreujących linię redakcyjną, jest konse-

kwentnie budowana przez „Kresy” narracja o niedającej się powstrzymać i opłakanej 

w skutkach narastającej pod względem ilościowym fali migracyjnej Ukraińców do Pol-

ski. W końcu stycznia 2015 roku, „Kresy” powołując się na publikację „Rzeczpospoli-

tej”, donosiły o „szturmie” Ukraińców na Polskę, spowodowanym fatalną sytuacją eko-

nomiczną w ich ojczyźnie4. W artykule z sierpnia 2015 roku, streszczającym wywiad 

ambasadora Ukrainy w Polsce Andrija Deszczycy dla ukraińskiego portalu glavcom.ua, 

autor publikacji podsumowuje wypowiedź ambasadora swoim komentarzem że 

„w przypadku dalszego pogarszania się sytuacji ekonomicznej Ukrainy, a także dalszej 

eskalacji konfliktu w Donbasie, potok ukraińskich imigrantów jadących do Polski ule-

gnie znacznemu zwiększeniu”5. Ów „potok ukraińskich migrantów” jest bacznie obser-

wowany i opisywany przez „Kresy” również w kolejnych miesiącach i latach. W pierw-

szym półroczu 2016 „Kresy” donosiły o 700 tysiącach Ukraińców w Polsce6. Następnie, 

w sierpniu 2017 roku prognozowały obecność około 2 milionów Ukraińców do końca 

                                                        
4 M. Skalski, „Rzeczpospolita”: Ukraińcy szturmują nasz kraj, https://kresy.pl/wydarzenia/rzeczpospolita-

ukraincy-szturmuja-nasz-kraj, [dostęp: 1.06.2018]. 
5 W. Soroka, W Polsce znacząco wzrosła liczba Ukraińców, https://kresy.pl/wydarzenia/w-polsce-zna-

czaco-wzrosla-liczba-ukraincow, [dostęp: 1.06.2018]. 
6 700 tys. Ukraińców w ciągu 6 miesięcy tego roku przyjechało do pracy w Polsce, https://kresy.pl/wydarze-

nia/x700-tys-ukraincow-w-ciagu-6-miesiecy-tego-roku-przyjechalo-do-pracy-w-polsce, [dostęp: 1.06.2018]. 

https://kresy.pl/wydarzenia/rzeczpospolita-ukraincy-szturmuja-nasz-kraj/
https://kresy.pl/wydarzenia/rzeczpospolita-ukraincy-szturmuja-nasz-kraj/
https://kresy.pl/wydarzenia/w-polsce-znaczaco-wzrosla-liczba-ukraincow/
https://kresy.pl/wydarzenia/w-polsce-znaczaco-wzrosla-liczba-ukraincow/
https://kresy.pl/wydarzenia/x700-tys-ukraincow-w-ciagu-6-miesiecy-tego-roku-przyjechalo-do-pracy-w-polsce/
https://kresy.pl/wydarzenia/x700-tys-ukraincow-w-ciagu-6-miesiecy-tego-roku-przyjechalo-do-pracy-w-polsce/
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grudnia7. Dalej, w lutym 2018 roku, powołując się na dane ministerialne, donosiły o za-

trudnieniu w Polsce około półtora miliona Ukraińców w roku ubiegłym8, a niedługo 

później o szacunkach minister Beaty Kempy, mówiących o ponad 2 milionach Ukraiń-

ców mogących wówczas (w lutym) znajdować się w Polsce9. Artykuł z 29 kwietnia 

2018 roku zatytułowany „Niemal 30 proc. Ukraińców pracujących w Polsce chciałoby 

zostać na zawsze”10, powołując się na artykuł „Rzeczpospolitej”11 omawia sondaż prze-

prowadzony przez ARC Rynek i Opinia wśród obywateli Ukrainy od co najmniej kilku 

miesięcy zamieszkałych w Polsce. Zgodnie z nim, 88% respondentów jest bardzo zado-

wolonych z poziomu życia w naszym kraju. Równie pozytywnie Ukraińcy oceniają 

życzliwość Polaków, którą zauważyło 74% badanych. Choć z pozoru artykuł wydaje 

się mieć pozytywny wydźwięk, to jednak biorąc pod uwagę konsekwentnie budowaną 

przez „Kresy” negatywną narrację wokół kwestii migracji, informacja o tym, że 30% 

przybyłych Ukraińców planuje pozostać w Polsce na stałe, ma dla czytelnika przywy-

kłego do tego modelu narracji jasny wymiar pejoratywny. 

Negatywne konteksty, związane z obecnością Ukraińców w Polsce, widoczne są 

także w publicystyce, obejmującej liczne rozmowy portalu z ekspertami. W wywiadzie 

udzielonym „Kresom” przez byłego wiceministra finansów Cezarego Mecha, stwierdza 

on, że „Ukraińcy obniżają wynagrodzenia pracownikom polskim i tak naprawdę też 

wymuszają emigrację polskiej młodzieży za granicę”. Zdaniem Mecha, „to jest absurd, 

że sprowadzamy sobie imigrantów po to, żeby nasza młodzież jeszcze szybciej emigro-

wała. Nie mówiąc już o tym, że w kwestii osiągnięcia celu, tj. dogonienia krajów wy-

soko rozwiniętych pod względem efektywności pracy i wysokości płac, tak naprawdę 

strzelamy sobie w stopę. Ponieważ cały czas w interesie grup biznesu, które chcą mieć 

tanich pracowników, utrzymujemy zaniżone stawki płacowe dla własnych obywateli”. 

Choć całość wywiadu ma głównie wydźwięk ekonomiczny, odnoszący się do zaniżania 

płac przez ukraińskich pracowników, to jednak na sam jego koniec poruszany jest 

istotny aspekt polityki historycznej. Mech zauważa bowiem, że „do tej pory kwestie 

ludobójstwa na Polakach na Wołyniu i w Galicji nie zostały odpowiednio przyjęte przez 

stronę ukraińską. A więc to nie jest też sprowadzanie narodowości, której przedstawi-

ciele mają wiedzę, świadomość i odpowiedzialność moralną odnośnie tych wydarzeń. 

                                                        
7 M. Trojan, 2 mln pracowników z Ukrainy w 2017 roku? Co czwarta polska firma chciałaby zatrudnić 
Ukraińca, https://kresy.pl/wydarzenia/x2-mln-pracownikow-ukrainy-2017-roku-czwarta-polska-firma-
chcialaby-zatrudnic-ukrainca, [dostęp: 1.06.2018]. 

8 K. Kaźmierczak, Jeszcze więcej Ukraińców pracujących w Polsce, https://kresy.pl/wydarzenia/polska/ 

jeszcze-wiecej-ukraincow-pracujacych-polsce, [dostęp: 1.06.2018]. 
9 K. Janiga, Kempa: w Polsce może być już ponad 2 mln Ukraińców, https://kresy.pl/wydarzenia/pol-

ska/kempa-polsce-moze-byc-juz-ponad-2-mln-ukraincow/, dostęp: 1.06.2018 r. 
10 P. Łapiński, Niemal 30 proc. Ukraińców pracujących w Polsce chciałoby zostać na zawsze, 

https://kresy.pl/wydarzenia/niemal-30-proc-ukraincow-chcialoby-zostac-w-polsce-na-zawsze, [dostęp: 
1.06.2018]. 

11 Ukraińcy chcą zostać i pracować w Polsce, http://archiwum.rp.pl/artykul/1372054-Ukraincy-chca-zo-
stac--i-pracowac-w-Polsce.html, [dostęp: 1.06.2018]. 

https://kresy.pl/wydarzenia/x2-mln-pracownikow-ukrainy-2017-roku-czwarta-polska-firma-chcialaby-zatrudnic-ukrainca/
https://kresy.pl/wydarzenia/x2-mln-pracownikow-ukrainy-2017-roku-czwarta-polska-firma-chcialaby-zatrudnic-ukrainca/
https://kresy.pl/wydarzenia/polska/jeszcze-wiecej-ukraincow-pracujacych-polsce/
https://kresy.pl/wydarzenia/polska/jeszcze-wiecej-ukraincow-pracujacych-polsce/
https://kresy.pl/wydarzenia/polska/kempa-polsce-moze-byc-juz-ponad-2-mln-ukraincow/
https://kresy.pl/wydarzenia/polska/kempa-polsce-moze-byc-juz-ponad-2-mln-ukraincow/
http://archiwum.rp.pl/artykul/1372054-Ukraincy-chca-zostac--i-pracowac-w-Polsce.html
http://archiwum.rp.pl/artykul/1372054-Ukraincy-chca-zostac--i-pracowac-w-Polsce.html
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Zanim nie osiągnie się tu jakiegoś poziomu współpracy, jak i też poczucia winy, to też 

bardzo ryzykowne jest fundowanie sobie przyszłych konfliktów, które nie tylko mogą 

być bolesnymi, jak to było w przeszłości, ale też które są bardzo kosztowne w aspekcie 

gospodarczym. Powinno się mieć na uwadze – a wiemy to z historii – że to nie polega 

na tym, że imigrantów można łatwo asymilować i zrobić z nich wiernych obywateli”12. 

Zjawisko skorelowania przekazu dotyczącego kwestii bytności Ukraińców w Polsce 

z kwestiami polsko-ukraińskich sporów historycznych, prowadzące do budowy nega-

tywnej narracji wokół całego zagadnienia ukraińskiej migracji, jest obecne również 

w innych publikacjach „Kresów”. W trakcie trwania sporu o nowelizację ustawy o In-

stytucie Pamięci Narodowej, w lutym 2018 roku portal ów informował, iż zdaniem by-

łego wiceministra obrony narodowej Ołeksandra Kuźmuka, byłego polityka janukowy-

czowskiej Partii Regionów, „wprowadzenie w Polsce ustawy penalizującej banderyzm 

może wywołać powstanie ukraińskich imigrantów zarobkowych”13. „Kresy” relacjono-

wały również wizytę w Warszawie wicepremiera Ukrainy Pawła Rozenki, który zau-

ważył, że „zmiany (w ustawie o IPN – przyp. aut.) mogą, a zwłaszcza ich interpretacja, 

spowodować zaostrzenie stosunków w zakresie negowania i podważania praw 

Ukraińców, którzy pracują w Polsce, ich praw społecznych, ich praw obywatelskich. 

To także może wpłynąć na stosunek i sytuację obywateli mieszkających na Ukrainie”14. 

Powiązanie aspektu migracyjnego dotyczącego obecności Ukraińców w Polsce 

z kwestiami historycznymi ma za zadanie potęgować niechęć czytelnika do obecnego 

stanu rzeczy. Ukraiński nacjonalizm i jego antypolskie, w ocenie redakcji Kresów, 

ostrze, są bowiem kluczowym czynnikiem determinującym negatywną ocenę Ukrainy 

jako państwa, ale także Ukraińców jako społeczeństwa. W tym również tej jego części, 

jaka przebywa na terytorium Polski. 

2. UKRAIŃSKI NACJONALIZM 
I POLSKO-UKRAIŃSKI SPÓR O POLITYKĘ PAMIĘCI 

Wszelkie przejawy nacjonalizmu ukraińskiego oraz tożsamościowej apologetyki, 

ściśle powiązanej z mitem niepodległościowym Ukraińskiej Powstańczej Armii, 

zwłaszcza zaś te odnoszące się w sposób bezpośredni do relacji polsko-ukraińskich, są 

                                                        
12 M. Trojan, Dr Cezary Mech dla Kresów.pl: Ukraińcy obniżają Polakom wynagrodzenia i zmuszają ich 

do emigracji, https://kresy.pl/publicystyka/dr-mech-dla-kresowpl-ukraincy-obnizaja-polakom-wynagro-
dzenia -i-zmuszaja-ich-do-emigracji, [dostęp: 1.06.2018]. 

13 M. Trojan, Były minister obrony Ukrainy grozi Polsce powstaniem ukraińskich gastarbaiterów z powodu 
penalizacji banderyzmu, https://kresy.pl/wydarzenia/byly-minister-obrony-ukrainy-grozi-polsce-po-
wstaniem-ukrainskich-gastarbaiterow-powodu-penalizacji-banderyzmu, [dostęp: 1.06.2018]. 

14 P. Łapiński, Ukraiński wicepremier Rozenko: Ustawa o IPN może negować prawa Ukraińców pracują-
cych w Polsce, https://kresy.pl/wydarzenia/ukrainski-wicepremier-rozenko-ustawa-o-ipn-moze-nego-
wac-prawa-ukraincow-pracujacych-polsce, [dostęp: 1.06.2018]. 

https://kresy.pl/wydarzenia/byly-minister-obrony-ukrainy-grozi-polsce-powstaniem-ukrainskich-gastarbaiterow-powodu-penalizacji-banderyzmu/
https://kresy.pl/wydarzenia/byly-minister-obrony-ukrainy-grozi-polsce-powstaniem-ukrainskich-gastarbaiterow-powodu-penalizacji-banderyzmu/
https://kresy.pl/wydarzenia/ukrainski-wicepremier-rozenko-ustawa-o-ipn-moze-negowac-prawa-ukraincow-pracujacych-polsce/
https://kresy.pl/wydarzenia/ukrainski-wicepremier-rozenko-ustawa-o-ipn-moze-negowac-prawa-ukraincow-pracujacych-polsce/


Paweł Terpiłowski 

 

 66 

przedmiotem wnikliwej uwagi redakcji portalu. W czerwcu 2016 roku, „Kresy” zamie-

ściły relację ze zorganizowanej przez Młodzież Wszechpolską i podkarpackie środowi-

ska kibicowskie blokady nabożeństwa religijnego i marszu zorganizowanej przez 

mniejszość ukraińską. W artykule przeczytać można, że polscy narodowcy „skandowali 

«Przemyśl zawsze polski», «Znajdzie się kij na banderowski ryj», «Polska antybande-

rowska». (…) Atmosferę podgrzało skandowanie przez uczestnika ukraińskiego po-

chodu okrzyku «Herojam Sława» używanego przez OUN-UPA. Inny miał z kolei krzy-

czeć: «Jeszcze Polska nie zginęła ale już niedługo». Prawdziwy wybuch wywołał jed-

nak na widok jednego z chorążych marszu w koszuli z wyraźnymi barwami czerwono-

czarnymi15 – właśnie takie składały się na sztandar ludobójczych ukraińskich organiza-

cji. Grupa młodych kontrmanifestantów rzuciła się na tego uczestnika ukraińskiego 

marszu i zdarła mu koszulę z upowskimi barwami. Walczących rozdzielili funkcjona-

riusze policji”16. Choć sam artykuł stara się sprawiać wrażenie neutralnego (opis wyda-

rzenia i skandowanych haseł, bez komentarzy oduatorskich), to jednak sam tytuł jasno 

sugeruje już, iż portal opowiada się za przekazem polskich kontrmanifestantów, którzy 

to czerwono-czarną wyszywankę uznali za „banderowską” prowokację. 

Dużą uwagę redaktorów „Kresów” przyciąga również działalność Związku Ukraiń-

ców w Polsce i jego przewodniczącego Piotra Tymy, uznawanego przez portal za jed-

nego z głównych apologetów probanderowskiej narracji historycznej, kreowanej przede 

wszystkim przez Ukraiński Instytut Pamięci Narodowej i jego przewodniczącego – Wo-

łodymyra Wiatrowycza. W artykule z lutego 2017 powołującym się na publikację TOK 

FM, „Kresy” informują, że dzięki „grantom z założonej przez George'a Sorosa Fundacji 

Batorego Związek Ukraińców w Polsce będzie monitorował wpisy w Internecie pod 

kątem «mowy nienawiści» wobec Ukraińców”17. Kontynuując ten temat, szeroko od-

niosły się również do opublikowanego raportu w obszernym artykule omawiającym 

jego najważniejsze konkluzje z lutego 201818. Publikacja ma jednak charakter deskryp-

cyjny, obejmuje w dominującej części cytaty z raportu, pozostawiając interpretację ar-

tykułu i ocenę zawartych w nim informacji, czytelnikowi. W artykule z kwietnia 2017 

roku, zatytułowanym „Lider Związku Ukraińców w Polsce grozi drugim Wołyniem”, 

                                                        
15 Według relacji strony ukraińskiej, była to tradycyjna wyszywana koszula w hafcie i barwach ludowych, 

nienawiązująca bezpośrednio do stylistyki OUN-UPA. Więcej: Przepychanki podczas ukraińskiej pro-
cesji w Przemyślu, https://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/przepychanki-na-marszu-w-przemyslu, 
657166.html, [dostęp: 1.06.2018]. 

16 Zyga, Blokada marszu Ukraińców w Przemyślu – banderowskie barwy w strzępach [+foto], https:// 
kresy.pl/wydarzenia/blokada-marszu-ukraincow-w-przemyslu-banderowskie-barwy-w-strzepach-foto, 
[dostęp: 1.06.2018]. 

17 Za pieniądze Sorosa będą ścigać „mowę nienawiści” wobec Ukraińców, https://kresy.pl/wydarzenia/za-
pieniadze-sorosa-beda-scigac-mowe-nienawisci-wobec-ukraincow, [dostęp: 1.06.2018]. 

18 Za pieniądze Sorosa ścigają „mowę nienawiści” wobec Ukraińców – Raport Związku Ukraińców w Pol-
sce, https://kresy.pl/wydarzenia/za-pieniadze-sorosa-scigaja-mowe-nienawisci-przeciwko-ukraincom- 
raport-zwiazku-ukraincow-w-polsce, [dostęp: 1.06.2018]. 

https://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/przepychanki-na-marszu-w-przemyslu,657166.html
https://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/przepychanki-na-marszu-w-przemyslu,657166.html
https://kresy.pl/wydarzenia/blokada-marszu-ukraincow-w-przemyslu-banderowskie-barwy-w-strzepach-foto/
https://kresy.pl/wydarzenia/blokada-marszu-ukraincow-w-przemyslu-banderowskie-barwy-w-strzepach-foto/
https://kresy.pl/wydarzenia/za-pieniadze-sorosa-beda-scigac-mowe-nienawisci-wobec-ukraincow/
https://kresy.pl/wydarzenia/za-pieniadze-sorosa-beda-scigac-mowe-nienawisci-wobec-ukraincow/
https://kresy.pl/wydarzenia/za-pieniadze-sorosa-scigaja-mowe-nienawisci-przeciwko-ukraincom-raport-zwiazku-ukraincow-w-polsce/
https://kresy.pl/wydarzenia/za-pieniadze-sorosa-scigaja-mowe-nienawisci-przeciwko-ukraincom-raport-zwiazku-ukraincow-w-polsce/
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„Kresy” relacjonują stanowisko Związku wobec usunięcia nielegalnie stojącego po-

mnika UPA we wsi Hruszowice. Zdaniem portalu „grożeniem drugim Wołyniem” jest 

fragment oświadczenia Tymy, w którym stwierdza on, że „w sprawie Hruszowic pro-

wokatorzy triumfują. Oczywiście zapomnieli, czym skończył się Polski triumf w 1938 

nad cerkwiami Chełmszczyzny”19. 

3. KWESTIA BEZPIECZEŃSTWA 
I POLITYKI WEWNĘTRZNEJ PAŃSTWA POLSKIEGO 

Istotną kwestią jest również aspekt bezpieczeństwa. „Kresy” zwracają uwagę na ro-

snące zagrożenie przestępczością związane z przyrostem liczby Ukraińców w Polsce20, 

a także trudności w budowie relacji polsko-ukraińskich. Portal cytuje wypowiedź ba-

daczki ukraińskiego nacjonalizmu Ewy Siemaszko na łamach „Naszego Dziennika”, 

w której ta stwierdza, że Ukraińcy „wcale nie asymilują się szybko, nie zmieniają w ko-

lejnych pokoleniach tożsamości narodowej na narodowość kraju, w którym się osie-

dlili”. Przytaczając przykład ukraińskiej emigracji do Kanady i Stanów Zjednoczonych 

podkreśla również, iż emigracja ta miała miejsce „z powodów ekonomicznych i poli-

tycznych, a nawet kryminalnych – chodzi mi o odpowiedzialnych za mordy na Polakach 

Ukraińców z OUN, UPA i dywizji SS-Galizien, którzy tam uciekli, by uniknąć kar”. Co 

więcej, zdaniem Siemaszko „ukraińskość jest tam bardzo mocno pielęgnowana, kult 

OUN-UPA podtrzymywany i rozwijany”. Dokonując faktycznej symetryzacji tych 

dwóch zjawisk ukraińskiej emigracji – powojennej i aktualnej (przez stwierdzenie 

„przyjeżdżają do nas młodzi Ukraińcy, wychowani w kulcie OUN-UPA i na banderow-

skich mitach”), budowana jest narracja, iż ukraińscy migranci zarobkowi w Polsce będą 

w dużej mierze opierać się nie tylko asymilacji, ale wręcz pokojowemu współistnieniu 

w polskim społeczeństwie z uwagi na ich polityczne poglądy i pamięć historyczną21. 

Tezę tę potwierdza w wywiadzie udzielonym „Kresom” o sytuacji Ukraińców we Wro-

cławiu, ekspert do spraw bezpieczeństwa Łukasz Bugajski. W jego ocenie, „Ukraińcy 

nie przyczyniają się do zwiększenia różnorodności kulturowej, gdyż nie wykazują woli 

asymilacji”. Ich aktywność w sferze kulturalnej „prowadzi do budowania dalszych po-

działów”. „Tworzą własne fundacje, stowarzyszenia czy instytucje kulturalne, w któ-

rych kreują określoną wizję świata, nie uwzględniając przy tym polskiego punktu wi-

dzenia”22. 

                                                        
19 K. Kaźmierczak, Lider Związku Ukraińców w Polsce grozi drugim Wołyniem, https://kresy.pl/wydarze-

nia/lider-zwiazku-ukraincow-w-polsce-grozi-drugim-wolyniem, [dostęp: 1.06.2018]. 
20 Ukraińcy popełniają w Polsce coraz więcej przestępstw, https://kresy.pl/wydarzenia/ukraincy-popel-

niaja-w-polsce-coraz-wiecej-przestepstw, [dostęp: 1.06.2018]. 
21 P. Łapiński, Ewa Siemaszko: Ukraińcy się nie asymilują, https://kresy.pl/wydarzenia/ewa-siemiaszko-

ukraincy-sie-asymiluja, [dostęp: 1.06.2018]. 
22 M. Krupa, Bugajski: Wrocław odczuwa skutki ukraińskiej migracji, https://kresy.pl/publicystyka/bugaj-

ski-wroclaw-odczuwa-skutki-ukrainskiej-migracji, [dostęp: 1.06.2018]. 
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W aspekcie bezpieczeństwa mamy więc do czynienia z wizją enklawowości Ukra-

ińców w Polsce pod względem tożsamościowym. Z obiektywnych przyczyn ideologicz-

nych, związanych z afirmacją antypolskiego mitu ukraińskiego nacjonalizmu, niemoż-

liwa jest więc nie tylko asymilacja – polonizacja Ukraińców zamieszkujących Polskę, 

ale również pokojowa współegzystencja Polaków z Ukraińcami. 

ZAKOŃCZENIE 

Analiza przekazu medialnego „Kresów” w kontekście samego procesu ukraińskiej mi-

gracji do Polski, a także dalszego funkcjonowania ich w polskim społeczeństwie dowodzi 

istnienia konsekwentnej narracji, którą portal ten stara się przedstawić swoim czytelni-

kom. Wiąże ona zjawisko ukraińskiej migracji z szeregiem negatywnych zjawisk z pol-

skiej perspektywy. Mobilizuje czytelnika do przeciwstawienia się temu procesowi, 

o czym świadczą liczne, obfitujące w wulgaryzmy komentarze pod artykułami, niepod-

dawane należytej moderacji23. Mechanizm doboru newsów jest selektywny, jednak dzięki 

temu, iż większość z artykułów stanowi przedruki, streszczenia czy też omówienia publi-

kacji zamieszczonych wcześniej w innych mediach lub też w oficjalnych raportach pań-

stwowych instytucji, „Kresy” sprawiają wrażenie neutralnego pośrednika, niezajmują-

cego własnego stanowiska w debacie. Fakt monopolizacji przekazu, także w kontekście 

prezentowanej publicystyki, sceptyków nie tylko obecnych trendów migracyjnych, ale 

również, w szerszym wymiarze, obecnej polityki państwa ukraińskiego, świadczy jednak 

o znaczącym zaangażowaniu politycznym tego medium. 
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Media coverage of Ukrainians presence in Poland: case of Kresy.pl 

Abstract 

This article reviews in a multiperspective manner, a media narrative surrounding the presence 
of Ukrainians in Poland which is developed by the right-wing portal Kresy.pl. Wide range of topics 
in their published content includes political, economical, social and historical issues. Their scep-
tical narrative in terms of polish-ukrainian relations, among part of polish journalists is being 
perceived as one of the disinfomartion factors, especially in the context of Ukrainian-Russian 
conflict. Nonetheless, for many of its readers, Kresy.pl remains as a solid and important voice in 
the ongoing debate. 

Key words: media, journalism, narrative, Internet Ukraine, Poland, “Kresy” 
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Streszczenie 

Tekst dotyczy opinii środowiska związanego z agencją informacyjną „Sputnik Polska” na emigra-
cję obywateli ukraińskich do Polski. Przeanalizowano płaszczyznę polityczną, gospodarczą i kul-
turową oraz zagrożenia, jakie zdaniem osób związanych z agencją, wiążą się z masowym przyby-
ciem obywateli ukraińskich do III Rzeczpospolitej. Autor opisał narrację, którą stosują osoby zwią-
zane ze „Sputnik Polska”. 

Słowa kluczowe: imigracja, „Sputnik Polska”, przestępczość, polityka, ekonomia, narracja 

WSTĘP 

Wśród wielu agencji informacyjnych aktywnych w Polsce znajduje się Sputnik, któ-

rego korzenie sięgają 2014 roku. Jej prekursorami była agencja informacyjna „Ria 

Novosti” i radio „Głos Rosji”. Informacje podawane są w 30 językach, również po pol-

sku, pod nazwą „Sputnik Polska”. Na stronach internetowych, jak również falach radio-

wych prezentowane są treści o charakterze politycznym, gospodarczym i kulturalnym. 

Podkreślić trzeba, że założyciele agencji od początku jej istnienia zakładali, że będzie 

ona ukazywać rosyjski punkt widzenia poza granicami Federacji Rosyjskiej1. 

Celem poniższego opracowania jest opisanie stosunku publicystów tego medium do 

imigracji obywateli ukraińskich do III Rzeczpospolitej. Dla realizacji tego zamierzenia 

zostaną przedstawione odpowiedzi na następujące pytania badawcze: Czy mamy do 

czynienia z aprobatą tego zjawiska, czy też z dominującą niechęcią? Do jakich argu-

mentów odwołują się piszący w Sputniku, chcąc uzasadnić swoje tezy? 

 

 

                                                        
1 O projekcie, https://pl.sputniknews.com/docs/about/index.html, [dostęp: 27.03.2018]. 

https://pl.sputniknews.com/docs/about/index.html
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1. ASPEKTY JĘZYKOWE 

Jednym z tematów, jakie podjęli publicyści związani z agencją „Sputnik Polska” jest 
sprawa emigracji zarobkowej obywateli ukraińskich do Polski. Osoby piszące na ła-

mach „Sputnik Polska” zauważają, że Ukraińcy, którzy przybyli do państwa polskiego 

szukając pracy i lepszych warunków bytowych mają coraz większe oczekiwania wobec 
władz III Rzeczpospolitej. Postulują oni między innymi, aby język ukraiński był obecny 

w „obiegu publicznym”. Chcą, żeby stał się językiem urzędowym w największych mia-

stach Polski, Poznaniu i Wrocławiu2. 

Kwestie wprowadzenia języka ukraińskiego jako równoprawnego stała się obiektem 
szerszych zainteresowań publicystów „Sputnik Polska”. Odnotowują, że w czerwcu 

2017 roku miała miejsce we Wrocławiu konferencja, poświęcona imigracji ukraińskiej 

w Polsce (ForUM – For Ukrainian Migrants). Organizowała ją Fundacja „Ukraina”, na 
czele której stoi honorowy konsul Ukrainy we Wrocławiu. W wydarzeniu tym uczestni-

czyły osoby związane z polskim samorządem, organizacjami pozarządowymi, brali 

w niej udział także przedsiębiorcy z województwa dolnośląskiego. Mówiono o proble-
mach ukraińskich imigrantów. Stojący na czele wspomnianej wyżej fundacji zauważył, 

że ukraińska ludność Wrocławia to około 10% populacji miasta. Na łamach Sputnika 

zacytowano jego wypowiedzi „całkowicie popieram przywitanie ludzi z Ukrainy w ich 

języku, zwłaszcza w tych bramach Wrocławia jak dworzec PKP czy lotnisko – mówił na 
konferencji, postulując, by ukraiński był również drugim językiem w komunikacji miej-

skiej i urzędach: Bariera komunikacyjna może bowiem naprawdę zamknąć komuś drogę 

do lepszego życia. Dlatego informacja musi być dobrej jakości. (…) Wielu wrocławian 
ma korzenie na Ukrainie i dlatego to miasto można nazwać małym Lwowem”3. Publicy-

ści „Sputnik Polska” odnotowują także wypowiedź konsula generalnego Ukrainy na 

tejże konferencji. Stwierdził on, że jeśli Polacy zapraszają do siebie Ukraińców, to muszą 

podjąć się w stosunku do nich określonych zobowiązań, tak żeby mogli oni właściwe 
funkcjonować. Kwestia języka nie jest jedyną, konsul wspominał również o pomocy III 

Rzeczpospolitej w zachowaniu przez przybyszów tożsamości narodowej. Komentarz 

Sputnika jest jednoznaczny, owszem, należy uznać propozycje przedstawicieli Ukrainy, 
ale zażądać przy tym zasady wzajemności odnośnie Polaków mieszkających na ziemiach 

ukraińskich. Wiele mówiący jest również tytuł wspomnianego artykułu „Tu jest Wro-

cław, tu się mówi po ukraińsku”4. Wśród obywateli ukraińskich pojawiają się również 
opinie np. o potrzebie powołania do życia w Krakowie klas ukraińskich5. 

                                                        
2 Ukraińcy coraz bardziej zadomawiają się w Polsce. Leonid Sagin rozmawia z historykiem Bohdanem 

Piętką, https://pl.sputniknews.com/polska/201710266571004-Sputnik-Ukraincy-coraz-bardziej-zadoma-
wiaja-sie-w-Polsce, [dostęp: 29.10.2017]. 

3 T. Dudek, Tu jest Wrocław, tu się mówi po ukraińsku, https://pl.sputniknews.com/polska/2017061356 
60718-Sputnik-Polska-Wroclaw-Ukraincy, [dostęp: 24.03.2018]. 

4 Ibidem. 
5 Dlaczego Polacy nie chcą przyjmować migrantów. Irina Czajko rozmawia z historykiem Bohdanem 
Piętką, https://pl.sputniknews.com/opinie/201706235732890-sputnik-polska-ukraina-migracja, [dostęp: 
29.10.2018]. 
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https://pl.sputniknews.com/polska/201710266571004-Sputnik-Ukraincy-coraz-bardziej-zadomawiaja-sie-w-Polsce/
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We Wrocławiu od 2017 roku zaczęła wychodzić gazeta miejska w języku ukraiń-

skim o tytule „Pryvit”. Jest ona kwartalnikiem, dodatkiem do lokalnej „Gazety Wybor-

czej”, piszą w nim zarówno Polacy, jak i Ukraińcy, przede wszystkim o problemach, 

życiu przybyłych do stolicy Dolnego Śląska Ukraińców6. „Sputnik Polska” odnotowuje 

ten fakt, w artykule pod tytułem „Ukraińska hybryda «Wyborczej» – takie rzeczy we 

Wrocławiu”, jednocześnie zaznacza się, że część Polaków z niechęcią patrzy na te dzia-

łania, co więcej, pojawiają się opinie, że pismo to powinno zostać nazwane „Głosem 

Bandery”7. 

2. ASPEKTY POLITYCZNE 

Na stronach internetowych agencji można przeczytać, że imigranci ukraińscy mają 

w Polsce poparcie części sił politycznych III Rzeczpospolitej. Działacze Platformy 

Obywatelskiej życzliwie patrzą na propozycje przybyszy, aby na niektórych obszarach 

państwa polskiego język ukraiński uzyskał status urzędowego. Ukraińców chcą wyko-

rzystać szeroko rozumiane środowiska liberalne, które głoszą potrzebę nadania imigran-

tom zza wschodniej granicy polskiego obywatelstwa. Chcą w ten sposób zdobyć nowy 

elektorat, który będzie głosował na obecną (2018 r.) opozycję8. 

W „Sputnik Polska” wypowiadają się osoby, które krytycznie odnoszą się do obec-

nej polityki zagranicznej rządu tworzonego przez Prawo i Sprawiedliwość, szczególnie 

w kontekście proukraińskich działań. Twierdzi się, że wykonuje się tym samym zadania 

jakie przed Polakami stawiają Stany Zjednoczone Ameryki: „Jesteśmy krok po kroku 

oswajani z wpuszczaniem do Polski rzesz Ukraińców, z realizowaniem przez Warszawę 

polityki jednoznacznie i skrajnie prokijowskiej. Wszystko to są elementy zlecenia, które 

władze w Warszawie wykonują na mocy rozkazów przysyłanych z Waszyngtonu. (…) 

Polakom sprzedaje się to jako opowieść o Międzymorzu, czyli o takim popularnym mi-

cie, który ma osładzać Polakom ich obecny niewolniczy, okupowany status”9. 

Wydarzenie związane z Euromajdanem, zdaniem osób wypowiadających się na ła-

mach „Sputnik Polska” mocno wpłynęły na aktywność polityczną Ukraińców mieszka-

jących na ziemiach polskich. Jednoznacznie stwierdza się, że przez okres ostatnich lat 

przygotowywane są działania, których celem byłoby wejście mniejszości ukraińskiej 

                                                        
6 Agora wydawcą bezpłatnej miejskiej gazety „Pryvit” dla Ukraińców we Wrocławiu, http://www.wirtual-

nemedia.pl/artykul/agora-bezplatna-gazeta-pryvit-ukraincy-wroclaw, [dostęp: 26.03.2018], Drugi numer 

gazety „Pryvit.pl” dla Ukraińców we Wrocławiu, https://www.wroclaw.pl/drugi-numer-gazety-pryvitpl-
dla-ukraincow-we-wroclawiu, [dostęp: 26.03.2018]. 

7 D. Blum, Ukraińska hybryda „Wyborczej” – takie rzeczy we Wrocławiu, https://pl.sputniknews.com/pol-
ska/201710226538390-Ukraina-Wyborcza-Wroclaw-Sputnik, [dostęp: 26.03.2018]. 

8 Ukraińcy coraz bardziej zadomawiają się w Polsce…., op. cit. 
9 Wpuszczanie do Polski rzesz Ukraińców jest działaniem antynarodowym. Leonid Sigan rozmawiał z pu-
blicystą Konradem Rękasem, https://pl.sputniknews.com/opinie/201706165687214-sputnik-ukraina-pol-
ska-migracja, [dostęp: 26.03.2018]. 

http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/agora-bezplatna-gazeta-pryvit-ukraincy-wroclaw
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(jako grupy narodowościowej) do polskiego parlamentu. Co więcej, można znaleźć po-

słów, którzy kamuflują swoją ukraińskość10. 

Na łamach „Sputnik Polska” można przeczytać, że przybywający do Polski Ukra-

ińcy dążą do wpływania na wydarzenia polityczne w III Rzeczpospolitej, odwołując się 

przy tym do działań niedemokratycznych. Pragną nauczyć Polaków „majdanu”. Sprawa 

dotyczy Igora Usajewa, prowadzącego portal dla obcokrajowców przyjeżdżających na 

ziemie polskie „za chlebem”. Warto zacytować fragment tekstu, w którym ukraiński 

dziennikarz stwierdził: „Polska powinna uczyć się od Ukrainy jak robić rewolucję”. 

Dalej w „Sputniku” można przeczytać „wypuścił serię antypisowskich znaczków, które 

mają «przekazać w świat ukraińską soft power». Pomysł sam w sobie jest całkiem dow-

cipny: znaczki, które wymyślił Isajew, mają napis «PiS ПНХ» – w wolnym tłumaczeniu 

jest to skrót od wulgarnego stwierdzenia „Pis idź w ch…”11. 

Wypowiedzi publicystów związanych ze „Sputnikiem” są jednoznaczne. Twierdzą 

oni, że coraz większa ilość pracujących Ukraińców w Polsce to zagrożenie, które po-

równują z „powolnie tykającą bombą”12. 

Wspomina się, że Ukraina jest miejscem różnych konfliktów, także tych związanych 

z przemocą w polityce. W tym kontekście pisze się o używaniu granatów przez nacjo-

nalistów ukraińskich w czasie zajść w Kijowie (lato 2015 r.). Powyższe wydarzenia 

mogą doprowadzić do zwiększenia ilości wyjazdów Ukraińców do III Rzeczpospolitej. 

Przyjeżdżać także będą ci, którzy wcale nie chcą zająć się na ziemiach polskich uczciwą 

pracą. Poważnym zagrożeniem może być również powstanie organizacji o charakterze 

mafijnym13. 

Dokładnie odnotowano na łamach „Sputnik Polska” wypowiedź byłego ministra 

obrony Ukrainy, który w trakcie rozmowy w stacji „112 Ukraina” krytycznie odniósł 

się do działań polskiego parlamentu w sprawie rozwiązań prawnych dotyczących mię-

dzy innymi rzezi wołyńskiej (także jej postrzegania). Warto zacytować zdania, które 

pojawiły się na stronie tejże agencji „Ukraiński generał przypomniał, że w Polsce znaj-

duje się obecnie milion i dwieście tysięcy Ukraińców, i wyraził obawę, że «może coś 

z nimi będzie». Tak, piąty front ukraiński wszedł do Polski. I nic z nimi nie będzie. 

Chwyci on tylko za kije, jeśli przypomnimy sobie wszystkich Kozaków od Lwowa do 

Kijowa powieszonych”14. 

 

 

 

                                                        
10 Ibidem. 
11 D. Blum, Dziennikarz chce „ukrainizować polski majdan”, https://pl.sputniknews.com/polska/201 

707245942927-Sputnik-Polska-Isajew-ukrainizacja-polskiego-majdanu, [dostęp: 26.03.2018]. 
12 Ukraińcy coraz bardziej zadomawiają się w Polsce…, op. cit. 
13 Uchodźcy! Przyczyny i skutki problemu. Leonid Sigan rozmawiał z politykiem, byłym posłem na Sejm 
Mirosławem Orzechowskim, https://pl.sputniknews.com/opinie/20150901929263, [dostęp: 24.03.2018]. 

14 Ukraińcy w Polsce mogą chwycić za kije, https://pl.sputniknews.com/opinie/201802057274998-Sputnik-
Ukraincy-w-Polsce-moga-chwycic-za-kije, [dostęp: 24.03.2018]. 

https://pl.sputniknews.com/polska/201%20707245942927-Sputnik-Polska-Isajew-ukrainizacja-polskiego-majdanu
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3. ZAGROŻENIA PRZESTĘPCZOŚCIĄ 
W tekstach autorów publikujących w omawianej agencji podkreśla się, że Ukraińcy 

generują zwiększenie przestępczości w III Rzeczpospolitej. Wspomina się np. o ponad 

pięćdziesięciu Ukraińcach, którzy w czterech miejscowościach pod Warszawą zajmowali 

się produkcją papierosów. Podkreślono, że powstało w ten sposób około 52 milionów 

sztuk papierosów oraz 2 tony tytoniu. Co ciekawe, w tym samym artykule można znaleźć 

informację, że dwóch ukraińskich studentów postanowiło przemycać do Polski papierosy. 

Granicę przekraczali nielegalnie, chcieli przewieźć ponad 300 paczek. Ponadto funkcjo-

nariusze Służby Celnej w nocy 10 września 2016 roku na przejściu w Korczowej wykryli 

kontrabandę – z Ukrainy chciano przemycić trzy i pół tysiąca paczek papierosów15. 

Charakterystyczną wymowę ma inny tekst, który opisuje przestępczość imigrantów 

ukraińskich w Polsce. Sam tytuł już sugeruje jego wymowę: „Ukraińcy kradną częściej 

niż Polacy”. Sprawa dotyczy tabliczki, którą wywiesił jeden z właścicieli sklepów spo-

żywczych w Barlinku. Jej treść była następująca „każdy obywatel Ukrainy będzie skon-

trolowany po odejściu od kasy”. Tym „ogłoszeniem” zainteresowały się organizacje praw 

człowieka, a także media. Autor powyższego obwieszczenia tłumaczył, że działał pod 

wpływem impulsu (jego sklep został okradziony przez obywatela ukraińskiego), jednak 

stwierdził przy tym, że Ukraińcy uprawiają złodziejski proceder częściej, niż Polacy16. 

W „Sputnik Polska” można przeczytać nie tylko o zagrożeniach mających charakter 

przestępczy. Pisze się także o możliwym rozwoju ideologii nacjonalistycznej wśród 

zwiększającej się liczby pracowników ukraińskich w III Rzeczpospolitej. Twierdzi się, 

że kwestią czasu jest konflikt o charakterze narodowościowym, jego siła może być po-

równywalna z tym, który miał miejsce w latach 1918-1939. Jednoznacznie przy tym 

powiedziano, że wielkim atutem Polski po II wojnie światowej był fakt, że była pań-

stwem jednolitym narodowościowo17. 

Odnotowano pomysł, który pojawił się na łamach dziennika „Rzeczpospolita”, aby 

również do polskiej armii przyjmować Ukraińców przybywających do Polski. Dzięki 

temu mogliby uzyskać szybciej polskie obywatelstwo18. Na łamach „Sputnik Polska” 

skrytykowano ten pomysł, stwierdzono, że taka propozycja jest nieodpowiedzialna, 

a ponadto nierealistyczna. Pamiętać przecież należy, że młodzi Polacy garną się do woj-

ska. Ewentualny nabór ukraiński byłby sensowny, gdyby strona polska chciała utwo-

rzyć Legię Cudzoziemską19. 

                                                        
15 D. Blum, 53 Ukraińców produkowało lewe papierosy, https://pl.sputniknews.com/opinie/201710 

066425089-sputnik-ukraincy-papierosy-polska,  [dostęp: 22.03.2018]. 
16 J. Baranowska, Ukraińcy kradną częściej niż Polacy. Afera w Barlinku, https://pl.sputniknews.com/opi-

nie/201710016383552-ukraincy-kradna-czesciej-niz-polacy-sputnik-strajk-barlinek, [dostęp: 23.03.2018]. 
17 Dlaczego Polacy nie chcą przyjmować migrantów…, op. cit. 
18 A. Talaga, Ukraińcu! Witamy serdecznie, http://www.rp.pl/Publicystyka/306139848-Talaga-Ukraincu-

Witamy-serdecznie.html, [dostęp: 26.03.2018]. 
19 Pomniki Bandery w Polsce i Ukraińcy w polskiej armii? Irina Czajko rozmawiała z polskim historykiem 
Andrzejem Zapałowskim, https://pl.sputniknews.com/opinie/201706265756310-sputnki-ukraina-bande-
rowcy, [dostęp: 26.03.2018]. 
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4. ZAGROŻENIA ZDROWOTNE 
Wiele mówiący jest inny tekst, zatytułowany „Epidemia gruźlicy u granic Polski. 

Problemy z ewidencją chorych na Ukrainie”. Zauważono, że w obwodzie lwowskim po-

łowa osób chorych to dzieci poniżej czterech lat. Co więcej, państwo ukraińskie należy 

do czołówki krajów (dane za rok 2016), gdzie występuje lekoodporność na gruźlicę. 

„Sputnik” odwołuje się do opinii przedstawicieli różnych pism, warto w tym miejscu 

zacytować: „W 2017 roku kontrola nad chorobą nabrała znaczenia z powodu dążenia 

Ukrainy do integracji z Unią Europejską po otrzymaniu trybu bezwizowego, informuje 

gazeta «Politico». «Choroby zakaźne idą do Polski z Ukrainy?» alarmuje «Dziennik»”20. 

Na początku 2018 roku na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego odnoto-

wano przypadki zachorowań na odrę. Ustalono, że dwie osoby, które zachorowały naj-

wcześniej, pochodzą z Ukrainy. „Sputnik Polska” odnotowuje po pierwsze wypowiedzi 

lokalnych urzędników, po drugie „zwykłych” mieszkańców. Ci pierwsi za sytuację od-

powiedzialnością obarczają Ukraińców, dużo więcej cytuje się wypowiedzi „zwykłych” 

obywateli. Postulowali oni deportację chorych do rodzinnego kraju, zatrudnianie tylko 

Polaków, gdyż to fala imigrantów z Ukrainy przyniosła epidemię, zamknięcie granicy 

z Ukrainą. Podkreślano, że leczenie nie powinno się odbywać na koszt Polski. Co cie-

kawe, dziennikarze „Sputnik Polska” odwołują się również do informacji, że cały konty-

nent europejski jest zagrożony błonicą, którą ze sobą przyniosą pracownicy z Ukrainy21. 

Poruszono na stronie internetowej agencji inną kwestię, związaną jednak z dziedziną 

medyczną. Odnotowano, że część polskich środowisk medycznych (Rada Kierowników 

Wojewódzkich Podmiotów Leczniczych) zgłosiła pomysł, aby honorować dyplomy 

pielęgniarskie z Ukrainy. Ministerstwo Zdrowia miałoby także finansować uzupełnia-

nie kwalifikacji pracownic zza wschodniej granicy. Powodem są braki wśród pracow-

ników polskich szpitali, ponieważ Polacy o wykształceniu medycznym wyjeżdżają 

z kraju. Przeciwko inicjatywie Rady zaprotestował Ogólnopolski Związek Zawodo-

wego Pielęgniarek i Położnych Regionu Małopolskiego. Jego przedstawicielka stwier-

dziła, że sprowadzenie personelu medycznego z Ukrainy może zagrozić bezpieczeń-

stwu (dobru i zdrowiu) polskich pacjentów. Wynikać to ma z charakteru kształcenia 

osób w zawodzie pielęgniarskim w państwie ukraińskim. Redakcja „Sputnik Polska” 

dodaje w tym kontekście, że właściwe szkolenie osób na Ukrainie, które chcą uprawiać 

zawód, trwa o połowę krócej niż w Polsce. Wspomniana wyżej przewodnicząca 

związku zawodowego podkreśliła również, że lepszym rozwiązaniem byłoby zatrzyma-

nie Polek – pielęgniarek w kraju i oferowanie im lepszych warunków pracy, co mogłoby 

zatrzymać exodus do Europy Zachodniej 22. 

                                                        
20 Epidemia gruźlicy u granic Polski. Problemy z ewidencją chorych na Ukrainie, https://pl.sputnik-

news.com/polska/201708306191306-epidemia-Ukraina-Polska, [dostęp: 23.03.2018]. 
21 To zaraźliwe: Ukraińców oskarżają o roznoszenie odry, https://pl.sputniknews.com/swiatowa_prasa/201 

801317237586-sputnik-ukraina-polska-odra, [dostęp: 24.03.2018]. 
22 J. Baranowska, Nie chcą pielęgniarek z Ukrainy, https://pl.sputniknews.com/opinie/201705265539222-

sputnik-polska-ukraina-pielegniarki-sluzba-zdrowia, [dostęp: 24.03.2018]. 
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5. ASPEKTY SPOŁECZNO-EKONOMICZNE 

Na łamach „Sputnika” można również znaleźć informacje o charakterze społeczno-

ekonomicznym dotyczące imigracji ukraińskiej, które jednak nie są weryfikowane, na-

tomiast mają wzbudzić zaniepokojenie Polaków. W tym kontekście wspomnieć należy 

o pomyśle, który jakoby pojawił się wśród elit politycznych państwa polskiego, żeby 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (który i tak znajduje się w permanentnym kryzysie), 

wypłacał Ukraińcom mieszkającym obecnie w Polsce emerytury za czas, który przepra-

cowali na Ukrainie23. 

Podkreśla się, że niskie zarobki, jakie uzyskują Ukraińcy w Polsce negatywnie wpływają 

także na polską gospodarkę. Tania siła robocza doprowadzi do tego, że Polacy nadal będą 

się znajdować tzw. pułapce średniego wzrostu, a gospodarka nie będzie efektywna. Korzy-

ści za to odniosą zachodnie koncerny, traktujące III Rzeczpospolitą jako montownię24. 

Znaleźć można teksty, których autorzy, odwołując się do czasopism niezwiązanych 

ze „Sputnikiem”, podkreślają, jak bardzo pozytywnie niektórzy Polacy traktują pracu-

jących w Polsce Ukraińców. Na łamach omawianego portalu pojawił się tekst przedsta-

wiający ranking opracowany przez dziennikarzy „Gazety Prawnej”, z którego wynika, 

iż Ukraińcy zostali „zbiorowym bohaterem polskiej gospodarki”25. 

Publicyści „Sputnik Polska” podjęli także temat, praktycznie nieobecny w polskich, 

masowych mediach. Jest nim sprawa ewentualnych odszkodowań, jakie państwo pol-

skie miałoby zapłacić Ukraińcom, za majątki, które ci ostatni posiadali w II Rzeczpo-

spolitej, a utracili w wyniku wojny i zmiany granic. Podkreślono, że do Archiwum Pań-

stwowego w Przemyślu kierowane jest wiele wniosków od osób zamieszkujących Ukra-

inę, aby uzyskać zaświadczenia o posiadaniu w przeszłości nieruchomości. Część Ukra-

ińców chce wykorzystać te dokumenty, aby uzyskać Kartę Polaka. Jednak niektórzy 

z nich dążą do uzyskania wysokich odszkodowań. „Sputnik Polska”, powołując się na 

informacje uzyskane przez Kresy.pl, zauważa, że za akcję uzyskiwania wspomnianych 

zaświadczeń odpowiadają politycy związani ze Lwowem. O odszkodowania mogą wy-

stąpić także osoby, których przodkowie w wyniku akcji „Wisła” musieli opuścić tereny 

południowo-wschodniej Polski. Przy czym publicyści „Sputnik Polska” podają kon-

kretne przykłady, jeden z potomków przesiedleńców skierował pismo do właściwego 

starostwa (okolice Jarosławia – Podkarpacie), w którym zapytywał o status prawny jed-

nego z majątków (w przeszłości należącego do jego rodziny). Powiązaną z tym proble-

mem kwestią jest fakt, że polskie kancelarie adwokackie pomagają w tych działaniach, 

mimo że są one sprzeczne z interesami państwa polskiego26. 

                                                        
23 Ukraińcy coraz bardziej zadomawiają się w Polsce…, op. cit. 
24 „Wpuszczanie do Polski rzesz Ukraińców jest działaniem antynarodowym”…, op. cit. 
25 Chodzi o ranking 50 najbardziej wpływowych ludzi polskiej gospodarki. Zob.: Ukraińcy „zbiorowym 
bohaterem polskiej gospodarki”, https://pl.sputniknews.com/gospodarka/201802117321068-sputnik-
polska-ukraincy-gospodarka, [dostęp: 24.03.2018]. 

26 D. Blum, Ukraińcy chcą odzyskiwać przedwojenne majątki w Polsce, https://pl.sputniknews.com/opi-
nie/201708116065263-Ukrainskie-majatki-w-Poslce, [dostęp: 23.03.2018]. 
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Publicyści „Sputnik Polska” interesują się również wypowiedziami polityków 

i przedsiębiorców na Ukrainie, którzy krytycznie odnoszą się do emigracji obywateli 

ukraińskich do Polski Opublikowano wypowiedzi szefa Stowarzyszenia Właścicieli 

Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Zauważył on, że Polska, której kilka milionów oby-

wateli wyjechało za pracą do krajów Europy Zachodniej, poprzez sprowadzanie Ukra-

ińców, może rozwiązać swoje problemy demograficzne. Stwierdzał, że Polacy wyko-

rzystali kłopoty, które pojawiły się na Ukrainie. Przedsiębiorca zauważał, że w Polsce 

pracuje już około 1,5 mln obywateli ukraińskich, Polacy zaś ciągle dążą do „wymywa-

nia” czy „wysysania” z Ukrainy najefektywniejszych pracowników. To jest powód, dla 

którego w państwie ukraińskim powstało około 300 klubów nauki języka polskiego. 

Celom sprowadzania Ukraińców służy także współpraca, jaką podejmują uczelnie pol-

skie z ukraińskimi. Stojący na czele Stowarzyszenia stwierdzał wprost, że mamy do 

czynienia z polską ekspansją. Jej wynikiem zaś będzie załamanie socjalne państwa 

ukraińskiego. Ci, którzy budowaliby gospodarkę Ukrainy wyjeżdżają. Może w związku 

z tym dojść do sytuacji, że na Ukrainie nie będzie się płacić wynagrodzeń, a także eme-

rytur27. 

Agencja ukazuje reakcje części politycznych sił działających w państwie ukraińskim 

na próby spenalizowania uprawiania propagandy banderowskiej w III Rzeczpospolitej. 

Ostro wypowiedział się w tamtejszej telewizji (NewOne) Ołeh Tiahnybok, jeden z lide-

rów partii „Swoboda” (fragment wywiadu odnosił się do Ukraińców pracujących w Pol-

sce). Stwierdził on, że próba powyższych zmian prawnych „po pierwsze, ma na celu 

asymilację Ukraińców pracujących w Polsce. Po drugie, Polacy, nazywając obecne te-

rytorium współczesnej Galicji i Wołynia, zarysowali ją jako Wschodnią Małopolskę. 

W rzeczywistości, już patrząc w przyszłość, licząc na prawdopodobny podział Ukrainy, 

Polacy de facto zarysowali swoje roszczenia terytorialne wobec kraju”28. 

ZAKOŃCZENIE 

O stosunku redaktorów „Sputnik Polska” do emigracji Ukraińców do Polski świad-

czyć mogą również tytuły artykułów: „Ukraińcy prawie spowodowali w Polsce epide-

mię”, „Ukraińcy pobili Polaków w centrum Warszawy”, „Strzeżcie się kuriera z Ukra-

iny”, „Wielbiciele Bandery na polskim Marszu Niepodległości”, „Potop ukraiński za-

lewa Polskę”, „Podkarpacie to «etniczne tereny ukraińskie», „Ukraińcy aresztowani za 

szmuglowanie imigrantów przez polską granicę”, „Skończmy z tanią siłą roboczą na 

Ukrainie”, „Ukraińcy w Polsce mogą chwycić za kije”, „Tu jest Wrocław, tu się mówi 

                                                        
27 Ukrainie grozi „załamanie socjalne” z powodu Polski, https://pl.sputniknews.com/opinie/20180310 

7513069-sputnik-polska-ukraina-migracja-zarobkowa, [dostęp: 24.03.2018]. 
28 Polacy otworzyli front przeciwko Ukrainie, https://pl.sputniknews.com/polska/201802087301155-sput-

nik-polska-ukraina-ipn, [dostęp: 24.03.2018]. 
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po ukraińsku”, „«Ukraińcy kradną częściej niż Polacy». Afera w Barlinku”, „Pobili Po-

laków na granicy. Ośmioro Ukraińców stanie przed sądem”29. 

Publicyści, redaktorzy, rozmówcy „Sputnik Polska” w sposób jednoznacznie nega-

tywny odnoszą się do ukraińskiej emigracji zarobkowej do Polski. Wydaje się, że ma to 

związek z konfliktami, między Federacją Rosyjską a Ukrainą. Przywódcy, publicyści 

tej pierwszej starają się ukazać Ukraińców jako zagrożenie, z jednej strony legitymizu-

jąc swoje działania na ziemiach ukraińskich, z drugiej w jak najgorszym świetle ukazać 

ich obraz Polakom, narodowi, który sąsiaduje z Ukraińcami. Pamiętać w tym kontekście 

należy, że władze III Rzeczpospolitej popierają aspiracje Ukrainy do wejścia w struk-

tury zachodnie. Próba osłabienia pozytywnych relacji między Polakami i Ukraińcami 

jest w interesie Federacji Rosyjskiej. 

Część opinii, pojawiających się na łamach tego medium wyrażana jest przez pol-

skich rozmówców, co ma w dużej mierze przekonać odbiorców do przyznania racji ar-

gumentom Sputnika. O charakterystycznej narracji agencji świadczy ponadto dobór in-

formacji, a także ich interpretacja. Podkreślić należy, że każde pismo czy rozgłośnia ma 

prawo do reprezentowania określonej linii programowej. W Polsce istnieje szereg cza-

sopism, stacji radiowych, a także telewizyjnych, które w sposób jednoznaczny określają 

swoje stanowisko ideowe. Nasuwa się pytanie (w tym kontekście retoryczne) o status 

dziennikarstwa w III Rzeczpospolitej. 
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Streszczenie 

Artykuł prezentuje analizę percepcji bezpieczeństwa u Ukraińców przebywających w Polsce 
w świetle dostępnych zastanych badań prowadzonych na tej grupie społecznej. Celem tej analizy 
jest wskazanie niezbędnych z perspektywy szeroko rozumianych kwestii bezpieczeństwa dal-
szych obszarów badawczych w obrębie wspomnianej grupy, kluczowych z punktu widzenia bu-
dowy strategii Polski w obszarze polityki migracyjnej warunkowanej aktualnymi i prognozowa-
nymi potrzebami Rzeczypospolitej. 

Słowa kluczowe: bezpieczeństwo personalne, migracja, Ukraina, bezrobocie, polityka migracyjna 

1. CHARAKTERYSTYKA OPISYWANEJ GRUPY SPOŁECZNEJ 

Ukraińcy stanowią najliczniejszą grupę z wszystkich obywateli państw trzecich 

w Unii Europejskiej. Według różnych szacunków i różnych metodologii liczenia, jest 

ich w UE od 2 do 7 milionów1. Obserwowany po 1990 roku exodus, który nasilił się 

w połowie drugiej dekady XXI wieku, to największa po upadku ZSRR migracja oby-

wateli kraju byłego Związku Radzieckiego. Od innych imigrantów w Europie wyróżnia 

ich – jak to nazywają O. Fedyuk i M. Kindler – „postsowiecki kapitał społeczny”2 oraz 

cele emigracji: nie przyjeżdżają do Unii z powodu łączenia rodzin czy edukacji 

(a w każdym razie, nie głównie z tego powodu), ale przede wszystkim w celu podjęcia 

pracy zarobkowej. Po 2014 roku, w wyniku konfliktu we wschodniej Ukrainie i ode-

rwaniu Krymu, część z przybywających do państw Unii Ukraińców próbuje uzyskać 

                                                        
1 I. Jóźwiak, M. Piechowska, Crisis-driven mobility between Ukraine and Poland. What Does the Available 
Data (not) Tell Us., Warszawa 2017, s. 6. 

2 O. Fedyuk, M. Kindler (red.), Ukrainian Migration to the European Union Lessons from Migration Stu-
dies, Springer Open & Centre of Migration Research, 2016, s. 1 i nast. 
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status uchodźcy lub inną formę ochrony międzynarodowej, z powodu emigracji z tere-

nów, na których toczy się konflikt zbrojny. Jednocześnie drugim głównym kierunkiem 

emigracji obywateli Ukrainy jest Federacja Rosyjska. 

Co istotne z punktu widzenia niniejszych rozważań, obywatele Ukrainy stanowią 

dziś najliczniejszą grupę obcokrajowców również w Polsce. Trudno jednak dokładnie 

wskazać, jak liczne jest to środowisko, a i jego charakterystyka ma wymiar głównie 

ekonomiczny, prowadzony przez pryzmat potrzeb polskiego rynku pracy. Szacunki do-

tyczące liczby obywateli Ukrainy przebywających stale bądź czasowo na terytorium RP 

znacznie się różnią. Trudności sprawia przede wszystkim policzenie osób, które nie 

mają zezwolenia na pobyt stały, w związku z czym co kilka miesięcy wracają na Ukra-

inę w celu przedłużenia możliwości pobytu w Polsce i po dopełnieniu formalności do 

RP wracają. Do tych danych dochodzi jeszcze porównawczo niewielka grupa osób, 

która ubiega się o status uchodźcy. Sprawę komplikuje fakt, że znacząca większość 

Ukraińców przebywających w Polsce nie rejestruje się w instytucjach zajmujących się 

cudzoziemcami, bo nie ma takiej potrzeby – do realizacji ich celów pobytowych wy-

starcza im bowiem czasowe zezwolenie na pracę, wielokrotnie odnawiane. Dlatego też 

dane oficjalne rozmijają się z szacunkami i utrudniają właściwą analizę tej licznej 

i istotnej grupy narodowościowej w Polsce. 

Literatura przedmiotu, opisując migrację obywateli Ukrainy do Polski i innych kra-

jów Europy Środkowej takich jak Czechy czy Węgry, często używa pojęcia migracji 

cyrkulacyjnej3 bądź migracji niekompletnej4. Autor tego ostatniego określenia, Marek 

Okólski, definiuje migrantów niekompletnych jako osoby, które większość czasu spę-

dzają w kraju migracji i to jest ich główne miejsce aktywności zawodowej, ale uzy-

skane w ten sposób pieniądze stanowią podstawę utrzymania pozostawionych w kraju 

bliskich, którym te pieniądze regularnie wysyłają5. Z kolei Agata Górny, zwolenniczka 

                                                        
3 Por.: A. Grzymała-Kazłowska, M. Okólski, Influx and integration of migrants in Poland inthe early XXI 

century, CMR Working Papers 50, Warszawa 2003; A. Górny, I. Grabowska-Lusińska, M. Lesińska, M. 
Okólski (red.), Immigration to Poland: Policy, employment, integration, Warszawa, 2010; D. Drbohlav, 
Immigration and the Czech Republic (with a Special Focus on the Foreign Labor Force), „International 
Migration Review”, 2003, 37(1), s. 194-224; S. Illés, A. Kinces, Hungary as receiving country for circu-
lants, „Hungarian Geographical Bulletin”, 2012, 61(3), s. 197-218. 

4 M. Okólski, Najnowszy ruch wędrówkowy z Ukrainy do Polski, CMR Working Paper nr 14, Warszawa, 
Wydawnictwo UW, 1997, s. 13; M. Okólski, Incomplete migration: A new form of mobility in Central 
and Eastern Europe. The case of Polish and Ukrainian migrants. [w:] C. Wallace, D. Stola (red.), Patterns 
of migration in Central Europe, New York, Palgrave 2001, s. 105-128. 

5 Co prawda Barometr Imigracji Zarobkowej wskazuje, że aż 61% pracowników z Ukrainy nie wysyła 
pieniędzy do rodziny, która zostaje w ojczyźnie, a zaledwie 5% wysyła od 200 do 500 zł miesięcznie (8% 
od 500 do 1000 zł), niemniej eksperci z tego ośrodka sami tłumaczą, że najprawdopodobniej Ukraińcy 
gromadzą środki, a następnie zawożą je do ojczyzny, w momencie gdy ich wiza wygasa, zamiast wysyłać 
co miesiąc określoną sumę i płacić za przekazy pieniężne. Mogąca wprowadzać w interpretacyjny błąd 
odpowiedź większości ankietowanych jest więc raczej wynikiem źle zadanego pytania, a nie zmiany 
w podejściu samych migrantów. Barometr Imigracji Zarobkowej. Ukraiński pracownik w Polsce, Perso-
nel Service, 2018, dokument pdf, s. 13. 
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używania pojęcia migracji cyrkulacyjnej, charakteryzuje tych przybyszy jako przeby-

wających i pracujących na terytorium RP, ale emocjonalnie związanych z krajem po-

chodzenia i uważających go za swój dom. Pracują najczęściej w sektorze usług (bu-

dowlanych bądź pomocy domowej) i stają się wzorem migracji dla swoich kolejnych 

rodaków6. 

Chęć Ukraińców do pozostania w Polsce na dłużej, w tym na stałe, wygląda odmien-

nie w świetle różnych badań. Według OTTO Work Service Polska, plan taki ma prawie 

połowa badanych w 2017 roku (48%), co stanowi znaczny wzrost w porównaniu z ro-

kiem 2015 (tylko 10%). Im lepiej wykształceni są respondenci, tym dłużej chcą pozo-

stać w Polsce, a czynnikami, które ich by do tego zachęciły są (w kolejności udzielania 

odpowiedzi): wyższe zarobki (wskazanie 95% badanych), gwarancja długotrwałego za-

trudnienia (82%) i możliwość rozwoju (42%). Tymczasem według Barometru Imigracji 

Zarobkowej prezentującego wyniki badań z 2018 roku, 74% pracowników ukraińskich 

w Polsce nie planuje pozostania tu na stałe7. Z kolei wyniki badania przeprowadzonego 

przez ARC Rynek i Opinia dla „Rzeczpospolitej” z kwietnia 2018 roku wskazują, że 

61% respondentów planuje zostać w Polsce ponad rok i dłużej8. Jak zatem widać, roz-

bieżność w opiniach jest duża, ale wynikać może z odmiennych sposobów zadawania 

pytania o dłuższy pobyt w Polsce w różnych uwarunkowaniach. 

Tabela 1. Dokumenty złożone przez obywateli Ukrainy w Polsce w 2018 roku 

Typ dokumentu (wniosek o:) Liczba wniosków 

Pobyt czasowy 128 464 

Pobyt stały 32 912 

Pobyt rezydenta długoterminowego UE 4017 

Pobyt ze względów humanitarnych 397 

Ochrona uzupełniająca  372 

Pobyt członka rodziny obywatela UE 192 

Status uchodźcy 97 

Pobyt stały członka rodziny obywatela UE 20 

Pobyt tolerowany 6 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: https://migracje.gov.pl/statystyki/zakres/polska/typ/wnio-
ski/widok/mapa/rok/2018/kraj/UA/?x=0.1928&y=0.6085&level=0.5, [dostęp: 20.07.2018]. 

Szacunki mówią o 800-900 tysiącach, milionie, ponad milionie, a nawet prawie 

dwóch milionach obywateli Ukrainy, którzy w Polsce przebywają aktualnie (czerwiec 

                                                        
6 A. Górny, I. Grabowska-Lusińska, M. Lesińska, M. Okólski, Immigration to Poland…, op. cit., s. 17. 
7 Barometr Imigracji Zarobkowej, op. cit., s. 4. 
8 Ukraińcy chcą w Polsce zostać na dłużej, http://www.arc.com.pl/ukraincy_w_polsce_chca_zo-

stac_na_dluzej-40999664-pl.html, [dostęp: 20.07.2018]. 



Paulina Polko 

 

 86 

2018 roku) bądź będą przebywać w niedalekiej przyszłości (perspektywa końca 2018 

roku). Rozbieżności wynikają nie tylko z odmiennych metod liczenia, ale przede wszyst-

kim z różnorodnych form prawnych wybieranych przez Ukraińców jako podstawę po-

bytu w Polsce9. Tymczasem według danych zgromadzonych przez Urząd ds. Cudzo-

ziemców tylko w 2018 roku wniosek o pobyt czasowy w Polsce złożyło ponad 128 tys. 

obywateli Ukrainy. O pobyt stały – prawie 33 tysiące. Status uchodźcy chciało uzyskać 

niecałe 100 osób10. Jak widać, rozrzut między oficjalnymi liczbami, a szacunkami ryn-

kowymi, jest ogromny. Pełne dane oficjalne w tym zakresie prezentuje tabela 1. 
 

 

Rys. 1. Zmiany w liczbie obywateli Ukrainy ubiegających się o ochronę międzynarodową w Polsce w la-
tach 2003-2016 
Źródło: opracowanie własne na podstawie: https://udsc.gov.pl/podsumowanie-ochrona-miedzynarodowa-
w-2017-roku/, https://migracje.gov.pl/statystyki/zakres/polska/typ/dokumenty/widok/mapa/rok/2018/?x 
=0.3088&y=0.9523&level=1 oraz http://uchodzcy.info/infos/glowne-kraje-pochodzenia, [dostęp: 20.07. 
2018]. 

Ujęta w tabeli 1 liczba niespełna 100 złożonych wniosków o status uchodźcy (w po-

łowie 2018 roku) pokazuje, że pomimo toczącego się na Ukrainie konfliktu zbrojnego 

obywatele tego kraju nie uważają go za powód do masowego występowania o ten status. 

                                                        
 9 By na takie liczby natrafić, wystarczy przejrzeć publikacje w prasie codziennej na ten temat, regularnie 

pojawiające się po 2016 roku. Na problem zwracają uwagę chociażby: I. Jóźwiak, M. Piechowska, Crisis-
driven mobility…, op. cit., s. 6, 16. 

10 https://migracje.gov.pl/statystyki/zakres/polska/typ/wnioski/widok/mapa/rok/2018/kraj/UA/?x=0.19 
28&y=0.6085&level=0.5, [dostęp: 20.07.2018]. 
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Podobnie jest z nieco większymi w liczbach bezwzględnych, ale wciąż niskimi jako 

procent wszystkich składanych, wnioskami o pobyt ze względów humanitarnych czy 

ochronę uzupełniającą. Choć w 2014, 2015 i 2016 roku, po wybuchu konfliktu na Ukra-

inie, liczba wniosków wzrosła 50-krotnie, to był to skok chwilowy – w 2017 roku na-

stąpił spadek liczby wnioskodawców. Graficznie przedstawia to rysunek 1. 

Pewne informacje można zdobyć analizując statystyki Straży Granicznej dotyczące 

przekroczeń granicy ukraińsko-polskiej. Tabela 2 zestawia wszystkich obcokrajowców 

przekraczających tę granicę i samych Ukraińców. Od 2014 roku ta ostatnia liczba nie 

spada poniżej 4 mln osób rocznie. Stanowią też oni połowę całego ruchu granicznego 

na omawianej granicy. 

Tabela 2. Przekroczenia granicy polsko-ukraińskiej w latach 2010-2017 

Rok Liczba obcokrajowców 
przekraczających granicę 

Liczba Ukraińców 
przekraczających granicę 

2010 4 486 323 1 789 307 

2011 5 372 806 2 520 707 

2012 6 290 320 2 984 766 

2013 7 288 695 3 731 438 

2014 7 952 084 4 207 974 

2015 9 602 956 5 367 484 

2016 10 287 753 4 910 015 

2017 8 522 123 4 232 145 

Źródło: statystki Straży Granicznej za lata 2010-2016 

Według Barometru Imigracji Zarobkowej, połowa pracowników z Ukrainy przyjeż-

dża do Polski na okres od 1 do 3 miesięcy. Co czwarty spędza tu od 3 do 6 miesięcy. 

A zatem większość z nich traktuje pobyt w Polsce jako szansę na krótkoterminowy za-

robek i wykorzystuje uproszczoną procedurę zatrudniania, która pozwala na legalną 

pracę przez pół roku w ciągu 12 miesięcy. Osoby, które spędzają w Polsce więcej niż 

pół roku, stanowią jedynie 17% ogółu. Zdecydowana większość pracowników z Ukra-

iny w ciągu ostatnich pięciu lat przyjechała do Polski do pracy więcej niż jeden raz 

(34% 2-3 razy, 18% 4-5 razy, a 16% ponad 6 razy). Najczęściej pracują w Polsce fi-

zycznie – taką deklarację składa aż 3 na 4 pracowników zza wschodniej granicy, a ko-

lejne 16% pracuje w usługach, w tym głównie w hotelarstwie, fryzjerstwie, gastronomii 

czy opiece nad dziećmi. Wybierają Polskę jako kraj emigracji, gdyż jest ona blisko po-

łożona (53,3%), oferuje satysfakcjonujące zarobki (44%), nie stwarza bariery językowej 
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nie do pokonania (33,8%) i pracuje w niej wielu Ukraińców, w tym rodzina bądź zna-

jomi (30%) Ważnym powodem migracji do Polski było też niskie bezrobocie i duża 

liczba ofert pracy (20,8%)11 

Dostępne badania pokazują, że większość migrantów ukraińskich w Polsce pochodzi 

z zachodniej części Ukrainy, geograficznie bliższej RP. Na początku XXI wieku było 

to ¾ wszystkich migrantów, a w połowie jego drugiej dekady – 90%.12 Z tego też po-

wodu bardzo często migracje Ukraińców do Polski określa się jako lokalne. Ponad 1/3 

migrantów dociera do województwa mazowieckiego, w tym w większości do samej 

Warszawy. W dalszej kolejności skupiskami Ukraińców stają się inne duże miasta wo-

jewódzkie13. 

Jak już wspomniano, podjęcie pracy jest głównym motywem przyjazdu do Polski. 

Z badań przeprowadzonych w 2017 roku wynika, że 29% z nich pracuje w wyuczonym 

zawodzie, zgodnie z własnym wykształceniem. W 2015 roku było to zaledwie 8%.14 

Cytowane badania wskazują, że Ukraińcy są z pracy w Polsce zadowoleni i to praktycz-

nie we wszystkich możliwych do wystąpienia aspektach. Wyniki prezentuje tabela 3. 

Tabela 3. Satysfakcja obywateli Ukrainy z pracy w Polsce (w %) 

Respondenci zadowoleni z: 2017 2015 

Otwarcia pracodawców na pracowników z Ukrainy 97 75 

Pracy w Polsce (ogólnie) 94 84 

Rodzaju wykonywanej pracy 78 38 

Warunków pracy 68 62 

Wynagrodzenia 90 40 

Relacji ze współpracownikami 89 63 

Relacji z przełożonymi 87 61 

Obciążenia obowiązkami 75 36 

Źródło: Raport: Opinia pracowników z Ukrainy na temat pracy w Polsce, OTTO Work Service Polska, 2017, 
dokument pdf, s. 3 i 7. 

Do pełnego obrazu brakuje tylko zadowolenia z możliwości rozwoju, ale tutaj odse-

tek pozytywnych odpowiedzi wyniósł w 2017 roku tylko 23% badanych i był o 4 punkty 

                                                        
11 Barometr Imigracji Zarobkowej, op. cit., s. 9. 
12 Po 2014 roku zaczęło się w Polsce pojawiać więcej migrantów z centralnej i wschodniej Ukrainy, ale 

wciąż zachodnia część dominuje jako główne miejsce pochodzenia. 
13 Z. Brunarska, M. Kindler, M. Szulecka, S. Toruńczyk-Ruiz, Ukrainian Migration to Poland: A „Local” 

Mobility? [w:] O. Fedyuk, M. Kindler (red.), Ukrainian Migration to the European Union Lessons from 
Migration Studies, Springer Open & Centre of Migration Research, 2016, s. 123. 

14 Raport: Opinia pracowników z Ukrainy na temat pracy w Polsce, OTTO Work Service Polska, 2017, 
dokument pdf, s. 9. 
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procentowe niższy niż w roku 2015. Obserwowany spadek zadowolenia z uzyskiwa-

nych w Polsce możliwości rozwoju jest wart odnotowania przy analizie percepcji bez-

pieczeństwa migrantów z Ukrainy. Może być dowodem na przejście na wyższe etapy 

w piramidzie potrzeb Abrahama Maslowa, po zaspokojeniu tych podstawowych, zwią-

zanych z przeżyciem i elementarnym bezpieczeństwem, a tym samym na zaspokajanie 

ujętej w definicji bezpieczeństwa „możliwości swobodnego rozwoju”15. 

2. KONCEPCJA HUMAN SECURITY 
W PODMIOTOWYM WYMIARZE BEZPIECZEŃSTWA 

Najczęściej stosowana definicja bezpieczeństwa przedstawia go jako stan bez istot-

nych, uniemożliwiających przeżycie i trwanie podmiotu zagrożeń, w którym ten pod-

miot ma możliwości swobodnego rozwoju. To negatywne podejście (brak zagrożeń) 

wskazuje, że świat jest pełen niebezpieczeństw, a samego bezpieczeństwa nie da się 

opisywać i badać bez wcześniejszej analizy zagrożeń16. 

Zagrożenia, o których mowa, mają wymiar obiektywny i subiektywny. Wymiar 

obiektywny dotyczy zjawisk występujących rzeczywiście, które mogą nieść ze sobą re-

alne negatywne skutki. Wymiar subiektywny z kolei skupia się na odczuwaniu, postrze-

ganiu i interpretacji przez jednostkę lub grupę społeczną zjawisk, które uznaje owa jed-

nostka bądź grupa za niebezpieczne. Zatem można stwierdzić, że obiektywy element 

zagrożeń to rzeczywiste niebezpieczeństwo, racjonalnie osądzone; element subiek-

tywny zaś to jednostkowy bądź grupowy odbiór zjawisk mających wpływ na bezpie-

czeństwo17. Obiektywne podejście do zagrożeń powinno cechować podmioty i formacje 

odpowiedzialne za bezpieczeństwo i porządek publiczny i być oparte na wiedzy i prak-

tycznym poznawaniu zagrożeń. Subiektywne podejście do zagrożeń typowe jest z kolei 

dla jednostek bądź grup społecznych, które zazwyczaj tej wiedzy i doświadczenia nie 

posiadają18. Nie oznacza to jednak, że jest ono nieistotne, wręcz przeciwnie: wzbogaca 

bezpieczeństwo o problematykę psychologiczną i jest równie ważne jak obiektywna, 

naukowa analiza. Relacje między tymi wymiarami prezentuje tabela 4. 

                                                        
15 Zmiana podejścia łączyć się też będzie bez wątpienia z coraz większą informacją na temat potencjalnych 

możliwości rozwoju, jeszcze niedawno niedostępnych w Polsce dla pracowników zza wschodniej gra-
nicy, świadomością sytuacji na polskim rynku pracy i jego potrzeb, a także siecią powiązań wytworzoną 

pomiędzy Ukraińcami w Polsce, pozwalającą na wymianę informacji co do przysługujących im praw 
i pojawiających się możliwości rozwoju. Z. Brunarska, M. Kindler, M. Szulecka, S. Toruńczyk-Ruiz, 
Ukrainian Migration to Poland: A „Local” Mobility?, op. cit., s. 127. 

16 W. Fehler, O pojęciu bezpieczeństwa państwa. [w:] W. Śmiałek, J. Tymanowski (red.), Bezpieczeństwo 
państw i narodów w procesie integracji europejskiej, Toruń 2002, s. 166. 

17 J. Prońko, Bezpieczeństwo państwa. Zarys teorii problemu i zadań administracji publicznej, Bielsko-
Biała 2007, s. 7-8. 

18 M. Cieślarczyk, R. Kuriata, Kryzysy i sposoby radzenia sobie z nimi, Łódź 2005, s. 8. 
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Krzysztof Drabik zauważa, że z pozycji jednostki interpretowane są uwarunkowania 

bezpieczeństwa, które ma przede wszystkim charakter indywidualny i konkretny. Mó-

wimy wówczas o bezpieczeństwie przez pryzmat kondycji fizycznej, psychicznej, du-

chowej, intuicyjnej jednostki. Stąd wywodzi się poczucie bezpieczeństwa jako subiek-

tywny odbiór konfiguracji warunków życia jednostki, uznanej przez nią w kategorii 

pewności trwania (bezpieczeństwa) bądź zagrożenia19. 

Tabela 4. Relacje między obiektywnym a subiektywnym wymiarem bezpieczeństwa 

Stan braku bezpieczeństwa 
(duże, rzeczywiste zagrożenie 

jako takie postrzegane) 

Stan obsesji 
(nieznaczne zagrożenie 
postrzegane jako duże) 

Stan fałszywego bezpieczeństwa 
(poważne zagrożenie postrzegane jako niewielkie) 

Stan bezpieczeństwa 
(nieznaczne zagrożenie postrzegane właściwie) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: M. Brzeziński, Kategoria bezpieczeństwa, [w:] S. Sulowski, 
M. Brzeziński (red.), Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa, wybrane zagadnienia, Warszawa 2009, s. 26. 

Jak podnosi Michał Brzeziński, subiektywność jest tak samo ważna, jak obiektywne 

aspekty zagrożenia i bezpieczeństwa. Percepcja zagrożenia (błędna czy prawidłowa) 

przekłada się na bezpieczeństwo niezależnie od prawdopodobieństwa wystąpienia za-

grożenia. Nawet kompletnie błędne rozpoznanie zagrożenia wpływa na końcową ocenę 

stanu bezpieczeństwa i determinuje nie tylko lokalne polityki czy liczbę policyjnych 

patroli na ulicach, ale również tak ważne obszary jak energetyka jądrowa czy transport 

lotniczy20. Z tego też powodu, personalne podejście do bezpieczeństwa jest współcze-

śnie częstym obszarem badań i analiz, zarówno naukowych, jak i społeczno-politycz-

nych. Bezpieczeństwo personalne, rozumiane jest jako stworzenie człowiekowi (osobie, 

jednostce ludzkiej) takich wielorakich warunków egzystencji, które, jeśli zostaną przez 

niego odpowiednio skonsumowane, zapewnią mu pełny rozwój osobowy – samoreali-

zację21. 

Koncepcja human security upowszechniona została dzięki Raport Organizacji Naro-

dów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP) z 1994 roku22. W raporcie uznano, że zagad-

nienie bezpieczeństwa zbyt długo rozumiane było jako bezpieczeństwo terytorium wol-

nego od zewnętrznej agresji bądź jako ochrona narodowego interesu w polityce zagra-

nicznej lub jako światowe bezpieczeństwo wolne od nuklearnego zagrożenia, podczas 

                                                        
19 K. Drabik, Bezpieczeństwo personalne i strukturalne w perspektywie filozoficznej. [w:] K. Drabik (red.), 
Natura bezpieczeństwa w perspektywie personalnej i strukturalnej, Warszawa 2013, s. 38-39. 

20 M. Brzeziński, Kategoria bezpieczeństwa. [w:] S. Sulowski, M. Brzeziński (red.) Bezpieczeństwo we-
wnętrzne państwa, wybrane zagadnienia, Warszawa 2009, s. 26-27. 

21 K. Kołodziejczyk, Bezpieczeństwo. Kontekst personalno-aksjologiczny, „Zeszyty Naukowe” WOSWL 
2009, nr 1, s. 140. 

22 United Nations Development Program, Human Development Report 1994, http://hdr.undp.org/sites/de-
fault/files/reports/255/hdr_1994_en_complete_nostats.pdf, [dostęp: 16.06.2018].  



Percepcja bezpieczeństwa obywateli Ukrainy przebywających w Polsce 

 

 91 

gdy dla większości ludzi brak poczucia bezpieczeństwa wynika raczej z obawy o co-

dzienny byt, niż ze strachu przed światową katastrofą23. Raport ONZ wyszczególnił dwa 

główne nurty koncepcji human security: (1) wolność od takich problemów, jak głód, 

choroby i represje ze względu na pochodzenie, rasę, płeć, wyznanie czy poglądy poli-

tyczne oraz (2) ochronę przed nagłymi i bolesnymi wydarzeniami w życiu codziennym, 

czy to w domu, w pracy, czy też w społeczeństwie24. Podejście personalne, opierające 

się na osobistej percepcji migrantów, zostało zastosowane przy analizie zastanych da-

nych w niniejszym artykule. 

3. WYBRANE ASPEKTY BEZPIECZEŃSTWA JEDNOSTKI 
W PERCEPCJI OBYWATELI UKRAINY 
PRZEBYWAJĄCYCH W POLSCE 

Już badania z połowy lat 90. XX wieku pokazują, że bezpieczeństwo osobiste rozu-

miane jako możliwość trwania w spokoju i zapewniania przynajmniej podstawowych 

potrzeb życiowych leżała u podstaw strategii migracyjnych Ukraińców do Polski. Ba-

dania M. Okólskiego z lat 1993-1996 pokazują trzy główne powody podejmowania de-

cyzji o emigracji: 

a) fizyczne przetrwanie jednostki i jej rodziny u osób, których dochód uzyskiwany 

na Ukrainie nie pozwalał na przeżycie; 

b) utrzymanie traconego po transformacji poziomu życia poprzez dywersyfikację 

źródeł utrzymania między krajowe i zagraniczne; 

c) realizacja własnych pasji przedsiębiorczych, chęć rozwoju25. 

Każdy z nich, choć w różnym stopniu, odnosił się do zapewniania jednostce i jej 

bliskim poczucia bezpieczeństwa – od fizycznej możliwości przetrwania po możliwość 

swobodnego rozwoju – a więc odnosił się do kluczowych elementów składowych przy-

taczanych powyżej definicji bezpieczeństwa. Z nieznacznymi odstępstwami można 

przyjąć, że te strategie migracyjne były aktualne aż do drugiej dekady XXI wieku, 

zwłaszcza że przebywający w Polsce Ukraińcy, pytani w 2017 roku o czynniki, które 

skłoniłyby ich do zamieszkania w RP na stałe, wskazywali (w kolejności udzielania 

odpowiedzi): wyższe zarobki (wskazanie 95% badanych), gwarancję długotrwałego za-

trudnienia (82%) i możliwość rozwoju (42%)26. A zatem mamy tu znowu do czynienia 

z zapewnianiem bezpieczeństwa we wszystkich aspektach wskazywanych przez defini-

cje tego zjawiska. Można więc założyć, że choć w drugiej dekadzie XXI wieku doszły 

                                                        
23 K.P. Marczuk, Bezpieczeństwo wewnętrzne w poszerzonej agendzie studiów nad bezpieczeństwem (szkoła 
kopenhaska i human security). [w:] S. Sulowski, M. Brzeziński (red.), Bezpieczeństwo wewnętrzne 
państwa. Wybrane zagadnienia, Warszawa 2009, s. 69-70. 

24 A. Czubaj, Miejsce jednostki we współczesnym pojmowaniu bezpieczeństwa, „O bezpieczeństwie 
i obronności”, 2016, nr 1(2), s. 65. 

25 M. Okólski, Incomplete migration…, op. cit., s. 106 
26 Raport: Opinia pracowników z Ukrainy na temat pracy w Polsce, op. cit., s. 8. 
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nowe czynniki powodujące emigrację z Ukrainy do Polski, to stare nie straciły całko-

wicie na znaczeniu. 

Współcześnie, uwzględniając wydarzenia z 2015 roku i ich konsekwencje, można 

zidentyfikować sześć czynników warunkujących w różnym stopniu emigrację obywa-

teli Ukrainy: 

1) tradycje migracyjne wewnątrz Związku Radzieckiego przed 1990 rokiem; 

2) recesja gospodarcza i polityczna niestabilność Ukrainy; 

3) potrzeby rynków pracy krajów imigracji; 

4) słabe zabezpieczenie społeczne na Ukrainie; 

5) wzrost roli kobiet na rynku pracy; 

6) ucieczka przez skutkami Majdanu i konfliktem zbrojnym27. 

Jak widać, czynnik 2, 4 i 6 są związane z bezpieczeństwem personalnym migrantów 

i mogą mieć wpływ na ich percepcję bezpieczeństwa. Czynnik nr 2 – recesja gospodar-

cza i polityczna niestabilność Ukrainy – odwołuje się do dwóch rodzajów bezpieczeń-

stwa – ekonomicznego i politycznego. Znaczenie tego pierwszego czynnika jest nie-

kwestionowane i wielokrotnie było tu już popierane liczbami: Ukraińcy wyjeżdżają 

z ojczyzny z powodu bezrobocia, niskich, uniemożliwiających utrzymanie rodziny płac, 

braku perspektyw zawodowych i edukacyjnych. Wybierają Polskę z powodu atrakcyj-

nego rynku pracy i kulturowej bliskości, przy czym oczekiwania wobec perspektyw za-

wodowych oscylują w szerokim spektrum między zapewnieniem przetrwania rodzinie 

a realizacją własnych ambicji zawodowych. O ile więc udowodnienie, że emigracja ma 

zapewniać bezpieczeństwo ekonomiczne jednostek, a powodem takiej formy jego za-

bezpieczenia jest wyjazd do Polski nie przysparza najmniejszych problemów, o tyle 

polityczna niestabilność Ukrainy jako czynnik migracyjny nie ma już tak prostego bez-

pośredniego przełożenia, a przynajmniej nie widać go w dostępnych badaniach. 

Wybierając Polskę jako kraj emigracji, respondenci Barometru Imigracji Zarobko-

wej wskazywali na wiele czynników, które miały decydujące znaczenie przy podejmo-

waniu decyzji, ale większość z nich związana była z sytuacją na rynku pracy i odległo-

ścią od domu (bliskość geograficzna, brak bariery językowej, obecność rodziny i zna-

jomych, atrakcyjny rynek pracy)28. Mamy tu elementy bezpieczeństwa kulturowego 

(rozumianego jako możliwość utrwalania i podtrzymywania wartości składających się 

na tożsamość kulturową narodu) realizowanego poprzez kulturową bliskość Ukrainy 

i Polski, natomiast – jak wynika z omawianych badań – w nikłym stopniu motywem do 

przyjazdu do Polski była stabilność polityczna i społeczna kraju (7 i 6,8% wskazań), co 

z kolei może pozwolić na wnioskowanie, iż niestabilność polityczna i społeczna Ukra-

iny sama w sobie nie jest powodem migracji, a jedynie jej ekonomiczne skutki (wysokie 

bezrobocie, niskie zarobki, brak perspektyw zawodowych). Podobnie sprawa wygląda 

                                                        
27 O. Fedyuk, M. Kindler (red.), Ukrainian Migration to the European…, op. cit., s. 5-6. 
28 Barometr Imigracji Zarobkowej, op. cit., s. 9. 
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w innych badaniach – polityczna niestabilność nigdzie nie pojawia się wprost jako czyn-

nik powodujący migrację, a raczej jako katalizator procesów „migracjotwórczych”, na 

przykład korupcji29, słabości ukraińskiej waluty czy upadku krajowego przemysłu. 

Czynnik 4 – słabe zabezpieczenie społeczne na Ukrainie – można uznać za powią-

zany z omawianym już czynnikiem 2, a nawet – za konsekwencję wymienionych tam 

impaktorów. Niewydolność systemu zabezpieczenia społecznego (emerytur, opieki 

zdrowotnej) to konsekwencja problemów gospodarczych i politycznych ojczyzny emi-

grantów. W badaniach czynnik ten pojawia się pośrednio – w danych pokazujących 

transfer pieniędzy zarobionych w Polsce do rodziny pozostającej na Ukrainie. Według 

NBP, w samym trzecim kwartale 2017 roku cudzoziemcy przekazali za granicę ok. 3,5 

mld zł – to o 1,7 mld zł więcej niż w analogicznym okresie 2016 r. Transfery na Ukrainę 

stanowiły 91% tej kwoty, czyli ok. 3,2 mld zł.30 Emigracja jest niezbędna nie tylko 

z powodu bieżącego utrzymania emigranta i jego bliskich, ale także pojawia się jako 

strategia zabezpieczenia przyszłości (odłożenia na własną emeryturę bądź inwestycji 

w wykształcenie dzieci, które później pomogą rodzicom). 

Co ciekawe, wzrasta też liczba Ukraińców ubezpieczonych w polskim ZUS. Z jednej 

strony jest to pokłosie coraz większej grupy osób zatrudnianych legalnie31, ale też 

i świadomości, że ubezpieczenie to może się przełożyć na świadczenie w przypadku 

uzyskania wieku emerytalnego czy niezdolności do pracy32. 

Czynnik 6 odnosi się do zagrożeń, które wydają się być istotnym elementem moty-

wującym do emigracji, w tym do ubiegania się w kraju goszczącym o opiekę między-

narodową. Według ONZ, od początku konfliktu na Ukrainie do sierpnia 2017 zginęło 

w nim ponad 10 tys. osób, w tym 2505 cywili. 24 tys. zostało rannych, a 1,8 mln musiało 

opuścić swoje domy33. Liczby te sugerują, że kraje takie jak Polska powinna zalać fala 

uchodźców, nie imigrantów ekonomicznych. Tymczasem, jak wskazują cytowane już 

dane dotyczące wniosków o ochronę międzynarodową złożonych przez obywateli 

Ukrainy w Polsce, w szczytowym okresie zaraz po wybuchu konfliktu było to między 
                                                        
29 Korupcja jako zagrożenie większe dla Ukrainy niż konflikt z Rosją czy terroryzm zostało wskazane przez 

respondentów w badaniu przeprowadzonym przez autorkę wiosną 2018 roku na pilotażowej grupie stu-
dentów Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej. Pełne wyniki pilotażu zaprezentowano w maju 2018 
roku na III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. „Wojna i bezpieczeństwo militarne – wojna i mi-
gracje” w Siedlcach. Prezentujący je artykuł zatytułowany: Poczucie bezpieczeństwa u osób z terenów 
objętych konfliktem zbrojnym ukaże się w czasopiśmie „Doctrina. Studia społeczno-polityczne” jesienią 
2018 roku. 

30 Ukraińcy na dobre rozgościli się na polskim rynku pracy. Zarabiają tyle co Polacy, na Wschód wysyłają 
miliardy złotych, https://www.forbes.pl/gospodarka/pracownicy-z-ukrainy-w-polsce-ilu-ich-jest-jak -za-

trudnic-ukrainca/nk09xvw, [dostęp: 20.07.2018]. 
31 W 2017 r. powiatowe urzędy pracy zarejestrowały ok. 1,8 mln oświadczeń o zamiarze powierzenia wy-

konywania pracy cudzoziemcom dla ok. 1,1 mln cudzoziemców. Ok. 85% zezwoleń na pracę i 95% 
oświadczeń trafiło do obywateli Ukrainy. Zob.: Ukraińcy na dobre rozgościli się…, op. cit. 

32 Ukraińcy w Polsce. Rośnie liczba ubezpieczonych w ZUS., https://www.money.pl/gospodarka/wiado-
mosci/artykul/ukraincy-praca-ubezpieczenia-zus,115,0,2410611.html, [dostęp: 20.07.2018]. 

33 W Donbasie zginęło ponad 10 tys. osób. Nadal giną tam cywile, https://www.tvp.info/33962059/w-don-
basie-zginelo-ponad-10-tys-osob-nadal-gina-tam-cywile, [dostęp: 16.06.2018]. 
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2 a 2,5 tysiąca wniosków, a więc relatywnie niedużo. Z badań prowadzonych przez 

autorkę na grupie ukraińskich studentów w Polsce, dotyczących ich percepcji bezpie-

czeństwa jako osób opuszczających kraj, w którym toczy się konflikt zbrojny wynika, 

że nie jest on głównym czynnikiem determinującym wybory młodych ludzi zamieszku-

jących takie tereny (wskazało na to jedynie 12% ankietowanych). Podobnie jak w przy-

padku innych młodych ludzi jest to chęć poznania świata, znalezienia atrakcyjnej pracy 

czy rozpoczęcia ciekawych studiów. Badania wykazały także, że młodzi Ukraińcy mają 

w zasadzie takie same motywacje do opuszczania miejsca zamieszkania jak młodzi z in-

nych części świata (chęć poznania świata, lepsza-inna edukacja – odpowiedzi te uzy-

skały odpowiednio: 78 i 65% – można było wskazać więcej niż jedną odpowiedź) i – 

zazwyczaj nieobciążeni rodziną – nie planują powrotu do ojczyzny po zakończeniu edu-

kacji w Polsce. Główną potrzebą, którą zaspokajają po opuszczeniu kraju jest realizacja 

celów edukacyjnych (88% odpowiedzi), nie zapewnienie sobie bezpieczeństwa jako 

jednostce zagrożonej utratą życia. Oczywiście kontynuacja edukacji może być również 

uznana za strategię zapewniania bezpieczeństwa personalnego (lepsze wykształcenie 

oznacza lepszą pracę i wyższa pensję, a więc większe bezpieczeństwo ekonomiczne), 

ale to już związek pośredni między emigracją a zapewnianiem bezpieczeństwa jedno-

stce34. Podobnie jak w przypadku czynnika 2 (niestabilność polityczna ojczyzny) trudno 

znaleźć istotną więź łączącą bezpośrednio konflikt zbrojny i emigrację z Ukrainy, a już 

na pewno uznać go za dominujący czynnik migracjotwórczy. Pośrednio ma on oczywi-

ście ogromny wpływ na strategie migracyjne i poczucie bezpieczeństwa personalnego 

u Ukraińców w Polsce, bo jest przecież przyczyną słabej kondycji finansowej państwa, 

braku perspektyw zawodowych, upadku wielu firm czy oderwania od kraju terenów 

istotnych gospodarczo, a przez to zmniejszenia jego potencjału, ale jest to wpływ po-

średni, determinujący strategie zapewniania bezpieczeństwa ekonomicznego przez jed-

nostki, a nie ich życia czy zdrowia. 

4. WNIOSKI DO DALSZYCH BADAŃ 

1. Prowadzone w Polsce badania nad migrantami z Ukrainy obejmują wiele aspek-

tów, ale skupiają się głównie na perspektywie poznawczej strategii migracyjnych, 

prób ich klasyfikacji, aspektach biograficznych czy potrzebach rynku pracy. Brak 

jest systemowych ujęć badających związek migracji i percepcji bezpieczeństwa 

migrantów, zwłaszcza w kontekście toczącego się na Ukrainie konfliktu zbroj-

nego. Prezentowane badania ograniczają się do analizy wzrostu ilości wniosków 

o ochronę międzynarodową składanych przez obywateli Ukrainy w Polsce po 

2014 roku. 

                                                        
34 P. Polko, Poczucie bezpieczeństwa u osób z terenów objętych konfliktem zbrojnym, „Doctrina. Studia 

społeczno-polityczne” (w druku). 
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2. Badania nad percepcją bezpieczeństwa u ukraińskich imigrantów – pomijane 

w badaniach Ukraińców jako imigrantów zarobkowych – są istotnym uzupełnie-

niem wiedzy o ich strategiach życiowych i planach wobec Polski, która to wiedza 

z kolei powinna być podstawą do stworzenia nowej krajowej polityki migracyjnej. 

Ograniczenie się do widzenia w nich jedynie niezbędnych na polskim rynku rąk 

do pracy, jest krótkowzroczne i w dłuższej perspektywie odbije się brakiem wie-

dzy i zrozumienia dla zmian zachowań i postaw, do jakich nieuchronnie dojdzie 

w tej grupie. 2 miliony obywateli innego państwa, które w mniej lub bardziej stały 

sposób przebywają na terytorium RP, to największa po 1945 roku grupa obcokra-

jowców, która przybyła do Polski. Ich obecność już zmieniła polski rynek pracy 

czy edukacji i w przyszłości będzie wpływać na kolejne obszary życia. Nie są 

jednorodną masą. Umiejętność rozróżnienia różnych potrzeb i aspiracji poszcze-

gólnych grup migrantów ze Wschodu będzie kluczowa dla uczynienia dla nich 

z Polski atrakcyjnego miejsca do życia i rozwoju, zapewniającego im poczucie 

i stan bezpieczeństwa. 
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Safety perception of Ukrainian citizens in Poland according to available data 

Abstract 

The article aims to present analysis of perception of safety uf Ukrainian citizens in Poland accor-
ding to available data and research. The main goal is to indicate essential future fields of research 
on Ukrainian migrants, their strategies and plans regarding security and safety issiues to be able 
to build new migration policy for Poland considerating present and future needs of polish state. 
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Streszczenie 

Celem artykułu jest ocena wpływu wzrastającej od 2014 r. skali imigracji z Ukrainy do Polski na 
poziom bezpieczeństwa Rzeczypospolitej. Dokonano jej metodą analizy zintegrowanej (SWOT 
i TAWS), koncentrując się na szansach, zagrożeniach oraz mocnych i słabych stronach analizowa-
nego zjawiska. Pod uwagę wzięto m.in. aspekt ekonomiczny, prawny, społeczny oraz militarny – 
w kontekście trwającego rosyjsko-ukraińskiego konfliktu zbrojnego. Podsumowanie analizy sta-
nowiła rekomendacja strategii bezpieczeństwa, która stanowiła wynik dokonanych w analizie 
zintegrowanej obliczeń. 

Słowa kluczowe: Ukraina, Polska, migracje, strategia, analiza, bezpieczeństwo 

WSTĘP 

Zjawisko migracji towarzyszy człowiekowi od początku jego egzystencji i od zaw-

sze nie można było rozpatrywać go jednostronnie jako zagrożenia. Każde występujące 

w społeczeństwie zjawisko – w tym migracje mogą, oprócz zagrożeń przynosić również 

korzyści. Pomimo, iż postrzeganie bezpieczeństwa przez dane podmioty, zarówno jed-

nostki jak i całe państwa było, jest i zawsze będzie mieć charakter subiektywny, to 

w celu maksymalnego zniwelowania owej subiektywności i zbadania charakteru przy-

toczonych czynników, korzystne jest posłużenie się metodą o charakterze arytmetycz-

nym, jaką jest analiza zintegrowana SWOT oraz TOWS. Pozwala ona bowiem, po do-

konaniu wcześniejszej analizy środowiska zewnętrznego oraz wewnętrznego, na wska-

zanie najbardziej istotnych elementów, które potencjalnie mogą stanowić szanse 

i zagrożenia (jako czynniki zewnętrzne) oraz mocne i słabe strony (będące czynnikami 

wewnętrznymi) wraz z określeniem ich arytmetycznej wartości (wag) w aspekcie istot-

ności. 
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Należy jednak zaznaczyć, iż metoda ta charakteryzuje się stosunkowo wysokim po-

ziomem subiektywności związanej z oceną wartości poszczególnych czynników. Po-

dobnie jak w przypadku analizy ryzyka, wartości te wyceniane są m.in. na podstawie 

analizy danych statystycznych wyspecjalizowanych instytucji (np. urzędów, czy służb 

mundurowych), w związku z czym ich wiarygodność jest wysoka. 

1. DESKRYPCJA ZJAWISKA MIGRACJI 

Migracje obejmują legalne, bądź też nielegalne przemieszczanie się ludności, doko-

nywane w celu poprawy dotychczasowych warunków bytowych1. Zjawisko to podzie-

lone jest na emigrację (oznaczającą wyjazd w inny region), a także imigrację (oznacza-

jącą przyjazd z innego rejonu). Pomimo stałego nasilania się tego zjawiska od czasu 

drugiej dekady XXI wieku, powszechnie znane ono jest już od początków ludzkiej eg-

zystencji. Stałym elementem motywacyjnym przemieszczania się ludności, niezależnie 

od epoki historycznej jest chęć poprawy dotychczasowego poziomu życia. Nie zmieniły 

się także pozostałe elementy determinujące decyzję o zmianie miejsca stałego pobytu.  

Są to wymiary: 

– ekonomiczny (np. imigracja zarobkowa), 

– społeczny (np. migracje determinowane prześladowaniami), 

– polityczny (np. ucieczka przed skutkami wojny), 

– naturalny (np. wskutek powodzi, która uszkodziła dom)2. 

Zmianie na przestrzeni lat ulegała jednak wiodąca przyczyna migracji w danych 

okresach historycznych. Najczęstszą z nich, niemal od zawsze była motywacja na tle 

ekonomicznym, która ma charakter dwustronny (emigracje i imigracje – w zależności 

od terytorium, które dane osoby opuszczają, bądź do niego przybywają). W kontekście 

migracji ekonomicznych determinantami mogą być m.in. bezrobocie, ubóstwo, czy ni-

ski poziom płac (w przypadku emigracji – opuszczenia dotychczas zamieszkiwanego 

terytorium) i przeciwnie – lepsze płace, wyższy poziom życia w przypadku imigracji na 

dany teren. Migracje o charakterze społecznym są z kolei determinowane prześladowa-

niami poszczególnych grup społecznych na terenie ich państw – przede wszystkim 

mniejszości etnicznych i religijnych. Bezpośrednio powiązane z konfliktami zbrojnymi 

i wojnami są natomiast migracje o charakterze politycznym, które skutkują masowymi 

ucieczkami w celu ochrony zdrowia i życia ludności państw dotkniętych przemocą mi-

litarną. Nierzadko jednak, co jest widoczne chociażby na przykładzie kryzysu migra-

cyjnego z 2015 roku na terenie Unii Europejskiej, ogólnie panujący chaos wykorzysty-

wany jest przez ludzi, którzy nie emigrują z terytorium danego kraju z powodu nega-

tywnych skutków starć zbrojnych. W związku z tym zasadnym jest zdefiniowanie 

                                                        
1 B. Zdrodowski (red.), Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa narodowego, Warszawa 2008, s. 70-71. 
2 G. Przekota, Gospodarka województwa zachodniopomorskiego wobec otwarcia unijnego rynku pracy, 

Koszalin 2011, s. 5. 
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zasadniczej różnicy natury prawnej między terminami uchodźca, a także imigrant. 

Zgodnie z art. 1 Konwencji dotyczącej statusu uchodźców z 1951 roku, uchodźcą można 

nazwać osobę, która wobec zagrożenia własnego bezpieczeństwa, spowodowanego to-

czącymi się wokół niej działaniami militarnymi lub prześladowaniami na tle religijnym, 

politycznym, bądź etnicznym, musiała opuścić dotychczasowe miejsce stałego zamiesz-

kania3. Osoba taka ma prawo do ubiegania się o uzyskanie statusu uchodźcy (i zarazem 

azylu politycznego) w państwie, do którego przybyła4. Nieuzasadnione jest więc spoty-

kane w przestrzeni publicznej utożsamianie uchodźcy z osobą, która zmienia miejsce 

stałego pobytu z powodów ekonomicznych (czyli migranta), zasadne jest natomiast 

stwierdzenie, że nie każdy migrant jest uchodźcą (ze względów prawnych), lecz każdy 

uchodźca jest migrantem (ze względu na sam fakt przemieszczania się). Nierzadko bo-

wiem niektóre osoby pod pretekstem zagrożenia życia próbują wykorzystywać toczące 

się konflikty zbrojne (np. w Syrii), do emigracji zarobkowej do państw europejskich 

o rozbudowanej polityce socjalnej (np. do Niemiec, czy państw skandynawskich). Na-

turalny wymiar migracji jest z kolei determinowany koniecznością opuszczenia dotych-

czasowego miejsca stałego pobytu, ze względu na zniszczenie go przez siły natury (np. 

w wyniku powodzi bądź huraganu)5. 

 

 

Rys. 1. Skala imigracji z Ukrainy do Polski w latach 2010-2017 
Źródło: opracowano na podstawie https://migracje.gov.pl/statystyki/zakres/polska/typ/dokumenty/wi-
dok/tabele/rok/2010/rok2/2012/organ/846/kraj/UA, [dostęp: 05.06.2018]. 

                                                        
3 Konwencja dotycząca statusu uchodźców, art. 1, Dz. U. z dnia 20 grudnia 1991 r. 
4 Ibidem, art. 12. 
5 Więcej o innych podziałach wymiarów migracji ze względu na przyjęte kryteria zobacz w: P. Olbrycht, 
Migracje zarobkowe Polaków – przeszłość i teraźniejszość, „Zeszyty Naukowe Ruchu Studenckiego”, nr 
2, Wrocław 2014, s. 19-34. 
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Zjawisko migracji, wbrew spotykanym obawom opinii społecznej nie niesie za sobą 

wyłącznie negatywnych cech. W celu analizy wpływu poszczególnych czynników ana-

lizowanego zjawiska na poziom bezpieczeństwa Polski, zasadnym jest dokonanie tego 

za pomocą analizy zintegrowanej SWOT oraz TAWS, która umożliwi arytmetyczną wy-

cenę istoty wskazanych czynników oraz rekomendowanie jednej ze strategii działania, 

które władze publiczne powinny wdrożyć, aby jak najefektywniej wykorzystać szanse 

oraz mocne strony i jak najbardziej zminimalizować zagrożenia i słabe strony. Zakres 

strategii analizy strategicznej z obszaru bezpieczeństwa przedstawiono w tabeli 1. 

Tabela 1. Strategie analizy strategicznej z obszaru bezpieczeństwa 

 Zagrożenia Szanse 

Mocne strony Strategia koncentracji Strategia rozwojowa 

Słabe strony Strategia przeczekania Strategia przeorientowania 

Źródło: opracowano na podstawie P. Daniluk, Organizacja i zarządzanie. Analiza strategiczna, Warszawa 
2015, s. 218. 

2. ZINTEGROWANA ANALIZA ZJAWISKA IMIGRACJI 
Z UKRAINY DO POLSKI 
W ASPEKCIE WPŁYWU NA POZIOM BEZPIECZEŃSTWA 

Pierwszym krokiem analizy było wskazanie czterech najistotniejszych czynników 

(z punktu widzenia ekonomicznego, politycznego, społecznego, bądź militarnego) 

w każdej ćwiartce tabeli 2 oraz nadanie im wag. W tym celu przyjęto skalę od 0,1 do 

0,5, gdzie czynnik najmniej istotny oceniono na 0,1, a najistotniejszy na 0,5. 

Tabela 2. Czynniki analizy zintegrowanej wpływu zjawiska imigracji z Ukrainy na poziom bezpieczeństwa 

Czynniki zewnętrzne Waga Czynniki wewnętrzne Waga 

Szanse Mocne strony 

Wypełnianie braków kadro-
wych imigrantami na pol-
skim rynku pracy 

0,4 Wzrost gospodarczy Polski 0,4 

Polepszenie bilateralnych re-
lacji Polski z Ukrainą 

0,3 Rozwój małych i średnich przedsiębiorstw 
dzięki zatrudnianiu imigrantów 

0,2 

Polepszenie polskiej sytuacji 
demograficznej 

0,1 „Chłonność” polskiego rynku pracy  0,1 

Polepszenie pozycji Polski na 
forum Unii Europejskiej 
dzięki aktywności w procesie 
przyjmowania osób dotknię-

0,2 Stale polepszające się możliwości tworzenia 
nowych miejsc pracy w Polsce  

0,3 
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tych skutkami działań zbroj-
nych (osób przybywających 
ze wschodniej Ukrainy)  

Razem: 1,0 Razem: 1,0 

Zagrożenia Słabe strony 

Osłabienie bilateralnych re-
lacji Polski z Federacją Rosyj-
ską 

0,2 Potencjalny wzrost nastrojów o charakterze 
nacjonalistycznym wśród polskiego społe-
czeństwa 

0,4 

W dłuższej perspektywie 
czasowej możliwość „zabie-
rania” przez imigrantów 
z Ukrainy Polakom miejsc 
pracy 

0,3 Nadmierna eksploatacja przez imigrantów 
polskiego systemu opieki społecznej 

0,2 

Utrata kontroli nad przepły-
wem imigracji z Ukrainy 

0,4 Brak odpowiednio dostosowanej do po-
trzeb wzrastającej skali imigracji polityki so-
cjalnej  

0,3 

Potencjalny wzrost przestęp-
czości 

0,1 Brak odpowiedniej polityki migracyjnej  0,1 

Razem: 1,0 Razem: 1,0 

Źródło: opracowanie własne. 

Kolejnym krokiem było zbadanie stosunku (wpływu) wskazanych czynników za po-

mocą zestawienia tabelarycznego poprzez porównanie (co wskazano w tabeli 3). 

Tabela 3. Charakterystyka zakresu analizy SWOT i TAWS 

A. Mocnych stron do zagrożeń 

Analiza SWOT 
B. Mocnych stron do szans 

C. Słabych stron do zagrożeń 

D. Słabych stron do szans 

E. Szans do mocnych stron 

Analiza TAWS 
F. Szans do słabych stron 

G. Zagrożeń do mocnych stron 

H. Zagrożeń do słabych stron 

Źródło: opracowano na podstawie P. Daniluk, Organizacja i zarządzanie. Analiza strategiczna, Warszawa 
2015, s. 210. 

W tabelach (A-H) zilustrowano proces badania wpływu wskazanych czynników pod 

kątem celu artykułu, w którym dokonano analizy interakcji poszczególnych czynników, 
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gdzie 0 oznaczało brak wpływu, a 1 – wpływ. Następnie w każdej tabeli dokonano zsu-

mowania liczby interakcji oraz iloczynu wag i interakcji – zarówno w każdym wierszu 

oraz kolumnie tabeli, jak również ich łącznych sum w całej tabeli. 

Tabela A. Czy mocne strony wpływają na zagrożenia? 

 Zagrożenia 
 
 
 
 
 
 
Mocne strony 

Osłabie-
nie bila-

teral-
nych 

relacji 
Polski 
z Fe- 

deracją 
Rosyjską 

W dłuższej 
perspektywie 

czasowej 
możliwość 

„zabierania” 
miejsc pracy 

Polakom 
przez 

imigrantów 
z Ukrainy 

Utrata 
kontroli 

nad 
przepły- 

wem 
imigracji 
z Ukrainy 

Poten- 
cjalny 
wzrost 
przes- 
tęp- 

czości 

W
ag

a 

Li
cz

b
a 

in
te

ra
kc

ji 

Ilo
cz

yn
 w

ag
 i 

in
te

ra
kc

ji 

R
an

ki
n

g 

Wzrost gospodar-
czy Polski 

1 1 0 0 0,4 2 0,8 1 

Rozwój małych 
i średnich przed-
siębiorstw dzięki 
zatrudnianiu 
imigrantów 

0 1 1 0 0,2 2 0,4 3 

„Chłonność” 
polskiego 
rynku pracy  

0 1 1 0 0,1 2 0,2 4 

Stale polepszające 
się możliwości 
tworzenia 
nowych miejsc 
pracy w Polsce  

0 1 1 0 0,3 2 0,6 2 

Waga 0,2 0,3 0,4 0,1 

 
Liczba interakcji 1 4 3 0 

Iloczyn wag 
i interakcji 

0,2 1,2 1,2 0 

Ranking 3 1 1 4 

Suma interakcji 16 

Suma iloczynów 4,6 

Źródło: opracowanie własne. 
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Tabela B. Czy mocne strony wpływają na szanse? 

Szanse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mocne strony 

Wypeł-
nianie 

braków 
kadro-
wych 

imigran-
tami 
na 

polskim 
rynku 
pracy 

Polepszenie 
bilateral-

nych 
relacji 
Polski 

z Ukrainą 

Polep- 
szenie 

polskiej 
sytuacji 
demo- 
graficz-

nej 

Polepszenie 
pozycji Polski 
na forum Unii 
Europejskiej 
dzięki aktyw-

ności w proce-
sie przyjmo-
wania osób 
dotkniętych 

skutkami dzia-
łań zbrojnych 
(osób przyby-
wających ze 
wschodniej 

Ukrainy) W
ag

a 

Li
cz

b
a 

in
te

ra
kc

ji 

Ilo
cz

yn
 w

ag
 i 

in
te

ra
kc

ji 

R
an

ki
n

g 

Wzrost gospodar-
czy Polski 

1 0 1 1 0,4 3 1,2 1 

Rozwój małych 
i średnich przed- 
siębiorstw dzięki 
zatrudnianiu imi-
grantów 

1 1 1 1 0,2 4 0,8 3 

„Chłonność” pol-
skiego rynku 
pracy  

1 1 1 0 0,1 3 0,3 4 

Stale polepsza-
jące się możliwo-
ści tworzenia no-
wych miejsc pracy 
w Polsce  

1 1 1 0 0,3 3 0,9 2 

Waga 0,4 0,3 0,1 0,2 

 
Liczba interakcji 4 3 4 2 

Iloczyn wag 
i interakcji 

1,6 0,9 0,4 0,4 

Ranking 1 2 3 3 

Suma interakcji 26 

Suma iloczynów 6,5 

Źródło: opracowanie własne. 
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Tabela C. Czy słabe strony wpływają na zagrożenia? 

Zagrożenia 
 
 
 
 
 
 
 
Słabe strony 

Osłabienie 
bilateral-

nych 
relacji 
Polski 

z Federacją 
Rosyjską 

W dłuższej 
perspektywie 

czasowej 
możliwość 

„zabierania” 
miejsc pracy 

Polakom 
przez 

imigrantów 
z Ukrainy 

Utrata 
kontroli 

nad 
prze- 

pływem 
imigracji 
z Ukrainy 

Poten- 
cjalny 
wzrost 
przes- 

tępczo-
ści 

W
ag

a 

Li
cz

b
a 

in
te

ra
kc

ji 

Ilo
cz

yn
 w

ag
 i 

in
te

ra
kc

ji 

R
an

ki
n

g 

Potencjalny 
wzrost nastrojów 
o charakterze na-
cjonalistycznym 
wśród polskiego 
społeczeństwa 

0 1 1 0 0,4 2 0,8 1 

Nadmierna eks-
ploatacja przez 
imigrantów pol-
skiego systemu 
opieki społecznej 

0 1 1 1 0,2 3 0,6 2 

Brak odpowiednio 
dostosowanej 
do potrzeb 
wzrastającej skali 
imigracji polityki 
socjalnej  

0 1 1 0 0,3 2 0,6 2 

Brak 
odpowiedniej 
polityki 
migracyjnej  

0 1 1 1 0,1 3 0,3 4 

Waga 0,2 0,3 0,4 0,1 

 
Liczba interakcji 0 4 4 2 

Iloczyn wag 
i interakcji 

0 1,2 1,6 0,2 

Ranking 4 2 1 3 
Suma interakcji 20 

Suma iloczynów 5,3 

Źródło: opracowanie własne. 
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Tabela D. Czy słabe strony wpływają na szanse? 

Szanse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Słabe strony 

Wypełnia-
nie braków 
kadrowych 

imigran-
tami 

na polskim 
rynku pracy 

Polepsze-
nie bilate-

ralnych 
relacji 
Polski 

z Ukrainą 

Polepsze-
nie 

polskiej 
sytuacji 

demogra-
ficznej 

Polepszenie 
pozycji Polski 
na forum Unii 
Europejskiej 
dzięki aktyw-

ności w proce-
sie przyjmowa-

nia osób do-
tkniętych 

skutkami dzia-
łań zbrojnych 
(osób przyby-
wających ze 
wschodniej 

Ukrainy) W
ag

a 

Li
cz

b
a 

in
te

ra
kc

ji 

Ilo
cz

yn
 w

ag
 i 

in
te

ra
kc

ji 

R
an

ki
n

g 

Potencjalny 
wzrost nastrojów 
o charakterze na-
cjonalistycznym 
wśród polskiego 
społeczeństwa 

1 0 0 1 0,4 3 1,2 1 

Nadmierna eks-
ploatacja przez 
imigrantów pol-
skiego systemu 
opieki społecznej 

1 0 0 0 0,2 1 0,2 3 

Brak odpowied-
nio dostosowanej 
do potrzeb wzra-
stającej skali imi-
gracji polityki so-
cjalnej  

1 0 0 0 0,3 1 0,3 2 

Brak odpowied-
niej polityki 
migracyjnej  

1 0 0 0 0,1 1 0,1 4 

Waga 0,4 0,3 0,1 0,2 

 
Liczba interakcji 4 0 0 1 

Iloczyn wag 
i interakcji 

1,6 0 0 0,2 

Ranking 1 4 4 2 

Suma interakcji 11 
Suma iloczynów 3,6 

Źródło: opracowanie własne. 
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Analiza TOWS 

Tabela E. Czy szanse wpływają na mocne strony? 

Mocne strony 
 
 
 
 
 
 
Szanse 

Wzrost 
gospo- 
darczy 
Polski 

Rozwój 
małych 

i średnich 
przedsię-
biorstw 

dzięki za-
trudnianiu 
imigrantów 

„Chłon-
ność” 
pols- 
kiego 
rynku 
pracy 

Stale 
polepsza-
jące się 

możliwości 
tworzenia 
nowych 
miejsc 
pracy 

w Polsce W
ag

a 

Li
cz

b
a 

in
te

ra
kc

ji 

Ilo
cz

yn
 w

ag
 i 

in
te

ra
kc

ji 

R
an

ki
n

g 

Wypełnianie braków 
kadrowych imigrantami 
na polskim rynku pracy 

1 1 1 1 0,4 4 1,6 1 

Polepszenie bilateralnych 
relacji Polski z Ukrainą 

1 1 1 1 0,3 4 1,2 2 

Polepszenie polskiej 
sytuacji demograficznej 

1 0 0 1 0,1 2 0,2 3 

Polepszenie pozycji Polski 
na forum Unii Europej-
skiej dzięki aktywności 
w procesie przyjmowania 
osób dotkniętych skut-
kami działań zbrojnych 
(osób przybywających 
ze wschodniej Ukrainy) 

1 0 0 0 0,2 1 0,2 4 

Waga 0,4 0,2 0,1 0,3 

 
Liczba interakcji 4 2 2 3 

Iloczyn wag i interakcji 1,6 0,4 0,2 0,9 

Ranking 1 3 4 2 

Suma interakcji 22 

Suma iloczynów 6,3 

Źródło: opracowanie własne. 
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Tabela F. Czy szanse wpływają na słabe strony? 

Słabe 
strony 

 
 
 
 
Szanse 

Potencjalny 
wzrost nastro-
jów o charak-
terze nacjona-

listycznym 
wśród pol-

skiego społe-
czeństwa 

Nadmierna 
eksploatacja 

przez imi-
grantów 
polskiego 
systemu 

opieki spo-
łecznej 

Brak odpo-
wiednio do-
stosowanej 
do potrzeb 

wzrastającej 
skali imigra-
cji polityki 
socjalnej 

Brak 
odpo-
wied-
niej 

polityki 
migra- 
cyjnej 

W
ag

a 

Li
cz

b
a 

in
te

ra
kc

ji 

Ilo
cz

yn
 w

ag
 i 

in
te

ra
kc

ji 

R
an

ki
n

g 

Wypełnianie 
braków kadro-
wych imigrantami 
na polskim rynku 
pracy 

1 1 0 0 0,4 2 0,8 1 

Polepszenie bila-
teralnych relacji 
Polski z Ukrainą 

0 0 0 0 0,3 0 0 2 

Polepszenie pol-
skiej sytuacji de-
mograficznej 

0 0 0 0 0,1 0 0 2 

Polepszenie pozy-
cji Polski na forum 
Unii Europejskiej 
dzięki aktywności 
w procesie przyj-
mowania osób 
dotkniętych skut-
kami działań 
zbrojnych (osób 
przybywających 
ze wschodniej 
Ukrainy) 

0 0 0 0 0,2 0 0 2 

Waga 0,4 0,2 0,3 0,1 

 
Liczba interakcji 1 1 0 0 

Iloczyn wag 
i interakcji 

0,4 0,2 0 0 

Ranking 1 2 3 3 

Suma interakcji 4 

Suma iloczynów 1,4 

Źródło: opracowanie własne. 
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Tabela G. Czy zagrożenia wpływają na mocne strony? 

Mocne 
strony 

 
 
 
 
Zagrożenia 

Wzrost 
gospo- 
darczy 
Polski 

Rozwój 
małych 

i średnich 
przedsię-
biorstw 
dzięki 

zatrudnianiu 
imigrantów 

„Chłon-
ność” 
pols- 
kiego 
rynku 
pracy 

Stale 
polepsza-
jące się 

możliwości 
tworzenia 
nowych 
miejsc 
pracy 

w Polsce W
ag

a 

Li
cz

b
a 

in
te

ra
kc

ji 

Ilo
cz

yn
 w

ag
 i 

in
te

ra
kc

ji 

R
an

ki
n

g 

Osłabienie bilateral-
nych relacji Polski 
z Federacją Rosyjską 

1 1 0 1 0,2 3 0,6 3 

W dłuższej perspek-
tywie czasowej 
możliwość 
„zabierania” 
miejsc pracy 
Polakom przez 
imigrantów 
z Ukrainy 

0 1 1 1 0,3 3 0,9 1 

Utrata kontroli 
nad przepływem 
imigracji 
z Ukrainy 

0 1 1 0 0,4 2 0,8 2 

Potencjalny wzrost 
przestępczości 

1 0 0 0 0,1 1 0,1 4 

Waga 0,4 0,2 0,1 0,3 

 
Liczba interakcji 2 3 2 2 

Iloczyn wag 
i interakcji 

0,8 0,6 0,2 0,6 

Ranking 1 2 4 2 

Suma interakcji 18 

Suma iloczynów 4,6 

Źródło: opracowanie własne. 
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Tabela H. Czy zagrożenia wpływają na słabe strony? 

Słabe 
strony 

 
 
 
 
 
Zagrożenia 

Potencjalny 
wzrost 

nastrojów 
o charakterze 

nacjonalis- 
tycznym 
wśród 

polskiego 
społeczeństwa 

Nadmierna 
eksploa- 

tacja przez 
imigrantów 
polskiego 
systemu 

opieki 
społecznej 

Brak 
odpowiednio 
dostosowanej 

do potrzeb 
wzrastającej 
skali imigracji 

polityki 
socjalnej 

Brak 
odpo-
wied-
niej 

polityki 
migra- 
cyjnej 

W
ag

a 

Li
cz

b
a 

in
te

ra
kc

ji 

Ilo
cz

yn
 w

ag
 i 

in
te

ra
kc

ji 

R
an

ki
n

g 

Osłabienie 
bilateralnych 
relacji Polski 
z Federacją 
Rosyjską 

0 0 0 0 0,2 0 0 3 

W dłuższej 
perspektywie 
czasowej 
możliwość 
„zabierania” 
miejsc pracy 
Polakom 
przez 
imigrantów 
z Ukrainy 

1 1 1 1 0,3 4 1,2 2 

Utrata 
kontroli nad 
przepływem 
imigracji 
z Ukrainy 

1 1 1 1 0,4 4 1,6 1 

Potencjalny 
wzrost prze-
stępczości 

0 0 0 0 0,1 0 0 3 

Waga 0,4 0,2 0,3 0,1 

 

Liczba 
interakcji 

2 2 2 2 

Iloczyn wag 
i interakcji 

0,8 0,4 0,6 0,2 

Ranking 1 3 2 4 

Suma 
interakcji 

16 

Suma 
iloczynów 

4,8 

Źródło: opracowanie własne. 
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Ostatnim krokiem realizowanej analizy zintegrowanej było zbiorcze podsumowanie 

wyników wartości wskazanych w zestawieniu tabelarycznym w celu rekomendowania 

odpowiedniej strategii działania, co przedstawiono w tabeli 4. Wskazane w niej wartości 

odpowiadają obliczeniom z tabel A-H. 

Tabela 4. Zbiorcze zestawienie wyników 

 Zagrożenia Szanse 

Mocne 
strony 

SWOT: (A) 

Liczba interakcji – 16 

Ważona liczba interakcji – 4,6 

TOWS: (G) 

Liczba interakcji – 18 

Ważona liczba interakcji – 4,6 

TOWS/SWOT 
liczba interakcji (A + G) – 34 

TOWS/SWOT 
ważona liczba interakcji (A + G) – 9,2 

SWOT: (B) 

Liczba interakcji – 26 

Ważona liczba interakcji – 6,5 

TOWS: (E) 

Liczba interakcji – 22 

Ważona liczba interakcji – 6,3 

TOWS/SWOT 
liczba interakcji (B + E) – 48 

TOWS/SWOT 
ważona liczba interakcji (B + E) – 12,8 

Słabe 
strony 

SWOT: (C) 

Liczba interakcji – 20 

Ważona liczba interakcji – 5,3 

TOWS: 
(ad H) Liczba interakcji – 16 

Ważona liczba interakcji – 4,8 

TOWS/SWOT 
liczba interakcji (ad C + ad H) – 36 

TOWS/SWOT 
ważona liczba interakcji (ad C + ad H) – 10,1 

SWOT: (D) 

Liczba interakcji – 11 

Ważona liczba interakcji – 3,6 

TOWS: (F) 

Liczba interakcji – 4 

Ważona liczba interakcji – 1,4 

TOWS/SWOT 
liczba interakcji (D + F) – 15 

TOWS/SWOT 
ważona liczba interakcji (D + F) – 5 

Źródło: opracowanie własne. 

ZAKOŃCZENIE 

Najwyższa wartość ważonej liczby interakcji została odnotowana w drugiej 

ćwiartce, co zaznaczono kolorem niebieskim. Oznacza to, że wobec analizowanego 

w artykule zjawiska współczesnej imigracji z Ukrainy do Polski, władze publiczne po-

winny zastosować najlepszą możliwą strategię bezpieczeństwa, jaką jest strategia roz-

wojowa, która jest przeznaczona dla podmiotów posiadających na tyle wysoki poten-

cjał, dzięki któremu mogą one kreować otoczenie, bez koniczności adaptacji do niego. 

Oznacza to, że zjawisko to korzystnie wpływa na funkcjonowanie Rzeczypospolitej 

i w długofalowej perspektywie czasowej determinuje jej rozwój, zwłaszcza gospodar-

czy. Dotyczy on zaś przede wszystkim sfery ekonomicznej, ponieważ w dobie ubytków 
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demograficznych w Polsce i jednoczesnemu relatywnie niskiemu poziomowi bezrobo-

cia (6,2% w maju 2018 roku)6 odnotować można zjawisko niedoboru pracowników 

w porównaniu do potrzeb na rynku pracy. Koniecznym jest zatem niwelowanie tych 

ubytków z wykorzystaniem wykwalifikowanych pracowników zagranicznych. Ze 

względu na relatywnie niewielkie (w porównaniu np. do osób pochodzących z regionu 

Bliskiego Wschodu) różnice kulturowe wydaje się, że przyjmowanie imigrantów 

z Ukrainy, ale także z innych państw Europy Wschodniej, np. Białorusi jest optymal-

nym kierunkiem zaspakajania tych potrzeb, przy jednoczesnym mniejszym ryzyku 

związanym z ich trudnościami asymilacyjnymi. Jednocześnie polskie władze muszą 

prowadzić taką politykę migracyjną, która oprócz przytaczanych korzyści, nie będzie 

ze sobą niosła czynników negatywnych, takich jak swoisty „przesyt” dotyczący liczby 

imigrantów na rynku pracy, mogący determinować nie tylko zagrożenie „wypierania” 

z niego części rodzimych obywateli, lecz także wynikających tego napięć społecznych 

– w tym na tle narodowościowym. 

Reasumując, metoda analizy strategicznej spełnia funkcjonalną rolę wobec formu-

łowania zapisów dokumentów strategicznych z obszaru szeroko pojętego bezpieczeń-

stwa. Pozwala ona bowiem poprzez nadanie wag poszczególnym czynnikom arytme-

tycznie określić czy dane zjawisko sumarycznie może przynieść więcej zysków czy 

strat. Podobnie jest w przypadku analizy wpływu na poziom bezpieczeństwa zjawiska 

migracji, która może przynosić zarówno aspekty pozytywne (szanse z otoczenia 

i mocne strony z perspektywy analizowanego podmiotu) jak i negatywne. Nie oznacza 

to jednak, że jej zaproponowane w niniejszym artykule wyniki w pełni oddają stan rze-

czywisty (ponieważ, jak wspomniano na początku, postrzeganie bezpieczeństwa, w tym 

dobranych w analizie czynników i ich wag zawsze ma charakter subiektywny) oraz czy 

nie ulegną one zmianie, gdyż środowisko bezpieczeństwa niezmiennie odznacza się 

także dynamicznym i złożonym charakterem, więc dzisiejsza szansa jutro może stać się 

zagrożeniem i odwrotnie, podobnie jak również mocna strona może stać się stroną słabą. 
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Contemporary immigration from Ukraine to Poland 
– integrated analysis of opportunities and hazards for security 

Abstract 

The aim of the article was to assess the impact of the scale of immigration from Ukraine to Po-
land, increasing since 2014, on the security level of the Republic of Poland. This was done using 
the integrated analysis method (SWOT and TAWS), focusing on opportunities, threats and stre-
ngths and weaknesses of the analyzed phenomenon. It was taken into account, among others 
economic, legal, social and military aspect – in the context of the ongoing Russian-Ukrainian 
armed conflict. The summary of the analysis was a recommendation of the security strategy, 
which was the result of calculations made in the integrated analysis. 

Key words: Ukraine, Poland, migration, strategy, analysis, security 
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Streszczenie 

Niniejszy artykuł porusza tematykę przestępczości, popełnianej przez obywateli Ukrainy, przeby-
wających na terytorium Polski. Autorka obala najważniejsze mity, które zrodziły się w polskim 
społeczeństwie wraz ze wzrostem ilości przybyszy ze Wschodu, poszukujących pracy. Dla popar-
cia argumentów autorka przytacza m.in. dane pochodzące ze statystyk zarówno policyjnych, jak 
i publikowanych przez Zarząd Służby Więziennej. W swoich rozważaniach odwołuje się również 
do mowy nienawiści, powszechnie obecnej na łamach Internetu oraz w mediach publicznych, 
a skierowanej przeciwko Ukraińcom przebywającym w Polsce. 

Słowa kluczowe: przestępczość, migracje pracownicze, obywatele Ukrainy 

WSTĘP 

Współcześnie migracje międzynarodowe są uznawane za istotny element składowy 

formującego się porządku międzynarodowego. Jednocześnie jest to czynnik, mający 

duży wpływ na politykę zarówno wewnętrzną, jak i zagraniczną w państwach. Dany 

kraj w procesie migracji może odgrywać trzy role: aktora przyjmującego, aktora wysy-

łającego oraz tzw. aktora tranzytowego1. W ostatnich latach za sprawą mediów publicz-

nych uwypuklono negatywne skutki procesów migracyjnych w Europie, zwłaszcza 

w kontekście problemu uchodźców z Bliskiego Wschodu, jednocześnie pomijając zu-

pełnie aspekty pozytywne tego procesu. Z uwagi na wielość takich czynników, zarówno 

po jednej, jak i po drugiej stronie, zostały one zebrane w tabeli 1. 

Na przestrzeni lat sposób postrzegania migracji uległ znacznej zmianie. O ile na po-

czątku lat 90. XX wieku proces ten był analizowany przede wszystkim w kontekście 

wpływu na sytuację społeczno-ekonomiczną państw, o tyle obecnie widziany jest 

                                                        
1 Aktorem tranzytowym można nazwać takie państwo, które nie stanowi punktu docelowego dla grup mi-

grantów, zwłaszcza ekonomicznych. Leży ono na drodze migracji, jednakże migranci nie zatrzymują się 
w nim celem trwałego osiedlenia. 
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przede wszystkim poprzez pryzmat bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego pań-

stw przyjmujących. Próba ukazania wpływu migracji na bezpieczeństwo wewnętrzne 

państw jest zadaniem wyjątkowo trudnym z powodu szeregu względów. Przede wszyst-

kim, pojęcia migracji i bezpieczeństwa, a także wszelkie zależności między nimi wy-

stępujące w dużym stopniu mają charakter subiektywny2. Oba pojęcia cechują się wie-

loznacznością oraz wielopłaszczyznowością, a to powoduje dalsze trudności w podej-

mowanych próbach ustalenia jednolitej definicji. Kolejnym aspektem jest złożony cha-

rakter relacji między migracjami a bezpieczeństwem. Można mówić o wpływie migracji 

na bezpieczeństwo jednostek, społeczności lokalnych, całych społeczeństw, państw czy 

organizacji międzynarodowych. Z drugiej strony można rozpatrywać wpływ migracji 

na bezpieczeństwo państwa w różnych wymiarach, tj. wewnętrznym, zewnętrznym, 

ekonomicznym, politycznym, kulturowym, społecznym czy demograficznym3. Należy 

zaznaczyć, że międzynarodowy przepływ osób może stać się przyczyną wzmocnienia 

bezpieczeństwa państwa w jednym obszarze, a równocześnie osłabienia w innym. Inne 

będą wyzwania dla bezpieczeństwa państw emigracyjnych, a inne dla bezpieczeństwa 

państw imigracyjnych. 

Tabela 1. Pozytywne i negatywne aspekty migracji z perspektywy państwa przyjmującego 

Aspekty pozytywne Aspekty negatywne 

Wzrost gospodarczy Problemy na rynku pracy 

Przeciwdziałanie negatywnym skutkom starzenia 
się społeczeństwa 

Kwestia dostępu do świadczeń socjalnych 

Zwiększenie potęgi państwa Trudności z asymilacją i integracją imigrantów ze 
społeczeństwem przyjmującym 

Podnoszenie jakości i standardu życia Zagrożenia dla tożsamości narodowej 

Generowanie warunków rozwoju Rozwój przestępczości zorganizowanej 

Transfer wiedzy i technologii Terroryzm 

Wymiana kulturowa  

Źródło: opracowanie własne na podstawie R. Raczyński, Wpływ migracji międzynarodowych na bezpieczeń-
stwo wewnętrzne państwa, [w:] Bezpieczeństwo. Teoria i praktyka, 2015, nr 2, s. 13-30. 

Celem niniejszego artykułu jest analiza wpływu migracji międzynarodowych na 

bezpieczeństwo wewnętrzne Polski. Podmiotem badań są migranci z Ukrainy, zaś 

przedmiotem badań przestępstwa przez nich dokonywane na obszarze RP. Taka analiza 

pozwoli wykazać, czy rzeczywiście napływ migrantów z Ukrainy negatywnie wpłynął 

na bezpieczeństwo wewnętrzne Polski po 2014 roku. 

                                                        
2 N. Choucri, Migration and Security: Some Key Linkages, „Journal of International Affairs”, 2002, 56, nr 

1, s. 97. 
3 R. Raczyński, Wpływ migracji międzynarodowych na bezpieczeństwo wewnętrzne państwa. „Bezpieczeń-

stwo. Teoria i praktyka”, 2015, nr 2, s. 14. 
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1. MIGRACJE Z UKRAINY PO 2014 ROKU 
I ICH WPŁYW NA BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE POLSKI 

Rok 2014 stał się przełomowym momentem dla Ukrainy. Protesty na Majdanie Nie-

podległości, aneksja Półwyspu Krymskiego dokonana przez Federację Rosyjską, 

a także wybuch wojny w Donbasie, nazywanej przez władze ukraińskie operacją anty-

terrorystyczną, stały się przyczyną intensyfikacji migracji obywateli Ukrainy do Pol-

ski4. Obywatele Ukrainy stali się bardziej widoczni w życiu codziennym Polaków. Są 

obecni w sklepach, fabrykach, hotelach, restauracjach czy nawet po prostu na ulicach. 

Logiczną konsekwencją takiego stanu rzeczy stał się fakt, iż przyciągają oni zwiększoną 

uwagę. Zauważalne jednak są przede wszystkim negatywne aspekty ich obecności, 

zwłaszcza w kontekście bezpieczeństwa wewnętrznego państwa. Wszelkie przypadki 

przestępstw różnego rodzaju popełnianych przez obywateli Ukrainy są wyjątkowo in-

tensywnie nagłaśniane przez media krajowe. Przyczynia się to do budowania często 

błędnego przekonania Polaków odnośnie pojawienia się nowego zagrożenia. 

Należy zaznaczyć, że duża liczba obcokrajowców na terenie danego kraju zawsze 

generuje zwiększone prawdopodobieństwo ich udziału w dokonywanych przestęp-

stwach. Powołując się na dane statystyczne udostępnione przez Centralny Zarząd 

Służby Więziennej, stanem na dzień 31 grudnia 2017 roku w jednostkach penitencjar-

nych na terenie Polski osadzonych było 840 cudzoziemców, w tym 433 tymczasowo 

aresztowanych, 377 skazanych oraz 30 ukaranych5. Dla porównania liczba osób osa-

dzonych, legitymujących się obywatelstwem polskim wynosiła 72 9826. Jak wskazują 

wyżej przytoczone dane liczbowe, odsetek cudzoziemców osadzonych w polskich za-

kładach karnych jest znikomy. 

Zgodnie z danymi statystycznymi za rok 2016 w zakładach karnych przebywało 609 

obcokrajowców, w tym 255 tymczasowo aresztowanych, 324 skazanych oraz 30 ukara-

nych. Zauważalna jest tendencja wzrostowa, jednakże nie jest ona na tyle dynamiczna, 

by można było mówić o powstaniu szczególnego zagrożenia dla bezpieczeństwa społe-

czeństwa polskiego z powodu zwiększonego napływu cudzoziemców do kraju. 

W listopadzie 2016 roku na łamach gazety „Rzeczpospolita” pojawił się artykuł au-

torstwa Grażyny Zawadzkiej oraz Izabeli Kacprzak pt. „Coraz więcej przestępstw Ukra-

ińców w Polsce”. Przytoczono w nim następujące dane: 

– w 2011 roku o popełnienie przestępstw w Polsce było podejrzanych 493 Ukraiń-

ców, 

– w 2014 ich liczba wynosiła już 1084, 

                                                        
4 Więcej na ten temat: Y. Lesyk, Emigracja zarobkowa obywateli Ukrainy do Polski w latach 2014-2017. 

Aspekty prawne i ekonomiczne. [w:] M. Lubicz Miszewski (red.), Emigracja obywateli Ukrainy do Polski 
po 2013 roku i jej wypływ na bezpieczeństwo, Wrocław 2017, s. 27-46. 

5 Ministerstwo Sprawiedliwości, Centralny Zarząd Służby Więziennej, Roczna informacja statystyczna za 
rok 2017, https://www.sw.gov.pl/assets/07/04/98/5aef7bb4, [dostęp: 12.06.2018]. 

6 Ibidem. 
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– w roku 2015 obywateli z Ukrainy z zarzutami było 1315, 

– w połowie roku 2016 takich osób było 1030, 

– w więzieniach i aresztach w Polsce przebywało blisko 200 Ukraińców (w 80% byli 

to mężczyźni)7. 

Przy analizie powyższych danych nie należy zapominać, że w latach 2014-2017 

gwałtownie wzrosła liczba Ukraińców, którzy przybyli na terytorium Polski w celach 

zarobkowych. Szacuje się, że liczba ta wynosi od 300 do 500 tysięcy osób8. W tym 

świetle liczba osób, popełniających przestępstwa jakiegokolwiek rodzaju czy osadzo-

nych w polskich zakładach karnych nie wydaje się być aż tak zatrważająca. Wciąż jest 

to znikomy odsetek wśród wszystkich Ukraińców przebywających na terytorium Rzecz-

pospolitej. 

2. MEDIALNY WYDŹWIĘK PRZESTĘPSTW 
POPEŁNIANYCH PRZEZ UKRAIŃCÓW 

W ostatnim czasie najwięcej uwagi Polaków przyciągają doniesienia medialne o ko-

lejnych przestępstwach popełnianych przez Ukraińców. Jest to na tyle kontrowersyjna 

sytuacja, że wymaga głębszej analizy naukowej. Należy pamiętać, że opinia społeczna 

kształtowana jest przede wszystkim pod wpływem relacji medialnych i prasowych. Za-

pomina się jednak, że często powstający w ten sposób obraz rzeczywistości nie jest 

wiarygodny i miarodajny, a wręcz można go określić mianem fałszywego. 

Pierwszą grupą wiadomości najczęściej pojawiających się na łamach prasowych 

i medialnych są te dotyczące wypadków samochodowych. Tytuły rzucające się w oczy 

są sformułowane w następujący sposób: „Pijany Ukrainiec wjechał w most. Przeprawa 

do remontu”9, „Tragiczny wypadek na DK 1 w Siedlcu Dużym. Ukrainiec, który spo-

wodował wypadek miał ponad 5 promili”10, czy „Pijany Ukrainiec zabił dwie nastolatki 

w wypadku”11. Takie tytuły nasuwają jednoznaczne skojarzenie – wraz z napływem 

migrantów ze Wschodu, stało się bardziej niebezpiecznie na drogach, ponieważ nie 

                                                        
 7 „Rzeczpospolita”: Coraz więcej przestępstw Ukraińców w Polsce, http://fakty.interia.pl/prasa/news-

rzeczpospolita-coraz-wiecej-przestepstw-ukraincow-w-polsce,nId,2309123, [dostęp: 21.06.2018]. 
 8 Powyższe dane statystyczne niejednokrotnie przywoływane są przez Związek Ukraińców w Polsce. Źró-

dło: http://www.zup.ukraina.com.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=8&Itemid=13, [dos-
tęp: 26.06.2018]. 

 9 „Gazeta Wrocławska”, Wrocław: Pijany Ukrainiec wjechał w most. Przeprawa do remontu, http://www. 

gazetawroclawska.pl/wiadomosci/a/wroclaw-pijany-ukrainiec-wjechal-w-most-przeprawa-do-re-
montu,13274614, [dostęp: 27.06.2018]. 

10 „Dziennik Zachodni”, Tragiczny wypadek na DK 1 w Siedlcu Dużym. Ukrainiec, który spowodował wy-
padek miał ponad 5 promili, http://www.dziennikzachodni.pl/motofakty/a/tragiczny-wypadek-na-dk-1-
w-siedlcu-duzym-ukrainiec-ktory-spowodowal-wypadek-mial-ponad-5-promili-zdjecia,13215335, [do-
stęp: 27.06.2018]. 

11 Nowiny24, Pijany Ukrainiec zabił dwie nastolatki w wypadku, http://www.nowiny24.pl/polska-i-swiat/ 
a/pijany-ukrainiec-zabil-dwie-nastolatki-w-wypadku-rusza-proces,12237174, [dostęp: 27.06.2018]. 
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przestrzegają oni nakazów i zakazów obowiązujących w Polsce, mordują niewinnych 

ludzi swoim nieodpowiedzialnym zachowaniem. Do powyższego stwierdzenia sprowa-

dza się większość dyskusji na forach internetowych pod każdym artykułem noszącym 

jeden z powyższych tytułów. Zapomina się przy tym o oficjalnych statystykach z pol-

skich dróg. Tylko w 2017 roku w Polsce doszło do 32 760 wypadków samochodo-

wych12. W celu porównania, statystyki te w latach poprzednich kształtowały się w spo-

sób przedstawiony w tabeli 2. 

Tabela 2. Liczba wypadków samochodowych na polskich drogach w poszczególnych latach 

Rok Liczba wypadków 

2017 32 760 

2016 33 664 

2015 32 967 

2014 34 970 

2013 35 847 

2012 37 046 

2011 40 065 

Źródło: Biuro Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji, Wypadki drogowe w Polsce w 2017 roku, War-
szawa 2018 [ebook]. 

Analizując powyższe dane statystyczne można zauważyć, że w rzeczywistości wzrost 

migracji zza wschodniej granicy na terytorium Polski nie przyczynił się do zwiększenia 

ilości wypadków na polskich drogach. Od roku 201413 obserwujemy stabilny spadek 

liczby zdarzeń drogowych. To z kolei oznacza, że wśród społeczeństwa utworzyło się 

fałszywe przekonanie o istnieniu zagrożenia, które w rzeczywistości nie istnieje. 

W 2017 roku do Policji zgłoszono 32 760 wypadków drogowych mających miejsce 

na drogach publicznych, w strefach zamieszkania lub strefach ruchu: 

– w porównaniu z rokiem 2015, kiedy to miało miejsce 32 967 wypadków, liczba ta 

spadła o 207 wypadków (-0,6%), 

– w porównaniu z 2016 rokiem, w którym zanotowaliśmy 33 664 wypadki, liczba ta 

spadła o 904 wypadki (-2,7%)14. 

W wyniku wypadków samochodowych śmierć poniosło 2831 osób. W zestawieniu 

z latami poprzednimi zauważalny jest znaczny spadek w tych niechlubnych statysty-

kach. Dla porównania w 2016 roku na polskich drogach zginęło 3026 osób15. 

                                                        
12 Biuro Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji, Wypadki drogowe w Polsce w 2017 roku, Warszawa 

2018 [ebook]. 
13 Rok 2014 jest uznawany za przełomowy pod kątem liczby Ukraińców przybywających do Polski. 
14 Biuro Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji, Wypadki drogowe w Polsce w 2017 roku…, op. cit., 

s. 2. 
15 Ibidem, s. 2. 
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Odrębną grupę stanowią wypadki samochodowe spowodowane przez osoby znajdu-

jące się pod wpływem alkoholu bądź innych środków odurzających. W 2017 roku 

uczestnicy ruchu znajdujący się pod działaniem alkoholu spowodowali 2163 wypadki 

(6,6% ogółu), w których śmierć poniosły 273 osoby (9,6%), a rannych zostało 2440 

osób (6,2%). Najliczniejszą grupę sprawców wypadków stanowili kierujący pojazdami. 

Z ich winy doszło do 1603 wypadków, w których zginęło 198 osób, a rannych zostało 

1936 osób. W odniesieniu do ogólnej liczby wypadków spowodowanych przez kierują-

cych, kierujący pod działaniem alkoholu stanowili 5,6%. W porównaniu do 2016 roku 

nastąpił spadek liczby wypadków spowodowanych przez tę grupę o 83 (-4,9%), mniej 

osób zabitych o 23 (-10,4%) i mniej osób rannych o 164 (-7,8%)16. 

W 2017 roku cudzoziemcy uczestniczyli w 1260 wypadkach drogowych (co stano-

wiło 3,84% wszystkich wypadków drogowych w owym roku), w których zginęło 195 

osób (w tym 81 cudzoziemców). Cudzoziemcy – kierujący, byli sprawcami 606 wypad-

ków, w których zginęło 75 osób. Tabela 3 prezentuje podział sprawców wypadków dro-

gowych pod względem narodowości. 

Tabela 3. Kierujący uczestnicy zdarzeń drogowych według kraju pochodzenia 

Kraj pochodzenia Liczba wypadków 

Ukraina 453 

Niemcy 96 

Białoruś 67 

Litwa 53 

Rosja 41 

Czechy 33 

Słowacja 23 

Inne państwa 223 

Razem 989 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Biuro Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji, Wypadki dro-
gowe w Polsce w 2017 roku. 

Jednoznacznie wśród cudzoziemców będących sprawcami wypadków drogowych 

na polskich drogach przodują obywatele Ukrainy (45,8% cudzoziemców). Jednakże 

liczba 453 wypadków spowodowanych przez kierujących pochodzących z Ukrainy to 

dość nikły odsetek liczby wszystkich wypadków drogowych w Polsce. W żadnym wy-

padku nie można stwierdzić, że wraz z napływem obywateli Ukrainy na polskich dro-

gach jest bardziej niebezpiecznie niż było dotychczas. Przytoczone wyżej dane pocho-

dzące z policyjnych statystyk nie wykazują występowania jakichkolwiek zależności po-

                                                        
16 Ibidem, s. 68. 
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między zwiększoną liczbą ludności napływowej z Ukrainy a bezpieczeństwem na pol-

skich drogach. Głośne tytuły medialne powodują jedynie wzrost wzajemnej nienawiści 

i stwarzają błędne przekonanie odnośnie rzeczywistości. 

3. NIENAWIŚĆ NA TLE NARODOWOŚCIOWYM W POLSCE 

Napływ cudzoziemców do Polski przyczynił się do rozwoju nastrojów o charakterze 

nacjonalistycznym. W tej kwestii problemem nie jest wyłącznie migracja Ukraińców 

w poszukiwaniu pracy. Negatywne nastawienie dotyczy również przybyszy z konty-

nentu afrykańskiego. Polacy negatywnie odnoszą się do europejskiej polityki migracyj-

nej. Nie ma społecznej zgody na budowę ośrodków dla uchodźców. W takich działa-

niach społeczeństwo widzi przede wszystkim zagrożenie, nie zaś szanse na rozwój. 

Obserwując dyskusje toczone na łamach portali internetowych najczęściej można 

zauważyć opinie mówiące o tym, że Ukraińcy zabierają pracę Polakom17. Zgoła od-

mienne stanowisko wynika z badań przeprowadzonych na potrzeby Barometru Imigra-

cji Zarobkowej za pierwsze półrocze 2018 roku. Wyniki wskazują jednoznacznie, że 

Polacy mają pozytywny bądź neutralny stosunek wobec Ukraińców. Nie uważają, że 

przedstawiciele tego narodu odbierają im pracę, jednakże co trzeci z badanych uważa, 

że ich obecność wpływa na obniżenie wynagrodzeń18. 

Zapotrzebowanie na kadrę ze Wschodu szybko rośnie, więc pracodawcy muszą ofe-

rować im atrakcyjne warunki, zbliżone do tych proponowanych rodakom. Coraz czę-

ściej też, oprócz wynagrodzenia, pracodawcy oferują Ukraińcom różne benefity, takie 

jak zakwaterowanie, dostęp do Internetu czy dowóz do miejsca pracy. 

Badania wykazały również inną prawidłowość. Co dziesiąta osoba z wykształceniem 

podstawowym jest zdania, że Ukraińcy odbierają nam pracę. Taka opinia nie jest po-

parta zazwyczaj żadnymi racjonalnymi argumentami, co też stanowi twardy orzech do 

zgryzienia. Nie można obalić argumentu, który nie istnieje, stąd też wyjątkowo trudno 

jest przekonać takie osoby do zmiany sposobu myślenia. Należy pamiętać, że pracow-

nicy napływowi ze Wschodu uzupełniają te sektory gospodarki, w których brakowało 

chętnych do podjęcia zatrudnienia. Przede wszystkim mowa jest tu o sektorze budow-

lanym czy usługowym. 

Związek Ukraińców w Polsce alarmuje, że wraz ze zwiększeniem natężenia migracji 

z Ukrainy, w Polsce odżywają stare stereotypy, ale również rodzą się nowe. W ostatnich 

latach narastają zjawiska o charakterze nienawiści na tle narodowościowym. Niejedno-

krotnie w mediach pojawiają się informacje o napaściach na obywateli Ukrainy ze 

                                                        
17 Wpisów takich jest wiele. Jeden z przykładów można odnaleźć pod poniższym adresem: Ukraińcy za-

bierają pracę Polakom! http://forum.gazeta.pl/forum/w,28,163375316,163375316,Ukraincy_zabie-
raja_prace_Polakom_.html, [dostęp: 27.06.2018]. 

18 J. Jusiński, Polacy nie uważają, że Ukraińcy zabierają im pracę. Mamy do nich raczej pozytywny stosu-
nek, https://www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/ukraincy-praca-wynagrodzenie-badania,80,0, 
2407248.html, [dostęp: 27.06.2018]. 
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strony Polaków. Z jednej strony jest to wrogość i nienawiść słowna. Dotyczy to przede 

wszystkim Internetu. Język nienawiści w Internecie oraz debacie publicznej wciąż po-

zostaje zjawiskiem mało zbadanym. Wśród przedstawicieli polskiego ruchu prawico-

wego nie brakuje publicystów, którzy w swojej „twórczości” utrzymują, że migranci 

z Ukrainy rzekomo dostają broń od Niemców, której chcą użyć w walce z państwem 

polskim. Pojawiły się również opinie o tym, że jeśli w Polsce będzie dużo migrantów, 

to zrobią tu drugi Wołyń19. 

Od roku 2014 zauważalny jest wzrost wystąpień skierowanych przeciwko ukraiń-

skiej mniejszości narodowej, jak też przeciwko obywatelom Ukrainy mieszkającym 

w Polsce. Raport „Mniejszość ukraińska i migranci z Ukrainy w Polsce” opracowany 

przez Związek Ukraińców w Polsce prezentuje dokładną analizę zjawiska. Autorzy ra-

portu wskazują na fakt, że niebagatelną rolę w zwiększeniu negatywnego nastawienia 

wobec przybyszy odegrały polskie media publiczne. Od 2013 roku w części mediów 

sukcesywnie wzrastała liczba publikacji i materiałów, które kreują i wzmacniają nega-

tywny obraz Ukraińców. W części tytułów da się również zauważyć zmienną tendencję 

– oprócz akcentowania kwestii historycznych, pojawiają się artykuły wprost przestrze-

gające przed negatywnymi skutkami zwiększenia się w Polsce liczby ukraińskich mi-

grantów20. Tego typu artykuły pojawiają się zwłaszcza w czasopismach, cechujących 

się prawicowym nastawieniem. 

Jako kolejny element zagrożenia w części publikacji prezentowano możliwość sa-

moorganizacji migrantów i ich zaangażowanie w życie społeczne i polityczne RP (np. 

poprzez udział w wyborach). Najdobitniej tego typu lęki ukazuje cytat z tygodnika 

„Niedziela”. Witold Gadowski stwierdził m.in.: musimy także mieć świadomość, że 

liczba Ukraińców w Polsce niebezpiecznie rośnie i już dziś – w kręgach banderowskiej 

doncowszczyzny – snute są plany powołania siły politycznej (czy tylko takiej?), w Pol-

sce, która będzie działała w interesie Ukraińców i Ukrainy wewnątrz polskiej diaspory 

narodowej. Nie trzeba dodawać, że brak kontroli ze strony polskich służb specjalnych 

[…] może skutkować bardzo poważnymi zagrożeniami bezpieczeństwa i integralności 

naszego państwa21. 

W przestrzeni internetowej pojawia się coraz większa liczba negatywnych artykułów 

i wpisów, odnoszących się do Ukraińców i ich funkcjonowania w Polsce. Najbardziej 

istotnym (najczęściej występującym i wywołującym największe emocje) tematem ze-

branych tekstów jest kwestia morderstw Polaków na Wołyniu w latach czterdziestych 

                                                        
19 A. Dryjańska, Ataki fizyczne na Ukraińców w całej Polsce. Piotr Tyma o nienawiści: To nie jest tylko 

internet, http://www.tokfm.pl/Tokfm/7,103454,23002360,ataki-fizyczne-na-ukraincow-w-calej-polsce-
piotr-tyma-o-nienawisci.html, [dostęp: 27.06.2018]. 

20 Mniejszość ukraińska i migranci z Ukrainy w Polsce Analiza dyskursu, Raport Związku Ukraińców 
w Polsce, Warszawa 2018, http://naszwybir.pl/wp-content/uploads/2018/03/raport_mniejszosc_ukrain-
ska-ilovepdf-compressed-1.pdf, [dostęp: 28.06.2018]. 

21 W. Gadowski, Polskie płuco, które słabo oddycha, „Niedziela Tygodnik Katolicki”, nr 52, 24 grudnia 
2017, s. 63. 
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XX wieku. Po pierwsze, jest to ocena wydarzeń historycznych, po drugie, autorzy od-

noszą się do współczesności i braku potępienia tamtych wydarzeń przez Ukrainę. Ten 

właśnie temat wywołuje najwięcej negatywnych wypowiedzi, znacząco wpływając na 

wydźwięk całego dyskursu dotyczącego Ukrainy22. Jeszcze jednym tematem negatyw-

nych wpisów odnoszących się do Ukraińców jest niezadowolenie z powodu konieczno-

ści konkurowania o pracę czy wzrost cen mieszkań do wynajęcia. 

Ukraińcy w Polsce coraz częściej doświadczają przemocy fizycznej ze strony Pola-

ków. W polskim społeczeństwie krąży żywy irracjonalny strach przed „banderow-

cem”23. Taki lęk może się stać wyjątkowo groźnym narzędziem w rękach przedstawi-

cieli środowisk nacjonalistycznych. Jeden z najgłośniejszych przykładów aktywizacji 

nacjonalistów miał miejsce w Przemyślu. W dniu 26 czerwca 2016 roku grupa około 

dwudziestu mężczyzn zablokowała procesję idącą na Ukraiński Cmentarz Wojenny, 

gdzie pochowani są żołnierze Ukraińskiej Republiki Ludowej z lat 1918-1921, sojusz-

nicy Józefa Piłsudskiego w wojnie polsko-bolszewickiej. Doszło do zakłócenia uroczy-

stości religijnej, naruszenia nietykalności cielesnej członka służby porządkowej i osoby 

niosącej chorągiew cerkiewną oraz gróźb karalnych kierowanych do uczestników pro-

cesji. Jako pretekstu do napadu użyto argumentu, iż zaatakowany był ubrany w czarną 

koszulę z tradycyjnym ukraińskim haftem wyszytym białą i czerwoną nitką. W rzeczy-

wistości na długo przed procesją do „zablokowania banderowskiego marszu” wzywali 

za pomocą wpisów w mediach społecznościowych liderzy lokalnych polskich środo-

wisk nacjonalistycznych i kibicowskich. W Sądzie Rejonowym w Przemyślu trwa pro-

ces w związku z napaścią24. 

ZAKOŃCZENIE 

Podczas przeprowadzania analizy na potrzeby niniejszego artykułu zrodziło się py-

tanie: „Czy Ukraińcy stanowią rzeczywiste zagrożenie dla bezpieczeństwa wewnętrz-

nego Polski”? Jak wykazały zebrane dane, zwłaszcza statystyczne, nie można wyciągać 

tak jednoznacznych wniosków. Bardziej zastanawiającym jest bezpieczeństwo Ukraiń-

ców w Polsce. Wzrost nacjonalistycznych zachowań wśród Polaków, podyktowany też 

często kampaniami medialnymi, stanowi realne zagrożenie dla przedstawicieli mniej-

szości ukraińskiej. Napaści fizyczne, ataki słowne powoli stają się codziennością. Czę-

sto zjawisku temu towarzyszy bierność administracji publicznej. Takie zachowania 

w wyjątkowo złym świetle stawiają Polaków. Warto nadmienić, że organizacje poza-

rządowe podejmują działania na rzecz zniwelowania negatywnych skutków, jednakże 

wobec skali zjawiska często te działania nie na wiele się zdają. Temat ten należy do 

                                                        
22 Mniejszość ukraińska i migranci z Ukrainy w Polsce…, op. cit., s. 105. 
23 I. Teleżyńska, Horków: Przekonać ludzi, by się nie bali, http://magazynkontakt.pl/horkow-przekonac-

ludzi-by-sie-nie-bali.html, [dostęp: 27.06.2018]. 
24 Ibidem. 
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wyjątkowo trudnych pod względem formułowania wniosków czy zaleceń na przy-

szłość. Zwłaszcza, że w przypadku relacji polsko-ukraińskich wiele miejsca zajmują 

zaszłości historyczne. Problematycznym jest również fakt, że najczęściej temat niena-

wiści powielany jest przez osoby zupełnie niezorientowane w rzeczywistości. Proble-

matyka jest podejmowana na zasadzie posłyszanego hasła, najczęściej w telewizji czy 

innych mediach publicznych. W takich przypadkach podjęcie jakiejkolwiek dyskusji, 

mającej na celu zmianę nastawienia, jest zupełnie bezsensowne. 
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Immigrants from Ukraine in the context of challenges for national security of Poland 

Abstract 

The present article is about the subject matter of crime, committed by citizens of Ukraine, stay-
ing in territory of Poland. The author is debunking the most important myths which were born 
in the Polish society along with the height of the number of strangers from the east, being job-
hunting. For backing arguments up the author is quoting data coming from statistics among 
others both police, as well as published by the management Board of the Prison Service. In his 
deliberations, he is also appealing to speech of hate, universally present in the Internet and in 
the public media, directed against staying Ukrainians in Poland. 

Key words: crime, job-hunting migrations, citizens of Ukraine 
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Streszczenie 

Niewolnictwo ma długą historię i niestety wciąż istnieje. Jego współczesną formą jest handel 
ludźmi, który jest związany z migracją i stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa i porządku pu-
blicznego. Jest to problem globalny i dotyczy zarówno Polaków wyjeżdżających za granicę, jak 
i cudzoziemców przybywających do Polski, wśród których dominują Ukraińcy. Celem niniejszego 
artykułu jest analiza procederu handlu ludźmi do pracy przymusowej w Polsce, którego ofiarami 
często padają obywatele Ukrainy. W artykule omówiono cechy charakterystyczne zjawiska, me-
chanizmy działań przestępców, kluczowe definicje oraz przepisy prawne. Przedstawione zostały 
przypadki handlu ludźmi do pracy przymusowej, w których ofiarami są Ukraińcy. Ponadto wska-
zano działania, które należy podejmować w celu skutecznej walki z handlem ludźmi i pracą przy-
musową. 

Słowa kluczowe: handel ludźmi, praca przymusowa, Polska, Ukraińcy, przeciwdziałanie handlowi ludźmi 

„Emigracja za pracą nie może w żaden sposób stawać się okazją 
do wyzysku finansowego lub społecznego. 
O stosunku do pracownika – imigranta muszą decydować te same kryteria, 
co w stosunku do każdego innego pracownika w tym społeczeństwie. 
Wartość pracy musi być mierzona tą samą miarą, 
a nie względem na odmienną narodowość, religię czy rasę. 
Tym bardziej nie może być wyzyskiwana sytuacja przymusowa, 
w której znajduje się emigrant.” 

Jan Paweł II, Laborem exercens 

WSTĘP 

W związku z trudną sytuacją ekonomiczną na Ukrainie oraz nową polityką migra-

cyjną, mamy do czynienia z kolejną falą migracji zza wschodniej granicy. Dnia 11 
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czerwca 2017 roku został zniesiony obowiązek wizowy dla obywateli Ukrainy podró-

żujących do krajów Unii Europejskiej. Mogą wjechać do krajów członkowskich bez 

wizy na 90 dni – w ciągu pół roku – w celach biznesowych, turystycznych lub rodzin-

nych. Ukraińcy mogą wykonywać pracę na terenie Polski pod warunkiem posiadania 

odpowiednich dokumentów1. 

Według Urzędu do Spraw Cudzoziemców liczba obywateli Ukrainy wnioskujących 

o pozwolenie na pobyt w Polsce wciąż rośnie2. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki 

Społecznej informuje, że w 2017 roku powiatowe urzędy pracy zarejestrowały ok. 1,8 

mln oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom, z czego 

95% oświadczeń trafia do Ukraińców3. 

Jednym z kluczowych wyzwań dla bezpieczeństwa wewnętrznego wynikających 

z emigracji obywateli Ukrainy do Polski jest przeciwdziałanie handlowi ludźmi, który 

niejednokrotnie kończy się świadczeniem pracy przymusowej. Według najnowszego 

rocznego sprawozdania Grupy Ekspertów do spraw działań przeciwko handlowi ludźmi 

(GRETA)4 w niektórych krajach europejskich (m.in. w Belgii, Portugalii, Serbii, Wiel-

kiej Brytanii) wyzysk siły roboczej stał się dominującą formą handlu ludźmi. Podkre-

ślono, że najczęściej wykorzystywani do pracy przymusowej są mężczyźni, jednak 

wśród ofiar są również kobiety i dzieci. Zgodnie z raportem, mężczyźni są wykorzysty-

wani najczęściej do prac budowlanych, rolniczych oraz rybołówstwa, natomiast kobiety 

są wykorzystywane przy pracach domowych lub przy opiece nad innymi osobami5. 

Jak podkreśla Irena Dawid-Olczyk6, zmieniła się struktura demograficzna ofiar handlu 

ludźmi. Fundacja Przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu La Strada (dalej: Funda-

cja La Strada) dużo rzadziej pracuje z kobietami sprzedanymi do seksbiznesu. Aktualnie 

40% klientów Fundacji La Strada to mężczyźni. Szczególną grupą niewolników w Polsce 

                                                        
1 M. Tomaszewska, Ruch bezwizowy z Ukrainą, https://www.strazgraniczna.pl/pl/aktualnosci/5033, Ruch-

bezwizowy-z-Ukraina.html, [dostęp: 07.04.2018]. Ukraińcy mogą wjechać do UE bez wizy na 90 dni, 
http://www.pap.pl/aktualnosci/news,970459,ukraincy-moga-wjechac-do-ue-bez-wizy-na-90-dni.html, 

[dostęp: 28.05.2018]. 
2 Bieżąca sytuacja dotycząca Ukrainy, https://udsc.gov.pl/statystyki/raporty-specjalne/biezaca-sytuacja-

dotyczaca-ukrainy, [dostęp: 07.04.2018]. 
3 Nowe zasady zatrudniania cudzoziemców, https://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,5543, 

9598,nowe-zasady-zatrudniania-cudzoziemcow.html, [dostęp: 7.04.2018]. 
4 GRETA jest odpowiedzialna za ocenę implementacji Konwencji Rady Europy w sprawie działań prze-

ciwko handlowi ludźmi przez państwa, które ją ratyfikowały. Konwencja została sporządzona w Warsza-
wie dnia 16 maja 2005 roku i jest nazywana również Konwencją Warszawską (Dz. U. z 2009 Nr 20, poz. 
107). W Polsce Konwencja weszła w życie w dniu 1 marca 2009 roku. GRETA składa się z 15 niezależ-

nych i bezstronnych ekspertów pochodzących z Państw-Stron Konwencji. Wywodzą się z różnych środo-
wisk (m. in. prawnicy, psycholodzy, lekarze, przedstawiciele społeczeństwa obywatelskiego itp.). 

5 European anti-trafficking experts raise the alarm over labour exploitation, https://www.coe.int/en/web/ 
anti-human-trafficking/-/21st-century-slavery-european-anti-trafficking-experts-raise-the-alarm-over-la-
bour-exploitation, [dostęp: 07.04.2018]. 

6 Współzałożycielka pierwszego europejskiego networku przeciwdziałającego handlowi ludźmi La Strada 
International, założycielka i członkini Zarządu Fundacji Przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu La 
Strada. 
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są Ukraińcy. Bardzo często nie sprzeciwiają się wykorzystywaniu ich przez polskich pra-

codawców, ponieważ na ukraińskim rynku pracy panuje jeszcze gorsza sytuacja7. 

Zjawisko handlu ludźmi do pracy przymusowej w Polsce nasila się szczególnie 

w tzw. „szarej strefie”. Obywatele Ukrainy często nie znają swoich podstawowych 

praw. W związku z niewiedzą boją się domagać umowy o pracę czy zapłaty za nadgo-

dziny. Związek Zawodowy Pracowników Ukraińskich w Polsce szacuje, że ok. 40% 

Ukraińców pracuje w tzw. „szarej strefie”8. Okazuje się, że doszło do wykształcenia się 

swoistych dla obywateli Ukrainy sposobów wejścia na nieformalny rynek pracy. Jed-

nym z nich jest rekrutacja organizowana przez kierowcę-pośrednika (nazywanego przez 

migrantów „busiarzem”)9. „Busiarze” są często pośrednikami pracy i kojarzą polskiego 

pracodawcę z ukraińskim pracownikiem oraz dostarczają oświadczenia o zamiarze po-

wierzenia pracy cudzoziemcom10. Justyna Frelak wskazuje, że z tego typu usług korzy-

stają głównie osoby, które po raz pierwszy przyjeżdżają do Polski11. Ukraińcy szukają 

pracy również na nieformalnych giełdach pracy (tzw. „birże”) w wielu polskich mia-

stach. Mężczyźni najczęściej szukają pracy w gospodarstwach rolnych i w budownic-

twie, a kobiety jako pomoc domowa12. 

1. CHARAKTERYSTYKA ZJAWISKA HANDLU LUDŹMI 

Współczesna forma niewolnictwa, jaką jest handel istotami ludzkimi, stanowi zbrod-

nię oraz pogwałcenie praw człowieka. Handel ludźmi spowodowany jest wieloma zja-

wiskami społecznymi, wśród których można wymienić globalizację, biedę, ubóstwo, 

                                                        
 7 K. Nowakowska, Współczesne niewolnictwo: Polska niechlubnym liderem Europy, http://serwisy.gaze-

taprawna.pl/praca-i-kariera/artykuly/958850,wspolczesne-niewolnictwo-niewolnicy-w-polsce.html, 
[dostęp: 08.04.2018]. 

 8 40 proc. Ukraińców pracuje w „szarej strefie”, https://www.kadry.abc.com.pl/artykuly/rpo-40-proc-ukra 
incow-,119216.html, [dostęp: 07.04.2018]. 

 9 P. Dąbrowski, Praca przymusowa cudzoziemców w Polsce. Analiza zjawiska w wybranych grupach imi-
granckich, Warszawa 2014, s. 89-90. 

10 Dnia 1 stycznia 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 2017 roku o zmianie ustawy o promocji 
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r. poz. 1543). Nowe 
przepisy stanowią wdrożenie do prawa polskiego postanowień dyrektywy Parlamentu Europejskiego 
i Rady 2014/36/UE z dnia 26 lutego 2014 roku w sprawie warunków wjazdu i pobytu obywateli państw 
trzecich w celu zatrudnienia w charakterze pracownika sezonowego. Przy wcześniejszym systemie 
oświadczeń dochodziło do różnych nadużyć. Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę pracowni-
kom z Ukrainy. Główne zmiany polegają na określeniu nowych zasad przyjmowania cudzoziemców do 

wykonywania prac sezonowych i pracy krótkoterminowej (na podstawie oświadczeń). Urzędnicy mają 
teraz obowiązek pobierać opłatę za rozpatrzenie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cu-
dzoziemcowi. Wprowadzenie opłaty ma zmniejszyć nadużycia i zapewnić szybkie rozpatrywanie podań. 
Zob.: Nowe zasady zatrudniania cudzoziemców, op. cit. 

11 P. Dąbrowski, Praca przymusowa cudzoziemców…, op. cit., s. 89-90. 
12 Ibidem, s. 91. Z. Lasocik, J. Filipowicz, Ł. Wieczorek, Handel ludźmi do pracy przymusowej w Polsce. 

Sektory w gospodarce podatne na wykorzystywanie ludzi do pracy przymusowej oraz struktura pomocy 
dla ofiar pracy przymusowej w Polsce, Warszawa 2010, s. 16-17. 
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bezrobocie, brak dostępu do edukacji, nieznajomość swoich praw, dyskryminację, prze-

miany polityczne, konflikty zbrojne, politykę migracyjną, korupcję urzędników, nie-

spójny system prawny, niskie wyroki dla sprawców i wiele innych13. 

Handel ludźmi przybiera różne formy. Poza zmuszaniem do pracy przymusowej 

ofiary wykorzystywane są w seksbiznesie, do żebractwa, do kradzieży, do wyłudzania 

kredytów i świadczeń socjalnych lub innej działalności przestępczej. Zdarzają się rów-

nież przypadki niewolnictwa domowego, nielegalnych adopcji czy pobrania organów 

od sprzedanych osób. Z badań przeprowadzonych w 2010 roku przez Ośrodek Badań 

Handlu Ludźmi UW w ramach międzynarodowego projektu badawczego FLEX wy-

nika, że obywatele Ukrainy byli wykorzystywani do pracy przymusowej, do żebractwa 

oraz do pracy w gospodarstwie domowym14. 

Polska jest krajem pochodzenia, krajem tranzytowym oraz krajem docelowym dla 

ofiar. Jak wynika z danych Prokuratury Generalnej, najliczniejszą grupę ofiar w 2015 

roku stanowili Ukraińcy (18 osób, co stanowi 44% ogółu zarejestrowanych). W raporcie 

przygotowanym przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji podkreśla 

się, że obywatele Ukrainy niezmiennie od lat przeważają wśród zarejestrowanych po-

krzywdzonych handlem ludźmi15. 

Przedstawienie szczegółowych danych dotyczących skali handlu ludźmi nie jest moż-

liwe. Jak podkreślają eksperci, w oficjalnych statystykach zarysowuje się jedynie przy-

słowiowy wierzchołek góry lodowej. Wynika to z tego, że raporty zawierają dane doty-

czące jedynie przypadków, o których zostały poinformowane organy ścigania, a tych jest 

niewiele. Ofiary są często zastraszane i w związku z tym rzadko składają zawiadomienia 

o popełnieniu przestępstwa. Ponadto w wielu przypadkach są deportowane, tracą życie 

lub zostają błędnie zakwalifikowane16. Ukraińska policja również nie podaje statystyk 

związanych z wykorzystywaniem obywateli Ukrainy do pracy przymusowej za granicą. 

Publikuje jednak ostrzeżenie, z którego wynika, że zjawisko to jest bardzo powszechne 

i ostrzega, aby przed wyjazdem za granicę zweryfikować pracodawcę17. 

                                                        
13 S. Buchowska, Czynniki sprzyjające handlowi ludźmi. [w:] Z. Lasocik (red.), Handel ludźmi. Zapobie-

ganie i ściganie, Warszawa 2006, s. 331-337. 
14 Pełna nazwa projektu brzmi: Trafficking for Forced Labour and Labour Exploitation – towards increased 

knowledge, cooperation and exchange of information in Estonia, Finland and Poland. FLEX był finan-
sowany przez Unię Europejską i był realizowany również przez HEUNI w Helsinkach oraz Uniwersytet 
w Tartu (Estonia). Celem przedsięwzięcia było stworzenie modelu badań problemu pracy przymusowej 
w różnych kontekstach społecznych i prawnych. Z. Lasocik, Ł. Wieczorek, Handel ludźmi do pracy przy-
musowej w Polsce – raport z badań, Warszawa 2010, s. 7, 50-51. 

15 Zespół do Spraw Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi w Departamencie Analiz i Polityki Migracyjnej 
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Handel ludźmi w Polsce. Raport 2015, Warszawa 
2016, s. 24.  

16 B. Klebeko, Handel ludźmi jednym z największych współczesnych zagrożeń dla realizacji idei praw czło-
wieka. [w:] M. Jabłoński, T. Jurczyk, P. Gutierrez (red.), Międzynarodowa ochrona praw człowieka – 
współczesne problemy na świecie, Wrocław 2015, s. 27-28. 

17 R. Szoszyn, Ukraina: Kwitnie handel ludźmi, http://www.rp.pl/Przestepczosc/310229979-Ukraina-Kwit-
nie-handel-ludzmi.html, [dostęp: 08.04.2018]. 
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Metody działań handlarzy ludźmi są podobne. Przestępcy często wykorzystują kry-

tyczną sytuację materialną ofiar i organizują im przyjazd do Polski pod pozorem dobrze 

płatnej pracy. Ofiary pochodzą najczęściej z biednych rodzin i liczą na radykalną po-

prawę swojej sytuacji. Kiedy uświadamiają sobie, że pracują za znacznie mniejsze wy-

nagrodzenie niż powinni, nie zawsze decydują się na zmianę swojej sytuacji. Wynika 

to z tego, że sprawcy stosują kilka mechanizmów przywiązujących ofiary do siebie. 

Jedną z nich jest „mechanizm długu”. Zobowiązania finansowe są związane np. z kosz-

tami transportu, uzyskaniem stosownych dokumentów czy pożyczką. Poza spłatą zobo-

wiązań ofiary muszą regulować rachunki za bieżące wydatki, w przypadku niepodpo-

rządkowania nakładane są na nich kary finansowe i w ten sposób popadają w tzw. nie-

wolę za długi. Pokrzywdzeni często nie znają konkretnej kwoty długu i nie widzą zara-

bianych pieniędzy. Klasyczną metodą sprawowania kontroli są groźby oraz używanie 

wulgarnych słów wobec ofiar. Sprawcy grożą im okaleczeniem, śmiercią, szantażują 

bezpieczeństwem rodzin. Inną formą kontroli jest zakwaterowanie wykorzystywanych 

osób w miejscu wykonywania pracy lub w innych pomieszczeniach należących do 

sprawców. Warunki lokalowe z reguły są bardzo złe18. 

2. PRZEPISY PRAWNE 

Legalna definicja handlu ludźmi została wprowadzona do polskiego Kodeksu kar-

nego19 (dalej: k.k.) dopiero w 2010 roku. Była wzorowana na definicji zawartej w Proto-

kole z Palermo20 oraz Konwencji Rady Europy w sprawie działań przeciwko handlowi 

ludźmi. 

Dane zachowanie stanowi handel ludźmi w rozumieniu art. 115 § 22 k.k. wtedy 

i tylko wtedy, gdy spełnia łącznie wymagania określone w tym przepisie co do: 

– rodzaju aktywności sprawcy (werbowanie, transport, dostarczanie, przekazywa-

nie, przechowywanie lub przyjmowanie), 

– jej celu (wykorzystanie osoby), 

– zastosowanych metod lub środków (przemocy lub groźby bezprawnej, uprowadze-

nia, podstępu, wprowadzenia w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do 

należytego pojmowania przedsiębranego działania, nadużycia stosunku zależno-

ści, wykorzystania krytycznego położenia lub stanu bezradności, udzielenia albo 

                                                        
18 J. Bryk, I. Malinowska, Metody działania sprawców przestępstw handlu ludźmi. [w:] B. Hołyst, J. Bryk, 

I. Malinowska (red.), Metody działania sprawców przestępstw handlu ludźmi (I etap realizacji zadania 

naukowo-badawczego). Materiały pokonferencyjne, Szczytno 2008, s. 10-11. Z. Lasocik, Ł. Wieczorek, 
Handel ludźmi…, op. cit., s. 52-53; B. Andrees, Praca przymusowa i handel ludźmi. Podręcznik dla 
Inspektorów Pracy, Warszawa 2010, s. 12. 

19 Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553, ze zm. 
20 Protokół o zapobieganiu, zwalczaniu oraz karaniu za handel ludźmi, w szczególności kobietami 

i dziećmi, uzupełniający Konwencję Narodów Zjednoczonych przeciwko międzynarodowej przestęp-
czości zorganizowanej, przyjęty przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 15 listopada 
2000 r. Dz. U. z 2005 r. Nr 18, poz. 160. 
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przyjęcia korzyści majątkowej lub osobistej albo jej obietnicy osobie sprawującej 

opiekę lub nadzór nad inną osobą)21. 

Jeżeli zachowanie sprawcy dotyczy małoletniego, czyli osoby, która nie ukończyła 

18 lat, stanowi ono handel ludźmi, nawet jeśli nie zostały użyte wyżej wskazane metody 

lub środki. Trzeba zaznaczyć, że zgoda ofiary na zamierzone wykorzystanie nie ma 

znaczenia, jeżeli zastosowano którąkolwiek z wyżej wymienionych metod. 

Art. 115 § 22 k.k. zawiera przykładowe formy wykorzystania ofiary, np. w prosty-

tucji, w pracy lub usługach o charakterze przymusowym, w żebractwie, w niewolnic-

twie lub innych formach wykorzystania poniżających godność człowieka. Definicja ko-

deksowa jest krytykowana w doktrynie prawa karnego ze względu na rozbudowaną ka-

zuistykę, niedookreślenia oraz powtórzenia22. 

Przestępstwo handlu ludźmi jest zagrożone karą od trzech do 15 lat więzienia. Zgod-

nie z art. 189a k.k. „§ 1. Kto dopuszcza się handlu ludźmi, podlega karze pozbawienia 

wolności na czas nie krótszy od lat 3. § 2. Kto czyni przygotowania do popełnienia 

przestępstwa określonego w § 1, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 

lat 5”. Omawiane przestępstwo stanowi zbrodnię i może być popełnione tylko umyślnie. 

Dla realizacji jego znamion konieczny jest zamiar bezpośredni. 

Niestety kodeks karny nie zawiera definicji pojęcia „praca przymusowa” oraz prze-

pisu, który penalizowałby pracę przymusową. W związku z powyższym należy wskazać 

definicję pracy przymusowej lub obowiązkowej zawartą w Konwencji Nr 29 Między-

narodowej Organizacji Pracy, która została podpisana w Genewie dnia 28 czerwca 1930 

roku23. Zgodnie z art. 2 ust. 1 konwencji, za pracę przymusową lub obowiązkową uznaje 

się: „wszelką pracę lub usługi wymagane od jakiejś osoby pod groźbą jakiejkolwiek 

kary i do których dana osoba nie zgłosiła się dobrowolnie”. 

Nowego wymiaru w kontekście handlu ludźmi nabierają również zachowania pena-

lizowane jako przestępstwa przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową: 

• Art. 218 § 1a k.k. – złośliwe lub uporczywe naruszania praw pracowniczych; 

• Art. 220 § 1-3 k.k. – narażanie zdrowia albo życia pracownika; 

• Art. 221 k.k. – niezawiadomienie o wypadku przy pracy24. 

                                                        
21 J. Majewski. [w:] G. Bogdan, Z. Ćwiąkalski, P. Kardas, J. Majewski, J. Raglewski, M. Szewczyk, 

W. Wróbel, A. Zoll (red.), Kodeks karny. Część ogólna, Tom I. Komentarz do art. 1-116 k.k., wyd. 4, 
Warszawa 2012, s. 1447. 

22 F. Radoniewicz, Przestępstwo handlu ludźmi, „Prokuratura i Prawo” 2011, nr 10, s. 154. O. Sitarz, Wąt-
pliwości i kontrowersje wokół definicji handlu ludźmi, „Archiwum Kryminologii” 2010, t. 32, s. 340-
341. O. Sitarz, Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 28 września 2010 r., II AKa 
93/10, „Prokuratura i Prawo” 2011, nr 12, s. 179.  

23 Dz. U. z 1959 r. Nr 20, poz. 122. 
24 Departament Legalności Zatrudnienia. Państwowa Inspekcja Pracy, Zjawisko handlu ludźmi w Polsce 

(stan prawny na dzień 1 stycznia 2015 roku), http://www.migrant.info.pl/tl_files/artykuly/Handel%20 
ludzmi.pdf, s. 3, [dostęp: 10.04.2018]. 
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Z definicji zawartej w art. 115 § 22 k.k. wynika, że praca przymusowa stanowi formę 

handlu ludźmi stosowaną w celu wykorzystania ofiary, nawet za jej zgodą, w pracy lub 

usługach o charakterze przymusowym. 

Trzeba jednak podkreślić, że nie wszystkie przypadki pracy przymusowej są wynikiem 

handlu ludźmi. Według Międzynarodowej Organizacji Pracy należy rozróżniać pojęcia 

„praca przymusowa” a „warunki pracy poniżej normy”. Czynniki, które charakteryzują 

pracę przymusową i pozwalają odróżnić to zjawisko od łamania praw pracowniczych to 

przejęcie nad pracownikiem kontroli, skutkujące naruszeniem praw człowieka25. 

Stosowanie wskazanych przepisów sprawia problemy. Według ekspertów wielu funk-

cjonariuszy organów ścigania nie wie, że handel ludźmi nie musi wiązać się z nielegalnym 

przekraczaniem granic, a praca przymusowa nie musi być następstwem sprzedania czło-

wieka. Ponadto problemem jest również tzw. „ostrożność procesowa” prokuratorów, któ-

rzy niechętnie stawiają zarzut handlu ludźmi, ponieważ są to zazwyczaj sprawy trudne 

i wymagają intensywnego śledztwa. Eksperci podkreślają, że sądy są jeszcze bardziej 

„ostrożne” niż prokuratorzy. Z wielu orzeczeń sądowych wynika zupełny brak zrozumie-

nia istoty przestępstwa handlu ludźmi, co przejawia się w wysokości kar orzeczonych za 

ten proceder, które są zazwyczaj niskie i niewspółmierne do charakteru czynu26. 

3. OBYWATELE UKRAINY JAKO OFIARY HANDLU LUDŹMI 
DO PRACY PRZYMUSOWEJ 

Media coraz częściej informują o procederze handlu ludźmi do pracy przymusowej. 

W kwietniu 2017 roku funkcjonariusze Straży Granicznej znaleźli ponad 30 Ukraińców 

przetrzymywanych w nieludzkich warunkach i wykorzystywanych do pracy w fabry-

kach na Warmii i Mazurach. Przez kilka tygodni funkcjonariusze obserwowali dwa za-

kłady zajmujące się przetwórstwem żywności. Podejrzenia Straży Granicznej wzbudził 

fakt, że w firmach przez długi czas trwała produkcja, a pracownicy nie opuszczali po-

mieszczeń. Okazało się, że w zakładowych halach mieszkają obywatele Ukrainy, któ-

rych zatrudniano tam nielegalnie. Spośród 48 skontrolowanych osób, aż 35 nie miało 

umowy ani pozwoleń na pracę w Polsce27. 

W styczniu 2018 roku do Sądu Okręgowego we Wrocławiu wpłynął akt oskarżenia 

przeciwko Agnieszce G. 44-letnia mieszkanka Wrocławia usłyszała zarzuty handlu 

ludźmi, stosowania gróźb karalnych oraz fałszowania dokumentów. Obywatele Ukrainy 

przez dwa lata pracowali niezgodnie z przepisami. Byli zatrudniani w firmach budow-

lanych na terenie Wrocławia. Agnieszka G. była oficjalnie odpowiedzialna za rekrutację 

                                                        
25 B. Andrees Praca przymusowa i handel ludźmi…, op. cit., s. 5. 
26 Z. Lasocik, E. Rekosz-Cebula, Ł. Wieczorek, Handel ludźmi do pracy przymusowej: mechanizmy po-

wstawania i efektywne zapobieganie, Warszawa–Sztokholm 2014, s. 52. 
 27 Mieszkali w fabryce, nie mieli umów. Polacy wykorzystywali ponad 30 Ukraińców, https://www.wprost. 

pl/zycie/10049738/Mieszkali-w-fabryce-nie-mieli-umow-Polacy-wykorzystywali-ponad-30Ukraincow.ht 
ml, [dostęp: 25.05.2018]. 
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Ukraińców do pracy w trzech wrocławskich firmach. Wykorzystywano ich krytyczną 

sytuację osobistą, nieznajomość prawa oraz języka polskiego. Pracownikom odbierano 

paszporty, a na podstawie stworzonego „regulaminu kar” pobierano opłaty za zmianę 

pracodawcy, za nieobecność w pracy, za nieodbieranie telefonów lub kontakty ze Strażą 

Graniczną. Jak poinformował kapitan Straży Granicznej Rafał Potocki, „wobec obywa-

teli Ukrainy stosowano również tzw. mechanizm długów, gdyż za zwrot paszportu 

oskarżona żądała zapłaty tytułem poniesionych kosztów związanych z zatrudnieniem 

cudzoziemców”28. Jak wynika z relacji pokrzywdzonych, mieszkali oni w trudnych wa-

runkach. Zdarzało się, że 11 osób trafiało do dwupokojowego mieszkania. Proceder ten 

trwał od 2014 do 2016 roku. Agnieszka G. usłyszała łącznie 20 zarzutów, z czego 17 

dotyczy handlu ludźmi29. 

W październiku 2017 roku Prokuratura Krajowa poinformowała, że Prokuratura Okrę-

gowa w Warszawie, wspólnie z funkcjonariuszami Placówki Straży Granicznej War-

szawa – Okęcie, prowadzi śledztwo w sprawie organizowania i werbowania obywateli 

Ukrainy oraz Białorusi do pracy przymusowej na terenie Polski30. Zatrzymano 44-let-

niego obywatela Polski Mirosława K. oraz 32-letniego obywatela Ukrainy Borysa S. 

Przedstawiono im zarzuty dotyczące zbrodni handlu ludźmi. Z ustaleń śledztwa wynika, 

że podejrzani, wykorzystując krytyczną sytuację materialną ofiar, rekrutowali ich na te-

renie Białorusi i Ukrainy, a następnie organizowali ich przyjazd do Polski pod pozorem 

dobrze płatnej pracy. Ofiary trafiały do lokali gastronomicznych na terenie Warszawy, 

gdzie były wykorzystywane do pracy w wymiarze przekraczającym 350 godzin w sto-

sunku miesięcznym. Osoby pokrzywdzone nie otrzymywały wynagrodzenia w terminie, 

bądź jego wypłatę uzależniano od dalszego świadczenia pracy, co powodowało, że nie 

rezygnowały z obawy przed utratą zarobionych pieniędzy. Jak wynika z notatki prasowej: 

„Organizatorzy przestępczego procederu, wykorzystując stosunek zależności i przymu-

sowe położenie, wobec rekrutowanych osób stosowali także przemoc psychiczną. Uży-

wali wobec cudzoziemców słów wulgarnych i obelżywych, a także arbitralnie nakładali 

kary finansowe w przypadku niepodporządkowania się poleceniom. Grozili również wy-

pełnieniem blankietów wekslowych i zawarciem umów pożyczek na ich dane oso-

bowe”31. Okazuje się, że ofiary nie dostawały wypłaty za pierwszy miesiąc, ponieważ 

Mirosław K. stwierdzał, że był to okres próbny. Mieszkali po 5-6 osób w jednym małym 

pokoju. Cudzoziemcy bali upomnieć się o swoje prawa. Pracowali nielegalnie i uważali, 

                                                        
28 R. Potocki, Akt oskarżenia w sprawie o handel ludźmi, http://www.nadodrzanski.strazgraniczna.pl/nad/ak-

tualnosci/25904,Akt-oskarzenia-w-sprawie-o-handel-ludzmi.html, [dostęp: 04.04.2018]. 
29 K. Czernichowska, Zmuszała Ukraińców do przymusowej pracy? Jest akt oskarżenia, http://wroclaw.na-

szemiasto.pl/artykul/zmuszala-ukraincow-do-przymusowej-pracy-jest-akt-oskarzenia,4368993,artgal,t, 
id,tm.html, [dostęp 04.04.2018]. Niewola na budowie. Pracownica firmy oskarżona o handel ludźmi, 
https://www.tvp.info/35521490/niewola-na-budowie-pracownica-firmy-oskarzona-o-handel-ludzmi, 
[dostęp: 04.04.2018]. 

30 PK: zarzuty dla podejrzanych o handel ludźmi (komunikat), http://centrumprasowe.pap.pl/cp/pl/news/ 
info/107591,,pk-zarzuty-dla-podejrzanych-o-handel-ludzmi-(komunikat), [dostęp: 06.04.2018]. 

31 Ibidem. 
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że nie mogą zawiadomić Policji. Podczas śledztwa przesłuchano ponad 70 osób, a prze-

prowadzone czynności pozwoliły na zidentyfikowanie 17 pokrzywdzonych32. Na po-

czątku kwietnia 2018 roku do sądu trafił akt oskarżenia w tej sprawie. Mirosław K. i Borys 

S. zostali oskarżeni o handel ludźmi oraz o przygotowanie do popełniania dalszych takich 

przestępstw poprzez zwerbowanie kolejnych osób i doprowadzenie do podpisania doku-

mentów uzależniających ekonomicznie pokrzywdzonych od oskarżonych. Mirosław K. 

jest także podejrzany o podżeganie do składania fałszywych zeznań. Nakłaniał jedną ze 

swych ofiar do zeznania w prokuraturze, że pracowała w godziwych warunkach33. 

Zarówno w przypadku sprawy z Wrocławia, jak i z Warszawy wobec pokrzywdzo-

nych były stosowane typowe mechanizmy, które zostały omówione wcześniej. Te dwa 

akty oskarżenia, które trafiły w 2018 roku do sądu to niewielki procent tego, co się dzieje 

w rzeczywistości, ponieważ wykorzystywani często wstydzą się do tego przyznać. 

4. WYKORZYSTANIE UKRAIŃCÓW DO PRACY PRZYMUSOWEJ 
W POSTACI ŻEBRANIA 

Jak dotąd jedyny przypadek handlu ludźmi w celu wykorzystywania do pracy przy-

musowej w postaci żebrania, który był rozpatrywany przez polski sąd, dotyczył również 

obywateli Ukrainy. W sprawie zostało poszkodowanych co najmniej 11 kobiet, 1 męż-

czyzna oraz 10 dzieci. Osoby te przez okres co najmniej dwóch lat były zmuszane do 

żebrania w Polsce. 

W omawianej sprawie było kilkunastu sprawców, jednak skazanych zostało tylko 

trzech. Jednym z nich był N.I., obywatel Mołdawii, lat 28. Drugą skazaną osobą była 

N.B., obywatelka Ukrainy i Mołdawii, lat 28. Trzecią sprawczynią była L.V., obywa-

telka Ukrainy, lat 27, która w Polsce początkowo zajmowała się żebraniem, a po pew-

nym czasie została pomocnikiem N.I. i N.B. Kobieta pilnowała i kierowała ofiarami. 

Z informacji zebranych przez Centralne Biuro Śledcze wynika, że od 2005 roku zorga-

nizowana grupa przestępcza kierowana przez N.I. werbowała na terenie Ukrainy młode 

kobiety z biednych rodzin do pracy przymusowej w postaci żebrania na ulicach polskich 

miast. Werbowaniem kobiet zajmował się N.I. w porozumieniu z innymi nieustalonymi 

obywatelami Ukrainy. Osoby werbujące obiecywały kobietom oraz jednemu mężczyź-

nie dobrze płatną pracę (opieka nad starszymi lub handel na bazarach). Przestępcy na-

mawiali kobiety do zabierania ze sobą dzieci, tłumacząc, że w ten sposób łatwiej im 

będzie przekroczyć granicę. Grupa przestępcza była odpowiedzialna za zorganizowanie 

transportu z Ukrainy do Polski oraz zajmowała się formalnościami związanymi z prze-

kroczeniem granicy34. 

                                                        
32 Ibidem. 
33 R. Pasztelański, Gułag Warszawa. Mechanik samochodowy odpowie za handel ludźmi, https://www.tvp.info/ 

36660596/gulag-warszawa-mechanik-samochodowy-odpowie-za-handel-ludzmi, [dostęp: 11.04.2018]. 
34 Ł. Wieczorek, Praca przymusowa – zagadnienia prawne i kryminologiczne, Warszawa 2017, s. 397-402. 
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Zaakcentowania wymaga fakt, że pokrzywdzeni w tej sprawie obywatele Ukrainy 

zawsze przekraczali granicę samodzielnie. Proceder był zorganizowany w ten sposób, 

że cudzoziemcy byli przywożeni w okolicę przejścia granicznego Ukraina-Polska, a na-

stępnie przechodzili przez przejście graniczne. Po polskiej stronie byli odbierani przez 

dwóch Polaków i przewożeni taksówką lub autokarem do Rzeszowa. Tam właśnie dzia-

łała zorganizowana grupa przestępcza zmuszająca obywateli Ukrainy do żebrania. 

W Rzeszowie kobiety trafiały „pod opiekę” dwóch Ukrainek L.V. i N.B. Sprawcy od-

bierali im dowody tożsamości oraz metryki urodzenia dzieci. Następnie kobiety były 

meldowane w jednym z rzeszowskich hoteli lub wysyłane do innych miast w Polsce, 

gdzie były przyjmowane przez innych członków grupy przestępczej. W momencie do-

tarcia na miejsce, były informowane przez sprawców, że ich pracą będzie żebranie na 

ulicy. Ofiary najczęściej protestowały i odmawiały wykonywania takiego zajęcia. 

Wówczas członkowie grupy przestępczej twierdzili, że zorganizowanie im przyjazdu 

do Polski było kosztowne i w związku z tym mają oni do spłacenia dług w wysokości 

2000 dolarów amerykańskich. Z zeznań ofiar wynika, że nawet jeżeli osoba dyspono-

wałaby kwotą 2000 dolarów, to sprawcy nie pozwoliliby jej zostać w Polsce i odwieź-

liby ją na Ukrainę. Taka postawa świadczy o tym, że jedynym celem sprowadzania 

Ukraińców do Polski było zmuszanie ich do żebrania. Jednej z kobiet udało się uciec 

i wróciła na Ukrainę. Jednak sprawcy ją odnaleźli i przywieźli do Polski35. 

Ponadto przestępcy grozili ofiarom, że jeśli nie będą chciały odpracować lub oddać 

pieniędzy, to spotka je lub ich najbliższych kara. Straszyli również użyciem przemocy 

fizycznej, odebraniem dzieci oraz problemami po powrocie na Ukrainę, ponieważ grupa 

przestępcza opłacała ukraińską Milicję. Jednej z kobiet odebrano dziecko, które stano-

wiło gwarancję, że Ukrainka nie ucieknie bądź nie złoży zawiadomienia o popełnieniu 

przestępstwa. Praca była zorganizowana w ten sposób, że każdego dnia, bez względu 

na warunki atmosferyczne, ofiary musiały wyżebrać wyznaczoną kwotę pieniędzy. Li-

mit wynosił 200 zł. Miejsca, w których żebrano były wyznaczone przez sprawców. Po-

krzywdzeni pracowali od 8 do 12 godzin dziennie, nawet 7 dni w tygodniu. Zdarzało 

się, że obywatele Ukrainy byli w stanie wyżebrać dziennie nawet 800 zł, jednak nie 

oznaczało to, że w kolejne dni mogą mieć wolne od pracy36. 

Sprawa została wykryta dzięki właścicielce motelu, w którym jedna z ofiar i jej ma-

łoletnie dziecko byli zakwaterowani. Dziecko Ukrainki znało język polski i opowie-

działo właścicielce całą historię. Policjanci z Centralnego Biura Śledczego w toku dzia-

łań operacyjnych i śledczych ustalili, że Ukrainka jest ofiarą ukraińsko-mołdawskiej 

zorganizowanej grupy przestępczej, która sprowadza do Polski obywateli Ukrainy, 

a następnie zmusza ich do żebrania. Sprawcy zostali oskarżeni o udział w zorganizowa-

nej grupie przestępczej zajmującej się handlem ludźmi. Sąd uznał oskarżonych winnymi 

                                                        
35 Ibidem. 
36 Ibidem. 
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popełnienia przestępstwa handlu ludźmi oraz udziału w zorganizowanej grupie prze-

stępczej. N.I. został skazany na karę 4 lat pozbawienia wolności, L.V. na karę 3 lat 

pozbawienia wolności, a N.B. na karę 1 roku pozbawienia wolności37. 

ZAKOŃCZENIE 

W ostatnich latach w Polsce podjęło pracę wielu obywateli Ukrainy, którzy stali się 

bardzo pomocni dla naszej gospodarki. W mediach pojawiają się liczne informacje na 

temat dobrych warunków zatrudnienia Ukraińców oraz tego, że polscy przedsiębiorcy 

bardzo ich sobie cenią38. Niestety nadal wielu z nich pomimo tego, że przyjeżdżają do 

Polski legalnie, pracują „na czarno” i są wykorzystywani przez nieuczciwych praco-

dawców. 

Zjawisko handlu ludźmi do pracy przymusowej jest problemem ogólnoświatowym, 

który w mniejszym lub większym stopniu występuje w każdym kraju. W poprzednich 

latach najczęstszą formą wykorzystania była prostytucja, a ofiarami kobiety, jednak ak-

tualnie odnotowuje się znaczny wzrost liczby ofiar wykorzystywanych do pracy przy-

musowej. 

W Polsce kluczową rolę w walce z handlem ludźmi odgrywa Zespół do Spraw Zwal-

czania i Zapobiegania Handlowi Ludźmi, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Admi-

nistracji, Policja, Prokuratura, Straż Graniczna, Wojewódzkie Zespoły ds. Przeciwdzia-

łania Handlowi Ludźmi, Ogólnopolska Sieć Organizacji Pozarządowych Przeciwko 

Handlowi Ludźmi (projekt Fundacji La Strada) i inne organizacje pozarządowe. Jeżeli 

chodzi o handel ludźmi w celu wykorzystania do pracy przymusowej istotne są działa-

nia Państwowej Inspekcji Pracy. Na podstawie porozumienia między Komendantem 

Głównym Straży Granicznej a Głównym Inspektorem Pracy, podpisanego w 2008 roku, 

możliwa jest współpraca w zakresie podejmowania wspólnych kontroli przez funkcjo-

nariuszy Straży Granicznej i inspektorów pracy, wymiana informacji o naruszeniu prze-

pisów dotyczących cudzoziemców, w tym o nielegalnym zatrudnieniu39. 

Ukraina również podjęła liczne przedsięwzięcia w celu przeciwdziałania handlowi 

ludźmi. Omawiane przestępstwo zostało spenalizowane w 1998 roku (art. 124-1 Ko-

deksu Karnego Ukrainy). Począwszy od 1999 roku, powstawały kilkuletnie Krajowe 

Programy Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi. W 2001 roku nastąpiła zmiana definicji 

handlu ludźmi. Następnie w 2004 roku Ukraina ratyfikowała Konwencję Narodów 

                                                        
37 Ibidem. 
38 M. Lis, Za rok w Polsce będzie pracować 3 mln Ukraińców. Ich pensje rosną szybciej niż przeciętne, 

https://www.money.pl/gospodarka/unia-europejska/wiadomosci/artykul/ukraincy-pracujacy-w-polsce-
pensja-liczba,118,0,2381430.html, [dostęp 11.04.2018]. A. Błaszczak, Ukraińcy coraz lepiej czują się 
w Polsce, http://www.rp.pl/Gospodarka/304209954-Ukraincy-coraz-lepiej-czuja-sie-w-Polsce.html, [do-
stęp: 11.04.2018]. 

39 Państwowa Inspekcja Pracy, http://handelludzmi.eu/hl/struktura-instytucjona/wspolpraca/6490,Panstwo 
wa-Inspekcja-Pracy.html, [dostęp: 12.04.2018]. 
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Zjednoczonych przeciwko międzynarodowej przestępczości zorganizowanej oraz Pro-

tokół z Palermo. W celu zapewnienia pełnej zgodności z Protokołem z Palermo, w 2006 

roku nastąpiła kolejna zmiana definicji handlu w kodeksie karnym. W 2011 roku raty-

fikowano Konwencję Rady Europy oraz powstała ustawa o „Przeciwdziałaniu handlowi 

ludźmi”40. 

Handel ludźmi oraz praca przymusowa są trudne do zidentyfikowania, ponieważ 

często odbywają się z dala od widoku publicznego. Przedstawiciele organów egzekwu-

jących przepisy prawa mają trudności z dotarciem do potencjalnych ofiar pracujących 

w odosobnieniu, np. na placach budowy, w prywatnych domach, miejscach położonych 

na uboczu41. O wykryciu spraw często decyduje zbieg okoliczności, w wyniku którego 

organy ścigania otrzymują informację o sytuacji zmuszania ludzi do pracy. Zdarza się, 

że dziennikarze jako pierwsi identyfikują przypadki wykorzystywania i zmuszania 

Ukraińców do pracy w Polsce. Egzekwowanie prawa to jedno z kluczowych rozwiązań, 

ponieważ bezkarność przestępców sprawia, że omawiane zjawisko istnieje. 

Eksperci wskazują, że pracodawcy powinni być odpowiedzialni za rekrutację swoich 

pracowników, także tych zatrudnianych za pośrednictwem agencji. Ponadto praco-

dawcy powinni interesować się tym, w jaki sposób są zatrudniani pracownicy ich kon-

trahentów czy podwykonawców. Wynika to ze standardów etycznych oraz zestawu kry-

teriów określanych jako społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR)42. Z przeprowa-

dzonych badań wynika, że związki zawodowe „niemal nie interesują się problematyką 

pracy przymusowej i nie oferują cudzoziemcom skutecznej pomocy”43. 

Zmiany pożądane są zarówno w przepisach prawnych, jak i w postawie społeczeń-

stwa. Niepokojące jest stosowanie od wielu lat określenia „handel żywym towarem”. 

Jak wskazuje Monika Płatek, „bezrefleksyjnie używamy języka i stereotypów, które 

                                                        
40 Zgodnie z art. 149 Kodeksu Karnego Ukrainy (handel ludźmi lub inna nielegalna umowa co do ludzi): 

§ 1. Handel ludźmi lub zawieranie innej nielegalnej umowy co do ludzi, obiektem której jest człowiek, 
a także werbowanie, przemieszczanie, przechowywanie, przekazywanie lub odbiór ludzi dokonane 

w celu eksploatacji z wykorzystaniem wprowadzenia w błąd, szantażu czy podatności osoby – karane są 
pozbawieniem wolności na okres od trzech do ośmiu lat. § 2. Czyny przewidziane w paragrafie pierw-
szym, dokonane w stosunku do niepełnoletniego lub co do kilku osób, lub powtórnie, lub po wcześniej-
szej zmowie grupy osób, lub osoby służbowej z wykorzystaniem stanowiska służbowego, lub osoby, od 
której poszkodowany był w zależności materialnej czy innej, lub połączone z przemocą, która jest nie-
bezpieczna dla życia lub zdrowia poszkodowanego lub jego bliskich, lub z zagrożeniem użycia takiej 
przemocy – karane są pozbawieniem wolności na okres od pięciu do dwunastu lat z konfiskatą mienia 
lub bez niej. § 3. Czyny przewidziane w paragrafie 1 lub 2 dokonane w stosunku do małoletniego albo 
dokonane przez zorganizowaną grupę, albo połączone z przemocą niebezpieczną dla życia lub zdrowia 

poszkodowanego lub jego bliskich, albo z zagrożeniem użycia takiej przemocy, lub jeśli doprowadziły 
one do ciężkich następstw – karane są pozbawieniem wolności na okres od ośmiu do piętnastu lat z kon-
fiskatą mienia lub bez niej. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Ukrainy, Departament do Walki z Prze-
stępstwami Związanymi z Handlem Ludźmi, Przeciwdziałanie handlowi ludźmi na Ukrainie, 
http://www.kwp.radom.pl/fundusze/pliki/ aktualnosci/6/1435653645.pdf, [dostęp: 09.04.2018]. 

41 B. Andrees Praca przymusowa i handel ludźmi…, op. cit., s. 19. 
42 Z. Lasocik, E. Rekosz-Cebula, Ł. Wieczorek, Handel ludźmi do pracy przymusowej…, op. cit., s. 42. 
43 Ibidem, s. 58. 
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uprzedmiotawiają człowieka (…), to sformułowanie zamienia osobę w rzecz”44. Nie-

stety wciąż za mało mówi się o przestępstwie handlu ludźmi, którego ofiarami są oby-

watele Ukrainy w Polsce, a także obywatele Polski za granicą. Podobnie jest z edukacją 

dotyczącą praw człowieka, praw pracowniczych oraz obowiązków pracodawców. Brak 

tej wiedzy powoduje, że społeczeństwo jest nieświadome i często przyzwala na handel 

ludźmi. 

Walka z omawianym procederem jest ogromnym wyzwaniem, przed którym stoi 

dzisiejsze społeczeństwo. Strategie walki z pracą przymusową powinny uwzględniać 

trzy elementy: ściganie, prewencję i ochronę. Powinny być oparte na solidnej analizie 

problemu i jasnej wizji wyeliminowania go45. 

Pozytywnie należy ocenić kampanię Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej pt. 

„Partnerstwo i zatrudnienie”, która rozpoczęła się w maju 2018 roku. Ta akcja informa-

cyjna jest skierowana zarówno do już pracujących w Polsce, jak i tych, którzy dopiero 

planują wyjazd. Hasło kampanii to: „Nie płać za poszukiwanie pracy, nie płać za jej 

znalezienie, nie płać pośrednikom”. Pamiętajmy, że najlepszą formą zapobiegania jest 

świadomość. 
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Threats related to human trafficking. 
The exploitation of Ukrainian citizens for forced labour 

Abstract 

Slavery has a long history and unfortunately it still exists. A modern day form of slavery is human 
trafficking, which is related to migration. Trafficking in human beings is a threat to security and 
public safety. Human trafficking is a global problem and affects Poles traveling abroad as well as 
foreigners coming to Poland, dominated by Ukrainians. The purpose of this article is to analyze 
the trafficking in human beings for forced labor in Poland, often committed against Ukrainian 
citizens. The author discusses characteristics of the phenomenon, mechanisms of action, key 
definitions and the legislation. In the article there were presented cases of human trafficking for 
forced labor in which the victims are citizens of Ukraine. In addition, the author indicated actions 
need to be taken to effectively combat human trafficking and forced labor. 

Key words: human trafficking, forced labor, Poland, Ukrainians, counteracting human trafficking 
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Streszczenie 

Problem ochrony granic pojawiał się od czasów najdawniejszych. W wyniku powstawania pierw-
szych państw ludzkość stanęła przed problemem ochrony swoich terytoriów przed najazdami ze 
strony wrogich plemion. Wraz z rozwojem cywilizacyjnym, powstawaniem nowych wynalazków 
i postępem technicznym następuje zmiana zagrożeń współczesnych państw. Nie chodzi jedynie 
o obronę państwa czy jego granic przed atakiem innych krajów, ale także o skuteczną obronę 
przed zagrożeniami chemicznymi czy biologicznymi. Należy pamiętać, że niektóre państwa jak na 
przykład Polska, są odpowiedzialne za kontrolę i bezpieczeństwo nie tylko swojego państwa, ale 
jednocześnie całej Unii Europejskiej. Na Polsce ciąży ogromna odpowiedzialność za to, kto prze-
kracza jej wschodnią granicę i kto będzie się poruszać po terenie Unii. Wciąż pojawiają się nowe 
problemy zagrażające bezpieczeństwu granic państwowych. 

Słowa kluczowe: bezpieczeństwo, granica, migracje, przemyt, straż graniczna 

WSTĘP 

Ludzie od stuleci przemieszczali się i zmieniali miejsce zamieszkania. Robili to 

z różnych powodów. Wśród głównych czynników, które wpływają na wybór kraju za-

mieszkania są między innymi znajomość języka, możliwości zatrudnienia, związki hi-

storyczne, bliskość geograficzna oraz sieci migracyjne. Na przykład w latach pięćdzie-

siątych, kiedy to nastąpił wzrost gospodarczy w Europie, pojawił się problem związany 

z niedoborem pracowników. Państwa Europy Zachodniej musiały zmierzyć się z pro-

blemem związanym z uzupełnieniem niedoboru poprzez zatrudnianie imigrantów1. Imi-

gracją nazywa się napływ obcej ludności do jakiegoś kraju, której celem jest osiedlenie 

                                                        
1 R. Borowski, Multikulturalizm, Szansa czy zagrożenie dla polityki wewnętrznej państw Unii Europejskiej, 

„Drohiczyński Przegląd Naukowy Wielokulturowe Studia Drohiczyńskiego Towarzystwa Naukowego”, 
2015, nr 7, s. 32-33. 
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się w nim2. Jednak migracje wpłynęły również na wielkość i tempo zmian zachodzących 

w populacji. Wśród państw do których zaczęli napływać imigranci zarobkowi znalazły 

się takie kraje jak na przykład Niemcy, Francja, Wielka Brytania3. Celem artykułu jest 

przyjrzenie się zjawisku migracji na polsko-ukraińskiej granicy na przestrzeni ostatnich 

lat jak również działaniom mającym na celu zapewnienie bezpieczeństwa. 

1. PRZYCZYNY MIGRACJI 

Współcześnie występują trzy strumienie migracji. Wśród nich wskazać można na te 

z krajów rozwiniętych do rozwijających się, z krajów rozwijających się do krajów roz-

winiętych oraz między krajami wysoko rozwiniętymi. Procesy te wpływają na gospo-

darkę oraz na relacje społeczne. Mogą powodować również zagrożenia. Konieczne jest 

wprowadzenie przepisów wspólnotowych, które mają zapobiegać powstawaniu róż-

nego rodzaju konfliktów. Są to między innymi uregulowania prawne. Wśród nich te 

dotyczące prawa do wyjazdu z kraju ojczystego, wjazdu lub pobytu na terytorium pań-

stwa przyjmującego, dostępu do zatrudnienia i równego traktowania przy wykonywaniu 

pracy, równego traktowania w dostępie do świadczeń socjalnych, możliwości kształce-

nia, uznawania kwalifikacji zawodowych, czy pozostawania na terytorium państwa po 

zakończeniu zatrudnienia. Istotna jest motywacja, która skłania do zmiany miejsca za-

mieszkania. Wśród jej przyczyn wskazać można na przykład na chęć uzyskania wolno-

ści. Jest to migracja przymusowa, która polega na poszukiwaniu wolności politycznej, 

religijnej czy intelektualnej. Z kolei poszukiwanie dobrobytu jest związane z migracją 

zarobkową oraz chęcią znalezienia pracy poza granicami swojego kraju. Czasami 

zmiana miejsca zamieszkania spowodowana jest chęcią uzyskania prestiżu. Jest wtedy 

środkiem do podwyższenia swojego statusu społecznego. Bywa, że migracja związana 

jest z poszukiwaniem samorealizacji, znalezieniem innej pracy, a także rozwojem poza 

granicami własnego kraju. Zdarza się, że motywacją wyjazdu jest chęć poszukiwania 

przygód i ryzyka. Czynnikami, które przyciągają imigrantów do osiedlania się na tery-

torium danego kraju są między innymi ochrona odpowiedniej stopy życiowej, rynek 

pracy oferujący atrakcyjne wynagrodzenie, szanse na rozwój ekonomiczny, jedność ro-

dzinna, stabilność polityczna, niezmienne przepisy prawne, demokracja, pluralizm, 

ochrona praw człowieka, a także dobre warunki mieszkaniowe4. 

                                                        
2 R. Suduł, Definicje i uwarunkowania nielegalnej imigracji, https://tnkul.pl/files/userfiles/files/RWNP 

iE2012-13nr1_373-394_Sudul.pdf, [dostęp: 04.03.2018]. 
3 D. Kałuża-Kopias, Demograficzne skutki międzynarodowych migracji w wybranych krajach Unii Euro-
pejskiej ze szczególnym uwzględnieniem Polski, http://www.ue.katowice.pl/fileadmin/_migrated/con-
tent_uploads/3_D.Kaluza-Kopias__Dmograficzne_skutki_miedzynarodowych_migracji….pdf, [dostęp: 
28.05.2016]. 

4 Procesy migracyjne jako źródło szans i zagrożeń dla społeczności lokalnych, http://stosunki-miedzynaro-
dowe.pl/socjologia/1077-procesy-migracyjne-jako-zrodlo-szans-i-zagrozen-dla-spolecznosci-lokalnych, 
[dostęp: 28.05.2016]. 
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Coraz częściej pojawia się pojęcie wielokulturowości. Oznacza ono wielość kultur, 

politykę rządową, która zmierza do niwelacji napięć społecznych związanych z obec-

nością przedstawicieli innych narodów w danej populacji. Również pewien ruch, dok-

trynę czy nawet filozofię, które opierają się na działaniach środowisk mniejszościowych 

skierowanych na pełniejszy udział w życiu kulturowym, politycznym oraz społecznym 

w danym kraju5. Ważną rolę pełni edukacja międzykulturowa. Pojawiła się w krajach, 

w których istniało duże zróżnicowanie etniczne lub wysoki odsetek cudzoziemców, na 

przykład w Niemczech, Stanach Zjednoczonych czy Wielkiej Brytanii. Głównym jej 

celem było poszerzenie własnej tożsamości społecznej oraz jednostkowej poprzez kon-

takt z innymi kulturami jak również kształtowanie rozumienia odmienności kulturo-

wych oraz pozbywanie się stereotypów i uprzedzeń6. Istotne jest poznawanie i akcepto-

wanie różnic kulturowych oraz ludzi, którzy je tworzą. To także współpraca i wzajemne 

korzystanie z dorobku różnych ras, kultur oraz wyznań. Ważne jest wzbogacanie wie-

dzy zarówno o własnej kulturze jak i kulturze innych narodów7. 

Jednym ze skutków wzmożonej w ostatnim czasie imigracji jest śmierć wielu imi-

grantów próbujących się dostać na kontynent europejski. Przybywają oni z krajów 

Afryki i Bliskiego Wschodu, a wśród powodów ich decyzji jest głód, wojny, ubóstwo. 

Coraz częściej pojawiają się głosy mówiące o tym, że problem migracji będzie jednym 

z najpoważniejszych wyzwań przed jakimi stanie Europa w XXI wieku8. Wśród głów-

nych szlaków migracyjnych wymienia się: wschodnio-europejski, bałkański, wschodni 

śródziemnomorski, centralny śródziemnomorski, zachodnio-śródziemnomorski9. Poja-

wia się również ryzyko związane z działaniem grup przemytniczych. Ich działania na-

stawione są na zysk i odbywają się kosztem życia ludzi chcących przedostać się do 

Europy10. 

Najczęściej wybierane są te granice państwa, które przebiegają w trudnym terenie. 

Ze względu na swoją niedostępność stanowią szlak przemytniczy. Zwłaszcza tereny 

górskie, które charakteryzują się krajobrazem zalesionym i trudno dostępnym. Czę-

ściowo takie obszary występują wzdłuż granicy polsko-ukraińskiej. Przekroczenie tej 

granicy umożliwia dalej swobodny ruch po terytorium strefy Schengen. 

 

 

                                                        
 5 A. Sadowski, Wielokulturowość jako czynnik zrównoważonego i inteligentnego rozwoju Polski, http://re-

pozytorium.uwb.edu.pl/jspui/bitstream/11320/5236/1/06_Sadowski.pdf, [dostęp: 04.03.2018]. 
 6 M. Hulboj-Kuleta M., Edukacja międzykulturowa: problemy definicyjne, http://www.academia. edu/59 

42042/Edukacja_mi%C4%99dzykulturowa_problemy_definicyjne, [dostęp: 04.03.2018]. 
 7 E. Dąbrowa, U. Markowska-Manista, Problemy akulturacji migrantów w edukacji międzykulturowej, 

„Pogranicze Studia Społeczne”, 2011, t. 17, s. 56.  
 8 M. Szczepanik, Mare Monstrum, „Biuletyn Migracyjny”, 2015, nr 51, s. 2-3. 
 9 M. Czarnecki, M. Jałoszewski, T. Kwaśniewski, Uchodźcy w Polsce: więcej wiedzy, mniej strachu, http:// 

www.krytykapolityczna.pl/artykuly/kraj/20150917/uchodzcy-w-polsce-wiecej-wiedzy-mniej-strachu, [do-
stęp: 28.05.2016]. 

10 M. Szulecka, Problem nie do rozwiązania?, „Biuletyn Migracyjny”, 2015, nr 51, s. 3. 
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2. ZNACZENIE GRANIC 

Na granice każdego państwa wpływają środowiska: geograficzne, historyczno-poli-

tyczne i ekonomiczne, które przyczyniają się do istnienia różnego rodzaju barier. Rola 

czynnika fizyczno-geograficznego w ostatnim czasie uległa zmniejszeniu. Jednak wciąż 

utrzymuje się zależność między układem przestrzennym a kosztami realizacji inwesty-

cji infrastrukturalnych. Obecność pasm górskich w dawnych czasach utrudniała wza-

jemne kontakty między społeczeństwami zamieszkującymi po dwóch stronach gór. 

Obecnie na niektórych obszarach wciąż słabe są tradycje więzi społecznych i gospodar-

czych. W ostatnich latach podejmowane są działania mające na celu zmniejszanie tych 

różnic. Bariera orograficzna wzdłuż granicy południowej Polski obejmuje odcinek gra-

nicy polsko-ukraińskiej w Bieszczadach. Są to najczęściej tereny słabo zaludnione, 

z bardzo złymi lub w ogóle nieistniejącymi trasami komunikacyjnymi. Zachęca to 

liczne grupy nielegalnych emigrantów do podejmowania prób przekroczenia tzw. zie-

lonej granicy. Ze względu na trudne warunki klimatyczne jakie występują w górach 

często takie próby kończą się śmiercią. Groźna bywa bariera hydrograficzna, bowiem 

rzeki Bug czy San stwarzają trudności w przekroczeniu ich przez nielegalnych imigran-

tów, jednak niektóre grupy podejmują takie próby. Pojawiają się także problemy zwią-

zane z klęskami żywiołowymi, na przykład powodziami. Z kolei bariery formalno-

prawne w ruchu towarowym wynikają głównie z istnienia ceł przywozowych oraz wy-

wozowych, opłat o charakterze zbliżonym do ceł (na przykład podatków granicznych, 

akcyzowych i opłat wyrównawczych), zakazu eksportu i importu niektórych towarów, 

ograniczeń fitosanitarnych, weterynaryjnych, zabezpieczeń tranzytowych, zasad ruchu 

drogowego pojazdów ciężarowych, które obowiązują w poszczególnych krajach oraz 

systemu koncesyjnego w imporcie niektórych towarów. Skutkiem tych działań jest ko-

nieczność przygotowania odpowiednich dokumentów, takich jak na przykład świa-

dectw pochodzenia, poddawania się odprawie celnej oraz procedurze tranzytowej oraz 

kontroli granicznej. Bariery formalno-prawne w ruchu osobowym wynikają najczęściej 

z ograniczeń w prawie wyjazdu obywateli z terytorium kraju lub w prawie wjazdu, kon-

troli sanitarnej osób, ograniczeń form ruchu dopuszczonego na poszczególnych przej-

ściach granicznych, zasad ruchu drogowego dla pojazdów osobowych i autobusów oraz 

przepisów budżetowych. Skutkiem tych ograniczeń mogą być kontrole paszportowe, 

celne i sanitarne osób oraz pojazdów11. 

Bariera organizacji pracy dotyczy możliwości kadrowych obu krajów, stanu zagro-

żenia przestępczością graniczną, wolą polityczną wyrażoną w postaci oficjalnych zale-

ceń zmieniających interpretacje przepisów, statusu przejścia określającego formy do-

puszczonego ruchu granicznego, prowadzenia kontroli podczas jazdy pojazdów na 

przykład pociągów, istnienia komputerowych systemów usprawniających kontrolę. 

Polsko-ukraińska granica może być także barierą infrastrukturalną, na przykład ilością 

                                                        
11 T. Komornicki, Granice Polski analiza zmian przenikalności w latach 1990-1996, Warszawa 1999, s. 48-

51. 
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ogólnodostępnych przejść granicznych. Bariera ekonomiczna odnosi się do kosztów 

wydania paszportów i wiz, kosztów uzyskania zezwoleń na wykonywanie usług trans-

portowych w sąsiednim kraju, wyższych taryf w kolejowym ruchu transgranicznym. 

Związana bywa również z obowiązkowymi ubezpieczeniami pojazdów czy pobieraniem 

opłat w związku z użytkowaniem dróg na terenie jakiegoś kraju. Intensywność bariery 

psychologicznej może mieć charakter pozytywny bądź negatywny i zależy przede wszyst-

kim od podróżującego. Na pierwszy z nich składają się podróże zagraniczne i współpraca 

gospodarcza, a na drugi lęk przed przestępczością, obawa przed niemożnością szybkiego 

powrotu ze względu na kolejki na granicy, złe warunki sanitarne oraz zły stan techniczny 

pojazdów komunikacji publicznej na przykład samolotów12. 

3. POLSKO-UKRAIŃSKA GRANICA PAŃSTWOWA 

Granice państwa polskiego zostały ukształtowane w wyniku umów międzynarodo-

wych, które zostały zawarte pod koniec drugiej wojny światowej. Stany Zjednoczone, 

Wielka Brytania i Związek Radziecki 11 lutego 1945 roku w umowie jałtańskiej usta-

liły, że wschodnia granica Polski powinna biec wzdłuż tzw. „linii Curzona”13. Decyzja 

ta została podjęta bez udziału Polski i w związku z tym nie była dla niej wiążąca. Do-

piero 16 sierpnia 1945 roku Rząd Tymczasowy Jedności Narodowej zawarł z rządem 

ZSRR umowę polsko-radziecką o granicy państwowej14. Następnie doszło do cesji wza-

jemnej15 między Polską a Związkiem Radzieckim. Odbyło się to na podstawie umowy 

polsko-radzieckiej z dnia 15 lutego 1951 roku16. Nastąpiła wówczas wymiana terenów 

przygranicznych między Polską a Związkiem Radzieckim o powierzchni 480 km2. 

Związek Radziecki odstąpił Polsce odcinek terytorium państwowego w obwodzie dro-

hobyckim, a Polska w zamian przekazała odcinek terytorium w województwie lubel-

skim. Rozpad Związku Radzieckiego i Czechosłowacji, a także zjednoczenie RFN 

i NRD sprawiły, że obecnie Polska nie graniczy już z trzema, ale z siedmioma pań-

stwami: Niemcami, Czechami, Słowacją, Ukrainą, Białorusią, Litwą i Rosją. Polska za-

warła wiele porozumień i umów z rządami tych państw w celu regulacji spraw dotyczą-

cych granicy. Z Ukrainą była to umowa z 1993 roku17. 
                                                        
12 Ibidem, s. 63-79. 
13 Linia Curzona była projektem polsko-sowieckiej linii demarkacyjnej. Opisana została w nocie z dnia 11 

lipca 1920 roku, wystosowanej przez brytyjskiego Ministra Spraw Zagranicznych lorda George’a Cur-
zona do Ludowego Komisarza Spraw Zagranicznych RFSRR Gieorgija Cziczerina. 

14 Umowa między Rzecząpospolitą Polską i Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich o polsko- 

radzieckiej granicy państwowej, (Dz. U. z dnia 26 kwietnia 1947 r.).  
15 Cesja wzajemna zachodzi wtedy, kiedy dwa państwa w trybie umownym zamieniają się jakimiś czę-

ściami swoich terytoriów, L. Antonowicz, Podręcznik prawa międzynarodowego, Warszawa 2006, s. 104. 
16 Umowa pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich o zamianie 
odcinków terytoriów państwowych, podpisana dnia 15 lutego 1951 r., (Dz. U. z dnia 6 marca 1952 r.). 

17 Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Ukrainą o stosunkach prawnych na polsko-ukraińskiej granicy 
państwowej oraz współpracy i wzajemnej pomocy w sprawach granicznych, sporządzona w Kijowie dnia 
12 stycznia 1993 r., (Dz. U. z dnia 26 maja 1994 r.) 
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Obecnie granica polsko-ukraińska przebiega od szczytu Krzemieniec18, przez Prze-

łęcz Użocką, Bramę Przemyską, przecięcie Roztocza, koryto Bugu, na wschód od Hru-

bieszowa i Włodawy. Ma 535 km długości. Pas wód terytorialnych, lotniska międzyna-

rodowe i granice z Rosją, Białorusią i Ukrainą od 1 maja 2004 roku zyskały charakter 

zewnętrznej granicy Unii Europejskiej. Wszystko to sprawia, że Polska jest krajem wy-

jątkowym i odgrywa ogromną rolę w bezpieczeństwie całej Unii Europejskiej. Oznacza 

to także konieczność zwiększenia kontroli w celu wykrycia ewentualnej przestępczości, 

nielegalnych prób przekroczenia granicy, a także prób przewożenia niedozwolonych 

środków, na przykład narkotyków. 

4. ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA 
NA POLSKO-UKRAIŃSKIEJ GRANICY PAŃSTWOWEJ 

Nad bezpieczeństwem polsko-ukraińskiej granicy państwowej czuwają funkcjona-

riusze Bieszczadzkiego oraz Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej. Bieszczadz-

kiemu Oddziałowi Straży Granicznej podlega odcinek granicy państwowej przebiega-

jący przez rejony o szczególnych warunkach terenowych i klimatycznych. Granicę tą 

przecinają też ważne szlaki komunikacyjne nawiązujące do historycznych, międzyna-

rodowych szlaków handlowych, przez co ruch na tym odcinku jest dość duży19. Przez 

Przemyśl przebiega tranzytowa magistrala kolejowa łącząca Niemcy z Ukrainą. Linia 

ta ma istotne znaczenie gospodarcze w przewozach pasażerskich oraz towarowych, dla-

tego odbywa się tutaj intensywny ruch, co pociąga za sobą konieczność usprawnienia 

przeprowadzanych kontroli. W pobliżu Przemyśla przebiega także ważny szlak komu-

nikacyjny o sporym ruchu tranzytowym – europejska trasa E 40, łącząca Zachód ze 

Wschodem. 

Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej obejmuje teren województwa podkarpac-

kiego, ale z wyłączeniem powiatów jasielskiego, krośnieńskiego i miasta Krosna, sa-

nockiego, leskiego (bez gminy Olszanica) i części zachodniej gminy Lutowiska. W pół-

nocnym odcinku granica przechodzi przez tereny o suchym klimacie kontynentalnym, 

który charakteryzuje się dużymi wahaniami temperatur w skali rocznej i dobowej oraz 

krótkotrwałymi lecz obfitymi opadami latem i zimą. Na południowym odcinku granicy 

występuje ostry klimat, typowy dla terenów górzystych. Obfite opady występują latem 

i zimą (wiosna zaczyna się późno, a zima wcześnie). Wzdłuż południowego odcinka 

granicy znajdują się atrakcyjne turystycznie tereny Bieszczadzkiego Parku Narodo-

wego. Od 1 stycznia 2005 roku zmienił się zasięg terytorialny działań Bieszczadzkiego 

                                                        
18 Krzemieniec (ukr. Kremeneć) jest to szczyt w Bieszczadach. Ma wysokość 1214 m. Jego stoki są poro-

śnięte lasem jodłowo-bukowym, a w części szczytowej – połoniny. 
19 Historia, http://www.bieszczadzki.strazgraniczna.pl/bie/oddzial/historia/14386,Historia.html, [dostęp: 25. 

01.2018]. 
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Oddziału Straży Granicznej, ponieważ wykonywanie zadań na granicy z Republiką Sło-

wacką (która stanowi wewnętrzną granicę Unii Europejskiej) w całości przekazano do 

Karpackiego Oddziału Straży Granicznej. 

Nadbużański Oddział Straży Granicznej zajmuje się ochroną granicy zarówno pol-

sko-białoruskiej jak i polsko-ukraińskiej. Jego funkcjonariusze strzegą części granicy 

z Białorusią – 171 km 310 m oraz części granicy z Ukrainą, liczącej 296 km 260 m. 

Większość ochranianego odcinka stanowi granica przebiegająca środkiem koryta rzeki 

Bug, jest to 399 km 80 m, pozostały południowy odcinek to granica lądowa o długości 

68 km 490 m. Nadbużański Oddział ochrania odcinek granicy o łącznej długości 467 

km 570 m, obejmując strefą swojego działania obszar województwa lubelskiego20. 

Wśród drogowych polsko-ukraińskich przejść granicznych wymienić można Budo-

mierz – Hruszów, Dołhobyczów – Uhrynów, Dorohusk – Jagodzin, Hrebenne – Rawa 

Ruska, Korczowa – Krakowiec, Krościenko – Smolnica, Medyka – Szeginie, Zo-

sin – Uściług. Wśród kolejowych natomiast Dorohusk – Jagodzin, Hrebenne – Rawa 

Ruska, Hrubieszów – Włodzimierz Wołyński, Krościenko – Chyrów, Przemyśl – Mo-

ściska oraz Werchrata – Rawa Ruska. 

Do najważniejszych zadań Straży Granicznej należą między innymi ochrona granicy 

państwowej, organizowanie oraz dokonywanie kontroli ruchu granicznego, zapobiega-

nie i przeciwdziałanie nielegalnej migracji, rozpoznawanie i analizowanie zagrożeń mi-

gracyjnych, wydawanie zezwoleń na przekraczanie granicy państwowej. Funkcjonariu-

sze współpracują również z Policją, głównie dotyczy to zwalczania przestępczości, 

a także wymiany informacji. Współpraca ze służbami śledczymi przyczynia się do likwi-

dacji międzynarodowych grup przestępczych, które zajmują się przerzutem ludzi do Eu-

ropy Zachodniej. Działania tego typu dotyczą głównie kontroli legalności pobytu w Pol-

sce i są prowadzone w hotelach, na targowiskach lub dworcach. Pozwalają zidentyfiko-

wać i wydalić z kraju te osoby, które naruszyły prawo pobytu. Czasem w tego typu dzia-

łaniach biorą udział inspektorzy urzędu pracy, którzy sprawdzają legalność podejmowa-

nej pracy, a także biorą w niej udział funkcjonariusze Straży Ochrony Kolei21. 

Polscy funkcjonariusze współpracują ze służbami granicznymi Ukrainy, zwiększa-

jąc jednocześnie szybkość i skuteczność działania. Po wejściu Polski do Unii Europej-

skiej były wdrażane koncepcje i przedsięwzięcia, mające na celu dostosowanie tej gra-

nicy oraz jej ochrony do obecnej rzeczywistości i zagrożeń. Stworzono uszczelniony 

system ochrony spełniający wymogi standardów unijnych. Wprowadzono odpowiednie 

rozwiązania prawne zwiększające skuteczność działania Straży Granicznej. Funkcjona-

riusze otrzymali uprawnienia, którymi wcześniej dysponowały inne służby, co rozsze-

rzyło zasięg i możliwości ich działania. Odkąd wschodnia granica Polski stała się ze-

                                                        
20 Historia, http://www.nadbuzanski.strazgraniczna.pl/nos/komenda/historia/15341,Historia-NOSG.html, [do-

stęp: 25.01.2018]. 
21 Zadania Straży Granicznej, http://www.bieszczadzki.strazgraniczna.pl/bie/oddzial/zadania-sg/14384, Za-

dania-Strazy-Granicznej.html, [dostęp: 25.01.2018]. 
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wnętrzną granicą Unii Europejskiej na przejściach granicznych trwa rozbudowa i mo-

dernizacja infrastruktury, mająca na celu zorganizowanie skutecznego, bezkolizyjnego, 

szybkiego systemu odpraw podróżnych. Służby graniczne starają się zapewnić jak naj-

większą płynność ruchu granicznego przy jednoczesnym uszczelnieniu granic i zabez-

pieczeniu ich przed przestępczością. Osiągnięcie tego celu możliwe jest tylko dzięki 

efektywnej współpracy ze służbami granicznymi państw sąsiednich. 

5. PROBLEM MIGRACJI 
NA POLSKO-UKRAIŃSKIEJ GRANICY PAŃSTWOWEJ 

Obecnie wskutek wzmożonej migracji do Europy funkcjonariusze Straży Granicznej 

zatrzymują na granicy wschodniej nielegalnych imigrantów, między innymi z Turcji, 

Pakistanu, Bangladeszu czy Syrii. Odnotowuje się również wzrost liczby zorganizowa-

nych grup przestępczych22. Wszystko to sprawia, że problem bezpieczeństwa granic 

jeszcze przez wiele lat będzie aktualny. 

Analizując liczbę zatrzymanych osób próbujących przekroczyć granicę polsko-ukra-

ińską w sposób nielegalny można zauważyć, iż nie jest ona stała. Począwszy od 2003 

roku największa ilość zatrzymań miała miejsce w 2006 roku (1082 osoby), 2008 (2829), 

2015 (2224), 2016 (2065) oraz 2017 (1617). Natomiast najmniej zatrzymań miało miej-

sce w roku 2004 (659). 

Analizując liczbę zatrzymań obywateli Ukrainy na polsko-ukraińskiej granicy zau-

ważyć można, że najwięcej zatrzymań obywateli Ukrainy miało miejsce w latach 2008 

(2333 osoby), 2015 (2002), 2016 (1761) i 2017 (1393). Najmniej zatrzymań miało miej-

sce w 2003 roku (92 osoby) oraz w 2004 (123) (por. rys. 1). 

Wśród zatrzymanych na polsko-ukraińskiej granicy państwowej dominują obywa-

tele Ukrainy. Zauważyć można wzrost liczby zatrzymań obywateli Ukrainy, którzy pró-

bują przekroczyć granicę wbrew obowiązującym przepisom. Na wzrost liczby nielegal-

nych przekroczeń granicy wpływ miały wydarzenia na Ukrainie na przestrzeni ostatnich 

lat. Pierwszym z nich była Pomarańczowa rewolucja, która miała miejsce od listopada 

2004 do stycznia 2005 roku. W 2005 i 2006 roku na granicy polsko-ukraińskiej nastąpił 

wzrost zatrzymań nielegalnych prób przekraczania granicy. Kryzys polityczny na Ukra-

inie w 2007 roku, zapoczątkowany ogłoszeniem dekretu o rozwiązaniu parlamentu 

i ogłoszeniu przedterminowych wyborów parlamentarnych, skutkował rekordową 

liczbą zatrzymań na granicy w roku następnym. W 2012 roku nastąpił spadek liczby 

nielegalnych zatrzymań co było spowodowane zaostrzeniem kontroli na granicy 

w związku z odbywającymi się Mistrzostwami Europy w Piłce Nożnej w Polsce i na 

Ukrainie. W listopadzie 2013 roku miał miejsce początek „Euromajdanu” i w roku ko-

                                                        
22 K. Kuchaj, Więcej nielegalnych imigrantów i funkcjonariuszy na granicy, https://rzeszow.tvp.pl/3306 

4150/wiecej-nielegalnych-imigrantow-i-funkcjonariuszy-na-granicy, [dostęp: 25.01.2018]. 
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lejnym początek kryzysu krymskiego. Jednak oprócz przyczyn politycznych związa-

nych z sytuacją jaka panuje na Ukrainie, istnieją inne powody nielegalnego przekrocze-

nia granicy. Wśród nich wskazać można na próby pokonania zielonej granicy z powodu 

braku dokumentów uprawniających do legalnego pobytu na terytorium Polski23, niele-

galne próby przekraczania granicy wraz z próbą przemytu papierosów24, próby dotarcia 

do innych krajów przez terytorium Polski (na przykład do Niemiec)25, starania podjęcia 

nielegalnej pracy w Polsce26, czy ucieczki przed poborem do wojska na Ukrainie27. 
 

 

Rys. 1. Zatrzymani na polsko-ukraińskiej granicy i zatrzymani obywatele Ukrainy na polsko-ukraińskiej 
granicy 
Źródło: Statystyki SG, https://www.strazgraniczna.pl/pl/granica/statystyki-sg/2206,Statystyki-SG.html, [do-
stęp: 04.03.2018]. 

                                                        
23 D. Sienicki, Próbował nielegalnie przekroczyć granicę, http://www.nadbuzanski.strazgraniczna. 

pl/nos/aktualnosci/20250,Probowal-nielegalnie-przekroczyc-granice.html, [dostęp: 15.03.2018]. 
24 D. Sienicki, Ukraińscy przemytnicy zatrzymani na „zielonej granicy”, http://www.nadbuzanski.strazgra-

niczna.pl/nos/aktualnosci/19160,Ukrainscy-przemytnicy-zatrzymani-na-quotzielonej-granicyquot.html, 
[dostęp: 15.03.2018] oraz D. Sienicki, Siedmiu przemytników zatrzymanych na gorącym uczynku, http:// 
www.nadbuzanski.strazgraniczna.pl/nos/aktualnosci/25278,Siedmiu-przemytnikow-zatrzymanych-na-

goracym-uczynku.html, [dostęp: 15.03.2018].  
25 D. Sienicki, Zatrzymano nielegalnego migranta z Ukrainy, w.nadbuzanski.strazgraniczna.pl/nos/aktual-

nosci/26377,Zatrzymano-nielegalnego-migranta-z-Ukrainy.html, [dostęp: 15.03.2018]. 
26 Kolejni nielegalnie pracujący Ukraińcy będą musieli opuścić Polskę, https://slaski.strazgraniczna.pl/sm/ 

aktualnosci/6670,Kolejni-nielegalnie-pracujacy-Ukraincy-beda-musieli-opuscic-Polske.html, [dostęp: 
15.03.2018]. 

27 M. Kacewicz, Ukraińcy cenią w Polsce to, na co my narzekamy, http://www.newsweek.pl/polska/ukraincy-
w-polsce-co-robia-w-polsce-imigranci-z-ukrainy,artykuly,361882,1.html, [dostęp: 15.03.2018]. 
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W ostatnim czasie pojawiły się pomysły dotyczące budowy płotu na granicy polsko-

ukraińskiej. Wśród powodów jego powstania wymienia się między innymi fakt, że bu-

dowa płotu miałaby powstrzymać przenikanie dzików z Ukrainy i Białorusi, które mo-

głyby być zarażone chorobą ASF28. Jednak – o czym się oficjalnie nie wspomina – płot 

ten mógłby także powstrzymywać nielegalnych imigrantów z różnych krajów próbują-

cych się dostać do Polski29. 

ZAKOŃCZENIE 

Polska musi uważnie obserwować wydarzenia jakie mają miejsce na terytorium 

Ukrainy. Wszelkiego rodzaju występujące kryzysy gospodarcze, polityczne czy mili-

tarne przyczyniają się do wzrostu nielegalnej migracji obywateli Ukrainy, ale również 

z innych krajów. Najczęściej największa ilość obywateli przekraczających granice to 

obywatele krajów sąsiednich. Polska stoi przed wielkim zadaniem jakim jest zapewnie-

nie bezpieczeństwa na zewnętrznej granicy Unii Europejskiej, ponieważ wpływa to za-

równo na bezpieczeństwo Polski jak i pozostałych krajów unijnych. 

Członkowstwo Polski w Unii Europejskiej przyczynia się do postrzegania jej jako 

kraju, w którym istnieje możliwość znalezienia lepiej płatnej pracy niż na Ukrainie. 

Dodatkowo niepewna sytuacja polityczna i militarna związana z kryzysem krymskim 

oraz wojna w Donbasie powoduje spadek poczucia bezpieczeństwa wśród obywateli 

Ukrainy. Ustabilizowanie jej przyczyniłoby się do zmniejszenia liczby nielegalnych 

prób przekraczania granicy. Dodatkowo ryzyko wystąpienia podobnych kryzysów 

w przyszłości powinno być brane pod uwagę w planowaniu strategii zapewnienia bez-

pieczeństwa na granicy. 
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Umowa pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich o zamianie od-
cinków terytoriów państwowych, podpisana dnia 15 lutego 1951 r. (Dz. U. z dnia 6 marca 1952 r.). 

Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Ukrainą o stosunkach prawnych na polsko-ukraińskiej granicy pań-
stwowej oraz współpracy i wzajemnej pomocy w sprawach granicznych, sporządzona w Kijowie dnia 12 
stycznia 1993 r. (Dz. U. z dnia 26 maja 1994 r.). 

The problem of security at the Polish-Ukrainian state border 
and contemporary migrations 

Abstract 

The problem of border protection has appeared since the earliest times. As a result of the emer-
gence of the first countries, humanity faced the problem of protecting its territories against inva-
sions from hostile tribes. Along with the development of civilization, the emergence of new 
inventions and technical progress, the threats of modern states are changing. It is not only about 
defending the state or its borders against the attack of other countries, but also about an effec-
tive defense against chemical or biological threats. It should be remembered that some coun-
tries, such as Poland, are responsible for the control and security of not only their own country, 
but also the entire European Union. There is a huge responsibility in Poland for whoever crosses 
the eastern border and who will move around the Union. There are still new problems threate-
ning the security at the state borders. 

Key words: security, national border, migrations, smuggling, border guards 
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Streszczenie 

Autor artykułu charakteryzuje Wrocław – miasto spotkań, jako cel imigracji obywateli Ukrainy. 
Dokonuje analizy zmian w strukturze społecznej miasta. Opisuje lokalny rynek pracy oraz poten-
cjalne zagrożenia wynikające z napływu ludności ukraińskiej do miasta. Przedstawia sposób dzia-
łania władz miasta wobec trendów imigracyjnych. Charakteryzuje także działalność organizacji 
ukraińskich na terenie Wrocławia oraz percepcję Ukraińców przez mieszkańców miasta. 

Słowa kluczowe: Ukraina, imigracja, Wrocław, bezpieczeństwo społeczne 

1. WROCŁAW – MIASTO SPOTKAŃ 

Historia położonego na tzw. „ziemiach odzyskanych” Wrocławia w nierozerwalny 

sposób złączona jest z historią terytorium obecnej Ukrainy. W wyniku przemian geo-

politycznych mających miejsce po II wojnie światowej, część Polaków zamieszkują-

cych wschodnie rubieże II Rzeczypospolitej musiała przenieść się na nowo przyłączone 

tereny na zachodzie kraju. Z tej właśnie przyczyny nowi mieszkańcy zrujnowanego 

miasta mieli do wykonania podwójne zadanie. Po pierwsze – odbudować wyniszczone 

w wyniku działań wojennych (a przede wszystkim na skutek oblężenia Festung Bre-

slau) miasto. Po drugie – stworzyć „w mieście, w którym nikt nie był u siebie” nową, 

polską społeczność. Rozpoczęto więc żmudny proces budowania lokalnej wspólnoty, 

czego przejawem było stworzenie silnego ośrodka akademickiego, który dziedziczył 

tradycję nauki lwowskiej. 

Polacy z różnych stron kraju1, którzy spotkali się w powojennym Wrocławiu, utwo-

rzyli społeczność lokalną opartą na pluralizmie i tolerancji. Współczesny Wrocław sta-

                                                        
1 Wbrew przyjętym powszechnie poglądom Lwowiacy nie stanowili zdecydowanej większości wśród no-

woprzybyłych mieszkańców Wrocławia. Byli jednak fundamentem kadry naukowej powojennych uczelni 
miasta, co mogło rzutować na błędną percepcję co do ich liczebności w ogólnej populacji miasta. 
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nowi w skali całego kraju silny ośrodek obywatelski, czego dowodem była duża aktyw-

ność organizacji opozycyjnych działających na terenie miasta w okresie Polskiej Rze-

czypospolitej Ludowej. Trudne doświadczenia klęski żywiołowej, jaką w 1997 roku 

była „powódź tysiąclecia” pokazały silne przywiązanie obywateli do swojego miasta 

i zdolność do współdziałania w celu jego ochrony. 

Obecność w przestrzeni publicznej Wrocławia tak charakterystycznych elementów, 

jak między innymi działający początkowo we Lwowie Zakład imienia Ossolińskich2 

czy mieszcząca się tam pierwotnie Panorama Racławicka, a także działające do nie-

dawna „Kino Lwów”, lub przeniesiony na wrocławski Rynek lwowski pomnik hrabiego 

Aleksandra Fredry sprawia, że rację mają ci, którzy twierdzą, że nad Wrocławiem unosi 

się duch dawnego Lwowa. Oczywiście, można przyznać słuszność tym, którzy twier-

dzą, że powyższe fakty połączone z miejskimi legendami stanowią jedynie mit założy-

cielski Wrocławia3, jednak czyż nie pięknie jest wierzyć w to, że niebieskie wrocławskie 

tramwaje z piosenki Marii Koterbskiej zawdzięczają swą charakterystyczną barwę 

przedwojennym tramwajom lwowskim?4 Niezależnie od poglądów należy przyznać, że 

ta sentymentalna więź pomiędzy Lwowem a Wrocławiem odcisnęła piętno na kształto-

waniu się współczesnej stolicy Dolnego Śląska. Jak stwierdził brytyjski historyk Ti-

mothy Garton Ash, „polskie miasto Lwów przeniosło się do niemieckiego Breslau prze-

kształcając je na Wrocław”5. 

Ze względu na swą wielowymiarowość, ciekawe podłoże historyczne, a także dużą 

dynamikę zmian, tematyka imigracji ukraińskiej jest (i zapewne będzie) coraz częst-

szym obszarem dla prowadzenia badań naukowych. Autor niniejszego artykułu w opar-

ciu o analizę aktywności imigrantów z Ukrainy w życiu społecznym miasta oraz prze-

prowadzone w latach 2016 i 2017 badania własne, dokonuje próby charakterystyki imi-

gracji ukraińskiej we Wrocławiu. 

Na wstępie należy jednak zauważyć, że percepcja obecności Ukraińców we Wrocła-

wiu może być analizowana pod wieloma względami, a złożoność tego zagadnienia nie 

pozwala na jednoznaczną odpowiedź na pytanie o to, w jaki sposób postrzegana jest przez 

mieszkańców miasta współczesna imigracja ukraińska. Z jednej strony przyczyny można 

upatrywać w subiektywności, jaką charakteryzują się badania opinii. Z drugiej – należy 

jasno podkreślić, że trudno dziś mówić o imigracji ukraińskiej jako takiej, definiując ją 

jako jednorazowe wydarzenie, czy też jedną dużą falę napływu ludności. W opinii autora 

                                                        
2 Warto nadmienić, że Ossolineum aż do dziś ma problem z odzyskaniem części polskich zbiorów, które 

nadal znajdują się na Ukrainie. Szacuje się, że po wojnie we Lwowie pozostało około 70% dawnego 

zasobu Zakładu. Źródło: Zbiory lwowskie, www.ossolineum.pl/index.php/aktualności/zbiory-lwowskie, 
[dostęp: 5.01.2018]. 

3 A. Zawada, Mity założycielskie powojennego Wrocławia. [w:] I. Borkowski, K. Stasiuk-Krajewska (red.), 
Dziennikarstwo i media 1. Przestrzenie komunikowania, Wrocław 2009, s. 50. 

4 Powyższą, nieprawdziwą informację można znaleźć w wielu artykułach prasowych, a także w Wikipedii 
pod hasłem „tramwaje we Wrocławiu”. Zauważyć jednak należy, że przed wojną po ulicach Lwowa po-
dróżować można było tramwajami w kolorze czerwonym. 

5 Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich, 2006, t. 13, nr 3(24), s. 363. 
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należy ustalić cezurę czasową gdyż zarówno w percepcji Polaków, jak i samych Ukraiń-

ców, owa imigracja do miasta (a także szerzej – migracja z Ukrainy do Polski) przed ro-

kiem 2014 oraz w kolejnych latach ma zupełnie inny wymiar. Dlatego też w niniejszym 

artykule określenie „nowa imigracja” odnosić się będzie każdorazowo do faktu przyby-

wania mieszkańców Ukrainy do Wrocławia w roku 2014 i w latach późniejszych. 

2. UKRAIŃCY WE WROCŁAWIU 

Procesy globalizacyjne zachodzące na świecie w XXI wieku skutkują zwiększeniem 

się przepływów ludności pomiędzy państwami. Przemieszczanie się dużych grup spo-

wodowane może być czynnikami ekonomicznymi, jak na przykład chęcią poprawy sta-

tusu materialnego, lub politycznymi, do których należą migracje spowodowane konflik-

tami na dotychczas zamieszkiwanym terytorium. Synteza obu powyższych przyczyn 

migracji, łącząca konflikt na wschodniej Ukrainie i atrakcyjność polskiego rynku pracy 

z perspektywy obywateli ukraińskich, składa się na fakt, że stanowią oni największą 

grupę obcokrajowców przybywających do Wrocławia. Już w roku 2015, według danych 

Powiatowego Urzędu Pracy we Wrocławiu, do urzędu wpłynęło około 36 tysięcy 

oświadczeń o chęci powierzenia pracy cudzoziemcom. Blisko 99% z nich dotyczyło 

zamiaru zatrudnienia obywatela Ukrainy6. Na początku roku 2016 oceniano, że we 

Wrocławiu przebywa około 40 tysięcy Ukraińców będących przedstawicielami nowej 

imigracji7. Kontynuacja trendu migracyjnego spowodowała, że na początku roku 2017 

szacowano liczebność obywateli Ukrainy we Wrocławiu na 64 tysiące8. W kolejnych 

latach liczby diametralnie wzrastały: w roku 2016 wydano 71808 oświadczeń o chęci 

powierzenia pracy cudzoziemcom, zaś w roku 2017 ilość oświadczeń przekroczyła 100 

tysięcy. Nie istnieje jednak opracowanie wskazujące dokładną liczbę Ukraińców we 

Wrocławiu, jednak powyższe dane pozwalają przypuszczać, że twierdzenia jakoby sta-

nowili oni jedynie 10% ogółu mieszkańców miasta są mocno niedoszacowane9. 

Mimo, że Ukraińcy w aglomeracji wrocławskiej najczęściej podejmują pracę fi-

zyczną, przede wszystkim w branży budowlanej, to rośnie także liczba pracowników 

wysoko wykwalifikowanych, zatrudnianych w międzynarodowych korporacjach. 

Oprócz obywateli ukraińskich osiedlających się w mieście w celu podjęcia zatrudnienia, 

                                                        
6 E. Wilczyńska, We Wrocławiu pracuje już prawie 40 tysięcy Ukraińców, http://www.gazetawroclawska.pl/ar-

tykul/9309910,we-wroclawiu-pracuje-juz-prawie-40-tysiecy-ukraincow,id,t.html, [dostęp: 20.12.2017]. 
7 Ibidem. 
8 B. Organisty, Co dziesiąty mieszkaniec Wrocławia to Ukrainiec. Są tu bardziej niż mile widziani, http:// 

www.gazetawroclawska.pl/wiadomosci/a/co-dziesiaty-mieszkaniec-wroclawia-to-ukrainiec-sa-tu-bar-
dziej-niz-mile-widziani,11999288, [dostęp: 15.01.2018]. 

9 Informację tę powielają materiały w prasie lokalnej. Znalazła się ona także w raporcie z Wrocławskiej 
Diagnozy Społecznej 2017, jednakże pułap 10% ogółu mieszkańców miasta został osiągnięty już w po-
czątkach roku 2017. Do liczby tej należy doliczyć Ukraińców przebywających w mieście w celu innym 
niż podjęcie zatrudnienia (np. studentów) oraz osoby podejmujące pracę bez oficjalnej rejestracji. 
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odnotowuje się także znaczny wzrost liczby studentów rozpoczynających naukę na wro-

cławskich uczelniach. Przedstawiciele największych szkół wyższych działających na 

terenie miasta (Uniwersytet Wrocławski, Politechnika Wrocławska oraz Uniwersytet 

Ekonomiczny) stwierdzają zgodnie, że największy odsetek studiujących obcokrajow-

ców stanowią obywatele Ukrainy10. 

Odrębną grupę Ukraińców przybywających do Wrocławia stanowią osoby szukające 

schronienia w związku konfliktem, jaki ma miejsce we wschodniej części Ukrainy. We-

dług oficjalnych danych pomocą ze strony wojewody dolnośląskiego, władz miasta oraz 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej skierowaną do uchodźców z terenów konfliktu 

objęto jedynie 10 osób11. 

Wyraźny wzrost liczby ludności narodowości ukraińskiej, jaki obserwuje się we 

Wrocławiu na przestrzeni ostatnich lat sprawia, że w społeczności lokalnej pojawiają 

się coraz częściej głosy sprzeciwu wobec tego zjawiska. Przyczyną takich postaw jest 

niepokój o sytuację na rynku pracy, na którym zatrudnianie Ukraińców jest dla praco-

dawców bardziej opłacalne, niż zawieranie umów z Polakami. Opinie przeciwne napły-

wowi cudzoziemców dotyczą zajmowania przez nich zarówno wolnych etatów, jak 

i miejsc na uczelniach. Brak spójnej polityki informacyjnej oraz społecznej może spo-

wodować narastanie negatywnych postaw wobec ukraińskiej imigracji, a w konsekwen-

cji – powstanie konfliktu społecznego o podłożu narodowościowym. 

Naturalnym następstwem faktu występowania stale powiększającej się zbiorowości 

ukraińskiej we Wrocławiu są kolejne akcje, inicjatywy i stowarzyszenia tworzące się na 

terenie miasta. Do ich głównych celów należy integracja ukraińskiej imigracji, prowa-

dzenie działań kulturalnych i rozrywkowych, edukacja oraz pomoc Ukraińcom w róż-

norodnych dziedzinach życia. W lipcu 2017 roku prezydent Wrocławia podjął decyzję 

o ustanowieniu Anny Szarycz swoim pełnomocnikiem do spraw ukraińskich. Przekazał 

także kwotę stu tysięcy złotych na rzecz „Fundacji Ukraina”, w działalność której ak-

tywnie włącza się także konsul honorowy Ukrainy we Wrocławiu12. 

Ciekawym zjawiskiem potwierdzającym istnienie omawianej wcześniej „nowej” 

i „starej” fali imigracji ukraińskiej do miasta jest wyraźny podział funkcjonujących 

obecnie na terenie Wrocławia organizacji pozarządowych. Gazeta dla Ukraińców 

w Polsce „Nasz Wybir” relacjonując otwarcie we Wrocławiu Centrum Ukraińskiej Kul-

tury i Rozwoju, wskazuje wyraźne, że istnieją w mieście „dwie organizacje i dwa po-

kolenia (…)”13 co odnosi się wprost do funkcjonującego od dawna Związku Ukraińców 

w Polsce oraz inicjatywy dla najświeższej fali imigracji – „Fundacji Ukraina”. 

                                                        
10 Wrocławskie uczelnie przyciągają ludzi z całego świata, http://www.wroclaw.pl/wroclawscy-studenci-

z-jakich-krajow-pochodza, [dostęp: 15.01.2018]. 
11 Kolejni Ukraińcy we Wrocławiu, http://www.wroclaw.pl/kolejni-ukraincy-we-wroclawiu, [dostęp: 

20.12.2017]. 
12 Zob. UM Wrocławia, O sprawach ukraińskich u prezydenta Wrocławia, https://www.wroclaw.pl/pelno-

mocnik-ds-ukrainskich-we-wroclawiu-pieniadze-na-rozwoj-fundacji-ukraina, [dostęp: 16.05.2018]. 
13 Zob. M. Lisina, Ukraińskie centrum we Wrocławiu, http://pl.naszwybir.pl/ukrainskie-centrum-we-wroc-

lawiu, [dostęp: 29.12.2017]. 
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Fundacja ta zajmuje się szeroko rozumianym wspieraniem cudzoziemców oraz inte-

gracją społeczności ukraińskiej we Wrocławiu. Pomaga odnaleźć się w nowej rzeczy-

wistości przybywającym do miasta Ukraińcom nieznającym języka, poprzez udzielanie 

porad prawnych, pomoc w znalezieniu zatrudnienia czy kursy językowe – prowadzona 

jest zarówno nauka polskiego dla przybywających Ukraińców, jak i nauka ukraińskiego 

dla urodzonego już w Polsce najmłodszego pokolenia obywateli Ukrainy. Organizacja 

prowadzi różnorodne zajęcia, między innymi: szkółkę sobotnią dla najmłodszych, 

warsztaty, pokazy bajek, wyjazdy. We Wrocławiu działa także ukraińska organizacja 

skautowa – Płast. Fundacja utworzyła we Wrocławiu CUKR – Centrum Ukraińskiej 

Kultury i Rozwoju mieszczące się przy ul. Ruskiej 46. Jest to przestrzeń spotkania, in-

tegracji i rozwoju dla Ukraińców, jednak, co warte podkreślenia – Centrum nie wyklu-

cza udziału w swych inicjatywach obywateli innych państw14. 

Mając do dyspozycji rozwinięte zaplecze organizacyjne wrocławscy Ukraińcy orga-

nizują wiele wydarzeń mających na celu kultywowanie ich tradycji i kultury. Coraz 

częściej w przestrzeni miasta pojawiają się chociażby plakaty w języku ukraińskim za-

praszające na koncerty czołowych artystów zza wschodniej granicy. Prowadzone są 

także spotkania dla najmłodszych, którzy żyjąc na obczyźnie mogą poznawać i pielę-

gnować tradycje swych przodków. Jednym z ważniejszych wydarzeń integrujących 

ukraińską społeczność miasta były z pewnością uroczystości z okazji Dnia Niepodle-

głości Ukrainy. W dniu 4 września 2017 roku Związek Ukraińców w Polsce po raz 

pierwszy zorganizował tak liczne obchody tej ważnej dla obywateli ukraińskich uro-

czystości, która na Ukrainie celebrowana jest 24 sierpnia, w rocznicę uchwalenia De-

klaracji Niepodległości. Oprócz części oficjalnej, na Wyspie Słodowej odbył się festi-

wal „Odcienie Ukrainy”, podczas którego wszyscy wrocławianie mieli okazję wziąć 

udział w koncertach, poznać ukraińską kuchnię, tamtejsze tradycje i zwyczaje, mogli 

także posłuchać opowieści o walorach turystycznych Ukrainy15. 

Prawdziwym fenomenem sportowym w niższych klasach rozgrywkowych lokalnej 

piłki nożnej był w latach 2015-2017 klub Dynamo Wrocław. Drużyna składająca się 

w pełni z Ukraińców wygrywając rozgrywki klasy C odniosła sukces nie tylko sportowy, 

ale też organizacyjny. Na mecze przychodziło liczne grono kibiców, dla których ważnym 

był czynnik integrujący, posiadanie „czegoś swojego” na obczyźnie. Nie u wszystkich 

jednak klub wzbudził pozytywne emocje – a to ze względu na barwy, jakie przybrała 

drużyna. Czarno-czerwone stroje, których dobór, według Ukraińców, podyktowany był 

pragmatyką (mniej widoczne zanieczyszczenia), wielu Polakom kojarzył się jednoznacz-

nie z nawiązywaniem do banderyzmu. Dynamo Wrocław obecnie zmuszone jest do za-

wieszenia działalności, gdyż awans do wyższej klasy rozgrywkowej wiąże się z koniecz-

nością dostosowania się do nowego regulaminu ligi, który zezwala na grę jedynie dwóm 

                                                        
14 Centrum Ukraińskie Kultury i Rozwoju zaprasza obcokrajowców, https://www.wroclaw.pl/portal/cen-

trum-ukrainskiej-kultury-i-rozwoju-ul-ruska-46, [dostęp: 16.05.2018]. 
15 J. Ratajczak, Festiwal Odcienie Ukrainy na Wyspie Słodowej, https://www.wroclaw.pl/swieto-niepodle-

glosci-ukrainy-we-wroclawiu, [dostęp: 16.05.2018]. 
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zawodnikom spoza Unii Europejskiej. Ukraińcy z oczywistych względów nie mogli speł-

nić tego warunku i nie przystąpili do gry w klasie B. Prowadzą jednak starania, aby 

w przyszłości mogli bezproblemowo rywalizować z innymi wrocławskimi ekipami16. 

Sport jest istotnym elementem skupiającym mniejszości przebywające na emigracji. 

Pod koniec 2017 roku w lokalnych mediach pojawiły się pogłoski, jakoby w związku 

z napiętą sytuacją na wschodzie Ukrainy, jedna z czołowych tamtejszych drużyn piłkar-

skich, Szachtar Donieck, miała rozgrywać wszystkie mecze międzynarodowe na Sta-

dionie Miejskim we Wrocławiu. Donbas Arena w Doniecku – obiekt wybudowany spe-

cjalnie na EURO 2012 – znacząco ucierpiał w wyniku działań wojennych. Władze wro-

cławskiego stadionu wyraziły zainteresowanie współpracą z ukraińskim klubem, jednak 

wstępny entuzjazm został szybko ostudzony i – decyzją władz drużyny – Szachtar nadal 

będzie rozgrywał swoje mecze w Charkowie. Sama jednak inicjatywa podjęcia rozmów 

o przeniesieniu rozgrywek do Wrocławia wskazuje na fakt, że również na Ukrainie mia-

sto to postrzegane jest jako duży ośrodek emigracyjny17. 

Przedstawione powyżej zjawiska pozwalają stwierdzić, że działalność ukraińskiej 

imigracji we Wrocławiu spotyka się z przychylnością władz miasta. Jednocześnie go-

łym okiem widać, że wykracza ona dalece poza stereotypowe postrzeganie Ukraińców, 

jako grupy przybywającej do miasta jedynie w celach zarobkowych. Wrocław nie jest 

już dla nich jedynie miejscem pracy i snu – współcześnie staje się ośrodkiem kultury 

i miejscem do życia „na dłużej”. 

Dynamika zmian, o której mowa była w początkowej części artykułu, odnosi się 

także do postrzegania imigracji ukraińskiej przez mieszkańców Wrocławia. Zauważalne 

jest to zarówno w poglądach „starej imigracji” ukraińskiej, jak i w świetle wypowiedzi 

Wrocławian, co w sposób szczególny przejawia się na lokalnych stronach w mediach 

społecznościowych. Dużą popularność zyskał wklejany wielokrotnie na różne fora dys-

kusyjne żartobliwy wpis: Chcę się przeprowadzić do Wrocławia, ale nie znam ukraiń-

skiego. Poradzę sobie w tym mieście nie znając języka? Proszę o poważne odpowiedzi. 

Przytoczony dowcip jest odpowiedzią na niezaprzeczalne nasilenie częstotliwości roz-

mów w języku ukraińskim, jakie z łatwością można usłyszeć na ulicach miasta. 

Autor niniejszego artykułu w celu poznania odczuć i opinii na temat pracy w Polsce, 

zadał obywatelom Ukrainy mieszkającym we Wrocławiu pytania otwarte: „Jak trafi-

łeś/trafiłaś do Wrocławia i jak wyglądała Twoja ścieżka zawodowa? Jak ci się tu żyje? 

W jaki sposób jesteś postrzegany przez Polaków, których spotkałeś?”18 

                                                        
16 Dynamo Wrocław wygrało ligę. Ale awansu nie będzie, http://dolfutbol.pl/2017/05/19/dynamo-wroclaw-

wygralo-lige-ale-awansu-nie-bedzie/, [dostęp: 17.05.2018]. 
17 P. Bera, Śląsk i Szachtar klubami partnerskimi? Ukraińcy uznali, że nie jesteśmy wiarygodni, http://www. 

gazetawroclawska.pl/sport/pilka-nozna/slask-wroclaw/a/slask-i-szachtar-klubami-partnerskimi-ukraincy-
uznali-ze-nie-jestesmy-wiarygodni,12950527/, [dostęp: 18.05.2018]. 

18 Badania z wykorzystaniem techniki wywiadu swobodnego zostały przeprowadzone na potrzeby niniej-
szego artykułu w roku 2017 wśród 10 imigrantów z Ukrainy. Zastosowano dobór przypadkowy, starając 
się dotrzeć do Ukraińców posiadających różnorodny staż zamieszkiwania we Wrocławiu. 
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Przedstawiona poniżej wypowiedź Ukrainki mieszkającej w Polsce od 14 lat pod-

kreśla przemianę sposobu zachowania Polaków w odniesieniu do przybywających do 

miasta Ukraińców. Nasilenie imigracji w ostatnich latach zaczyna być dostrzegalne 

przez mieszkańców i sprawia, że uwidacznia się zmiana nastawienia Polaków do Ukra-

ińców. Również sami Ukraińcy mają świadomość różnic w przyczynach i charaktery-

styce starej i nowej imigracji. 

Odkąd mieszkam we Wrocławiu, a niedługo będzie to już 15 lat, zawsze spotykałam 

się z miłym i przyjaznym traktowaniem. Na początku nie znałam języka polskiego, mimo 

to wszyscy byli pomocni i starali się ze mną porozumieć. Gdy słyszeli mój akcent mieli 

raczej pozytywne skojarzenia, niektórzy, najczęściej starsi, opowiadali o swoich ukra-

ińskich przodkach. Nigdy nie miałam problemu z tego powodu, że jestem z Ukrainy. 

Nieraz w czasach studenckich pojawiały się pojawiały się różne żarty na temat tego, że 

na Ukrainie jeszcze nie ma postępu cywilizacyjnego, albo mówiono, że skoro jestem 

z Ukrainy, to na pewno mam «mocną głowę». Jednak wszystkim spokojnie tłumaczyłam 

jak u nas jest naprawdę i pokazywałam zdjęcia – byli zdziwieni. W ostatnim czasie jed-

nak widzę trochę większy dystans do mnie. Mówię po polsku biegle, ale jednak da się 

wyczuć mój akcent. Noszę ukraińskie nazwisko i to też czasem powoduje dziwne spoj-

rzenia. Od kilkunastu lat nie rozmawialiśmy z nikim na tematy czysto polityczne, 

a ostatnio coraz częściej wprost zadawane mi są pytania o moje poglądy na Stiepana 

Banderę. Sama coraz częściej słyszę język ukraiński na ulicy i czasem świetnie z kimś 

porozmawiać, a czasem się wstydzę tego, jak źle moi rodacy mówią o Polakach i o Wro-

cławiu. Ale ci, którzy przyjechali tu niedawno i tylko do pracy, to już inny styl bycia, 

są tu tylko na chwilę, żeby znaleźć jakąkolwiek pracę, często sprzątanie lub remonty, 

zarobić jak najwięcej i wrócić do kraju, albo jechać dalej na Zachód. Oni nie uczą się 

języka, więc mają dużo większe problemy. Ja i moi znajomi przyjechaliśmy tutaj do 

pracy z pewnym wykształceniem albo na studia. Dzisiaj dużo ludzi przyjeżdża tu bez 

zawodu, albo z takimi kwalifikacjami których się w Polsce nie uznaje, więc muszą 

wykonywać tylko proste prace, czasem nawet bez umowy. Może dlatego Polacy nieraz 

traktują ich z góry, jako ludzi niewykształconych, którzy nadają się tylko do pracowania. 

Czasem odzywają się do mnie znajomi moich znajomych abym im pomogła z pracą, 

mieszkaniem albo sprawami w urzędzie. Opowiadają, że często słyszą od Polaków, że 

muszą się nauczyć języka, bo nie można się z nimi porozumieć. Ze mną każdy chociaż 

próbował się dogadać. Z drugiej strony, Polacy mówią że jest nas tu prawie tak dużo 

jak Polaków i chyba przestają darzyć nas aż taką sympatią jak dawniej, więc niektórzy 

moi rodacy nie mieli okazji poznać polskiej gościnności. Mówi się o nas, że zabieramy 

pracę Polakom, ale to nie jest prawda. Pracujemy tu na równi z Polakami. Niektórzy 

mówią, że Ukraińcom będzie we Wrocławiu coraz trudniej, ale ja mam dobrą pracę, 

założyłam rodzinę i nie wyjadę stąd, bo kocham to miasto19. 

                                                        
19 Mariia, we Wrocławiu od 2004 roku. Przybyła do miasta na studia ekonomiczne, obecnie pracuje w mię-

dzynarodowej korporacji finansowej. 
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Powyższa wypowiedź zdaje się ukazywać dwa istotne trendy w przemianie percepcji 

imigracji ukraińskiej. Z perspektywy ukraińskiej widoczna jest zmiana celu i przyczyny 

migracji – aktualnie najczęściej migracja ze względów ekonomicznych dotyczy podej-

mowania pracy na stanowiskach na których nie wymaga się wiedzy specjalistycznej 

(przede wszystkim w branży budowlanej i produkcyjnej, oraz w innych pracach fizycz-

nych). Ponadto Mariia podkreśla, że większość imigrantów przybywa do Wrocławia 

jedynie w celach zarobkowych, bez planu osiadania na dłużej. Wiąże się to także z bra-

kiem konieczności nauki języka i mniejszą potrzebą nawiązywania kontaktów ze spo-

łecznością ukraińską w celach integracyjnych. Ponadto, daje się też wyczuć zmiana po-

dejścia Polaków do Ukraińców – dawniej byli na ogół nastawieni bardziej otwarcie 

i przyjaźnie, dziś częściej spotyka się przejawy nastawienia negatywnego. 

W przytoczonej poniżej wypowiedzi Dmytro, pracownik fizyczny w jednej z mię-

dzynarodowych korporacji finansowych, wskazuje na brak problemów ze znalezieniem 

zatrudnienia po przybyciu do Wrocławia. Jest to też typowy przykład imigranta ekono-

micznego, który zarobione pieniądze oszczędza i przesyła rodzinie pozostającej w oj-

czyźnie. To bardzo częste zjawisko, szczególnie wśród pracowników tymczasowych. 

Uwagę zwraca także podkreślenie różnic w warunkach pracy pomiędzy rynkiem ukra-

ińskim a polskim – chodzi nie tylko o wysokość wynagrodzeń, ale także między innymi 

o system pracy, dodatkowo płatne nadgodziny oraz świadczenia socjalne. 

Do Polski przyjechałem pod koniec 2016 roku i od razu znalazłem pracę na budo-

wie. Pracę załatwił mi kolega z Ukrainy, który był w Polsce już od roku. Wraz z czterema 

chłopakami mieszkałem w Oławie i szef opłacał nam codzienny dojazd pociągiem do 

Wrocławia. Przez kilka miesięcy pracowałem bez umowy, potem dostałem propozycję 

pracy na umowę, ale pojawiła się lepsza oferta pracy. Teraz pracuję w dużej międzyna-

rodowej firmie, zajmuję się sprzątaniem i lekkimi pracami naprawczymi. Wszyscy trak-

tują mnie dobrze, nie mam problemu z rozmawianiem po ukraińsku. W pracy spotykam 

Ukraińców pracujących jako programiści i specjaliści, którzy bez problemu znaleźli 

robotę w Polsce. Planują zostać tu na dłużej, a niektórzy chcą zdobyć doświadczenie 

i wyruszyć dalej na Zachód. Ja zarobione pieniądze przesyłam rodzinie, popracuję tu 

jeszcze 3-4 lata, zaoszczędzę i wrócę na Ukrainę. Z mojej rodziny bardzo dużo osób jest 

w Polsce albo planuje tu przyjechać, bo praca jest uczciwa, w lepszych warunkach niż 

u nas. Z okazji świąt dostaliśmy paczki i bony. Tutaj nawet jako sprzątacz mogę godnie 

żyć i jeszcze oszczędzić. Polacy traktują nas dobrze, ich zagraniczni szefowie też. Na 

ulicy spotykam się z sympatią ludzi, często mi pomagają. Po polsku mówię słabo, mam 

mocny akcent ukraiński, więc czasem pytają mnie, czy jestem Ukraińcem czy «ruskim». 

Jak im odpowiem, to już jest dobrze. Chyba Rosjan nie lubią. Wiem, że moi koledzy 

czasem się śmieją z żartów o Ukraińcach, że tylko czekamy aby zająć ich miejsce, ale to 

tylko dowcipy. Nigdy w Polsce nie spotkało mnie nic złego przez to, skąd pochodzę, ale 

nieraz moi koledzy padali ofiarami różnych złośliwości ze strony kolegów z pracy po-

chodzących z Polski. 
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Rozważania prowadzone na temat procesu migracji Ukraińców do Polski pomijają 

zazwyczaj pewien istotny aspekt tego zjawiska. Niejednokrotnie zdarza się, że do Rze-

czypospolitej przenoszą się nie tylko ludzie, ale też całe firmy. Przeczy to powszech-

nemu stereotypowi, jakoby działalność zawodowa Ukraińców w Polsce opierała się 

przede wszystkim na aktywności w szarej strefie. 

Trudna sytuacja ekonomiczna wraz z czynnikami społeczno-politycznymi, które 

przyczyniły się do kryzysu, który od kilku lat przeżywa Ukraina, miały bardzo negatywny 

wpływ na prowadzenie biznesu w tym kraju. W związku z wojną prowadzoną na wscho-

dzie Ukrainy, gwałtownym wzrostem inflacji oraz ogólną niestabilnością kraju wielu 

ukraińskich przedsiębiorców musiało na nowo przeanalizować zasadność prowadzenia 

biznesu w obecnych warunkach. Nie dziwi zatem fakt, że w opinii Ukraińców większe 

perspektywy prowadzenia firmy i możliwości rozwoju dostępne są właśnie w krajach 

Unii Europejskiej. Wśród nich najbardziej przyjaznym krajem dla prowadzenia biznesu 

przez firmy ukraińskie jest Polska – mówi Oksana Kartavtseva – Ukrainka, która pro-

wadzi firmę relokacyjną we Wrocławiu20. 

Ponadto Ukraińcy wskazują na korzystny system podatkowy oraz na dużą otwartość 

firm polskich na dla rynki zagraniczne, przez co z Polski dużo łatwiej niż z Ukrainy 

można eksportować towary i usługi. Widoczna więc jest duża różnorodność przekroju 

społecznego wśród ukraińskich imigrantów – od niewykwalifikowanych pracowników 

fizycznych po szefów dużych przedsiębiorstw. 

Charakterystyka współczesnego rynku pracy w aglomeracji wrocławskiej z pewno-

ścią ma korzystny wpływ na liczebność nowej fali ukraińskiej imigracji. O ile z danych 

Powiatowego Urzędu Pracy we Wrocławiu wynika, że osoby z wykształceniem wyż-

szym mają duże problemy ze znalezieniem zatrudnienia, o tyle istnieje wyraźny niedo-

bór pracowników niskowykwalifikowanych. Może to prowadzić do utrwalania w spo-

łeczeństwie negatywnych stereotypów na temat Ukraińców jako taniej siły roboczej, 

która odbiera Polakom miejsca pracy, jednak poza jednostkowymi przypadkami, nie 

odnotowano dotychczas radykalnych przejawów niechęci na tle etnicznym. Powodo-

wany masową emigracją Polaków deficyt siły roboczej w naturalny sposób uzupełniany 

jest imigrantami, przede wszystkim pochodzenia ukraińskiego21. W związku z tym po-

jawia się konieczność zmierzenia się wrocławian z autostereotypem otwartego i tole-

rancyjnego „miasta spotkań”, w którym każda kultura znajdzie dla siebie miejsce. Na-

leży jednak podkreślić, że dokumenty strategiczne stanowione przez władze miasta nie 

uwzględniają zagadnienia różnorodności etnicznej i narodowościowej w wymiarze dłu-

gofalowym. Być może prognozuje się malejące zainteresowanie Wrocławiem wśród 

imigrantów ze Wschodu, jednak trudno doszukiwać się stosownych opracowań nauko-

wych. 

                                                        
20 Ukraińcy wybierają Wrocław, https://www.wroclaw.pl/biznes/ukraincy-wybieraja-wroclaw, [dostęp: 15. 

02.2018]. 
21 Por. Informacja o rozmiarach i kierunkach czasowej emigracji z Polski w latach 2004-2016. GUS War-

szawa, 16.10.2017, s. 2. 
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W Strategii Wrocław 2030 opisano jedynie stan aktualny na rok 2017, odnotowując 

wzrost liczby Ukraińców we Wrocławiu, co nie skłoniło autorów do prognozowania 

przyszłych uwarunkowań społecznych w mieście. Z jednej strony badania wskazują na 

fakt konieczności zatrudniania imigrantów, którzy stanowią filar rozwoju gospodar-

czego aglomeracji, z drugiej jednak Strategia traktuje zagadnienie imigracji bardzo po-

bieżnie, czego przykładem są mijające się z prawdą słowa dotyczące powstawania 

w mieście nowych świątyń dla Ukraińców: (…) Mnóstwo wrocławian to Ukraińcy. No-

wym elementem krajobrazu są liczne cerkwie. A nowym przejawem wrocławskiej oby-

czajowości – prawosławne święta i duże, ukraińskie imprezy kulturalne22. Stwierdzenie 

to wskazuje jednoznacznie, że autorom Strategii nie do końca poprawnie udało się zdia-

gnozować zachodzące w społeczności miejskiej procesy. Twórcy dokumentu jedynie 

sygnalnie zauważają, że Ukraińcy masowo napływają oraz że wypełniają lukę na rynku 

pracy, jednak nie prowadzi to ich do żadnych konkluzji. Strategia Wrocław 2030 za-

miast działać wyprzedzająco, kreowana jest niejako post factum – nie bierze Ukraińców 

pod uwagę w planowaniu rozwoju miasta. 

3. PERCEPCJA IMIGRACJI UKRAIŃSKIEJ DO WROCŁAWIA 
PRZEZ MIESZKAŃCÓW MIASTA 

Wobec zachodzących w przestrzeni miejskiej przemian nie pozostają obojętni także 

mieszkańcy Wrocławia. W przeprowadzonych przez autora w roku 2016 badaniach, 

wrocławianie jednoznacznie stwierdzili, że zauważalny jest wzrost liczby Ukraińców 

przybywających do miasta23 (por. rys. 1). 

Ważnym z punktu widzenia możliwości koegzystencji dwóch grup narodowościo-

wych w mieście było pytanie o percepcję Ukraińców w kontekście zagrożenia bezpie-

czeństwa społecznego miasta. Respondenci zostali zapytani o to, czy w ich opinii wzrost 

liczby obywateli Ukrainy zamieszkujących we Wrocławiu, może stanowić zagrożenie 

                                                        
22 Rada Miejska Wrocławia, Strategia Wrocław 2030, Wrocław 2017, s. 61. 
23 Badania empiryczne zostały przeprowadzone na potrzeby pracy magisterskiej pt. Zagrożenia bezpieczeń-

stwa społecznego w percepcji mieszkańców Wrocławia w pierwszym kwartale 2016 roku na próbie re-
spondentów mieszkających we Wrocławiu od co najmniej sześciu miesięcy. Prowadzone były za pomocą 
standaryzowanego kwestionariusza ankiety, zarówno przy pomocy ankiety internetowej, jak i papiero-
wej. W badaniu wzięło udział 165 respondentów. Spośród nich 156 spełniło warunek co najmniej 6-

miesięcznego zamieszkiwania we Wrocławiu. Punktem wyjścia do realizacji badania było dążenie do 
uzyskania odpowiedzi od mieszkańców zróżnicowanych pod względem wieku, płci i miejsca zamiesz-
kania. Ze względu na ograniczone możliwości organizacyjne i techniczne zrezygnowano z reprezenta-
tywnego doboru próby. Ankieta w wersji elektronicznej została rozpropagowana wśród mieszkańców 
Wrocławia za pomocą internetowych grup dyskusyjnych oraz portali społecznościowych skupiających 
wrocławian, zaś kwestionariusze w wersji papierowej zostały rozprowadzone ze szczególnym uwzględ-
nieniem respondentów powyżej 35. roku życia. Pozwoliło to na uzyskanie odpowiedzi od mieszkańców 
miasta korzystających z Internetu rzadziej niż ludzie młodzi. 
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bezpieczeństwa w przestrzeni miejskiej. 54,49% badanych udzieliło odpowiedzi nega-

tywnej, 30,13% wybrało opcję „trudno powiedzieć”, a wzrost liczby Ukraińców za po-

tencjalne zagrożenie uznało 15,38% ogółu (por. rys. 2). 

 
Rys. 1. Procentowy rozkład odpowiedzi na pytanie: „Czy w Pana/Pani opinii we Wrocławiu zauważalny 
jest wzrost liczby mieszkańców będących obywatelami Ukrainy?” 
Źródło: badania własne. 

 
Rys. 2. Obywatele Ukrainy jako zagrożenie dla bezpieczeństwa społecznego miasta 
Źródło: badania własne. 
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Interesującym stał się więc obszar, w jakim wrocławianie odczuwają zagrożenie ze 

strony Ukraińców. W przeprowadzonym badaniu respondenci zostali zapytani o obawy, 

jakie budzą w nich wybrane zjawiska, które wynikać mogą z napływu do miasta obywateli 

Ukrainy. Z udzielonych odpowiedzi wynika, że konfliktu na tle narodowościowym oba-

wia się 26,28% respondentów, zaś 51,28% badanych nie widzi takiego zagrożenia. Naj-

większy odsetek odpowiedzi „obawiam się” (40,38% ogółu) został odnotowany w kon-

tekście potencjalnego wzrostu bezrobocia, do którego mogłoby dojść w wyniku zajmo-

wania miejsc pracy przez obywateli Ukrainy. 42,95% respondentów zadeklarowało, że 

nie obawia się takiego zjawiska. Najmniejsze obawy wśród wrocławian budzi zjawisko 

zajmowania miejsc na uczelniach przez studentów z Ukrainy. Ponad 60% badanych 

stwierdziło, że nie obawia się takich konsekwencji napływu obcokrajowców. Z kolei 

22,44% zadeklarowało, że dostrzega możliwość wystąpienia takich konsekwencji (por. 

rys. 3). 

 

 

Rys. 3. Obawy wobec potencjalnych konsekwencji przybywania obywateli Ukrainy do Wrocławia 
Źródło: badania własne. 
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(24,2%) a obcokrajowców w ogóle cztery razy mniej – 6,5% respondentów; natomiast 

niemal połowa badanych (49,2%) uznaje obecność Ukraińców za korzystną, a ogólna 

obecność innych etnicznie we Wrocławiu za korzystną została uznana przez 78,9% wro-

cławian”24. Przyczyn krytycznej postawy wobec obecności Ukraińców w mieście auto-

rzy upatrują raczej w poczuciu zagrożenia bezpośrednią konkurencją na rynku pracy, 

niż w pojmowanych szerzej zagrożeniach kulturowych ze strony Ukraińców25. Można 

więc uznać, że jedyne obawy związane z przybywaniem do Wrocławia obywateli Ukra-

iny mają swe źródła w poczuciu zagrożenia bezpieczeństwa socjalnego. 

Wobec trwającego obecnie procesu przemian w strukturze społecznej w przestrzeni 

miasta spowodowanego napływem do Wrocławia ludności pochodzenia ukraińskiego, au-

tor niniejszego badania postanowił zbadać percepcję tego zjawiska wśród wrocławian. Na-

leży nadmienić, iż pytanie o postrzeganie przybywających do Wrocławia obywateli Ukra-

iny zostało ułożone na etapie projektowania niniejszego badania, gdy nieznana była jeszcze 

struktura odpowiedzi na poprzednie pytanie odnoszące się pośrednio do tej kwestii. 

4. UKRAIŃSKO-POLSKI WYMIAR SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ 

Analizując zjawisko nieustannego napływu do Wrocławia obywateli Ukrainy (sza-

cuje się, że na początku 2018 stanowią oni już ponad 10% ogółu mieszkańców miasta 

– dane te znaleźć można m.in. we Wrocławskiej Diagnozie Społecznej) nieuchronną 

wydaje się być zmiana ogólnego charakteru przestrzeni społecznej miasta. Daleko teo-

retyczny dotychczas slogan „miasto spotkań” musi zmierzyć się z rzeczywistą prze-

mianą struktury etnicznej – Wrocław przestaje być już tak jednolitym etnicznie mia-

stem. Naturalnym zjawiskiem przy kształtowaniu się mniejszości jest dążenie do two-

rzenia różnego rodzaju inicjatyw integracyjnych dla jej członków. Można zauważyć 

dwa rodzaje takiej aktywności: odgórna, organizowana przez instytucje publiczne oraz 

oddolna, prowadzona przez samych Ukraińców i wynikająca wprost z ich potrzeb. 

Proces przybywania Ukraińców do Wrocławia sprawił, że są się oni obecnie natu-

ralnym elementem społecznego krajobrazu miasta – nikogo nie szokuje już fakt, że są 

oni naszymi sąsiadami, czy kolegami z pracy. Przestaje zaskakiwać akcent słyszany 

w rozmowach z obsługą sklepu czy taksówkarzem. Również w przedszkolach i szko-

łach zauważa się wzrost liczby ukraińskich dzieci. Poza wyzwaniem dla systemu edu-

kacji, jest to także wyzwanie dla rodziców – edukacja międzykulturowa staje się już nie 

tyle obowiązkiem, co naturalną koleją rzeczy. 

Wobec rosnącej liczby Ukraińców w mieście można przyjmować postawę nega-

tywną, jednak należy uznać, że ich obecność jest czynnikiem niezbędnym do osiągnię-

                                                        
24 K. Kajdanek, J. Pluta (red.) Wrocławska Diagnoza Społeczna 2017. Raport z badań socjologicznych nad 

mieszkańcami miasta, Wrocław 2017, s. 147. 
25 Ibidem, s. 169. 
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cia równowagi na rynku pracy. Podejście mieszkańców Wrocławia do imigracji ukra-

ińskiej będzie egzaminem, pozwalającym odpowiedzieć na pytanie, czy Wrocław rze-

czywiście jest miastem spotkań. 

Dane Powiatowego Urzędu Pracy we Wrocławiu unaoczniają fakt, że Ukraińcy sta-

nowią już nie tylko znaczny odsetek pracowników branży przemysłowej i budownic-

twa, ale coraz częściej są to wykształceni i wykwalifikowani pracownicy innych sekto-

rów. Cudzoziemcy zatrudniani w dobrze opłacanych zawodach stanowią jednak nie-

wielki odsetek wśród pracujących, a zdecydowana większość to niewykwalifikowani 

robotnicy i osoby wykonujące proste prace. Tendencja ta jest bardzo widoczna na tere-

nie Wrocławia i powiatu wrocławskiego ziemskiego26. 

Jak wynika z danych Powiatowego Urzędu Pracy we Wrocławiu, w roku 2015 naj-

większy odsetek osób bezrobotnych (25% ogółu) stanowiły osoby posiadające wy-

kształcenie wyższe. W roku 2017 stanowili oni 26,97%, a w 2018 już 28,62% ogółu 

bezrobotnych Wrocławian27. Trudność w zdobyciu zatrudnienia wobec faktu łatwości, 

z jaką znajdują pracę obywatele Ukrainy (stereotypowo – niewykształceni) może po-

wodować nasilanie frustracji, które skutkują często spotykanymi opiniami jakoby Ukra-

ińcy zabierali pracę Polakom. 

Ze stereotypem Ukraińców – taniej siły roboczej starają się walczyć sami zaintere-

sowani. W stworzonej przez nich bezpłatnej gazecie „Pryvit” przedstawiają oni inne 

oblicze imigracji ukraińskiej. W opinii szefowej gazety, „[Ukraińcy] w Polsce często 

postrzegani są jako tania siła robocza. Jednak wbrew temu co nam się wydaje, oni pra-

cują nie tylko na budowach czy w sklepach. Są też m.in. cenionymi specjalistami 

z branży IT”28. 

Na podstawie analizy dotychczasowego przebiegu procesów imigracyjnych z Ukra-

iny do Wrocławia można jednoznacznie stwierdzić, że niemożliwym będzie kształto-

wanie się przyszłego społeczeństwa miasta bez uwzględniania obecności Ukraińców. 

ZAKOŃCZENIE 

Procesy imigracyjne zachodzące we Wrocławiu w drugiej dekadzie XXI wieku sta-

nowią interesujący obiekt pracy dla badaczy. Dobra sytuacja ekonomiczna Polski 

a także atrakcyjność aglomeracji wrocławskiej sprawiają, że jest ona celem wyjazdów 

zarobkowych dla obywateli zza wschodniej granicy. Wrocław, jako miasto stawiające 

na rozwój, oferuje wiele wolnych stanowisk pracy, o które nie zawsze chcą się starać 

Polacy. W związku z tym, napływ Ukraińców do miasta jest korzystny dla obu stron – 

                                                        
26 Por. Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu, Analiza rynku pracy m. Wrocław i powiatu w roku 2017, 

http://pup.wroclaw.ibip.pl/public/get_file_contents.php?id=301715, [dostęp: 15.02.2018]. 
27 Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu, Sprawozdanie z działalności PUP we Wrocławiu za rok 2017, 

http://pup.wroclaw.ibip.pl/public/get_file_contents.php?id=302532, [dostęp: 15.02.2018]. 
28 M. Rosa, Pryvit – pierwsza miejska gazeta dla Ukraińców w Polsce, http://wroclaw.wyborcza.pl/ wroc-

law/7,142076,22536220,pryvit-pierwsza-miejska-gazeta-dla-ukraincow-w-polsce.html, [dostęp: 15.02.2018]. 
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pracodawcy zyskują licznych pracowników, zaś pracownicy – duży wybór miejsc 

pracy. 

W związku z powyższym, do miasta przybywa coraz więcej obywateli Ukrainy – 

jedni w celu podjęcia pracy tymczasowej, inni zaś osiedlają się tu na stałe. Prowadzi to 

do sytuacji, w której Wrocław nie jest już jedynie miejscem pracy tymczasowej, a miej-

scem życia. Naturalną konsekwencją takiego stanu rzeczy jest formowanie się wśród 

społeczności ukraińskiej pewnych ram organizacyjnych, pozwalających na prowadze-

nie działalności integracyjnej i kulturalnej. 

Wrocławianie, poza sporadycznymi przypadkami przejawów niechęci, odnoszą się 

do Ukraińców z otwartością. Nie postrzegają ich jako zagrożenia bezpieczeństwa spo-

łecznego. W związku z przewidywanym utrzymaniem się trendów imigracyjnych, na-

leży prowadzić badania percepcji Ukraińców przez Polaków, gdyż nastroje społeczne 

mogą ulec zmianom. 

Analizując dotychczas podjęte starania wrocławskich instytucji publicznych zauwa-

żalna jest ich aktywność ukierunkowana na imigrację ukraińską. Należy jednak przy-

znać, że dotychczasowa działalność ma charakter doraźny i odpowiada na bieżące po-

trzeby Ukraińców. Brakuje jednak jednolitej koncepcji prowadzenia działań integracyj-

nych, niezbędnych do podjęcia w przyszłości. Zadziwiający jest fakt napisania Strategii 

Wrocław 2030 z praktycznym pominięciem kwestii ukraińskiej. Czyżby nie uwzględ-

niano możliwości stałej imigracji ukraińskiej do miasta? Eksperci jednoznacznie wska-

zują na konieczność wypełniania deficytów na rynku pracy pracownikami z zagranicy. 

Ich obecność jest niezbędna dla rozwoju miasta i gospodarki całej aglomeracji wrocław-

skiej. Analiza trendów migracyjnych pozwala stwierdzić, że wielu przybywających do 

Wrocławia obywateli Ukrainy ze względu na niestabilność sytuacji na rodzimym rynku 

pracy nie planuje w najbliższych latach powrotu do ojczyzny. Spowoduje to trwałe 

zmiany w strukturze społecznej miasta. 

Z pewnością zjawisko imigracji ukraińskiej do Wrocławia wymaga prowadzenia po-

głębionych analiz i badań, gdyż wraz z nasilaniem się trendów imigracyjnych, może 

dochodzić do powstawania zjawisk negatywnych, takich jak konflikty na tle narodowo-

ściowym. Obecnie jednak, oprócz nielicznych incydentów, nie zauważa się zagrożeń 

wynikających z różnic narodowościowych, co pokazuje, że Ukraińcy i Polacy mogą 

pokojowo współżyć i razem tworzyć Wrocław – miasto spotkań. 
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Local dimension of Ukrainian imigration to Poland based on community of Wroclaw 

Abstract 

An author characterizes Wroclaw – the meeting place, as a destination of immigrating Ukrainian 
citizens. He analyzes changes in social structure of the city. Describes local labour market and 
potential threats caused by Ukrainian immigration to Wroclaw. Author presents course of action 
local authorities take to response immigration trends. Author also characterizes activity of Ukra-
inian organizations in Wroclaw and the perception of Ukrainians by the citizens of Wroclaw. 
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Streszczenie 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest zarysowanie problematyki sytuacji obywateli Ukrainy 
emigrujących do Polski w celu podjęcia tu zatrudnienia. Przemiany społeczne obserwowane 
w ostatnich latach wpłynęły na stosowanie prawa w jego wielu obszarach, m.in. zniesienie obo-
wiązku posiadania wizy dla obywateli Ukrainy przez państwa UE (na pobyt do 90 dni, pod warun-
kiem posiadania paszportu biometrycznego), które nastąpiło 11 czerwca 2017 roku. Łatwość po-
dejmowania przez obywateli innych państw zatrudnienia na teranie Unii Europejskiej wywołała 
migracje zarobkową ludności. Przyjmowanie i wprowadzanie na rynek pracy znacznej liczby ob-
cokrajowców wymaga gruntownego przygotowania legislacyjnego, mentalnego jak również do-
brej organizacji procesu asymilacji imigrantów. Aby te procesy mogły przebiegać sprawniej ko-
nieczna jest w ocenie ekspertów analiza zasad i procedur wydawania obcokrajowcom, w tym 
obywatelom Ukrainy pozwolenia na pracę. Należy także rozważyć zasady i dotychczasową sku-
teczność procedur wspierania Ukraińców w przystosowanie do życia w polskim społeczeństwie. 
Administracyjnoprawny status obywatela Ukrainy chcącego w pełni i aktywnie uczestniczyć w ży-
ciu polskiego społeczeństwa jest szeroki i został uregulowany w wielu aktach prawnych, zarówno 
ustawie z dnia 12 grudnia 2013 roku o cudzoziemcach jak i w rozporządzeniu 2016/399 Parla-
mentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z dnia 9 marca 2016 roku. Dokumenty te pozwalają 
mieć nadzieję, że z polskiej perspektywy będziemy potrafili w najbliższych latach tworzyć obywa-
telom z Ukrainy atrakcyjne dla większości z nich warunki do życia i pracy w Polsce. Możemy to 
osiągnąć wyłącznie wówczas, gdy powszechniejsza w społeczeństwie polskim będzie świado-
mość, że przybysze zza wschodniej granicy najczęściej wykonują ciężką fizyczną pracę i wypeł-
niają wakaty na stanowiskach o niskich kwalifikacjach, których Polacy coraz częściej unikają. 
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W odniesieniu do problemu poruszonego w pracy wydaje się, że miarą atrakcyjności polskiego 
rynku pracy dla obywateli Ukrainy będzie umiejętne dostrzeżenie przemian dokonujących się 
w tożsamości imigrantów, sposobów utrzymywania przez nich więzi z krajem i kulturą ukraińską, 
a także procesu ich wchodzenia w polskie społeczeństwo i reagowania na przemiany w nim za-
chodzące. 

Słowa kluczowe: rynek pracy w Polsce, emigranci zarobkowi, Trójmiasto, studium przypadku 

WSTĘP 

W ostatnich latach w świecie coraz większą rolę na rynku pracy pełnią imigranci. 

Mogą być to zarówno wykwalifikowani eksperci, jak i tania siła robocza. Nie sposób 

znaleźć w dzisiejszym świecie państwo, które mogłoby się obyć bez udziału pracowni-

ków zagranicznych w swojej gospodarce – jest to konsekwencja zjawiska globalizacji. 

Napływ pracowników z obcych państw jest szansą zarówno rozwoju nowych gałęzi go-

spodarki, jak i na zaspokojenie potrzeb rynku pracy na tanią siłę roboczą. Imigranci 

zarobkowi wzbudzają skrajne emocje wśród społeczeństw w państwach, do których 

przybywają. Są oni oskarżani o odbieranie miejsc pracy miejscowym obywatelom, po-

nieważ zgadzają się na niższe zarobki niż autochtoni. Z drugiej strony imigranci zarob-

kowi pracują w takich zawodach, które niechętnie są wykonywane przez tutejszych 

obywateli. Autorzy w niniejszym artykule przeprowadzą rozważania dotyczące podej-

mowania pracy przez obywateli Ukrainy w Polsce na przykładzie Trójmiasta. 

Nieuchronność narastania zjawiska atrakcyjności polskiego rynku pracy dla obywa-

teli Ukrainy w ostatnich latach powoduje, iż należy podjąć analizę gotowości Polski na 

to wyzwanie od strony legislacyjnej i praktycznej w zakresie przygotowania podmiotów 

prawa pracy. Dlatego też autorzy w niniejszym artykule dokonają analizy regulacji, 

które umożliwiają obywatelom Ukrainy pobyt oraz wykonywanie pracy na terenie Rze-

czypospolitej Polskiej. Ukraińcy jako obywatele państwa niebędącego członkiem Unii 

Europejskiej podlegają znacznie surowszym regulacjom niż obywatele państw człon-

kowskich wspólnoty. Obywateli tego państwa nie dotyczy zasada swobodnego prze-

pływu osób, która umożliwiałaby przyjazd do Polski oraz podjęcia pracy bez posiadania 

odpowiednich dokumentów. Autorzy dokonają analizy prawodawstwa polskiego oraz 

unijnego, zwracając uwagę głównie na te przepisy prawa, które przedstawiane są jako 

wyzwanie nie tylko dla Unii Europejskiej, ale i dla polskiego ustawodawcy. Uwzględ-

niają przy tym brak ustawowej definicji zbiorowego prawa pracy (ZPP)1 oraz spory 

wokół tego pojęcia, wynikające z rozproszenia przepisów ZPP. Większość podmiotów 

zaangażowanych w kształtowanie stosunków pracy w zakładach zatrudniających pra-

cowników z Ukrainy tworzy ramy organizacyjno-prawne dla realizacji interesów stron 

                                                        
1 ZPP funkcjonuje w przepisach prawa jako odrębna część prawa pracy odróżniająca się przedmiotem re-

gulacji (w ujęciu funkcjonalnym zbiorowe prawo pracy tworzy organizacyjne i prawne warunki optymal-
nego funkcjonowania indywidualnego prawa pracy (IPP). Przepisy te są regulowane ustawowo zawarte 
m.in. w Ustawie z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych, Dz. U. z 1991 r. Nr 55, poz. 234. 
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pozostających w stosunku pracy. Odwołanie się do danych statystycznych Głównego 

Urzędu Statystycznego dobrze obrazuje problem, który uczyniono tematem artykułu. 

1. REGULACJE DOTYCZĄCE PRAWA POBYTU UKRAIŃCÓW 
W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Podstawowym aktem regulującym możliwość pobytu obcokrajowców na terenie 

Rzeczypospolitej Polskiej jest ustawa z dnia 12 grudnia 2013 roku o cudzoziemcach 

(dalej: UstCudz). Ukraina nie jest członkiem Unii Europejskiej ani Europejskiego Sto-

warzyszenia Wolnego Handlu, dlatego też nie znajduje zastosowania wyłączenie stoso-

wania tej ustawy na podstawie art. 2 pkt 2 UstCudz. 

O doniosłej roli kontroli granicznej stanowi fragment 6 rozporządzenia 2016/399 

Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z dnia 9 marca 2016 roku. Zgodnie 

z nim kontrola graniczna nie jest tylko w interesie państwa, w którym jest ona dokony-

wana, a także w interesie wszystkich członków Unii Europejskiej, którzy znieśli kon-

trole na wewnętrznych granicach unijnych2. 

Na podstawie art. 23 UstCudz, obywatel Ukrainy wjeżdżający do Polski powinien 

mieć ze sobą ważny dokument podróży oraz ważną wizę, a także uzasadnić cel i wa-

runki planowanego pobytu. Ponadto powinien także posiadać środki finansowe albo do-

kument umożliwiający uzyskanie zgodnie z prawem środków wystarczających na po-

krycie kosztów planowanego pobytu i posiadać ubezpieczenie zdrowotne. Naczelny 

Sąd Administracyjny orzekł, że przy wydawaniu tej decyzji należy uwzględnić słuszny 

interes obywateli3. 

Sankcją za nielegalne przebywanie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, bez waż-

nej wizy lub innego ważnego dokumentu uprawniającego do wjazdu na to terytorium 

i pobytu na nim – jeżeli wiza lub inny dokument są lub były wymagane – jest wydanie 

decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu, na podstawie art. 302 UstCudz. 

Od momentu wstąpienia Polski do Unii Europejskiej, Rzeczpospolitą zaczął również 

obowiązywać układ Schengen – przepisy dotyczące kontroli na granicach zewnętrznych 

Unii Europejskiej oraz niektóre regulacje dotyczące wiz4. Brak wymaganych dokumen-

tów skutkuje odmową wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o czym stanowi 

art. 28 UstCudz. Decyzja o odmowie wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

                                                        
2 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/399 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie unij-

nego kodeksu zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen) – Dz. U. 
UE.L.2016.77.1. 

3 Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 18 października 2017 r., II OSK 669/17, LEX nr 
2406622. 

4 R. Rogala, Przedmowa do komentarza do art. 23. [w:] J. Chlebny (red.), Ustawa o cudzoziemcach. Ko-
mentarz, Warszawa 2015, s. 137, Nb. 3, pkt 3. 
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wydawana jest przez komendanta placówki Straży Granicznej i podlega natychmiasto-

wemu wykonaniu. Decyzja ta jest odnotowywana w dokumencie podróży obcokra-

jowca. 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 2017/850 z dnia 17 maja 2017 

roku wprowadziło ruch bezwizowy dla obywateli Ukrainy w strefie Schengen. Obywa-

tele Ukrainy mogą przebywać na jej obszarze do 90 dni w okresie 180-dniowym. Jed-

nakże, nie mogą oni skorzystać z ruchu bezwizowego dla celów wykonywania pracy 

w Polsce5. 

Zgodnie z orzecznictwem Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, Europejska 

Konwencja Praw Człowieka nie zawiera gwarancji możności wjazdu i zamieszkiwania 

cudzoziemcom w kraju, którego nie są obywatelem6. Pogląd wynikający z orzecznictwa 

ETPCz znajduje potwierdzenie również w wyrokach Naczelnego Sądu Administracyj-

nego oraz Sądu Najwyższego7. Zadaniem państwa przy tworzeniu procedur dotyczą-

cych legalizacji pobytu cudzoziemca w kraju jest stworzenie procedur w takim kształ-

cie, w którym możliwe będzie dla każdego przypadku zbadanie interesu indywidual-

nego oraz publicznego, a także określenie ich konsekwencji. Celem państwa przy 

nadawaniu zezwolenia na pobyt cudzoziemcom jest zapewnienie ochrony bezpieczeń-

stwa państwa i porządku publicznego za pomocą metody władczej, przysługującej ad-

ministracji publicznej8. Orzecznictwo sądów administracyjnych stanowi, że następuje 

aktualizacja obowiązku państwa do udzielenia cudzoziemcowi uprawnienia do przeby-

wania w Polsce, po spełnieniu przez cudzoziemca ustawowych warunków legalizacji 

pobytu9. 

2. REGULACJE UMOŻLIWIAJĄCE  
PODEJMOWANIE ORAZ WYKONYWANIE PRACY 
W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ PRZEZ OBYWATELI UKRAINY 

W zależności od przyczyny przyjazdu cudzoziemca do Polski, może on ubiegać się 

o odpowiedni rodzaj zezwolenia na pobyt czasowy. W doktrynie prawa administracyj-

nego podnosi się, że administracyjno-prawne ograniczenie wolności pracy nie może do-

prowadzić do pozbawiania możliwości zatrudnienia. Mimo to, możliwe jest nałożenie 

na cudzoziemców obowiązku uzyskania pozwolenia na pracę oraz zakazanie wykony-

wania przez cudzoziemców pewnych zawodów10. 

                                                        
 5 Ruch bezwizowy do strefy Schengen dla obywateli Ukrainy. Najczęściej zadawane pytania, http://www. 

luck.msz.gov.pl/pl/informacje_konsularne/sprawy_wizowe/ruch, [dostęp: 25.04.2018]. 
 6 Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z dnia 8 czerwca 2006 r. w sprawie Lupsa v. Rumunia, 

nr skargi 10337/04. 
 7 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 02 grudnia 1998 r., III RN 163/98, OSNP 1999/19/600. 
 8 M. Kumela-Romańska, Administracyjnoprawny status cudzoziemca w Polsce, Warszawa 2017, s. 193-194. 
 9 Ibidem, s. 193. 
10 Ibidem, s. 212-214. 

http://www.luck.msz.gov.pl/pl/informacje_konsularne/sprawy_wizowe/ruch
http://www.luck.msz.gov.pl/pl/informacje_konsularne/sprawy_wizowe/ruch
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Zgodnie z częścią ogólną przepisów dotyczących zezwoleń na pobyt czasowy, ze-

zwolenia udziela się na wniosek cudzoziemca, jeżeli spełnia wymogi określone ze 

względu na deklarowany cel pobytu, a okoliczności, które są podstawą ubiegania się 

o to zezwolenie, uzasadniają jego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez 

okres dłuższy niż 3 miesiąc. Zezwolenia udziela się na okres niezbędny do realizacji 

celu pobytu cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, nie dłuższy jednak 

niż 3 lata. Niespełnienie tych wymogów skutkuje odmową udzielenia zezwolenia na 

pobyt czasowy. Odmowa udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy ma charakter decyzji 

administracyjnej, która w tym wypadku będzie miała skutek obligatoryjny, czyli dojdzie 

do odmowy zezwolenia pomimo spełnienia wszystkich przesłanek pozytywnych11. Ze-

zwolenie na pobyt czasowy ma charakter konstytucyjny oraz związany – w razie speł-

nienia przesłanek określonych przez ustawodawcę organ nie może odmówić wydania 

zezwolenia na pobyt czasowy12. 

Dla celów pracy zarobkowej wydaje się zezwolenie na pobyt czasowy i pracę. Jest 

to najpopularniejszy rodzaj zezwolenia, którego udziela się obywatelom Ukrainy. Po-

siadanie tegoż zezwolenia nie powoduje zwolnienia od spełnienia wymogów dotyczą-

cych wykonywania zawodów albo działalności regulowanej. Zezwolenie to wydaje się, 

gdy celem cudzoziemca jest wykonywanie pracy na terytorium Rzeczypospolitej Pol-

skiej oraz gdy spełni on wszystkie warunki, które określa ustawa: 

– posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 

sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych lub potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

– posiadanie źródło stabilnego i regularnego dochodu wystarczającego na pokrycie 

kosztów utrzymania siebie i członków rodziny pozostających na jego utrzymaniu, 

– posiadanie przez cudzoziemca miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospo-

litej Polskiej, 

– podmiot powierzający cudzoziemcowi wykonywanie pracy nie ma możliwości za-

spokojenia potrzeb kadrowych na lokalnym rynku pracy – dalsze przepisy ustawy 

o cudzoziemcach określają odstępstwa od tej zasady, 

– wynagrodzenie, które jest wskazane przez podmiot powierzający wykonywanie 

pracy w załączniku do wniosku o udzielenie zezwolenia, nie jest niższe niż wyna-

grodzenie pracowników wykonujących w tym samym wymiarze czasu pracy pracę 

porównywalnego rodzaju lub na porównywalnym stanowisku, 

– wysokość miesięcznego wynagrodzenia cudzoziemca nie jest niższa niż wysokość 

minimalnego wynagrodzenia za pracę. 

                                                        
11 J. Chlebny, Komentarz do art. 100. [w:] J. Chlebny (red.), Ustawa o cudzoziemcach. Komentarz, War-

szawa 2015, s. 355, Nb. 1, pkt 1. 
12 Ibidem, s. 349, Nb. 2, pkt 2. 
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Zezwolenie na pobyt i pracę zwalnia z konieczności ubiegania się osobno o zezwo-

lenie na pobyt czasowy oraz o zezwolenie na pracę13. 

Wątpliwości może budzić sformułowanie „stabilnego i regularnego dochodu”. 

W orzecznictwie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie wskazano, że 

dla ustalenia dochodu należy zbadać dochód cudzoziemca ze wszystkich legalnych źró-

deł pochodzenia14. W innym swoim orzeczeniu WSA w Warszawie udziela dalszych 

wskazówek interpretacyjnych – przy ustaleniu stabilności i regularności dochodu należy 

uznać jego legalność, niezmienność w dłuższym czasie oraz powtarzalność15. Oszczęd-

ności bankowe nie stanowią źródła dochodu w rozumieniu przepisów ustawy o cudzo-

ziemcach, z powodu braku stałości dopływu środków finansowych16. Przy ustalaniu 

wysokości dochodów należy uwzględniać wszystkich członków rodziny cudzoziemca, 

pozostającego na jego utrzymaniu17. 

Jeżeli cudzoziemiec zachowa wymóg powiadomienia pisemnie wojewody, który 

udzielił zezwolenia na pobyt czasowy i pracę o utracie pracy w terminie 15 dni robo-

czych albo powiadomienie nie zostało doręczone wojewodzie z przyczyn niezależnych 

od cudzoziemca, to nie stosuje się przepisów umożliwiających cofnięcie zezwolenia na 

pobyt czasowy. Po otrzymaniu zezwolenia na pracę i pobyt, cudzoziemiec otrzymuje 

kartę pobytu, która potwierdza jego tożsamość oraz uprawnia go do wielokrotnego prze-

kraczania granicy bez konieczności uzyskania wizy. Karta pobytu jest wystawiana na 

okres równy okresowi udzielonego zezwolenia na pracę i pobyt. 

Innym rodzajem zezwolenia na pobyt czasowy, wydawanego cudzoziemcom, które 

jest używane przez obywateli Ukrainy jest zezwolenie na pobyt czasowy ze względu na 

pracę sezonową. Zezwolenia tegoż udziela się tylko w przypadku wykonywania przez 

cudzoziemca pracy określonej w art. 88 ust. 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytu-

cjach rynku pracy. Do pracy sezonowej dochodzi wówczas, gdy cudzoziemiec wyko-

nuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pracę w zakresie działalności określonych 

w przepisach rozporządzenia wydanego na podstawie art. 90 ust. 9 ustawy o promocji 

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, na podstawie umowy z podmiotem, którego 

siedziba lub miejsce zamieszkania albo oddział, zakład lub inna forma zorganizowanej 

działalności znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Tego rodzaju zezwo-

lenia udziela się na okres posiadanego przez cudzoziemca zezwolenia na pracę sezo-

nową lub przedłużenia zezwolenia na pracę sezonową, nie dłuższy niż 9 miesięcy od 

                                                        
13 E. Bielak-Jomaa, Zatrudnianie cudzoziemców, Warszawa 2015, s. 157. 
14 Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 25 stycznia 2012 r., V SA/Wa 

2256/11, LEX nr 1146179. 
15 Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 11 stycznia 2012 r., V SA/Wa 

2141/11, LEX nr 1139722. 
16 Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 12 grudnia 2012 r., SA/Wa 1020/13, 

CBOSA. 
17 P. Dąbrowski, Komentarz do art. 114. [w:] J. Chlebny (red.), Ustawa o cudzoziemcach. Komentarz, 

Warszawa 2015, s. 391, Nb. 3, pkt 3. 
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dnia pierwszego wjazdu, następującego w danym roku kalendarzowym. Cudzoziemiec 

musi spełnić także następujące warunki: 

– wjechać na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wizy w celu wyko-

nywania pracy sezonowej w okresie nieprzekraczającym 9 miesięcy w roku kalen-

darzowym albo w ramach ruchu bezwizowego, w związku z wnioskiem o wydanie 

zezwolenia na pracę sezonową wpisanym do ewidencji wniosków, 

– posiadać zezwolenie na pracę sezonową lub przedłużenie zezwolenia na pracę se-

zonową, ważne w okresie przekraczającym okres pobytu określony w wizie albo 

okres pobytu w ramach ruchu bezwizowego, 

– posiadać źródło stabilnego i regularnego dochodu wystarczającego na pokrycie 

kosztów utrzymania, 

– posiadać ubezpieczenie zdrowotne lub potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczy-

ciela kosztów leczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

– mieć zapewnione zakwaterowanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

Inną sytuacją, w której można udzielić takowego zezwolenia jest sytuacja, gdy oko-

liczności ubiegania się o to zezwolenie nie uzasadniają pobytu cudzoziemca na teryto-

rium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres dłuższy niż 3 miesiące. 

Nie każde zezwolenie na pobyt czasowy umożliwia cudzoziemcowi podjęcie pracy 

w Polsce. Wymagane jest wtedy uzyskanie zezwolenia na pracę. Postępowanie doty-

czące udzielenia zezwolenia na pracę reguluje ustawa o promocji zatrudnienia i insty-

tucjach rynku pracy. Między innymi cudzoziemiec musi uzyskać zezwolenie na pracę, 

jeżeli wykonuje ją na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie umowy z pod-

miotem, którego siedziba lub miejsce zamieszkania albo oddział, zakład lub inna forma 

zorganizowanej działalności znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

Wnioskodawcą w postępowaniu dotyczącym udzielenia zezwolenia na pracę nie jest 

sam cudzoziemiec, a podmiot powierzający cudzoziemcowi wykonywania pracy. Ze-

zwolenie na pracę wydaje wojewoda, jeżeli: 

– wysokość wynagrodzenia, która będzie określona w umowie z cudzoziemcem nie 

będzie niższa od wynagrodzenia pracowników wykonujących pracę porównywal-

nego rodzaju lub na porównywalnym stanowisku, 

– wysokość miesięcznego wynagrodzenia, wypłacana cudzoziemcowi, nie będzie 

niższa niż wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę, 

– podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi dołączył do wniosku 

o wydanie zezwolenia na pracę informację starosty właściwego ze względu na 

główne miejsce wykonywania pracy przez cudzoziemca o braku możliwości za-

spokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy w oparciu o rejestry bezrobotnych 

i poszukujących pracy lub o negatywnym wyniku rekrutacji organizowanej dla 

pracodawcy, sporządzoną z uwzględnieniem pierwszeństwa dostępu do rynku 

pracy dla obywateli polskich oraz cudzoziemców. 
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Zgodnie z art. 88d ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, uzy-

skanie zezwolenia na pracę nie zwalnia z określonych odrębnymi przepisami wymo-

gów, od spełnienia których uzależnione jest wykonywanie zawodów regulowanych lub 

działalności. Zgodnie z orzeczeniem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w War-

szawie, cudzoziemiec legalnie może wykonywać tylko pracę określoną w zezwoleniu – 

inna podejmowana przez cudzoziemca praca jest nielegalna18. Przepisy ustawy o pro-

mocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy przewidują także instytucję zezwolenia 

na pracę sezonową. 

Przepisy dotyczące udzielania zezwolenia na pobyt i pracę w Unii Europejskiej zo-

stały zharmonizowane poprzez dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 

2011/98/UE z dnia 13 grudnia 2011 roku. Dyrektywa ta nie ma zastosowania do pracy 

sezonowej. Przepisy dyrektywy nie ograniczają jej stosowania jedynie do takich cudzo-

ziemców spoza Unii Europejskiej, którzy byliby zatrudnieni w Rzeczypospolitej Pol-

skiej na umowę o pracę – wyrażenie „w celu wykonywania pracy” należy rozumieć 

w sposób potoczny rozumienia pracy jako „zajęcie, zatrudnienie jako źródło zarobku, 

posadę, zarobkowanie”19. Przedmiotowa dyrektywa nie wyłącza obowiązku uzyskania 

wymaganej prawem wizy przez cudzoziemca. Istotnym rozwiązaniem zawartym 

w tejże dyrektywie jest to, że nie zabrania ona państwom członkowskim Unii Europej-

skiej tworzenia limitów przyjmowania cudzoziemców spoza Unii Europejskiej. 

3. SYTUACJA OBYWATELI UKRAINY NA RYNKU PRACY W POLSCE 

Zgodnie z danymi pochodzącymi z ukraińskiej strony Głównego Urzędu Statystycz-

nego, liczba ludności w Ukrainie w 2015 roku wynosiła 44 033 874 osób20, co daje 

około 75 osób w przeliczeniu na 1 km2. Państwo to znajduje się zatem na 32 miejscu na 

świecie, pod względem gęstości zaludnienia, wyprzedzając w tym zestawieniu m.in. 

Kanadę czy też Polskę. W ostatnim czasie, jak powszechnie wiadomo, doszło do dużych 

migracji osób z terytorium Ukrainy do Polski. Do głównych przyczyn tego zjawiska 

można zaliczyć przede wszystkim konflikt w Donbasie czy też trudną sytuację ekono-

miczną tych osób21. Jeszcze kilka lat temu w Polsce mieliśmy do czynienia z deficytem 

pracowników, którzy byliby gotowi wykonywać ciężkie i nisko płatne prace. Kluczową 

kwestią dla rozpoczęcia rozważań wskazanych w temacie niniejszej pracy jest ustalenie 

ilości obywateli Ukrainy przebywających aktualnie w Polsce. Z raportu Narodowego 

Banku Polskiego z 2015 roku wynika, że w samym tylko 2015 roku złożono dwa razy 

więcej wniosków o pracę niż w roku 2014 i liczba ta wyniosła około 760 tys. Natomiast 

                                                        
18 Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 2 kwietnia 2009 r., II SA/Wa 

1677/08, LEX nr 562883. 
19 R. Szymczak (red.), Słownik języka polskiego PWN. Tom 2, Warszawa 1999, Wydawnictwo Naukowe 

PWN, s. 865. 
20 Ukraiński Główny Urząd Statystyczny, http://www.ukrstat.gov.ua, [dostęp 25.04.2018]. 
21 A. Łada, K. Bottger (red.), Zaangażowanie społeczne Ukraińców w Polsce i Niemczech, Warszawa 2016. 

http://www.ukrstat.gov.ua/
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tylko 50 tys. z nich zostało wydane22. Oficjalne dane dotyczące liczby Ukraińców prze-

bywających w Polsce różnią się w zależności od wskazywanych źródeł. 

Przypuszcza się, że dla wielu migrantów zarobkowych (w tym z Ukraińców) praca 

wciąż jest ważniejszym elementem niż status i wiążące się z tym procedury, dlatego 

wolą przebywać w kraju nielegalnie i przez to być postrzegani za atrakcyjniejszych pra-

cowników na rynku pracy23. Mentalność pracowników z Ukrainy utrzymuje ich w prze-

świadczeniu, że opłaca się przekroczyć granicę nielegalnie, tzn. bez wiedzy odpowied-

nich służb, a także przez to, że wielu z nich pracuje na czarno, bez posiadania odpo-

wiedniej umowy, wszystkie warunki pracy ustalając tylko w formie ustnej z przyszłym 

pracodawcą. Obywatele Ukrainy wielokrotnie pracują dłuższy czas pracy aniżeli 40 go-

dzin, które stanowią o średnio-tygodniowej normie pracy w Polsce24. Wielu pracodaw-

ców zapewnia także swoim pracownikom zakwaterowanie, więc nie ma oficjalnych da-

nych dotyczących tego, ile osób wynajmuje w Polsce mieszkania, a także z jak liczną 

rodziną mieszkają. 

Wszystkie te okoliczności składają się na to, iż trudno jest określić dokładnie ilość 

Ukraińców przebywających aktualnie na terytorium Polski. Jak wynika z szacunków 

resortu pracy, do końca 2017 roku udało się zarejestrować prawie 2 mln pracujących 

Ukraińców na terytorium Polski. Jeśli tempo migracji oraz wzrostu liczby ludności 

ukraińskiej na terytorium Rzeczypospolitej utrzyma się, można oszacować, że do końca 

2018 roku może sięgnąć liczby przekraczającej nawet 3 mln osób. Jeśli ludność Ukrainy 

wynosi około 44 milionów, to 3 mln jej obywateli pracujących w Polsce stanowi prawie 

7% całej ludności tego państwa. Nie wydaje się to dużą liczbą, jednakże w kontekście 

Polski, w której w 2017 roku mieszkało ponad 38 milionów obywateli, współczynnik 

ten rośnie już do 8%, a w kolejnych latach może jeszcze wzrosnąć. Większą część imi-

grantów stanowią mężczyźni (około 58%)25, dominują wśród nich osoby raczej młode 

(średnia około 32 lat). Wkrótce zatem może dojść do sytuacji, że co dziesiąta osoba 

spotykana w Polsce może mieć narodowość ukraińską. 

Wskazane dane warto odnieść do głównej lokalizacji, która będzie omawiana w ni-

niejszym opracowaniu, czyli popularnego Trójmiasta (Gdańska, Gdyni oraz Sopotu). 

Jak wynika z danych z Urzędu Statystycznego26, w połowie 2017 roku liczba ludności 

                                                        
22 I. Chmielewska, G. Dobroczek, J. Puzynkiewicz, Obywatele Ukrainy pracujący w Polsce – raport z ba-

dania. Badanie zrealizowane w 2015 r., Warszawa 2016, s. 6, https://www.nbp.pl/aktualnosci/wiado-
mosci_2016/20161212_obywatele_ukrainy_pracujacy_w_polsce_%E2%80%93_raport_z_badania.pdf, 
[dostęp: 25.04.2018]. 

23 D. Jurczak, Migracja legalna i nielegalna we współczesnej Polsce, http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/ele-
ment/bwmeta1.element.desklight-55aa202a-4cff-4524-a57b-c4a192b94, [dostęp: 25.04.2018].  

24 Art. 129 § 1 ustawy Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 roku (Dz. U. Nr 24, poz. 141). 
25 Ukraińcy pracują znacznie więcej niż Polacy. Wiemy, co robią i ile zarabiają, (artykuł z 19.04.2017), 

https://tvn24bis.pl/z-kraju,74/ukraincy-wybieraja-polske-wiemy-gdzie-pracuja-i-ile-zarabiaja,699037. 
html, [dostęp: 25.04.2018]. 

26 Główny Urząd Statystyczny, Wyniki badań bieżących, http://demografia.stat.gov.pl/bazademografia/Ta-
bles.aspx, [dostęp 25.04.2018]. 

https://www.nbp.pl/aktualnosci/wiadomosci_2016/20161212_obywatele_ukrainy_pracujacy_w_polsce_–_raport_z_badania.pdf
https://www.nbp.pl/aktualnosci/wiadomosci_2016/20161212_obywatele_ukrainy_pracujacy_w_polsce_–_raport_z_badania.pdf
https://tvn24bis.pl/z-kraju,74/ukraincy-wybieraja-polske-wiemy-gdzie-pracuja-i-ile-zarabiaja,699037.html
https://tvn24bis.pl/z-kraju,74/ukraincy-wybieraja-polske-wiemy-gdzie-pracuja-i-ile-zarabiaja,699037.html
http://demografia.stat.gov.pl/bazademografia/Tables.aspx
http://demografia.stat.gov.pl/bazademografia/Tables.aspx
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we wskazanych wyżej trzech miastach wynosiła łącznie 747 637 osób, co ze względu na 

ich łączną powierzchnię (czyli około 414,38 km2), daje duże zagęszczenie ludności, bo-

wiem aż 1804 osób na 1 km2. Rejony powiązane z Pomorzem oraz Gdańskiem wielo-

krotnie bywają miejscem, które często chętnie wybierają obywatele Ukrainy. Jeśli weź-

miemy pod uwagę deklaracje pracodawców o zatrudnieniu obcokrajowców w Trójmie-

ście w roku 2015 (15 312 osób) oraz w roku 2016 (42 380 osób) można w prosty sposób 

zauważyć, że mamy do czynienia ze wzrostem rzędu 177% w skali roku27 (por. rys. 1). 

 

Rys. 1. Deklaracje pracodawców o zatrudnieniu obcokrajowców w Trójmieście 
Źródło: 42 tys. nowych pracowników ze Wschodu w Trójmieście, https://praca.trojmiasto.pl/42-tys-nowych-
pracownikow-ze-wschodu-w-Trojmiescie-n109054.html, Trójmiasto.pl, [dostęp: 25.04.2018]. 

Jak wynika z dalszych wykresów oraz danych, przytłaczającą większość stanowią 

wśród nich obywatele ukraińscy, bo aż 92%. W roku 2016, w Gdańskim Urzędzie Pracy 

(GUP) zarejestrowano prawie 30 tysięcy oświadczeń pracodawców o zatrudnieniu cu-

dzoziemców z Ukrainy28. Mają oni zdecydowaną przewagę liczebną nad innymi obco-

krajowcami, którzy byli rejestrowani w GUP we wskazanym okresie, bowiem Białoru-

sinów było 1808, Rosjan 309, a obywateli Mołdawii tylko 212. Co ciekawe, strona in-

ternetowa GUP zawiera także możliwość zmiany języka polskiego na język angielski 

(współcześnie najbardziej popularny w Europie), a także na język ukraiński. Warto 

wspomnieć jednakże, że dane te dotyczą tylko samego Gdańska, a kolejni pracownicy 

z Ukrainy starają się o zatrudnienie także w Sopocie czy też Gdyni. Dokładne dane 

                                                        
27 A. Śladowska, 42 tys. nowych pracowników ze Wschodu w Trójmieście, (artykuł z 16.01.2017), https:// praca. 

trojmiasto.pl/42-tys-nowych-pracownikow-ze-wschodu-w-Trojmiescie-n109054.html, [dostęp: 25.04.2018]. 
28 Gdański Urząd Pracy, https://www.gup.gdansk.pl, [dostęp 25.04.2018]. 

https://praca.trojmiasto.pl/42-tys-nowych-pracownikow-ze-wschodu-w-Trojmiescie-n109054.html
https://praca.trojmiasto.pl/42-tys-nowych-pracownikow-ze-wschodu-w-Trojmiescie-n109054.html
https://praca.trojmiasto.pl/42-tys-nowych-pracownikow-ze-wschodu-w-Trojmiescie-n109054.html
https://praca.trojmiasto.pl/42-tys-nowych-pracownikow-ze-wschodu-w-Trojmiescie-n109054.html
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mogą zostać ujawnione na przełomie 2018 i 2019 roku, gdyż GUP, Pracodawcy Pomo-

rza oraz Grupa Progres, jak wynika z informacji zamieszczonej na stronie internetowej 

ostatniego z tych podmiotów29, zaczęli realizację wspólnego projektu na Ukrainie, któ-

rego celem będzie zbadanie zjawiska migracji Ukraińców do Polski, określenie ilości 

osób pracujących na terytorium nie tylko Trójmiasta, ale i całej Polski, a także zbadanie 

przyczyn zaistniałego stanu rzeczy oraz jego wpływu na rynek pracy w Polsce. 

Według Urzędu ds. Cudzoziemców, w sierpniu 2016 roku liczba wszystkich cudzo-

ziemców w Polsce z prawem do pobytu wynosiła ponad 234 tysiące, z czego liczba 

obywateli Ukrainy wynosiła ponad 84 tysiące30. W ciągu ostatnich lat, liczby te znacz-

nie wzrosły. Zgodnie z innymi statystykami Urzędu, na terenie Trójmiasta przebywa 

już ponad 50 tys. Ukraińców. Oprócz kwestii zawodowych, wielu młodych obywateli 

Ukrainy przyjeżdża także do Polski w celach edukacyjnych, głównie na studia. Mogą 

oni także liczyć na kolejne stypendia czy dofinansowania naukowe, których często bra-

kuje w trakcie edukacji na Ukrainie. Jeśli na początku 2018 roku w Trójmieście miesz-

kało około 748 000 osób, to sami obywatele Ukrainy stanowili wśród nich prawie 7%. 

Liczba obywateli ukraińskich w Trójmieście zbliżona jest zatem do średniej występu-

jącej na terytorium całej Polski. Oprócz Trójmiasta, obywatele Ukrainy często decydują 

się także na podjęcie pracy w miastach takich jak Warszawa czy też Wrocław, głównie 

ze względów finansowych. 

4. ZAROBKI UKRAIŃCÓW 
ORAZ NAJCZĘŚCIEJ WYBIERANE PRZEZ NICH BRANŻE31 

Duże znaczenie dla realizacji badań zawartych w niniejszej pracy ma także wzięcie 

pod uwagę danych dotyczących zarobków obywateli Ukrainy w całej Polsce, ale rów-

nież w Trójmieście, a także wskazanie branży, które wybierają. Niejednokrotnie bo-

wiem podejmowane przez nich prace, ich doświadczenie oraz specjalizacja w danej 

dziedzinie może mieć znaczny wpływ na otrzymywane wynagrodzenie czy możliwość 

awansu i dłuższego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej. 

Jak wynika ze wcześniej już wskazanego raportu Narodowego Banku Polskiego, 

w 2015 roku obywatele Ukrainy przeciętnie netto zarabiali około 2,1 tysiąca złotych 

miesięcznie. Warto jednak wspomnieć, że także ich wymiar pracy jest większy – pra-

cują bowiem średnio przez aż 54 godziny w tygodniu. W prostym przeliczeniu daje to 

                                                        
29 Będziemy badać migracje Ukraińców i promować Pomorze, (artykuł z 26.03.2017), https://grupapro-

gres.pl/bedziemy-badac-migracje-ukraincow-i-promowac-pomorze, [dostęp: 25.04.2018]. 
30 Urząd ds. Cudzoziemców, Ponad 234 tys. cudzoziemców z prawem pobytu w Polsce, (artykuł z 10.08. 

2016), https://udsc.gov.pl/ponad-234-tys-cudzoziemcow-z-prawem-pobytu-w-polsce, [dostęp: 25.04. 
2018]. 

31 Gospodarka narodowa jako złożony podmiot państwa został podzielony na sektory, działy, gałęzie 
i branże, za: A. Budnikowski, Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze, Polskie Wydawnictwo Ekono-
miczne, Warszawa, 2006, s. 7.  

https://grupaprogres.pl/bedziemy-badac-migracje-ukraincow-i-promowac-pomorze/
https://grupaprogres.pl/bedziemy-badac-migracje-ukraincow-i-promowac-pomorze/
https://mfiles.pl/pl/index.php/Branża
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około 9 złotych 70 groszy netto za godzinę pracy, czyli oscyluje w granicach najniższej 

średniej krajowej. Większość obywateli Ukrainy zgadza się pracować na terytorium 

Polski za stawki dużo niższe aniżeli minimalne obowiązujące wynagrodzenie, przez 

dłuższą ilość godzin i często bez znajomości polskiego języka, który wielokrotnie byłby 

przydatny w danej pracy. Pracodawcy często przyjmują tego typu pracowników „na 

czarno”, nie zapewniają odpowiednich umów pisemnych (o pracę czy też nawet umów 

cywilnoprawnych32 – o dzieło czy też na zlecenie). Generuje to bowiem mniejsze koszta 

w ich przedsiębiorstwach. Nie dość, że płacą mniej swoim pracownikom bezpośrednio, 

to zaoszczędzają nie płacąc składek emerytalnych czy ubezpieczeniowych. Wielokrot-

nie obywatele Ukrainy zatrudniani są na stanowiskach, które ze względu na niskie za-

robki nie są preferowane przez Polaków. Wysokość wynagrodzenia zależy także od 

branży, która wybierana jest przez danego pracownika. Co ciekawe, jak wynika z ra-

portu OTTO Work Force Polska, aż 90% obywateli Ukrainy jest zadowolonych ze swo-

ich zarobków i procent ten stale rośnie na przestrzeni ostatnich lat33. 

Istotne będzie także wskazanie na określone branże, w których najczęściej zatrud-

niani są obywatele Ukrainy. Na najwyższe wynagrodzenie Ukraińcy mogą liczyć w sek-

torach usług remontowo-budowlanych (średnio 2729 zł miesięcznie), a także w prze-

myśle (średnio 2183 zł miesięcznie). Mniejsze zarobki związane są z handlem hurto-

wym i detalicznym (2000 zł), rolnictwem i ogrodnictwem (1992 zł), czy też usługami 

dla gospodarstw domowych (1826 zł)34. Mimo to, zatrudnienie dla obywateli Ukrainy 

znajduje się przede wszystkim w sektorze gospodarstw domowych i budownictwie, czę-

sto także w usługach hotelarskich czy też gastronomicznych. Wielokrotnie słyszy się 

o sytuacjach związanych np. z siecią restauracji McDonald, która często zatrudnia pra-

cowników tego typu. 

 

Rys. 2. Podział zatrudnienia obywateli Ukrainy w Polsce 
Źródło: Raport NBP, Obywatele Ukrainy pracujący w Polsce – raport z badania, 2015 [dostęp: 25.04.2018]. 

                                                        
32 Funkcjonujących na podstawie ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku (Dz. U. Nr 16, poz. 93). 
33 Raport: Opinia pracowników z Ukrainy na temat pracy w Polsce 2017, https://www.ottoworkforce.pl/wp-

content/uploads/2017/04/Raport-OTTO-Work-Force-Opinia-pracownik%C3%B3w-z-Ukrainy-na-temat-
pracy-w-Polsce-2017-2.pdf, [dostęp 25.04.2018]. 

34 Ukraińcy pracują znacznie więcej niż Polacy…, op. cit. 

https://www.ottoworkforce.pl/wp-content/uploads/2017/04/Raport-OTTO-Work-Force-Opinia-pracowników-z-Ukrainy-na-temat-pracy-w-Polsce-2017-2.pdf
https://www.ottoworkforce.pl/wp-content/uploads/2017/04/Raport-OTTO-Work-Force-Opinia-pracowników-z-Ukrainy-na-temat-pracy-w-Polsce-2017-2.pdf
https://www.ottoworkforce.pl/wp-content/uploads/2017/04/Raport-OTTO-Work-Force-Opinia-pracowników-z-Ukrainy-na-temat-pracy-w-Polsce-2017-2.pdf
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Jeśli chodzi o strukturę zatrudnienia ze względu na rodzaj wykonywanego zawodu, 

prawie połowę przypadków stanowi praca dorywcza, która trwa od kilku do maksymal-

nie kilkunastu miesięcy. Mimo tego, duży procent (ponad 45%) stanowi także praca 

stała, która pozwala na generowanie jednolitego, pewnego dochodu. Tylko 5% obywateli 

ukraińskich w Polsce pozostaje bez pracy, ale jej szuka, natomiast 1,2% pozostaje bez 

pracy i przyznaje, że nie poszukuje kolejnej. Zaledwie około 0,3% Ukraińców prowadzi 

natomiast na terytorium Rzeczypospolitej własną działalność gospodarczą (por. rys. 2). 

Gdy kryteria te dotyczą obszaru Trójmiasta, sytuacja wygląda dosyć podobnie. Ze 

względu na specyfikę lokalizacji, większa ilość zatrudnienia związana jest jednak z pracą 

w sektorach powiązanych z portami morskimi czy też budową statków35. Duży procent 

Ukraińców zajmuje się również pracą w branży budowlanej oraz w handlu i gastronomii. 

Większość imigrantów z Ukrainy w Trójmieście, podobnie jak w całej Polsce, stanowią 

młodzi mężczyźni, których migracja spowodowana była przede wszystkim względami 

finansowymi. W wielu przypadkach to właśnie Trójmiasto staje się miejscem, do którego 

udają się obywatele Ukrainy, ze względu na wyższe zarobki, które są domeną dużych 

miast. Podobnie sytuacja ta kształtuje się np. we Wrocławiu, gdzie także można spotkać 

się z dużym odsetkiem pracujących obywateli Ukrainy. Zgodnie z danymi z Urzędu Sta-

tystycznego w Gdańsku z 2015 roku, w mieście tym 3381 obcokrajowców wykonywało 

tzw. proste prace, w roku 2016 liczba ta wzrosła do 16 873 osób. Duże zainteresowanie 

pracą związane jest także z robotnikami przemysłowymi i rzemieślnikami (11 320 osób 

w 2016 roku), czy tez operatorami i monterami maszyn oraz urządzeń (1513 obcokrajow-

ców)36. Na terytorium Trójmiasta organizowane są także częste bezpłatne spotkania in-

formacyjne czy też konferencje dotyczące zatrudniania cudzoziemców37, ze względu na 

zmianę przepisów prawnych w styczniu 2018 roku38. 

W tym miejscu niniejszej pracy wskazane jest przedstawienie w zwięzły sposób tego 

jak wpływa migracja obywateli Ukrainy na lokalne społeczności oraz sytuację na rynku 

pracy w Polsce oraz samym Trójmieście. Jak już wcześniej wskazano, zatrudnianie oby-

wateli Ukrainy może prowadzić do tego, że przedsiębiorcy oferujący im pracę, generują 

większe zyski ze swojej działalności, gdyż mniej wydają na wynagrodzenia czy składki. 

Z drugiej strony, trudno nie zwrócić uwagi na inne skutki, które wynikają z niniejszej 

sytuacji. 

                                                        
35 Ukraińcy w Polsce – raport. Jak wygląda ich sytuacja na rynku pracy?, (artykuł z 19.04.2017), 

https://wiadomosci.onet.pl/tylko-w-onecie/ukraincy-w-polsce-raport-jak-wyglada-ich-sytuacja-na-rynku- 
pracy/x754s3x, [dostęp: 25.04.2018]. 

36 Urząd Statystyczny w Gdańsku, https://gdansk.stat.gov.pl, [dostęp 25.04.2018]. 
37 Wojewódzki Urzędu Pracy w Gdańsku, Zatrudnianie cudzoziemców bez tajemnic, (artykuł z 29.11. 

2017), http://www.wup.gdansk.pl/artykul/zatrudnianie-cudzoziemcow-bez-tajemnic.html, [dostęp: 25.04. 
2018]. 

38 Nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004 roku 
(Dz. U. Nr 99, poz. 1001) – dotycząca przede wszystkim zezwoleń na pracę sezonową oraz zmian w za-
kresie możliwości powierzenia pracy na podstawie oświadczeń składanych w powiatowych urzędach 
pracy. 

https://wiadomosci.onet.pl/tylko-w-onecie/ukraincy-w-polsce-raport-jak-wyglada-ich-sytuacja-na-rynku-pracy/x754s3x
https://wiadomosci.onet.pl/tylko-w-onecie/ukraincy-w-polsce-raport-jak-wyglada-ich-sytuacja-na-rynku-pracy/x754s3x
http://www.wup.gdansk.pl/artykul/zatrudnianie-cudzoziemcow-bez-tajemnic.html
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Rys. 3. Rodzaj pracy wykonywanej pracy przez Ukraińców w Polsce 
Źródło: Raport NBP, Obywatele Ukrainy pracujący w Polsce – raport z badania 2015 [dostęp: 25.04.2018]. 

Przede wszystkim, w wielu przypadkach może dochodzić do sytuacji, w której przy 

wyborze zatrudnienia obywatela Polski oraz Ukrainy, pracodawca zdecyduje się na wy-

bór tego drugiego, ze względu na mniejsze oczekiwane wynagrodzenie. Może to mieć 

swój negatywny wpływ na rynek pracy, gdyż przez coraz niższe oczekiwania pracow-

ników – pracodawcy mogą pozwolić sobie na niższe pensje i ogólne obniżenie propo-

nowanych zarobków w danej branży. Może to spowodować zatem spowolnienie wzro-

stu płac w określonych zawodach. Mimo tego, w wielu artykułach oraz opracowaniach 

uznaje się, że tego typu napływ siły roboczej w postaci obywateli Ukrainy był potrzebny 

Polsce dla rozwoju gospodarki. Co więcej, niektóre firmy jak wspomniana wcześniej 

Grupa Progres z Gdańska chce zatrudniać także innych obcokrajowców, z Węgier, 

Czech czy Słowacji39. Gdyby bowiem tego typu migracje nie były potrzebne na naszym 

rynku, to liczba osób z ukraińskim obywatelstwem nie zwiększałaby się stale na teryto-

rium Rzeczypospolitej. Wiele osób, jak np. Aleksander Łaszek z Forum Obywatel-

skiego Rozwoju, twierdzi, że taki napływ ma nawet zbawienny skutek na rynek w Rze-

czypospolitej, głównie ze względu na to, że Polska potrzebuje kolejnych tego typu pra-

cowników oraz, że nasze państwo w dość szybkim tempie staje się starzejącym 

społeczeństwem40. Istotnym aspektem jest także to, że w wielu przypadkach pieniądze, 

które są zarabiane przez obywateli ukraińskich – nie są tylko wywożone czy przesyłane 

na terytorium Ukrainy, ale często wydawane na terytorium Polski – na zakup odzieży, 

obuwia, jedzenia czy innych artykułów codziennego użytku, co napędza gospodarkę. 

Z drugiej strony, korzyści finansowe z tej sytuacji na pewno odczuwają obywatele 

Ukrainy, którzy w wielu przypadkach nie mogą liczyć w swojej ojczyźnie na zarobki 

podobnego rzędu jak w Polsce. Za istotny można uznać także tutaj aspekt kulturowy – 

                                                        
39 R. Kiewlicz, Ukraina to za mało. Po pracowników sięgniemy do Indonezji i Nepalu, (artykuł z 25.05. 

2017), https://biznes.trojmiasto.pl/Ukraina-to-za-malo-Po-pracownikow-siegniemy-do-Indonezji-i-Nepalu- 
n113122.html, [dostęp 25.04.2018]. 

40 Ukraińcy w Polsce. Czy ich napływ jest dla naszego kraju korzystny?, (artykuł z 3.12.2016), http://www. 
ideologia.pl/ukraincy-w-polsce, [dostęp: 25.04.2018]. 

https://biznes.trojmiasto.pl/Ukraina-to-za-malo-Po-pracownikow-siegniemy-do-Indonezji-i-Nepalu-n113122.html
https://biznes.trojmiasto.pl/Ukraina-to-za-malo-Po-pracownikow-siegniemy-do-Indonezji-i-Nepalu-n113122.html
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czyli kwestię mieszania się kultur czy wpływu jednej kultury na drugą i odwrotnie. Po-

mimo bliskiego położenia geograficznego, Polska i Ukraina posiadają bowiem inne tra-

dycje i obyczaje. Można także zastanowić się nad wpływem tego typu sytuacji na coraz 

częstsze zatrudnianie osób „na czarno” – bez odpowiedniej umowy. Warto zauważyć, 

że tego typu zatrudnienie wiąże się niejednokrotnie z obchodzeniem przepisów praw-

nych obowiązujących w Polsce oraz rozwojem tzw. „szarej strefy”. Jeśli chodzi o ten 

aspekt warto byłoby wprowadzić częstsze oraz szersze kontrole dotyczące pracodaw-

ców, którzy powinni zapewnić także obywatelom Ukrainy odpowiednie warunki pracy. 

Jeśli chodzi o sytuację na rynku pracy w Trójmieście – wygląda ona podobnie jak 

w przypadku całej Polski, tj. podobne są przyczyny oraz skutki migracji Ukraińców. Jak 

już wcześniej wykazano, różnice stanowią przede wszystkim branże, z którymi zwią-

zane jest zatrudnianie cudzoziemców, np. praca w porcie przy budowie statków. Jak 

można wyczytać w artykułach lokalnych wydawnictw, wielokrotnie problemy stanowią 

między innymi aktualne badania lekarskie obywateli Ukrainy, czy też bariery językowe, 

o czym piszą do wydawnictw nawet sami czytelnicy z prośbą o interwencję czy nagło-

śnienie sprawy41. Zwiększa się także ilość osób zamieszkujących Trójmiasto, ale ze 

względu na napływ obywateli Ukrainy, wiele osób decyduje się także na opuszczenie 

np. Gdańska czy Sopotu ze względu na brak możliwości znalezienia pracy. Częstymi 

przypadkami zatrudnienia na terenie Trójmiasta są także osoby narodowości ukraińskiej 

pracujące jako kierowcy w popularnej aplikacji Uber, choć w najbliższym czasie może 

się to zmienić przez tzw. lex Uber, czyli nowelizację ustawy o transporcie drogowym42. 

Wadą w wybieraniu Trójmiasta jako nowej lokalizacji zamieszkania dla obywateli 

Ukrainy bywają wysokie ceny utrzymania – przede wszystkim koszta związane z wy-

najmem mieszkania i opłatami za media. Po krótkim rozeznaniu miejscowego rynku 

można dojść do wniosku, że czynsz dwupokojowego mieszkania na obrzeżach miasta 

może wynosić nawet ponad 1600 złotych. Może być to zatem czynnikiem odstraszają-

cym, mimo to jednak obywatele Ukrainy często wybierają np. Gdynię na nowe miejsce 

swojego zamieszkania oraz pracy, która w rankingach zawsze znajduje się w gronie 

najlepszych Polskich miast do zamieszkania43. 

ZAKOŃCZENIE 

Imigranci pełnią coraz ważniejszą rolę w funkcjonowaniu gospodarek państw człon-

kowskich Unii Europejskiej. W związku z napływem taniej siły roboczej z terenów Eu-

ropy Wschodniej, możliwe jest zapełnienie etatów w pracach niskopłatnych, wymaga-

jących niskich kwalifikacji, których nie chcą wykonywać obywatele danych państw. 

                                                        
41 Czytelnik: W tym sklepie nikt nie rozumie po polsku, (artykuł z 28.09.2017), https://www.trojmiasto.pl/wia-

domosci/Czytelnik-W-tym-sklepie-nikt-nie-rozumie-po-polsku-n116875.html, [dostęp: 25.04.2018]. 
42 Ustawa o transporcie drogowym z dnia 6 września 2001 roku (Dz. U. Nr 125, poz. 1371). 
43 W Gdyni żyje się najlepiej. Blisko 90% zadowolonych mieszkańców, (artykuł z 5.12.2015), http:// 

mlodagdynia.pl/czytaj/co-sie-dzieje/11634, [dostęp: 25.04.2018]. 

https://www.trojmiasto.pl/wiadomosci/Czytelnik-W-tym-sklepie-nikt-nie-rozumie-po-polsku-n116875.html
https://www.trojmiasto.pl/wiadomosci/Czytelnik-W-tym-sklepie-nikt-nie-rozumie-po-polsku-n116875.html
http://mlodagdynia.pl/czytaj/co-sie-dzieje/11634
http://mlodagdynia.pl/czytaj/co-sie-dzieje/11634
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Ponadto, kolejnym problemem gospodarek europejskich, który dotyka także Polskę jest 

niż demograficzny, powodujący obniżenie się liczby osób gotowych do podjęcia pracy. 

Możliwość zaspokojenia pozostałych miejsc pracy w krótkim odstępie czasu jest moż-

liwa tylko poprzez sprowadzanie imigrantów. 

Wątpliwości budzi sytuacja, kiedy cel pobytu cudzoziemca posiadającego zezwole-

nie na pobyt i pracę przekracza 3 lata. Wartym rozważenia byłoby wydłużenie okresu 

trwania zezwolenia na pobyt i pracę, gdyż umożliwiłoby to uzyskanie Ukraińcom więk-

szej pewności ich sytuacji prawnej podczas pracy w Polsce. Osoby narodowości ukra-

ińskiej, które chciałyby zostać na stałe w Polsce w celu prowadzenia lepszego życia niż 

na Ukrainie mogłyby dzięki temu rzeczywiście żyć w stanie pewności pozostania w na-

szym kraju. 

Polski rząd mógłby także podjąć starania, mające na celu doprowadzenie do zmian 

w rozporządzeniu unijnym 2017/850, aby obywatele Ukrainy mogli podróżować bez-

wizowo do Polski także w celach podejmowania pracy. Dzięki temu do Polski mogłoby 

przybyć więcej Ukraińców i zasilić polski rynek pracy, który zmaga się z brakiem chęt-

nych osób do podejmowania najniżej płatnych prac. Obywatele Ukrainy decydują się 

na podejmowanie takich prac, gdyż mogą zarobić w Polsce znacznie więcej pieniędzy 

niż na Ukrainie. 
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Taking up a job by citizens of Ukraine in Poland with particular reference to Tricity 

Abstract 

The subject of this study is to outline the situation of Ukrainian citizens emigrating to Poland in 
order to take up employment in the Republic of Poland. Social changes observed in recent years 
have influenced the application of law in its many areas, including Abolition of visa requirements 
for Ukrainian citizens by EU countries (for stays up to 90 days, provided that they have a biome-
tric passport), which took place on June 11, 2017. The ease of taking up employment by the 
citizens of other countries during the European Union caused economic migrations of the popu-
lation in order to take up employment. Admitting and introducing a significant number of forei-
gners to the labor market requires thorough legislative and mental preparation as well as a good 
organization of the process of assimilation of immigrants. In order for these processes to run 
more efficiently, it is necessary for experts to analyze the rules and procedures for issuing work 
permits to foreign nationals, including Ukrainian citizens, and also consider the principles and 
previous efficiency of procedures to support Ukrainians in adapting to Polish society. The admi-
nistrative status of a citizen of Ukraine wishing to participate fully and actively in the life of Polish 
society is extensive and has been regulated in many legal acts, both the Act of 12 December 
2013 on foreigners and Regulation 2016/399 of the European Parliament and the Council of the 
European Union of 09 March 2016 allow us to hope that from the Polish perspective we will be 
able to create favorable conditions for the majority of Poles to live and work in Poland in the 
coming years, but we can only achieve this if it is more common in Polish society to know that 
newcomers from behind the eastern border, most often they undertake heavy physical work 
and fill their vacancies in low-skilled positions, which are increasingly avoided by Poles. With 
reference to the problem raised at work, it seems that the measure of the attractiveness of the 
Polish labor market for Ukrainian citizens will be a skillful perception of changes taking place in 
the identity of immigrants, ways of maintaining their ties with the country and Ukrainian culture, 
as well as the process of their entering into Polish society and responding to the changes taking 
place in it. 

Key words: labor market in Poland, economic emigrants, Tricity, case study 
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Streszczenie 

„Ukrainizacja” Uniwersytetu Opolskiego jest nieodzownym procesem we współczesnym syste-
mie edukacyjnym stojącym u progu internacjonalizacji szkolnictwa wyższego w Polsce. Działania 
promocyjne oraz utworzenie na UO Centrum Partnerstwa Wschodniego przyczyniły się do tego, 
że UO jest jedną z częściej wybieranych placówek edukacyjnych w kraju. W artykule przedsta-
wiono wyniki ankiety, w której pytano polskich studentów, jak postrzegają studentów z Ukrainy . 

Słowa kluczowe: „ukrainizacja”, student, uniwersytet, Ukraina, Polska, praca, nauka 

WSTĘP 

Obecnie coraz częściej zwraca się uwagę na fakt, że „proces umiędzynarodowienia 

uczelni jest jednym z kluczowych wyzwań stojących przed polskim szkolnictwem wyż-

szym. Umiędzynarodowienie to nie tylko podejmowanie studiów przez studentów za-

granicznych w Polsce, ale również długo- i krótkoterminowe zatrudnianie kadry nauko-

wej z zagranicy czy uczestnictwo polskich naukowców w międzynarodowych progra-

mach edukacyjnych i badawczych. Celem umiędzynarodowienia polskich uczelni jest 

doprowadzenie do zwiększenia liczby studentów i naukowców zagranicznych na na-

szych uczelniach, rozszerzenia udziału Polski w międzynarodowych projektach badaw-

czych, pozyskiwania międzynarodowych akredytacji oraz stworzenia odpowiedniego 

zaplecza dydaktycznego”1. 

Innymi słowy internacjonalizacja szkolnictwa wyższego to proces integrowania wy-

miaru międzynarodowego, międzykulturowego i globalnego w cel, funkcje i sposób 

                                                        
1 Internacjonalizacja Szkolnictwa Wyższego, http://jakoscksztalcenia.sggw.pl/?p=784, [dostęp: 29.05. 

2018]. 

http://jakoscksztalcenia.sggw.pl/?p=784
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działania instytucji szkolnictwa wyższego. W praktyce proces ten przyjmuje postać bu-

dowania strategii na poziomie państwa, władz samorządowych i poszczególnych insty-

tucji, aktywnej polityki pozyskiwania studentów zagranicznych, zagranicznego marke-

tingu uczelnianego, tworzenia międzynarodowych ścieżek studiów, integrowania treści 

globalnych i międzykulturowych w programy nauczania, dostosowywania infrastruk-

tury uczelni do potrzeb działania, tworzenia i wdrażania programów wspierających mo-

bilność studencką2. 

Trzeba powiedzieć, że to globalizacja wpłynęła na internacjonalizację uczelni wyż-

szych, zarówno w sposób pozytywny, jak i negatywny i te dwa procesy, choć funda-

mentalnie różne, są ze sobą blisko powiązane. Na przykład zasada konkurencyjności 

i komercjalizacji, często kojarzona z globalizacją, miała wielki wpływ na rozwój edu-

kacji transgranicznej. Z kolei wzrost edukacji transgranicznej i zawarcie jej w bilateral-

nych i regionalnych umowach handlowych wzmocniło globalizację3. 

Jak czytamy w broszurze informacyjnej organizacji Study in Poland, „prawdziwym 

wyzwaniem dla uczelni i podmiotów aktywnych na polu polskiej internacjonalizacji 

(także władz centralnych) będzie zadbanie o to, aby do Polski przyjeżdżali «wysokoga-

tunkowi» studenci […], a nasz kraj stał się docelowym miejscem aspiracji edukacyj-

nych tych najlepszych”4. 

1. UNIWERSYTET OPOLSKI I STUDENCI Z UKRAINY 

Należy zwrócić uwagę, że ostatnimi czasy określeniem coraz częściej używanym 

w życiu publicznym oraz mediach jest „ukrainizacja polskich uczelni”. Ukraińcy są fak-

tycznie najliczniejszą grupą narodowościową wśród zagranicznych studentów w Polsce. 

Według danych z 2017 roku ich ogólna liczba na polskich uczelniach wynosi 35 084 

osoby, co stanowi 53,5% ogólnej liczby studentów zagranicznych Jest to ponad trzy-

krotny wzrost w porównaniu z rokiem 2013, gdy liczba ta wynosiła niecałe 10 tysięcy. 

Liczba ukraińskich studentów na polskich uczelniach wykazuje stałą tendencję wzro-

stową5, co wiąże się m.in. ze spadkiem ogólnej liczby studentów w wyniku niżu demo-

graficznego. Dla wielu polskich uczelni, w szczególności niepublicznych, przyjmowa-

nie studentów z Ukrainy stanowi jedyny sposób pozwalający na utrzymanie kierunków 

studiów zagrożonych zamknięciem z powodu zbyt małej liczby kandydatów. 

                                                        
2 Por. System szkolnictwa wyższego: Prawo i reformy. #Strategie Gowina: internacjonalizacja na uczel-

niach, https://www.uczelnie.net/system-prawo-i-reformy/5593-strategiagowina-internacjonalizacja-na-uczel 

niach, [dostęp: 11.05.2018]. 
3 Por. Pięć prawd na temat internacjonalizacji, http://www.studyinpoland.pl/konsorcjum/index.php? 

option=com_content&view=article&id=2071:pi-prawd-na-temat-internacjonalizacji&catid=161:77-
newsletter-2012&Itemid=100143, [dostęp: 29.05.2018]. 

4 „Ukrainizacja” polskich uczelni 2013, http://www.studyinpoland.pl/konsorcjum/images/stories/96_ 
2014_newsletter/raport.pdf, [dostęp: 11.05.2018]. 

5 Por. Ukraińscy studenci w Polsce – uwarunkowania, http://eastiseasy.pl/kategoria/komunikaty/spoleczen-
stwo, [dostęp: 20.06.2018]. 

https://www.uczelnie.net/system-prawo-i-reformy/5593-strategiagowina-internacjonalizacja-na-uczelniach
https://www.uczelnie.net/system-prawo-i-reformy/5593-strategiagowina-internacjonalizacja-na-uczelniach
http://www.studyinpoland.pl/konsorcjum/index.php?option=com_content&view=article&id=2071:pi-prawd-na-temat-internacjonalizacji&catid=161:77-newsletter-2012&Itemid=100143
http://www.studyinpoland.pl/konsorcjum/index.php?option=com_content&view=article&id=2071:pi-prawd-na-temat-internacjonalizacji&catid=161:77-newsletter-2012&Itemid=100143
http://www.studyinpoland.pl/konsorcjum/index.php?option=com_content&view=article&id=2071:pi-prawd-na-temat-internacjonalizacji&catid=161:77-newsletter-2012&Itemid=100143
http://www.studyinpoland.pl/konsorcjum/images/stories/96_2014_newsletter/raport.pdf
http://www.studyinpoland.pl/konsorcjum/images/stories/96_2014_newsletter/raport.pdf
http://eastiseasy.pl/kategoria/komunikaty/spoleczenstwo,
http://eastiseasy.pl/kategoria/komunikaty/spoleczenstwo,
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Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, aby zachęcić uczelnie akademickie do 

promocji na arenie międzynarodowej i do wprowadzania nowych obcojęzycznych pro-

gramów kształcenia, od stycznia 2017 roku zmieniło sposób naliczania dotacji dla szkół 

wyższych. W tzw. składniku umiędzynarodowienia student i doktorant niebędący pol-

skim obywatelem, a odbywający pełen cykl kształcenia, liczy się potrójnie6. 

Najbardziej aktywną organizacją, która zajmuje się promowaniem szkół wyższych 

podczas różnych targów i konferencji, jest Study in Poland. Spotkania informacyjne 

najczęściej odbywają się w miastach takich jak: Lwów, Kijów, Charków, Żytomierz, 

Odessa. Studenci ukraińscy mogą podjąć edukację w dwóch trybach – bezpłatnym (dla 

osób o polskim pochodzeniu, posiadających Kartę Polaka) oraz płatnym (co najmniej 

2000 euro rocznie), a od 2014 roku możliwe jest także otrzymanie stypendium rządu 

polskiego, tzw. „Erasmus dla Ukrainy”. Do innych programów umiędzynarodowienia 

zaliczamy takie inicjatywy jak: „Studia dla wybitnych”, „Mobilność Plus” czy kampa-

nia „Ready, Study, Go! Poland”, która popularyzuje możliwość studiowania w Polsce. 

Prognozy dotyczące rozwoju sytuacji na rynku ukraińskim wskazują na to, że w naj-

bliższej przyszłości liczba studentów z Ukrainy na polskich uczelniach będzie nadal 

rosła, aż do momentu nasycenia systemu7. 

Na uczelniach wyższych mamy do czynienia z procesem integracyjnym migrantów. 

Dla uzyskania maksymalnej efektywności w budowaniu kultury internacjonalizacji na 

uczelniach należy dążyć do komponowania zróżnicowanej „mieszkanki kulturowej” 

uwzględniającej odmienne pochodzenie narodowe i kulturowe studentów obcokrajow-

ców8. Anthony Giddens wyróżnia trzy modele integracji etnicznej. Pierwszym z nich 

jest asymilacja, polegająca na tym, że imigranci odchodzą od swoich obyczajów i prak-

tyk i dostosowują swoje zachowania do wartości i norm większości. Drugim modelem 

jest model tygla narodów: tradycje, z jakich wywodzą się imigranci, nie zanikają pod 

naporem dominującej tradycji zastanej populacji, ale mieszają się ze sobą tworząc nowe 

wzory kulturowe. Trzecim modelem jest pluralizm kulturowy; podejście pluralistyczne 

zakłada społeczną równorzędność mniejszościowych grup etnicznych9. To właśnie ten 

trzeci model integracji etnicznej jest modelem wzorcowym, który byłby idealny w spo-

łeczności akademickiej. 

W rzeczywistości jednak stworzenie społeczeństwa, w którym różne grupy etniczne 

będą odrębne i równe sobie, będą żyć w harmonii, wydaje się niezwykle trudne. Róż-

                                                        
6 Por. K. Wójcik, Studia w Polsce coraz bardziej atrakcyjne dla cudzoziemców, https://www.rp.pl/Eduka-

cja-i-wychowanie/307269942-Studia-w-Polsce-coraz-bardziej-atrakcyjne-dla-cudzoziemcow.html, [do-
stęp: 10.05.2018]. 

7 Ukraińscy studenci…, op. cit. 
8 K. Wójcik, Studia w Polsce…, op. cit. 
9 A. Giddens, Socjologia, Warszawa 2006, s. 279-280. 

https://www.rp.pl/Edukacja-i-wychowanie/307269942-Studia-w-Polsce-coraz-bardziej-atrakcyjne-dla-cudzoziemcow.html
https://www.rp.pl/Edukacja-i-wychowanie/307269942-Studia-w-Polsce-coraz-bardziej-atrakcyjne-dla-cudzoziemcow.html
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norodność etniczna rodzi raczej nierówności społeczne, a odrębność kulturowa, wyni-

kająca z modelu pluralistycznego, może prowadzić, i faktycznie w wielu krajach pro-

wadzi, do segregacji grup etnicznych10. 

Faktycznie, na wielu uczelniach studenci z Ukrainy stanowią największą i dominu-

jącą grupę narodowościową wśród studentów zagranicznych – czasem zaś wręcz je-

dyną. Tworzy się w związku z tą tendencją rodzaj „monokultury” ukraińskiej na tych 

uczelniach i zachwiany zostaje postulat wielokulturowości wpisany w koncepcję „in-

ternacjonalizacji na miejscu”. To zjawisko, określane jako „ukrainizacja” polskich 

uczelni, wywołuje skrajne reakcje i emocje zarówno w środowisku akademickim i stu-

denckim, jak i w społecznościach lokalnych dotkniętych tym procesem. W przypadku 

kosztów czy strat związanych z napływem ukraińskich studentów możemy mówić 

o kosztach społecznych, jakie są spowodowane niezadowoleniem polskich studentów 

i szerszych grup społecznych, w szczególności zamieszkujących duże ośrodki akade-

mickie11. Przykładem i wyrazem takiego niezadowolenia jest sprawa utworzonego 29 

września 2014 profilu na Facebooku pt. „STOP Ukrainizacji Uniwersytetu Opol-

skiego”. Według danych Centrum Partnerstwa Wschodniego UO, w 2017 roku na tej 

uczelni studiowało 512 studentów z Ukrainy, co stanowiło 5,85% ogółu wszystkich stu-

dentów tej uczelni. Twórcy wspomnianego profilu zarzucali władzom UO faworyzo-

wanie studentów z Ukrainy, m.in. przy ich kwaterowaniu w domach studenta. Sprawa 

odbiła się bardzo głośnym echem w całym kraju; ostatecznie 7 października 2017 roku 

strona została zamknięta. 

 

Rys. 1. Liczba studentów studiujących na Uniwersytecie Opolskim w latach 2010-2017 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych udostępnionych przez Centrum Partnerstwa Wschod-
niego UO wg stanu na dzień 20.04.2018. 

                                                        
10 J. Bierówka, Opinie studentów ukraińskich na temat ich integracji akademickiej, „Państwo i Społeczeń-

stwo”, 2016, 16, nr 1, s. 202. 
11 Por. V. Gierko, „Ukrainizacja” polskich uczelni na tle umiędzynarodowienia kształcenia na poziomie 

wyższym w Polsce, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska”, 2015, Vol. 40, 2 Sectio I, s. 115. 
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Rysunki 1 i 2 oraz tabele 1-12, sporządzone na podstawie informacji udostępnionych 

przez wspomniane wyżej Centrum Partnerstwa Wschodniego UO, przedstawiają dane 

dotyczące współczynnika internacjonalizacji i „ukrainizacji” Uniwersytetu Opolskiego 

w latach 2010-2017. Należy tu podkreślić, że w 2016 roku umiędzynarodowienie UO 

wynosiło 6,4% i ustępowało tylko Uniwersytetowi Marii Curie-Skłodowskiej w Lubli-

nie (6,7%) i Uniwersytetowi Ekonomicznemu w Krakowie (6,5%). 

Analiza rysunku 1 potwierdza ogólną tendencję spadkową liczby studentów, jaka 

miała miejsce na większości polskich uczelni w latach 2010-2017: ogólna liczba stu-

dentów Uniwersytetu Opolskiego spadła w tym okresie niemal o połowę. Nieznaczny 

wzrost zaobserwowano w roku 2017. 

Tabela 1. Liczba studentów cudzoziemców z krajów Partnerstwa Wschodniego w latach 2010-2017 
na Uniwersytecie Opolskim 

 
Obywatelstwo 

Liczba studentów cudzoziemców z krajów Partnerstwa Wschodniego 
w latach 2010-2017 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Ogółem 

białoruskie 7 8 9 10 13 8 6 14 75 

bułgarskie   1 1 1    3 

gruzińskie     10 5 4 2 21 

litewskie         0 
łotewskie 1        1 

mołdawskie 1  1 1  1 1 2 7 

ukraińskie 64 85 98 148 303 443 518 512 2171 

Ogółem 73 93 109 160 326 457 529 530 2278 

Źródło: Hanna Żołnierek na podstawie sprawozdania GUS S-10; stan na 30.11. danego roku sprawozdaw-
czego. Dane z 2017 roku wygenerowano z systemu POL-on, stan na 18.10.2017. 

Tabela 2. Liczba absolwentów cudzoziemców z krajów Partnerstwa Wschodniego w latach 2010-2017 
na Uniwersytecie Opolskim 

Obywatelstwo 

Liczba absolwentów cudzoziemców z krajów Partnerstwa Wschodniego 
w latach 2006-2017 
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białoruskie 1     1 3 4 1 2 1 2 15 
bułgarskie          1   1 

gruzińskie           1 2 3 

litewskie 1  2          3 

łotewskie     1 1       2 

mołdawskie     1 1   1    3 

ukraińskie 2 4 3 3 8 5 22 49 22 40 56 82 296 

Ogółem 4 4 5 3 10 8 25 53 24 43 58 86 323 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych udostępnionych przez Centrum Partnerstwa Wschod-
niego UO wg stanu na dzień 20.04.2018. 
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Tabela 1 ukazuje, że Ukraina jest jedynym spośród krajów partnerstwa wschod-

niego, z którego dopływ studentów jest stały i stanowi najwyższy odsetek studentów 

cudzoziemców na UO. Reprezentanci pozostałych sześciu krajów pojawiają się spora-

dycznie (oprócz Białorusi) i stanowią znikomy procent wśród studentów obcokrajow-

ców. 

Dominacja liczebna studentów z Ukrainy wśród cudzoziemców na UO przekłada się 

również na strukturę narodowościową absolwentów tej uczelni. Tylko 8% dyplomów 

ukończenia studiów otrzymali absolwenci pochodzący z innych niż Ukraina krajów 

partnerstwa wschodniego. 

 
Rys. 2. Współczynnik „ukrainizacji” Uniwersytetu Opolskiego w latach 2010-2017 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych udostępnionych przez Centrum Partnerstwa Wschod-
niego UO wg stanu na dzień 20.04.2018. 

Analiza rysunku 2 odzwierciedla wyraźny trend wzrostowy współczynnika „ukrai-

nizacji” UO. Jeszcze niedawno, bo zaledwie w 2010 roku, współczynnik ten wynosił 

0,39%, natomiast w roku 2017 wzrósł do 5,85%, co stanowi wzrost o 1500%. Na wzrost 

współczynnika „ukrainizacji” UO zdecydowany wpływ wywarł spadek ogólnej liczby 

studiujących na UO z 16 138 w 2010 roku do 8764 w 2017 przy jednoczesnym wzroście 

liczby studentów z Ukrainy. 

CBOS już od dwudziestu pięciu lat bada stosunek Polaków do innych narodów, sta-

rając się określić, które z nich są na ogół darzone sympatią, a w stosunku do których 

przeważa niechęć. Na podstawie badań przeprowadzonych w styczniu 2018 roku można 

zauważyć, że uległo pogorszeniu nasze nastawienie do Niemców i Ukraińców – obecnie 

jest ono najmniej przychylne od mniej więcej dziesięciu lat12. 

Zjawisko to można również zaobserwować na uczelniach wyższych: „wzrost liczby 

studentów z Ukrainy powoduje nasilenie nastrojów antyukraińskich w środowiskach 

                                                        
12 Stosunek do innych narodów, M. Omyła-Rudzka (oprac.), Komunikat CBOS, Warszawa 2018, nr 37, 

s. 9. 
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akademickich, nie tylko w Opolu, ale również w Lublinie, Krakowie i Warszawie. Po-

jawiają się głosy, że Ukraińcy zajmują miejsca w domach studenckich, jest ich za dużo, 

a przez niedostateczną znajomość języka polskiego obniżają jakość kształcenia (ta opi-

nia funkcjonuje głównie na uczelniach niepublicznych, gdzie bardzo często studenci ci 

stanowią większość). Podnoszony jest również zarzut, że skoro osoby te płacą za studia, 

bezproblemowo zaliczają kolejne etapy. Opinie te jednak stanowią mniejszość”13. Tym 

niemniej wielu studentów uważa, ze studenci z Ukrainy tworzą wyobcowaną grupę cu-

dzoziemców faworyzowaną przez państwo polskie (stypendia, dofinansowania), co 

przyczynia się do coraz częstszych protestów przeciwko faworyzowaniu obcokrajow-

ców. 

„Współcześnie młodzi studenci muszą stawiać czoła pytaniom o wielokulturowość, 

zakres autonomii jednostki czy siłę narodowych więzi, do których stosunek wynika często 

z historycznych czy politycznych doświadczeń różnych społeczności”14, dlatego też „mu-

simy przyzwyczaić się do faktu, że środowisko akademickie straciło swoją monoetnicz-

ność, a zagraniczni studenci pochodzą nie tylko z Ukrainy. To również nasi przyszli nau-

kowcy, których obecność z pewnością wprowadzi nowe spojrzenie na naukę i badania”15. 

2. ANALIZA BADAŃ WŁASNYCH: PYTANIA ZAMKNIĘTE 

Jak wspomniano, liczba ukraińskich studentów na polskich uczelniach wykazuje 

tendencję wzrostową. Studenci z Ukrainy to ambitni młodzi ludzie, chcący dzięki stu-

diom w Polsce poszerzać swoje perspektywy. Często wskazują oni także na silne sko-

rumpowanie uniwersytetów na Ukrainie, czego w Polsce nie doświadczamy. 

Głównym celem badań opisanych w niniejszym artykule była analiza postrzegania 

studentów z Ukrainy przez ich polskich kolegów i koleżanki. Szczegółowe zagadnienia 

badawcze koncentrowały się wokół czynników kulturowych, symboliki narodowej, sy-

tuacji politycznej, przywilejów finansowych, zagadnień historycznych, konkurencyjno-

ści oraz stosunku studentów polskich do studentów z Ukrainy. 

W badaniach wzięło udział 158 studentów z różnych wydziałów i kierunków UO 

(studia licencjackie i magisterskie). Zdecydowaną większość z nich stanowiły studentki 

(66,4%). Próba miała charakter nielosowy, była oparta na dostępności badanych. 

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 więk-

szości studentów (93,7%) sąsiedztwo z Polską jest przesłanką decydującą. Zaledwie 

5,7% kobiet i 7,5% mężczyzn było odmiennego zdania. Takie samo pytanie zadano stu-

dentom z Ukrainy rok wcześniej i również jednoznacznie można było stwierdzić, że dla 

                                                        
13 Ukraińscy studenci…, op. cit. 
14 D. Antonowicz, Mity umiędzynarodowienia, http://glos.umk.pl/2018/04/mity-umiedzynarodowienia, 

[dostęp: 10.05.2018]. 
15 Ukraińscy studenci…, op. cit. 

http://glos.umk.pl/2018/04/mity-umiedzynarodowienia/
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zdecydowanej większości studentów z Ukrainy (90,7%) sąsiedztwo z Polską jest prze-

słanką decydującą do tego, aby podjąć dalszą edukację w Polsce (por. tab. 3). 

Tabela 3. 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 

kobiety mężczyźni 

N % N % N % 

1. Zdecydowanie tak 35 33,3 10 18,9 45 28,5 

2. Raczej tak 64 61,0 39 73,6 103 65,2 

3. Raczej nie 6 5,7 4 7,5 10 6,3 

4. Zdecydowanie nie 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Ogółem 105 100,0 53 100,0 158 100,0 

Źródło: badania własne. 

Tabela 4. Studenci z Ukrainy konkurencją dla studentów z Polski? 

Lp. 
Czy uważasz, że studenci z Ukrainy stają 
się konkurencją dla studentów z Polski? 

Badani studenci 
Ogółem 

kobiety mężczyźni 

N % N % N % 

1. Zdecydowanie tak 20 19,1 9 17,0 29 18,3 

2. Raczej tak 58 55,2 29 54,7 87 55,1 

3. Raczej nie 17 16,2 9 17,0 26 16,5 

4. Zdecydowanie nie 10 9,5 6 11,3 16 10,1 

Ogółem 105 100,0 53 100,0 158 100,0 

Źródło: badania własne. 

Tabela 5. W jakim kierunku zmierzają relacje między studentami z Ukrainy i Polski?  

Lp. 

Czy wieloletnia obecność studentów 
z Ukrainy w Polsce powoduje, 
że relacje między nimi a studentami 
z Polski zmierzają w kierunku: 

Badani studenci 
Ogółem 

kobiety mężczyźni 

N % N % N % 

1. Polepszenia 48 45,7 15 28,3 63 39,9 

2. Pogorszenia  30 28,6 28 52,8 58 36,7 

3. Pozostają bez zmian 27 25,7 10 18,9 37 23,4 

Ogółem 105 100,0 53 100,0 158 100,0 

Źródło: badania własne. 

Opinie studentów na temat tego, czy studenci z Ukrainy stają się konkurencją dla 

studentów z Polski, były bardzo zbliżone wśród studentek i studentów. Dla ponad 75% 

badanych stają się oni konkurencją (łącznie 18,3% odpowiedziało „zdecydowanie tak”, 

zaś 55,1% „tak”). Jedynie 17 studentek i 9 studentów udzieliło odpowiedzi „raczej nie”. 
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Opinię zdecydowanie negatywną wyraziło 16 ankietowanych. Jednoznacznie można 

stwierdzić, że studenci z Ukrainy są coraz większą konkurencją na polu edukacyjnym 

i zawodowym dla studentów z Polski (por. tab. 4). 

Bardzo ciekawie przedstawiają się odpowiedzi studentów na pytanie dotyczące tego, 

w jakim kierunku zmierzają relacje między studentami z Ukrainy i Polski. Za tym, że 

relacje te ulegają polepszeniu, opowiada się 45,7% studentek i tylko 28,3% studentów, 

natomiast aż 52,8% studentów jest zdania, że relacje te uległy pogorszeniu. Tego zdania 

jest również 28,6% studentek. Dla 23,4% ogółu przebadanych relacje pozostają bez 

zmian. Bardzo wyraziście da się tutaj zauważyć różnica zdań w tej kwestii w zależności 

od płci. Mężczyźni są tu o wiele większymi pesymistami niż kobiety (por. tab. 5). 

Tabela 6. Wpływ studentów z Ukrainy na jakość kształcenia na Uniwersytecie Opolskim 

Lp. 
Czy obecność studentów z Ukrainy 
ma wpływ na jakość kształcenia 
na Uniwersytecie? 

Badani studenci 
Ogółem 

kobiety mężczyźni 

N % N % N % 

1. Zdecydowanie tak 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

2. Raczej tak 4 3,8 2 3,8 6 3,8 

3. Raczej nie 58 55,2 25 47,2 83 52,5 

4. Zdecydowanie nie 43 41,0 26 49,0 69 43,7 

Ogółem 105 100,0 53 100,0 158 100,0 

Źródło: badania własne. 

Dokonując analizy danych zawartych w tabeli 6, jednoznacznie można zauważyć, 

że zdecydowana większość ankietowanych studentów (152 osoby) uważa, że obecność 

studentów z Ukrainy nie ma wpływu na jakość kształcenia na Uniwersytecie Opolskim 

(odpowiedź „zdecydowanie nie” i „raczej nie”). Łącznie ponad 96% badanych jest prze-

konanych o braku wpływu obecności studentów z Ukrainy na jakość kształcenia. Od-

miennego zdania były tylko cztery studentki i dwóch studentów (3,8%) spośród wszyst-

kich ankietowanych. 

Tabela 7. Traktowanie studentów z Ukrainy przez wykładowców 

Lp. 
Czy studenci z Ukrainy są inaczej 
traktowani przez wykładowców 
niż studenci z Polski? 

Badani studenci 
Ogółem 

kobiety mężczyźni 

N % N % N % 

1. Zdecydowanie tak 0 0 0 0,0 0 0,0 

2. Raczej tak 10 9,5 5 9,4 15 9,5 

3. Raczej nie 69 65,7 39 73,6 108 68,4 

4. Zdecydowanie nie 26 24,8 9 17,0 35 22,1 

Ogółem 105 100,0 53 100,0 158 100,0 

Źródło: badania własne. 
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Zdecydowana większość studentów (90% – 143 studentów) jednoznacznie stwier-

dza, że studenci z Ukrainy nie są inaczej traktowani przez wykładowców niż studenci 

z Polski. Odmiennego zdania jest 9,4% studentów i 9,5% studentek, którzy na oma-

wiane pytanie udzielili odpowiedzi „raczej tak”. Z powyższych odpowiedzi wynika, że 

studenci z Ukrainy na Uniwersytecie Opolskim są traktowanie na równi ze studentami 

polskimi i nie mogą liczyć na przywileje związane z faktem odmiennej przynależności 

narodowościowej (por. tab. 7). 

Tabela 8. Przywileje finansowe, z których korzystają studenci z Ukrainy 

Lp. 
Czy studenci z Ukrainy 
Twoim zdaniem korzystają 
z przywilejów finansowych? 

Badani studenci 
Ogółem 

kobiety mężczyźni 

N % N % N % 

1. Zdecydowanie tak 55 52,4 40 75,5 95 60,1 

2. Raczej tak 44 41,9 13 24,5 57 36,1 

3. Raczej nie 6 5,7 0 0,0 6 3,8 

4. Zdecydowanie nie 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Ogółem 105 100,0 53 100,0 158 100,0 

Źródło: badania własne. 

W kolejnym pytaniu zapytano respondentów, czy studenci z Ukrainy korzystają 

z przywilejów finansowych. Odpowiedzi „zdecydowanie tak” udzieliło 52,4% studen-

tek i 75,5% studentów, „raczej tak” odpowiedziało 36,1% ogółu badanych. Zaledwie 

3,8% ankietowanych udzieliło odpowiedzi „raczej nie”. Z powyższych odpowiedzi wy-

nika, że bez mała wszyscy ankietowani uważają, że studenci z Ukrainy korzystają 

z przywilejów finansowych (por. tab. 8). 

Tabela 9. Symbolika narodowa i wiążące się z nią konflikty 

Lp. 
Czy przywoływanie przez studentów 
z Ukrainy narodowej symboliki 
wywołuje konflikty? 

Badani studenci 
Ogółem 

kobiety mężczyźni 

N % N % N % 

1. Zdecydowanie tak 59 56,2 25 47,2 84 53,2 

2. Raczej tak 44 41,9 28 52,8 72 45,5 

3. Raczej nie 2 1,9 0 0,0 2 1,3 

4. Zdecydowanie nie 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Ogółem 105 100,0 53 100,0 158 100,0 

Źródło: badania własne. 

Na pytanie, czy przywoływanie przez studentów z Ukrainy symboliki narodowej 

wywołuje konflikty, prawie połowa badanych (45,5%) udzieliła odpowiedzi umiarko-
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wanej („raczej tak”). Zdaniem 56,2% studentek i 47,2% studentów przywoływanie na-

rodowej symboliki przez studentów z Ukrainy zdecydowanie wywołuje konflikty (od-

powiedź „zdecydowanie tak”). Zaledwie 1,3% ankietowanych udzieliło odpowiedzi 

„raczej nie”. Z powyższych wypowiedzi wynika, że przywoływana przez studentów 

z Ukrainy narodowa symbolika w opinii polskich studentów wywołuje konflikty (por. 

tab. 9). 

Tabela 10. Wpływ przedstawiania zagadnień historycznych na Ukrainie na sposób postrzegania studen-
tów z Ukrainy przez studentów polskich 

Lp. 

Czy sposób przedstawiania 
zagadnień historycznych (np. rzezi 
wołyńskiej) ma związek z tym, 
jak postrzegani są studenci z Ukra-
iny przez studentów z Polski? 

Badani studenci 
Ogółem 

kobiety mężczyźni 

N % N % N % 

1. Zdecydowanie tak 37 35,2 21 39,6 58 36,7 

2. Raczej tak 51 48,6 28 52,8 79 50,0 

3. Raczej nie 17 16,2 4 7,6 21 13,3 

4. Zdecydowanie nie 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Ogółem 105 100,0 53 100,0 158 100,0 

Źródło: badania własne. 

Interesująco przedstawia się rozkład opinii studentów na temat sposobu przedsta-

wiania zagadnień historycznych na Ukrainie i jego związku z postrzeganiem studentów 

ukraińskich przez studentów polskich. Na podstawie uzyskanych odpowiedzi można 

jednoznacznie stwierdzić, że zdecydowana większość ankietowanych (137 osób – 

86,7%) odpowiedziała „raczej tak” i „zdecydowanie tak”. Świadczy to o tym, że sposób 

przedstawiania zagadnień historycznych na Ukrainie jest dla polskich studentów bardzo 

istotny. Tylko 13,3% respondentów udzieliło odpowiedzi „raczej nie” (por. tab. 10). 

Tabela 11. Wpływ sytuacji politycznej na Ukrainie na sposób postrzegania studentów z Ukrainy przez 
studentów polskich 

Lp. 
Czy sytuacja polityczna panująca 
na Ukrainie ma związek z tym, 
jak postrzegani są studenci z Ukrainy? 

Badani studenci 
Ogółem 

kobiety mężczyźni 

N % N % N % 

1. Zdecydowanie tak 10 9,5 4 7,5 14 8,9 

2. Raczej tak 30 28,6 10 18,9 40 25,3 

3. Raczej nie 60 57,1 35 66,0 95 60,1 

4. Zdecydowanie nie 5 4,8 4 7,6 9 5,7 

Ogółem 105 100,0 53 100,0 158 100,0 

Źródło: badania własne. 
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Dokonując analizy danych zawartych w tabeli 11, możemy zauważyć, że ponad po-

łowa ankietowanych studentów (95 osób, czyli 60,1%) uważa, że sytuacja polityczna 

panująca na Ukrainie raczej nie ma związku z tym jak postrzegani są studenci z Ukrainy. 

Odmiennego zdania jest 40 ankietowanych, czyli 25,3% ogółu badanych (28,6% stu-

dentek i 18,8% studentów), którzy zaznaczyli odpowiedź „raczej tak”. Odpowiedź „zde-

cydowanie tak” zaznaczyło 8,9% ankietowanych. 

Tabela 12. Udział kwestii kulturowych w sposobie postrzegania studentów z Ukrainy 

Lp. 
Czy kwestie kulturowe 
mają związek ze sposobem 
postrzegania studentów z Ukrainy? 

Badani studenci 
Ogółem 

kobiety mężczyźni 

N % N % N % 

1. Zdecydowanie tak 14 13,3 8 15,1 22 13,9 

2. Raczej tak 40 38,1 23 43,4 63 39,9 

3. Raczej nie 31 29,5 18 34,0 49 31,0 

4. Zdecydowanie nie 20 19,1 4 7,5 24 15,2 

Ogółem 105 100,0 53 100,0 158 100,0 

Źródło: badania własne. 

Odpowiedzi na pytanie, czy kwestie kulturowe mają związek ze sposobem postrze-

gania studentów z Ukrainy, były dość zróżnicowane. Prawie połowa studentów i stu-

dentek (73 – 46,2%) odpowiedziało „zdecydowanie nie” i „raczej nie”, twierdząc, że 

kwestie kulturowe nie mają związku ze sposobem postrzegania studentów z Ukrainy. 

Zbliżony odsetek studentek (51,4%) i studentów (58,5%) udzieliło odpowiedzi „raczej 

tak” i „zdecydowanie tak”, co świadczy o tym, że kwestia kulturowa ma istotny związek 

z postrzeganiem studentów z Ukrainy na Uniwersytecie Opolskim (por. tab. 12). 

3. ANALIZA BADAŃ WŁASNYCH – PYTANIA OTWARTE 

Ostatnie pytanie w ankiecie miało charakter pytania otwartego i dotyczyło zagrożeń, 

jakich mogą oczekiwać polscy studenci ze strony studentów z Ukrainy. Studentom po-

stawiono pytanie, z jakimi zagrożeniami ze strony studentów z Ukrainy muszą się oni 

liczyć. Najbardziej miarodajny obraz sytuacji daje moim zdaniem bezpośrednie przyto-

czenie w tym miejscu najczęstszych wypowiedzi studentów16. Wśród wypowiedzi 

o charakterze negatywnym powtarzają się następujące stwierdzenia: 

– Mogą mieć różne teorie i przemyślenia na dalszy temat zajęć, są konkurencją dla 

polskich studentów na rynku pracy. 

– Studenci z Ukrainy nagannie niszczą i nie szanują tego, co otrzymują (akademiki) 

wieczorami zaczepiają ludzi powodując konflikty. 

                                                        
16 We wszystkich przytoczonych wypowiedziach zachowano oryginalną pisownię, interpunkcję, gramatykę 

i składnię. 
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– Polscy studenci muszą liczyć się z konfliktami czy brakiem szacunku ponieważ stu-

denci z Ukrainy często zachowują się jakby mieli inne przywileje. 

– Często czują się za pewnie, co może irytować polskich studentów. 

– Próba wykorzystywania intelektualnego (żerowanie) typu mam problem, czy mi 

pomożesz, zastraszanie, przemoc. 

– Żyją według własnych zasad i nie potrafią zbytnio zjednoczyć się ze studentami 

z Polski. 

– Lepsze traktowanie, pobieranie pieniędzy, poczucie wyższości. 

– Zachowują się głośno, mogą zabierać potencjalne miejsca pracy. 

– Studenci z Ukrainy często przejawiają zachowania agresywne. Słuchają głośno 

muzyki co uniemożliwia uczenie się np. w akademikach. Zajmują miejsca pracy 

polskim studentom, przez co ci mają trudniej. 

– Przez studentów z Ukrainy jest mniej miejsc na kierunku dla studentów z Polski, 

mniej miejsc w akademiku dla studentów z Polski. 

– Studenci z Ukrainy są zbyt pewni siebie w niektórych sytuacjach. Często uważają 

siebie za lepszych, co powoduje między nimi a polskimi studentami konflikty. 

– Utrata, umniejszenie kultury polskiej na rzecz ukraińskiej. Mniejsze wsparcie fi-

nansowe. 

– Uprzedzenia, pogarda, nienawiść. 

– Nieporozumienia językowe, niektórzy studenci z Ukrainy wzbudzają strach i mogą 

prowadzić bójki. 

– Uważają się za lepszych od Polaków, czują się jak u siebie, niszczą wszystko i po-

wodują konflikty. 

– Korzystanie ze stypendiów naukowych, które łatwiej zdobyć studentom z Ukrainy, 

agresja w trakcie eventów studenckich. 

– Ograniczone lub zmniejszone dofinansowania dla polskich studentów. 

– Zapewne przyjezdni z Ukrainy chcą by traktować ich lepiej niż polskich studentów, 

ponieważ mają trudniejszą sytuację co denerwuje Polaków. 

– Obrażanie słowne studentów polskich (w ojczystym języku studentów z Ukrainy). 

– Z brakiem empatycznego traktowania. 

– Niechęć studentów z Ukrainy do asymilacji z kulturą i językiem polskim. 

 

W ankietach padła również pewna liczba stwierdzeń o charakterze neutralnym: 

– Studenci z Ukrainy bardziej przykładają się do nauki, więc jest większe prawdo-

podobieństwo, że jako pierwsi dostaną pracę. 
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– Brak porozumienia wynikający z braku znajomości języka obcego, kultury, tradycji 

w danym kraju (Ukrainie lub Polsce). 

– Moim zdaniem studenci z Ukrainy mogą wdrożyć w życie w Polsce swoją kulturę. 

– Z różnicą kultury, zachowaniem. 

– Częste nieporozumienia wynikające z różnic kulturowych i dobrej znajomości ję-

zyka. 

– Niechęć studentów z Ukrainy do asymilacji z kulturą i językiem polskim. 

– Odmienność kultury, sposobu bycia, poglądów na świat może wpłynąć na zmianę 

studentów polskich. 

– Studenci z Ukrainy powinni szanować to, że mają możliwość nauki w innym kraju. 

 

Niewielka liczba ankietowanych wypowiada się pozytywnie o studentach z Ukrainy: 

– Uważam, że studenci z Ukrainy nie stwarzają żadnego zagrożenia dla studentów 

z Polski. 

– Studenci z Ukrainy nie są zagrożeniem, raczej bywają mili, czasem pomocni 

i można się z nimi zaprzyjaźnić. 

– Raczej nie ma zagrożeń. 

– Moim zdaniem ze strony studentów z Ukrainy nie ma zagrożeń. 

– Zagrożenia mogące wystąpić ze strony studentów z Ukrainy nie różnią się od tych 

mogących wystąpić ze strony studentów polskich. Jedynym problemem może być 

większa trudność studentów polskich ze zdobyciem pracy. 

– Z takimi, jak ze strony reszty studentów. Kraj pochodzenia nie definiuje tego, jakim 

człowiekiem jesteś. 

– Uważam, że studenci z Ukrainy nie stwarzają żadnego zagrożenia dla studentów 

z Polski. 

– Studenci z Ukrainy nie są zagrożeniem, raczej bywają mili, czasem pomocni 

i można się z nimi zaprzyjaźnić. 

– Raczej nie ma zagrożeń. 

– Moim zdaniem ze strony studentów z Ukrainy nie ma zagrożeń. 

PODSUMOWANIE 

Na podstawie analizy wyników badań przeprowadzonych wśród polskich studentów 

Uniwersytetu Opolskiego jednoznacznie można powiedzieć, że na postrzeganie studen-

tów ukraińskich przez ich kolegów i koleżanki z Polski wyraźny wpływ wywiera sto-

pień „ukrainizacji” uczelni. Rosnąca liczba studentów z Ukrainy przy jednoczesnym 

spadku ogólnej liczby studiujących wywołuje poczucie dominacji tej grupy etnicznej, 
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a oferowane Ukraińcom udogodnienia o charakterze socjalnym (pomoc materialna, za-

kwaterowanie, pomoc w szukaniu pracy itp.) rodzą poczucie, że jest to grupa studentów, 

którą władze uczelni (jak i całe państwo polskie) faworyzują na niekorzyść studentów 

rodzimych. Wśród zarzutów wobec studentów ukraińskich powtarzają się oskarżenia 

o agresję, niekulturalne zachowanie, poczucie wyższości okazywane Polakom, brak dą-

żenia do integracji (izolacjonizm); pojawiają się również charakterystyczne dla każdego 

kraju przyjmującego imigrantów sugestie dotyczące potencjalnego „zabierania miejsc 

pracy”. Interesujący zarzut dotyczy zagrożenia kultury polskiej przez kulturę ukraińską, 

co świadczy o rosnącej świadomości znaczenia tego typu zagadnień w epoce globaliza-

cji; świadczą o tym także udzielone odpowiedzi na pytania dotyczące symboli narodo-

wych i sposobu przedstawiania wspólnej historii. Ogólnie można zaryzykować stwier-

dzenie, że obraz studenta z Ukrainy w oczach polskiego studenta UO rzadko bywa po-

zytywny lub nawet neutralny; zdecydowanie częściej obraz ten nacechowany jest 

pewną dozą niechęci, uprzedzeń czy nawet ksenofobii. 
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The image of Ukrainian students among Polish students as a result 
of “Ukrainization” of the University of Opole 

Abstract 

The number of foreign students at Polish universities has been steadily increasing since 2010. 
Ukrainian citizens are the most numerous group among all foreigners coming to study in Poland. 
Their number at the University of Opole in 2017 was 512 people (5.85% of the student popula-
tion of the institution. The article analyzes the results of the questionnaire in which Polish stu-
dents were asked how they perceive students from Ukraine. 

Key words: „Ukrainization”, students, university, Ukraine, Poland, work, education 
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Streszczenie 

Ustawa o Karcie Polaka, uchwalona przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 7 września 2007 roku, 
jest w ocenie mniejszości polskiej na Wschodzie jedną z najważniejszych regulacji prawnych, 
przede wszystkim dlatego, że posiadanie tego dokumentu w sposób symboliczny potwierdza 
przynależność do narodu polskiego. Istotny jest także praktyczny wymiar Karty Polaka, która nie-
sie z sobą szereg przywilejów i uprawnień. Wśród nich szczególnie ważne są możliwość uzyskania 
bezpłatnej opieki zdrowotnej, dostępu do szkolnictwa na terytorium Polski czy zwolnienie 
z opłaty za wydanie wizy pobytowej długoterminowej, lub jej refundację. Dzięki takim ułatwie-
niom Karta Polaka stała się dla wielu osób polskiego pochodzenia mieszkających na Wschodzie 
przepustką na Zachód. Wraz z zainteresowaniem wyjazdami do Polski rosła również potrzeba 
nauki języka polskiego, poznawania historii, tradycji i kultury krajów przodków, co było pozytyw-
nie oceniane tak przez polityków w Polsce, jak i samą mniejszość polską. Równocześnie jednak 
pojawiły się zjawiska negatywne, jak próby wyłudzenia dokumentu na podstawie fałszywych za-
świadczeń czy drenaż środowiska polskiego, które pozbawione młodych, aktywnych osób, przy-
szłych liderów, zacznie stopniowo słabnąć. 

Słowa kluczowe: Karta Polaka, mniejszość polska, wizy, migracje 

WSTĘP 

Uchwalenie przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 7 września 2007 roku ustawy 

o Karcie Polaka okazało się być dla wielu osób polskiego pochodzenia mieszkających 

na Wschodzie swoistą przepustką na Zachód1. Stała się ona dokumentem ważnym nie 

tylko w sferze praktycznej: była także symbolicznym dowodem łączności z Macierzą. 

Jednocześnie o jej przyznanie wnioskowali i ci, którzy chcąc podjąć legalną pracę na 

terytorium Polski za domniemane polskie korzenie byli gotowi po prostu zapłacić. 

                                                        
1 Patrz: Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka, Dz. U. z 2007 r. Nr 180, poz. 1280 oraz Ustawa 

z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o repatriacji, ustawy o Karcie Polaka oraz ustawy o cudzo-
ziemcach, Dz. U. z 2017 r. poz. 2282. 
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1. REGULACJE PRAWNE 

Jak informuje Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczpospolitej Polskiej, Karta 

Polaka jest dokumentem potwierdzającym przynależność do Narodu Polskiego, a oso-

bie, która ją posiada, przysługują uprawnienia wynikające z ustawy o Karcie Polaka. Jej 

przyznanie nie jest równoznaczne z przyznaniem polskiego obywatelstwa, nabyciem 

prawa do osiedlenia się na terytorium Polski ani prawa do przekraczania granic Rze-

czypospolitej Polskiej na odrębnych zasadach2. Co istotne, strona polska przyjęła, że 

dokument ten dotyczy tylko „Polaków na Wschodzie, którzy na skutek zmiennych lo-

sów naszej Ojczyzny utracili obywatelstwo polskie”. Tym samym mógł być wydawany 

wyłącznie osobom, które w dniu złożenia wniosku posiadały obywatelstwo jednego 

z wymienionych w ustawie państw: Republiki Armenii, Republiki Azerbejdżańskiej, 

Republiki Białoruskiej, Republiki Estońskiej, Gruzji, Republiki Kazachstanu, Repu-

bliki Kirgiskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Mołdowy, Fe-

deracji Rosyjskiej, Republiki Tadżykistanu, Turkmenistanu, Ukrainy albo Republiki 

Uzbekistan. Wnioskodawca nie mógł posiadać obywatelstwa polskiego lub zezwolenia 

na osiedlenie się na terytorium Polski3. Mimo, iż niektórzy posłowie i senatorowie po-

stulowali powszechność Karty, to na wskazaniu grupy adresatów zaważyły sprawy wi-

zowe. Uznano, że nie dotyczą one obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej 

czy Stanów Zjednoczonych, dlatego też ich obywatele nie zostali objęci ustawą, choć 

można byłoby rzecz jasna rozważać przypadki Polaków mieszkających poza tymi ob-

szarami. 

Ustawodawca przyjął, że aby otrzymać Kartę Polaka należy udowodnić swój zwią-

zek z polskością przynajmniej poprzez podstawową znajomość języka polskiego, uwa-

żanego przez wnioskodawcę za ojczysty oraz znajomość i kultywowanie polskich zwy-

czajów i tradycji. Konieczne było wykazanie, że co najmniej jedno z rodziców, dziad-

ków, lub dwoje pradziadków było narodowości polskiej, bądź posiadało polskie oby-

watelstwo. Dopuszczono także udowodnienie, na podstawie zaświadczenia wydanego 

przez organizację polską lub polonijną, zaangażowania w działalność na rzecz języka 

i kultury polskiej lub mniejszości polskiej podczas co najmniej trzech lat poprzedzają-

cych złożenie wniosku. Ponadto konieczne było przedłożenie pisemnej deklaracji 

o przynależności do narodu polskiego w obecności konsula, lub upoważnionego pra-

cownika wskazanej w ustawie organizacji4. 

Karta Polaka gwarantuje jej posiadaczowi szereg przywilejów. Pozwala na ubiega-

nie się o zwolnienie z opłaty za wydanie wizy pobytowej długoterminowej, która 

uprawnia do wielokrotnego wjazdu do Polski (lub refundację opłaty). Na zasadach okre-

ślonych w odrębnych ustawach daje prawo do zwolnienia z obowiązku posiadania ze-

zwolenia na pracę, podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej na takich 

                                                        
2 Karta Polaka, http://www.msz.gov.pl/pl/polityka_zagraniczna/polonia/karta_polaka, [dostęp: 10.03.2018]. 
3 Ibidem. 
4 Za: Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka, op. cit. 
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samych warunkach, jak obywatele polscy, bezpłatnego kształcenia, w tym na uczelniach 

wyższych, uczestnictwa w badaniach naukowych i pracach rozwojowych, korzystania 

w stanach nagłych z opieki zdrowotnej, a także zapewnia zniżki w wysokości 37% na 

bilety publicznego transportu zbiorowego czy bezpłatny wstęp do wyznaczonych mu-

zeów. Pozwala także ubiegać się o stypendia oraz pomoc finansową udzielaną osobom 

fizycznym z budżetu państwa lub samorządów terytorialnych, przeznaczoną na wspar-

cie Polaków za granicą5. 

Dokument ten jest przyznawany przez konsula w drodze decyzji administracyjnej, 

a cała procedura jest bezpłatna. W przypadku osób powyżej 16 roku życia wymagana 

jest zgoda osoby, która ma stać się posiadaczem karty, a każdorazowo osoby małoletnie 

mogą otrzymać Kartę Polaka na wniosek rodziców, przy czym przynajmniej jedno 

z nich musi być posiadaczem takiego dokumentu. Jest on ważny przez okres dziesięciu 

lat, a wszelkie szczegółowe regulacje w tej kwestii zawiera art. 17 ustawy. Zastrzeżono 

w nim, m.in., że w przypadku osób, które ukończyły 65 lat, Karta Polaka jest ważna na 

czas nieoznaczony6. 

2. PRZYGOTOWANIE, PRZYJĘCIE I ZMIANY USTAWY 

Pierwszy projekt ustawy o Karcie Polaka został skierowany do Sejmu RP przez Se-

nat 22 kwietnia 1999 roku, jak zapisano w preambule: „Celem stworzenia przywilejów 

ojczyźnianych oraz stwierdzenia przynależności do narodu polskiego byłych obywateli 

Rzeczypospolitej oraz ich potomków, tych, którzy nigdy nie opuszczali Polski, a na 

skutek sytuacji powstałej po wojnie 1939-1945 roku znaleźli się poza jej granicami i po-

zbawieni zostali obywatelstwa polskiego, i tych, którzy poprzez pochodzenie i konty-

nuację tradycji narodowych na obczyźnie czują się Polakami”7. W ten sposób nakre-

ślono niezwykle szeroki krąg adresatów; dopiero kolejne wersje ustawy ograniczyły go 

do państw byłego ZSRR. W dużej mierze na zmiany te wpłynęły możliwości finansowe 

Polski. Wspieranie mieszkańców bogatych państw, np. niektórych krajów członkow-

skich Unii Europejskiej, okazałoby się wyczerpujące ekonomicznie, natomiast ci, któ-

rzy pozostali na obszarze poradzieckim, znajdywali się częstokroć w trudnej sytuacji 
                                                        
5 Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka, op. cit. Lista muzeów, do których wstęp dla posiadaczy 

Karty Polaka jest bezpłatny, dostępna jest na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych: Uprawnienia 
posiadaczy Karty Polaka, http://www.msz.gov.pl/pl/polityka_zagraniczna/polonia/karta_polaka/upra 
wnienia_w_kraju_pochodzenia, [dostęp: 10.03.2018]. Szczegółowe informacje na temat korzystania 
z opieki zdrowotnej przez osoby posiadające Kartę Polaka znajdują się na stronie Narodowego Funduszu 

Zdrowia: Komunikat, http://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/komunikat,3174.html, [do-
stęp: 10.03.2018]. 

6 Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka, op. cit. Jak wskazywano w opracowaniu Odkryte karty 
historii. Podsumowanie ustawy o Karcie Polaka, niezgodnie z ustawą na dokumentach wydanych oso-
bom, które przekroczyły 65. rok życia, figurował dziesięcioletni okres ważności, w miejsce wskazania, 
że ważny jest bezterminowo. Za: Odkryte karty historii. Podsumowanie ustawy o Karcie Polaka, War-
szawa 2015, s. 16. 

7 Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka, op. cit. 
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materialnej. Mimo, iż w przypadku Litwy, Łotwy i Estonii po 2004 roku te dwa obszary 

zazębiały się, to priorytetem okazał się szeroko rozumiany „kierunek wschodni” i to on 

został utrzymany. 

Projekt ten był częścią konceptu legislacyjnego obejmującego również projekty 

ustaw dotyczących repatriacji oraz zmian w obywatelstwie polskim. Jak zakładano, 

Karta Polaka miała być wydawana bezterminowo, lecz można ją było unieważnić, 

gdyby została wydana na podstawie nieprawdziwych informacji. Istniały także okolicz-

ności, w których można było odmówić jej wystawienia: w przypadku skazania wnio-

skodawcy prawomocnym wyrokiem sądu za działalność na szkodę Polski lub za prze-

stępstwo umyślne, chyba, że skazany udowodniłby, że skazano go za działalność na 

rzecz Państwa Polskiego8. 

Niejasnym pozostawało przy tym to, jaki sąd był właściwy orzec o wyrządzeniu 

szkody na rzecz państwa polskiego, trudno było bowiem oczekiwać wydawania wyro-

ków w tym zakresie przez organy obcych państw. Z kolei niemożność doprecyzowania 

pojęć takich jak narodowość, pochodzenia narodowe czy mniejszość narodowa spra-

wiała, że regulacje były oparte na niejasnej terminologii. Opiniując projekt ustawy Sejm 

RP pytał o samą „potrzebę takiej regulacji w sytuacji, gdy żadnemu obywatelowi pol-

skiemu nie można zakazać powrotu do Polski oraz, gdy istnieje prawna możliwość po-

wrotu do Polski osób narodowości polskiej lub pochodzenia polskiego w trybie repa-

triacji, powodującej automatyczne nabycie z mocy prawa obywatelstwa polskiego”9. Za 

wątpliwe uważano również przesłanki określenia narodowości lub pochodzenia pol-

skiego oraz zasady orzekania o przynależności wnioskodawcy do grona beneficjentów 

Karty10. 

Zarazem w uzasadnieniu do projektu wskazywano, że jest to realizacja obowiązku 

państwa polskiego wobec rodaków żyjących poza granicami Polski, stanowiących bli-

sko 1/3 narodu polskiego. Dzięki regulacjom prawnym ludzie ci mieli mieć zapewniony 

kontakt z Ojczyzną, swobody wjazd na jej terytorium i nieograniczony czasem pobyt, 

a już od momentu przekroczenia granicy RP mieli być traktowani jako Polacy, nie cu-

dzoziemcy. Karta miała stanowić dobre rozwiązanie dla tych, którzy nie mogli albo nie 

chcieli przyjąć obywatelstwa polskiego11. 

Projekt z 1999 roku, tak zwany senacki, nie został ostatecznie uchwalony. Kolejny, 

z 20 lutego 2001 roku, „senacki z poprawkami”, uwzględniał zmiany sugerowane przez 

                                                        
8 Senacki projekt ustawy o Karcie Polaka i trybie stwierdzenia przynależności do Narodu Polskiego osób 

narodowości polskiej lub polskiego pochodzenia, http://orka.sejm.gov.pl/rejestrd.nsf/7699213c7 eeb8c 

1bc1256777002fc22a/efffcae22f604dd0c12567a700462b09?OpenDocument, [dostęp: 11.03.2018]. 
9 Opinia na temat senackiego projektu „Ustawy o Karcie Polaka i trybie przynależności do Narodu Pol-

skiego osób narodowości polskiej lub polskiego pochodzenia” (Druk Sejmowy nr 1206), http://biu-
rose.sejm.gov.pl/uzup/mid-272.pdf, [dostęp: 11.03.2018]. 

10 Ibidem. 
11 Opinia w sprawie zgodności senackiego projektu ustawy o Karcie Polaka i trybie stwierdzenia przyna-

leżności do Narodu Polskiego osób narodowości polskiej lub polskiego pochodzenia, http://biu-
rose.sejm.gov.pl/uzup/mid-272.pdf, [dostęp: 11.03.2018]. 
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Komisję Administracji i Spraw Wewnętrznych oraz Komisję Łączności z Polakami za 

Granicą. Jedną z nich było określenie Karty Polaka jako „dokumentu uprawniającego 

do pewnego katalogu ulg i przywilejów” – poprzednio proponowano nadawanie „przy-

wileju ojczyźnianego” w formie dokumentu potwierdzającego przynależność do Na-

rodu Polskiego, określającego status posiadacza karty na terytorium Polski i stosunek 

państwa polskiego do swoich byłych obywateli. Te koncepcje nie spotkały się z akcep-

tacją Rady Ministrów. Wskazywano chociażby na znaczące koszty wprowadzenia 

ustawy czy niezgodność proponowanych zasad przekraczania granicy przez posiadaczy 

KP z ustawodawstwem Unii Europejskiej, do członkostwa w której Polska aplikowała12. 

Kolejny projekt Międzyresortowego Zespołu ds. Polonii i Polaków za Granicą, opra-

cowany w 2006 roku, wchodził w skład z tzw. pakietu ustaw polonijnych, lecz nigdy 

nie wszedł pod obrady parlamentu. Trzeba jednakże zauważyć, że jego autorzy postu-

lowali poszerzenie grupy adresatów ustawy: miała objąć osoby pochodzenia polskiego, 

nie będące obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej, zamieszkujące na stałe poza grani-

cami Polski. W miarę postępów prac zrezygnowano również z zapisów o „pochodzeniu 

polskim”, które zastąpiono „przynależnością do Narodu Polskiego” poprzez posiadanie 

w przeszłości obywatelstwa polskiego przez wnioskodawcę, jego rodziców lub dziad-

ków13. 

Wreszcie w lipcu 2007 roku przedłożono w Sejmie rządowy projekt ustawy Karta 

Polaka, w pracach nad którym duży udział miał doradca premiera Michał Dworczyk. 

Co prawda Jan Morwiński, ekspert ds. legislacji uważał, że „należy rozważyć rezygna-

cję z prac ustawodawczych nad projektem nowej ustawy, na rzecz nowelizacji ustawy 

o repatriacji”14, ale ustawa o Karcie Polaka przyjęta została przez Sejm Rzeczpospolitej 

Polskiej 7 września 2007 roku głosami 428 posłów (przeciw było trzech, nikt się nie 

wstrzymał)15. W życie weszła 29 marca 2008 roku, po sześciomiesięcznym okresie va-

catio legis. 

Niespełna rok po przyjęciu ustawy o Karcie Polaka dokument ten był omawiany 

podczas posiedzenia Polonijnej Rady Konsultacyjnej przy Marszałku Senatu VII ka-

dencji, które odbyło się w dniach 23-24 czerwca 2008 roku. Wskazano wówczas na 

potrzebę nowelizacji przepisów obejmującej bezpaństwowców (problem ten dotyczył 

szczególnie Łotwy), mieszkańców państw bałkańskich i innych krajów, w których 

obecne są skupiska polonijne. Za istotne uznano także zapewnienie powszechnego do-

stępu do wydawanych dokumentów, przede wszystkim na Białorusi i Ukrainie, gdzie 

                                                        
12 Odkryte karty historii…, op. cit., s. 10. 
13 Projekty ustaw opracowane przez Międzyresortowy Zespól ds. Polonii i Polaków za Granicą pod kierun-

kiem Sekretarza Stanu KPRM Adama Lipińskiego, Warszawa, wrzesień 2006. 
14 J. Morwiński, Opinia prawna dotycząca projektu ustawy Karta Polaka, orka.sejm.gov.pl/rexdomk5. 

nsf/a5051cd74eefdd00c12568890046cab1/…/1776.rtf, [dostęp: 12.03.2018]. 
15 Dane za: Przyjęcie ustawy, „Biuletyn Federacji Organizacji Polskich na Ukrainie”, nr 3, lipiec-wrzesień 

2007, s. 20. 
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„uprawnionymi do wydawania zaświadczeń końcowych” dla wnioskodawców były Fe-

deracja Organizacji Polskich na Ukrainie oraz Związek Polaków na Ukrainie, dwie naj-

większe organizacje mniejszości polskiej, skupiające pod swoimi skrzydłami pomniej-

sze towarzystwa i stowarzyszenia16. 

Dyskutując o konieczności „pogłębionej nowelizacji” ustawy o Karcie Polaka kry-

tykowano wpisanie do ustawy Litwy, Łotwy i Estonii, a pominięcie innych państw unij-

nych, co prowadziło do dyskryminacji ich obywateli. Ponadto zauważano, że w rzeczy-

wistości przywieje, jakie niosła ze sobą Karta Polaka, były dla mieszkańców Pribałtyki 

niezbyt atrakcyjne. Jako obywatele Unii Europejskiej mogli oni podejmować pracę czy 

kształcić się w Polsce, zatem jedynym argumentem za podjęciem starań o jej uzyskanie 

mogło być pragnienie posiadania dokumentu, w którym imię i nazwisko jego właści-

ciela zapisane będą po polsku. Stąd wśród środowisk polonijnych pojawiały się kon-

cepcje wykreślenia z zasięgu oddziaływania ustawy trzech państw bałtyckich i wpisania 

do niej biedniejszych państw Europy Centralnej (Bałkanów), gdzie sytuacja Polaków 

była trudniejsza. Pomijano przy tym symboliczny wymiar dokumentu, niezwykle 

ważny dla wielu osób, szczególnie w pierwszym okresie obowiązywania ustawy. Rów-

nocześnie rozważano też objęcie nią całej Unii Europejskiej, lub wręcz całego świata, 

czego jednakże nie udźwignąłby budżet państwa polskiego. 

Za kontrowersyjne uznano kryteria przyznawania KP, która, jak zauważała poseł 

Halina Rozpondek, zgodnie z prawem, mogła „być przyznawana np. byłym żołnierzom 

Ukraińskiej Powstańczej Armii”. Chciano też pochylić się nad problemem powiązania 

zapisu konstytucyjnego, dotyczącego prawa osób pochodzenia polskiego do osiedlania 

się w Polsce, z repatriacją17. Ponadto poseł Joanna Senyszyn zauważała, że uprawnienia 

dla posiadaczy KP były większe, niż te, które posiadali obywatele polscy: osoby nieu-

bezpieczone nawet w stanach nagłych nie mogły korzystać z bezpłatnej opieki zdrowot-

nej18. Była to uwaga istotna w kontekście zapisów Konstytucji RP, której art. 6 ust. 2 

reguluje obowiązek udzielania przez Polskę wszystkim Polakom mieszkających poza 

granicami państwa polskiego pomocy w zakresie utrzymania związków z ich dziedzic-

twem kulturalnym, narodowym. Kraj zamieszkania i obywatelstwo nie miały tu żad-

nego znaczenia, zatem wyróżnienie pewnej grupy mogło budzić zrozumiałe kontrower-

sje, podobnie jak korzyści mające zachęcać do podtrzymywania więzi z ojczyzną i świa-

domości narodowej. Tu poseł Senyszyn zaznaczyła, że nie każdy Polak mógł podróżo-

wać na podstawie zniżki na przejazdy czy za darmo zwiedzać muzea tak, jak posiadacze 

Karty Polaka19. 

                                                        
16 Patrz: Posiedzenie Polonijnej Rady Konsultacyjnej, „Biuletyn Federacji Organizacji Polskich na Ukrai-

nie, nr 2 (42), 2008, s. 19; Będzie nowelizacja Karty Polaka, „Biuletyn Federacji Organizacji Polskich 
na Ukrainie”, 2008, nr 2 (42), s. 21; „Nasze drogi. Biuletyn Federacji Organizacji Polskich na Ukrainie”, 
2009, nr 3 (49), s. 46. 

17 Biuletyn z posiedzenia Komisji Łączności z Polakami za Granicą, nr 19, Kancelaria Sejmu – Biuro Ko-
misji Sejmowych, 1074/VI kad., 3.09.2008, s. 13-14. 

18 Ibidem, s. 20. 
19 Por.: J. Jagielski, D. Pudzianowska, Ustawa o Karcie Polaka. Komentarz, Warszawa 2008, s. 27-28. 
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Warto przy tym zaznaczyć, że lista wątpliwości w sprawie ustawy o Karcie Polaka 

mogła być znacznie dłuższa. Zastrzeżenia mogły budzić kwestie związane z dostępem 

do darmowej edukacji, gdyż ustawa o oświacie już przyznawała osobom niebędącym 

obywatelami polskimi, ale zamieszkującym na terytorium państwa polskiego, prawo do 

korzystania z opieki w przedszkolach, korzystania „z nauki i opieki w publicznych szko-

łach podstawowych, gimnazjach, publicznych szkołach artystycznych oraz w placów-

kach, w tym placówkach artystycznych, na warunkach dotyczących obywateli pol-

skich”20. Z kolei dyskryminujące wobec osób nie posiadających Karty Polaka mogły 

wydawać się zapisy dotyczące stypendiów polonijnych. Mając prawo do edukacji na 

zasadach takich, jak obywatele Polski, beneficjenci KP zyskiwali możliwość otrzymy-

wania szczególnej pomocy materialnej. W ustawie nie regulowano natomiast możliwo-

ści podjęcia pracy czy prowadzenia działalności gospodarczej, tym samym stawiając 

posiadaczy Karty w jednym szeregu z innymi cudzoziemcami. 

13 maja 2016 roku Sejm przyjął ustawę o zmianie ustawy o Karcie Polaka oraz nie-

których innych ustaw. Dopuszczono m.in. składanie deklaracji „o przynależności do 

Narodu Polskiego” w obecności wojewody lub wyznaczonego urzędnika. Zagwaranto-

wano również zwolnienie z opłat konsularnych za przyjęcie i rozpatrzenie wniosku 

o wydanie wizy krajowej w celu korzystania z uprawnień wynikających z posiadania 

Karty Polaka, uregulowano kwestie świadczeń pieniężnych dla jej posiadaczy21. Nato-

miast na mocy ustawy z 15 listopada 2016 roku o zmianie ustawy o Karcie Polaka oraz 

ustawy o cudzoziemcach wprowadzono zmiany w sposobie przyznawania i realizacji 

świadczenia pieniężnego dla posiadaczy Karty Polaka zamierzających osiedlić się 

w Rzeczypospolitej Polskiej na stałe22. 

Wprowadzone regulacje zakładały m.in., że decyzje o świadczeniach pieniężnych 

dla posiadaczy Karty Polaka występujących o stały pobyt w Polsce będą wydawali wo-

jewodowie, lecz organem wypłacającym je będzie starosta. Osoby otrzymujące świad-

czenia w maksymalnej wysokości przez okres dziewięciu miesięcy oraz korzystające 

z nich jako członkowie rodziny wnioskodawcy zostały pozbawione możliwości składa-

nia kolejnych wniosków. Ci, którzy chcieli przyjechać do Polski z zamiarem osiedlenia 

się na stałe, mieli bezpłatnie otrzymać kartę stałego pobytu, a po roku obywatelstwo 

polskie. Oczekującym na nie państwo miało udzielać wsparcia w procesie adaptacji do 

nowych warunków. Wśród jego form wskazywano świadczenia na pokrycie kosztów 

gospodarowania i bieżącego utrzymania w czasie do dziewięciu miesięcy, dofinanso-

wanie kosztów wynajmu mieszkania, nauki języka polskiego, kursów zawodowych. 

                                                        
20 Por.: Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 grudnia 2015 r. w sprawie 

ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie oświaty, Dz. U. z 2015 r. poz. 2156; Ustawa z dnia 7 
września 1991 r. o systemie oświaty, Dz. U. z 1991 r. Nr 95, poz. 425. 

21 Ustawa z dnia 13 maja 2016 r. o zmianie ustawy o Karcie Polaka oraz niektórych innych ustaw, Dz. U. 
z 2016 r. poz. 753, http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20160000753, [dostęp: 
10.03.2018]. 

22 Ustawa z dnia 15 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o Karcie Polaka oraz ustawy o cudzoziemcach, 
Dz. U. z 2016 r. poz. 2066. 
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W ocenie ustawodawcy nowelizacja ustawy o Karcie Polaka miała jej posiadaczom uła-

twić osiedlanie się w Polsce i ubieganie się o polskie obywatelstwo; szacowano, że 

dzięki wprowadzonym zmianom do Polski miało przyjechać nawet kilkadziesiąt tysięcy 

osób. 

Kolejne poprawki do ustawy o Karcie Polaka wprowadzono ustawą z 24 listopada 

2017 roku. Zmieniono tym samym warunki uprawniające do ubiegania się o ten doku-

ment. Dotychczas obowiązujące wykazanie posiadania przez przodków wnioskodawcy 

obywatelstwa polskiego zmieniono na konieczność wykazania narodowości polskiej 

swojej lub przodków, wykluczono także przyznanie Karty tym, którzy powoływali się 

na działalność na rzecz organizacji polonijnych przez minimum trzy lata23. Zapisy te 

wywołały szereg kontrowersji, choć podkreślano, że mają na celu ukrócenie praktyk 

wyłudzania Karty Polaka na podstawie sfałszowanych dokumentów. Już po przegłoso-

waniu ustawy przez polski Sejm około 400 Białorusinów wystosowało petycję do pre-

zydenta Andrzeja Dudy, w której wskazywano na niemożność udowodnienia narodo-

wości przodków, ze względu na zniszczenie dokumentów czy fakt, że w tych wystawia-

nych przed 1939 rokiem rzadko w ogóle narodowość była odnotowywana. Poglądu tego 

nie podzielało polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych. W opinii resortu „informa-

cja o polskiej narodowości była umieszczana w wielu dokumentach zarówno z czasów 

ZSRR, jak i późniejszych”24. 

Trzeba zauważyć, że mimo, iż w opinii niektórych prawników pojęcie obywatelstwa, 

jako pojęcie prawne, nie jest normatywnie definiowane, to zarazem możliwe jest udo-

wodnienie posiadania go na podstawie dokumentów25. Inaczej sprawa ma się z narodo-

wością, która jest kategorią subiektywną. Bajda i in. zauważają, że „w odróżnieniu od 

obywatelstwa jednoznacznie określanego przez prawo, narodowość jest stanem świa-

domości każdego człowieka i wynikającą z tego stanu jego identyfikacją z daną grupą 

etniczną”26. Tym samym osobom, które będą starały się o przyznanie im Karty Polaka 

może być niezwykle trudno wskazać, na jakiej podstawie się o to ubiegają. Szczególnie 

w przypadku mniejszości polskiej na Wschodzie, a więc adresatów ustawy o Karcie 

Polaka, nie sposób ustalić jednoznacznych kryteriów identyfikacji narodowościowej. 

Wyznacznikiem takim nie może być z pewnością język: po polsku, szczególnie na Kre-

sach, mówiły i mówią do dziś osoby innych narodowości, niż polska. Nie jest nim także 

wyznanie religijne, gdyż nie wszyscy Polacy są rzymskimi katolikami; narodowość pol-

                                                        
23 Ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o repatriacji, ustawy o Karcie Polaka oraz ustawy 

o cudzoziemcach, Dz. U. z 2017 r. poz. 2282. 
24 L. Anannikova, MSZ odpowiada w sprawie zmian w Karcie Polaka: „Obecne brzmienie ustawy w pełni 

odpowiada jej duchowi”, 15.12.2017, http://wyborcza.pl/7,75398,22782584,msz-odpowiada-w-sprawie-
zmian-w-karcie-polaka-obecne-brzmienie.html?disableRedirects=true, [dostęp: 16.03.2018]; D. Frey, Jak 
uzyskać Kartę Polaka po nowelizacji, 22.12.2017, http://www.rp.pl/Cudzoziemcy/312229984-Jak-uzy-
skac-Karte-Polaka-po-nowelizacji.html, [dostęp: 16.03.2018]. 

25 Szerzej na ten temat: J. Jagielski, Obywatelstwo polskie. Komentarz do ustawy, Warszawa 2016. 
26 G. Janusz, P. Bajda, Prawa mniejszości narodowych. Standardy europejskie, Warszawa 2000, s. 11. 
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ską w czasach radzieckich deklarowali m.in. wyznawcy judaizmu, prawosławia, greko-

katolicy, a z obrządkiem rzymskokatolickim identyfikują się niezmiennie przedstawi-

ciele różnych narodowości. Należy też mieć na uwadze charakterystyczną dla pograni-

cza wielonarodowość rodzin. W przypadku małżeństw mieszanych tak rodzice, jak 

i dzieci swobodnie posługiwali się przynajmniej dwoma językami (często trzecim czy 

czwartym były języki urzędowy, „ulicy” czy szkoły). Do dziś zachowała się również 

tradycja przyjmowania przez dzieci płci żeńskiej wyznania „po matce”, a przez potom-

ków męskich „po ojcu”, członkowie jednej rodziny uczęszczali zatem i do cerkwi, i ko-

ścioła. Co istotne, władze radzieckie na mocy decyzji administracyjnych dość swobod-

nie żonglowały przynależnością narodową obywateli (przynajmniej tą zapisywaną 

w oficjalnych dokumentach), a represyjny system panujący w ZSRR wpływał na strach 

przed deklarowaniem narodowości polskiej. 

Można przyjąć, że nowelizacja z 2017 roku wskazuje na brak konsekwentnej poli-

tyki państwa polskiego wobec przedstawicieli mniejszości polskiej na Wschodzie. Uła-

twienia z 2016 roku już w kolejnym roku miały okazać się dostępne dla znacznie mniej-

szej liczby beneficjentów Karty Polaka. Ich liczba, która już nie spełniała oczekiwań 

rządzących, po zmianach regulacji mogła jeszcze zmaleć. 

3. KARTA POLAKA 
A USTAWODAWSTWO INNYCH PAŃSTW EUROPEJSKICH 

Przyjmując Kartę Polaka Polska nie wyróżniła się wśród państw europejskich, które 

już od lat dziewięćdziesiątych XX wieku wykazywały zainteresowanie kontaktami 

z diasporą. Opieka nad rodakami za granicą, udzielanie im wsparcia i budowa kontak-

tów wpisywały się nie tylko w praktykę polityczną, ale znalazły swoje miejsce w regu-

lacjach prawnych27. Zapis taki znalazł się m.in. w art. 12 konstytucji Ukrainy, gdzie 

wspomniano, iż państwo dba o zaspokojenie narodowo-kulturowych i językowych po-

trzeb Ukraińców żyjących poza granicami państwa.28 Podobnie uregulowała tę kwestię 

Rzeczpospolita Polska, która na mocy konstytucji „udziela pomocy Polakom zamiesz-

kałym za granicą w zachowaniu ich związków z narodowym dziedzictwem kultural-

nym”29. 

Mimo, iż w sejmowej opinii na temat senackiego projektu Ustawy o Karcie Polaka 

i trybie przynależności do Narodu Polskiego osób narodowości polskiej lub polskiego 

pochodzenia uznano, że dokument ten „stanowi nowość legislacyjną na tle dotychcza-

sowego ustawodawstwa polskiego, jak i uregulowań międzynarodowych. W niewielu 

                                                        
27 J. Jagielski, D. Pudzianowska, Ustawa o Karcie Polaka…, op. cit., s. 11. 
28 „Україна дбає про задоволення національно-культурних і мовних потреб українців, які 

проживають за межами держави”. Za: Конституція України, Відомості Верховної Ради України 
(ВВР), 1996, nr 30. 

29 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Tekst uchwalony w dniu 2 kwietnia 1997 r. przez Zgromadzenie 
Narodowe. 

http://zakon.rada.gov.ua/go/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
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krajach wprowadzono podobne regulacje, a w Europie tylko w Słowacji”30, to trudno 

się z tymi słowami zgodzić. Ustawa o Karcie Polaka nie była ani pierwszą, ani wyjąt-

kową na tle innych państw. Szczegółowe uregulowania w tym zakresie na mocy ustawy, 

wśród państw Europy Środkowo-Wschodniej, wprowadziły Rumunia (1998 rok), Rosja 

(1999 rok), Bułgaria (2000 rok), Węgry (2001 rok), Ukraina (2004 rok), Słowacja (2005 

rok), Słowenia (2006 rok). Ustawodawcy w niektórych przypadkach przewidzieli przy-

znanie urzędowych dokumentów, które potwierdzają status członka diaspory, jak ma to 

miejsce w Rosji czy Słowacji, w innych wskazali konkretne uprawnienia, które zeń wy-

nikają. Przykładem są tu Węgry i „Karta etnicznego Węgra” i „Karta rodziny etnicznego 

Węgra”31. 

Na Ukrainie w myśl ustawy O zagranicznych Ukraińcach, przyjętej 4 marca 2004 

roku, po ukończeniu 16 roku życia osoby identyfikujące się jako Ukraińcy, mające ukra-

ińskie etniczne pochodzenie lub pochodzące z Ukrainy, nie posiadające obywatelstwa 

ukraińskiego, mogą złożyć pisemny wniosek o nadanie statusu zagranicznego Ukraińca. 

Swoje pochodzenie wnioskodawca potwierdza odpowiednimi dokumentami, lub po-

świadczeniami obywateli Ukrainy, zagranicznych Ukraińców albo organizacji zagra-

nicznych Ukraińców. Dokument wydawany jest na okres dziesięciu lat, daje m.in. 

prawo do starania się o przyznanie obywatelstwa ukraińskiego czy też skorzystania 

z określonych kwotami miejsc na wyższych uczelniach. Tym samym państwo ukraiń-

skie chciało przyczynić się do rozwoju świadomości narodowej Ukraińców żyjących 

poza Ukrainą, wzmacniając ich związki z ojczyzną i otwierając drogę powrotu do Ma-

cierzy32. Oficjalnie największa liczba zagranicznych Ukraińców mieszka dziś na tery-

torium Kanady – 1 209 085 osób, USA – 892 992 osób, oraz Federacji Rosyjskiej – 

1 930 000 osób, choć nieoficjalnie liczebność diaspory szacuje się na ponad 10 000 000 

osób33. 

4. KARTA POLAKA A REAKCJE RZĄDÓW PAŃSTW OŚCIENNYCH 

Karta Polaka jest dokumentem, który należy analizować również w kontekście pol-

skiej polityki zagranicznej, a przyjęcie ustawy regulującej jej obowiązywanie wzbu-

dziło szereg kontrowersji w niektórych państwach, których obywatele byli adresatami 

polskich regulacji prawnych. 

Jak informował dyrektor Departamentu Konsularnego i Polonii MSZ Andrzej Jasio-

nowski swój sprzeciw bądź niezadowolenie wobec ustawy wyraziły Białoruś i Litwa, 
                                                        
30 Opinia na temat senackiego projektu…, op. cit. 
31 Por.: J. Jagielski, D. Pudzianowska, Ustawa o Karcie Polaka…, op. cit., s. 14-15, 18. 
32 Закон України Про закордонних українців, 04.03.2004, nr 1582-IV, http://zakon5.rada.gov.ua/ 

laws/show/1582-15, [dostęp: 24.03.2018]. 
33 Українська громада в країнах світу, https://mfa.gov.ua/ua/about-ukraine/ukrainians-abroad, [dostęp: 

24.03.2018]; Інформаційно-аналітичні матеріали до парламентських слухань на тему: 
„Закордонне Українство: сучасний стан та перспективи співпраці”, Київ, жовтень 2009, 
http://kompravlud.rada.gov.ua/uploads/documents/32362.pdf, [dostęp: 24.03.2018]. 
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gdzie pojawiły się opinie, iż Karta Polaka koliduje z przepisami unijnymi i dyskrymi-

nuje część obywateli Unii Europejskiej”34. Władze białoruskie z kolei twierdziły, że 

Karta Polaka może być czynnikiem destabilizującym stosunki pomiędzy narodowo-

ściami zamieszkującymi Białoruś, czy wręcz próbą utworzenia polskiej piątej ko-

lumny35. Już 7 lutego 2008 roku w Mińsku odbyło się spotkanie ekspertów ministerstw 

spraw zagranicznych Polski i Białorusi w sprawie ustawy, podczas którego strona bia-

łoruska zgłosiła do niej „szereg zastrzeżeń prawnych i politycznych”, proponując wpro-

wadzenie moratorium na jej realizację i wystąpienie do Komisji Weneckiej o dokonanie 

ekspertyzy mającej wykazać, czy dokument ten łamie prawo i standardy międzynaro-

dowe. Zapowiedziano także użycie wszelkich „możliwych i zgodnych z prawem środ-

ków”, by uniemożliwić jego realizację na Białorusi. Przyjmowanie specjalnych upraw-

nień mniejszości polskiej traktowano bowiem jako ingerencję w sprawy wewnętrzne 

i prawodawstwo sąsiedniego państwa, a Karta Polaka była postrzegana jako „czynnik 

mogący podważyć lojalność państwową” oraz „próba przygotowania autonomii pol-

skiej, zwłaszcza na Grodzieńszczyźnie”36. 

W opinii strony polskiej spełnienie białoruskich postulatów było co najmniej trudne, 

a wprowadzenie moratorium byłoby równoznaczne z zawieszeniem realizacji ustawy. 

Jak przy tym przypuszczano, potencjalna opinia Komisji Weneckiej mogła być dla Pol-

ski niekorzystna. Ustawa mogła być niezgodna z jej „co najmniej dwoma istotnymi za-

leceniami”, dotyczącymi m.in. wcześniejszych konsultacji pomiędzy zainteresowanymi 

państwami czy zakresu przywilejów, który powinien być w zasadzie ograniczony do 

edukacji i kultury. Niekorzystny dla Polski raport mógłby uniemożliwić realizację do-

kumentu, a wspominano tu na przykład sporu między Węgrami i Rumunią, dotyczącego 

Karty Węgra. Jak się wydaje strona polska obawiała się ruchu ze strony Mińska. Spo-

dziewano się, że kontrowersje w tej sprawie nie tylko negatywnie wpłyną na pracę dy-

plomatów, ale mogą wręcz doprowadzić do zamknięcia konsulatów w Grodnie i Brze-

ściu. Z kolei wobec mniejszości polskiej mogły być zastosowane represje, z wydala-

niem z Białorusi duchowieństwa rzymskokatolickiego czy przejmowaniem domów pol-

skich w Baranowiczach i Iwieńcu włącznie37. Co więcej, białoruska propaganda mo-

                                                        
34 Biuletyn z posiedzenia Komisji Łączności z Polakami za Granicą, nr 14, Kancelaria Sejmu – Biuro Ko-

misji Sejmowych, 645/VI kad., 8.05.2008, s. 14. 
35 Принятый в Польше закон „Карта поляка” может дестабилизировать межнациональные 

отношения в Беларуси – МИД, https://www.interfax.by/news/belarus/1036602, [dostęp: 25.03.2018]; 

Президент Беларуси не видит ничего страшного в „карте поляка” и просит не делать из 
этнических поляков предателей, https://www.interfax.by/news/belarus/1039760, [dostęp: 
25.03.2018]. 

36 Pilna notatka ws. realizacji Ustawy o Karcie Polaka w kontekście negatywnego stanowiska władz Repu-
bliki Białoruś, Archiwum Ministerstwa Spraw Zagranicznych (AMSZ), nr zespołu 119/12, w. I, doku-
ment z dnia 20.02.2008, s. 1-2. 

37 Ibidem, s. 2. Raport wydany w przypadku sporu rumuńsko-węgierskiego był ogólnikowy, dotyczył „eu-
ropejskich standardów preferencyjnego traktowania mniejszości narodowych przez ich państwo macie-

https://www.interfax.by/news/belarus/1036602
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głaby sprawić, że informacje o „polskiej agresji, próbach wynaradawiania społeczeń-

stwa białoruskiego” zburzyłyby obraz Polski jako państwa przyjaznego, wspierającego 

demokrację i odrodzenie narodowe Białorusinów. Państwa trzecie z kolei (tu wskazy-

wano na Rosję) na forach międzynarodowych kreowałyby wizerunek Polski jako kraju 

nie tylko skonfliktowanego z sąsiadem, ale też „nieprzewidywalnego w kontekście pro-

blemów etnicznych”. W tej sytuacji postulowano odrzucenie koncepcji odwołania się 

do Komisji Weneckiej, lecz Polacy byli świadomi, iż nie mieli możliwości skutecznej 

interwencji w tej sprawie, poza oficjalnymi protestami, bądź usunięciem z ustawy zapi-

sów budzących największe obawy Białorusi38. Ta w 2011 roku, mocą decyzji Sądu Kon-

stytucyjnego, uznała, że polska ustawa narusza niektóre normy prawa międzynarodo-

wego i sprzeczna jest z interesem kraju39. 

Należy jednakże zauważyć, że potencjalna prośba o zbadanie polskiej ustawy skie-

rowana do Komisji Weneckiej byłaby precedensem, a jej statut nie zawierał zapisów 

jednoznacznie regulujących możliwość zwrócenia się przez „kraj stowarzyszony lub 

obserwatora z prośbą o zbadanie prawodawstwa kraju będącego pełnoprawnym człon-

kiem Komisji Weneckiej”. Można było spodziewać się, że Polska musiałaby wyrazić 

zgodę na poddanie się takiej procedurze, szczególnie, że Białoruś utraciła nawet status 

„gościa” w Radzie Europy, ponieważ nie przestrzegała na swoim terytorium praw czło-

wieka. Jednocześnie zastanawiającym może wydawać się przygotowywanie przez Pol-

skę ustawy, co do której sam ustawodawca żywił wątpliwości, czy jest ona zgodna 

z wszelkimi standardami prawa międzynarodowego. Jak się wydaje, z perspektywy 

Warszawy potencjalne korzyści płynące z wprowadzenia Kart Polaka były jednak prio-

rytetowe, nawet jeśli oznaczało to spór z innym krajem członkowskim Unii Europej-

skiej, z Litwą40. 

Szeroko dyskutowana była m.in. sprawa parlamentarzystów zasiadających w litew-

skim Sejmie z ramienia Akcji Wyborczej Polaków na Litwie, Waldemara Tomaszew-

skiego i Michała Mackiewicza, który był prezesem Związku Polaków na Litwie, wobec 

których wysunięto przypuszczenia, że przyjmując Kartę Polaka złamali konstytucję. 

Vytautas Landsbergis uważał wręcz, że może to „stwarzać problemy konstytucyjne, 

w szczególności urzędnikom państwowym, odbywającym służbę w wojsku litewskim 

itp.”, gdyż wspomniane osoby przysięgały zarówno Litwie, jak i obcemu państwu, dając 

                                                        
rzyste”, a zanim go sporządzono Komisja Wenecka zorganizowała spotkanie obu zainteresowanych pań-

stw. Za: Możliwość zbadania przez Europejską Komisję na rzecz Demokracji przez Prawo, tzw. Komisję 
Wenecką ustawy Karta Polaka, AMSZ, nr zespołu 119/12, w. I, bp. 

38 Biuletyn z posiedzenia Komisji Łączności z Polakami za Granicą, nr 37, Kancelaria Sejmu – Biuro Ko-
misji Sejmowych, 2204/VI kad., 6.05.2009, s. 11. 

39 О позиции Конституционного Суда Республики Беларусь по Закону Республики Польша «О Карте 
поляка», 7 апреля 2011 г. № П-258/2011, http://kc.gov.by/print.aspx?guid=23203, [dostęp: 26.03. 
2018]. 

40 Możliwość zbadania przez Europejską Komisję…, op. cit. 
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tym samym prawo organom innemu kraju do kontrolowania swoich poczynań41. Doma-

gał się on, by „Sąd Konstytucyjny ocenił zgodność z prawem przyznawanie litewskim 

Polakom Karty Polaka”, a jak na łamach „Kuriera Wileńskiego” pisał Stanisław Tara-

siewicz „przeciwnicy Karty Polaka [na Litwie] uważają bowiem, że warunek, iż otrzy-

mujący Kartę zobowiązuje się nie działać przeciwko Polsce i polskości, w przeciwnym 

razie Karta zostanie mu odebrana, jest sprzeczny z przysięgą na wierność dla państwa 

litewskiego42. Z kolei europoseł Waldemar Tomaszewski, lider Akcji Wyborczej Pola-

ków na Litwie przypominał, że „Jeszcze w 2008 roku Ministerstwo Spraw Zagranicz-

nych Litwy przedstawiło wniosek, że Karta Polaka nie jest sprzeczna z lojalnością wo-

bec państwa litewskiego”. Cała sprawa miała być wewnętrzną rozgrywką polityczną 

konserwatystów litewskich i „piarowską inicjatywą”, niekoniecznie wymierzoną w śro-

dowisko polskie na Litwie43. Zarazem problem wrócił jeszcze w 2013 roku, co ponow-

nie oceniano jako nie tylko próbę „podkręcenia antypolskich nastrojów w litewskim 

społeczeństwie”, ale przede wszystkim „zdyskredytowania obecnego układu politycz-

nego w rządzie”44. 

W 2009 roku pojawiły się sygnały, że również Łotwa i Estonia negatywnie postrze-

gają polską ustawę, widząc w niej niebezpieczny casus, na który mogła powoływać się 

Rosja, „która już podjęła prace nad Kartą Rosjanina”, a jej przyjęcie miałoby osłabić 

państwa nadbałtyckie i negatywnie wpłynąć na ich sytuację nie tylko społeczną, ale 

i polityczną. Natomiast na Białorusi, pomimo akcji informacyjnej, władze wyolbrzy-

miały skalę zainteresowania „obawiając się, że wszyscy Białorusini zgłoszą się po Kartę 

Polaka”, spodziewano się wręcz jej masowego rozdawania. Zarazem potencjalnie zain-

teresowani tą sprawą przedstawiciele mniejszości obawiali się represji wymierzonych 

w tych, którzy dokument ten by otrzymali, co przekładało się na pewną wstrzemięźli-

wość w kwestii składania wniosków. Sam prezydent Łukaszenka oznajmił, że „został 

przez swoich urzędników wprowadzony w błąd co do zasad realizacji Karty Polaka”, 

po czym władze odmówiły zgody na wjazd na Białoruś czterech dodatkowych konsu-

lów45. 

Jak wskazywał Jan Borkowski, sytuacja na Ukrainie była odmienna od tej na Biało-

rusi. Do Lwowa udało się czterech nowych dyplomatów i dwóch pracowników dodat-

kowych, do Łucka trzy takie osoby i tyluż konsulów. Jedna osoba do pomocy doraźnej 

                                                        
41 Za: M. Wołłejko, Realizacja ustawy o Karcie Polaka w latach 2008-2011 – sukces czy porażka?, s. 155. 
42 S. Tarasiewicz, Karta Polaka znowu wnerwia konserwatystów, http://kurierwilenski.lt/2012/01/16/ karta-

polaka-znowu-wnerwia-konserwatystow, [dostęp: 3.04.2018]. 
43 S. Tarasiewicz, Konserwatyści znowu grają Kartą Polaka, http://kurierwilenski.lt/2013/05/14/konserwa-

tysci-znowu-graja-karta-polaka, [dostęp: 3.04.2018]. 
44 E. Maksymowicz, Karta Polaka pod Trybunał Konstytucyjny, http://www.wilnoteka.lt/artykul/karta-po-

laka-pod-trybunal-konstytucyjny, [dostęp: 5.04.2018]; S. Tarasiewicz, Litewski Sejm znowu zajmie się 
Kartą Polaka, http://kurierwilenski.lt/2013/05/22/%EF%BB%BFlitewski-sejm-znowu-zajmie-sie-
karta-polaka, [dostęp: 5.04.2018]. 

45 Biuletyn z posiedzenia Komisji Łączności z Polakami za Granicą, nr 14, Kancelaria Sejmu – Biuro Ko-
misji Sejmowych, 645/VI kad., 8.05.2008, s. 3, 9-10. 

http://www.wilnoteka.lt/user/10
http://www.wilnoteka.lt/artykul/karta-polaka-pod-trybunal-konstytucyjny
http://www.wilnoteka.lt/artykul/karta-polaka-pod-trybunal-konstytucyjny
http://kurierwilenski.lt/author/stanislaw-tarasiewicz/
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i dwóch dyplomatów wyjechało do Kijowa, a po jednym konsulu skierowano do urzę-

dów w Charkowie i Odessie. Nad Dnieprem nie tylko nie spodziewano się reperkusji, 

ale też niektórzy obywatele potraktowali Kartę Polaka jako przepustkę do pracy w Pol-

sce. Stąd tylko w Kijowie wystąpiło o nią około 150 osób, które nie spełniały formal-

nych wymogów, lecz „dowiedziały się z ukraińskich mediów o możliwości dotarcia do 

rynku polskiego”. Podsekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Krzysztof 

Stanowski wspominał też, że do ukraińskiej ambasady w Polsce zgłaszali się Ukraińcy 

z pytaniem, czy na terenie Polski także można uzyskać Kartę Polaka46. Sytuacja ta una-

oczniała potrzebę rozpowszechniania rzetelnych informacji w tym zakresie, a akcje już 

prowadzone przez konsulaty okazywały się być wciąż niewystarczające. Zresztą pierw-

sze tygodnie obowiązywania Karty Polaka były czasem testów. Dlatego też począt-

kowo, choć ustawa to przewidywała, nie przekazano części kompetencji w tym zakresie 

organizacjom mniejszości polskiej, pozostały one w rękach konsulów, co umożliwiało 

wyłapywanie błędów, które należało poprawić47. 

Wojciech Tyciński informował, że ze strony władz Ukrainy „Było tylko zaintereso-

wanie” Kartą Polaka, zabrakło natomiast „oficjalnej reakcji”. Zarazem odnotowano za-

interesowanie sprawą ze strony służb ukraińskich, które indagowały „przedstawicieli 

organizacji polskich, posiadaczy Karty Polaka, osoby, które złożyły wnioski o Kartę 

Polaka”. Miało to zaowocować narastaniem obaw w środowisku mniejszości polskiej 

przed występowaniem o ten dokument, szczególnie wśród osób pamiętających represje 

wobec mniejszości narodowych za czasów radzieckich. Oficjalnie jednakże problem nie 

istniał, a rządzących interesowała jedynie liczba wydanych kart, a co za tym idzie wy-

hamowanie procesu aplikowania o KP48. Opinii tej przeczył Michał Dworczyk. Powo-

łując się na Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” alarmował, że Polacy – posiadacze 

Karty Polaka mieli być „bardzo niedobrze traktowani na granicy polsko-ukraińskiej”, 

gdzie straż graniczna wymagała od nich m.in. dodatkowych zaproszeń49. Jako skanda-

liczną wskazywano wypowiedź polskiego strażnika granicznego, który Polakowi 

z Ukrainy oznajmił: „W d…e mam waszą Kartę!”50 

Jak jednakże wyjaśniał sekretarz stanu MSZ Jan Borkowski ani MSWiA, ani posia-

dacze Karty Polaka, ani żadne instytucje nie zgłaszały na piśmie żadnych problemów. 

Przypominał też, że rzeczony dokument nie uprawnia do przekraczania granicy, jest 

tylko podstawą do otrzymania wizy. Co za tym idzie Straż Graniczna mogła wymagać 

odpowiednich dokumentów51. 

                                                        
46 Ibidem, s. 10. 
47 Ibidem, s. 11-12. 
48 Biuletyn z posiedzenia Komisji Łączności z Polakami za Granicą, nr 37, Kancelaria Sejmu – Biuro Ko-

misji Sejmowych, 2204/VI kad., 6.05.2009, s. 12-13. 
49 Ibidem, s. 15. 
50 Odkryte karty historii…, op. cit., s. 17. 
51 Biuletyn z posiedzenia Komisji Łączności z Polakami za Granicą, nr 37, Kancelaria Sejmu – Biuro Ko-

misji Sejmowych, 2204/VI kad., 6.05.2009, s. 16. 
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5. REPATRIACJA 

Trzeba w tym miejscu nadmienić, że przyjęcie Karty Polaka nie rozwiązywało pro-

blemów repatriacji, które regulowane były ustawą z dnia 9 listopada 2000 roku. Zno-

welizowano ją ustawą z 7 kwietnia 2017 roku, której przepisy weszły w życie 1 maja 

tego samego roku, a intencją ustawodawcy było stworzenie korzystniejszych warunków 

prawnych i materialnych dla Polaków ze Wschodu, którzy zdecydują się na powrót do 

Polski i osiedlenie się tam na stałe52. 

Należy zauważyć, że w obu przypadkach podczas dyskusji nad ustawami odmiennie 

podnoszona była kwestia skali bezrobocia w Polsce. Podczas gdy Karta Polaka miała 

być swoistym antidotum na problemy związane z brakiem rąk do pracy, to podczas pro-

cedowania ustawy repatriacyjnej w 2000 roku przeciwnie, akcentowano obawy przed 

masowymi przyjazdami nad Wisłę osób ze Wschodu. Stąd uchwalono ustawę zawiera-

jącą znaczące ograniczenia. Przede wszystkim adresowano ją do osób polskiego pocho-

dzenia, które przed dniem wejścia w życie ustawy zamieszkiwały „na stałe na teryto-

rium obecnej Republiki Armenii, Republiki Azerbejdżańskiej, Republiki Gruzji, Repu-

bliki Kazachstanu, Republiki Kyrgyskiej, Republiki Tadżykistanu, Republiki Turkme-

nistanu, Republiki Uzbekistanu albo azjatyckiej części Federacji Rosyjskiej”. Zdaniem 

Teresy Dutkiewicz z Federacji Organizacji Polskich na Ukrainie była to sytuacja krzyw-

dząca dla Polaków z Ukrainy. Także ci, którzy mieszkali w państwach europejskich, 

pozbawieni byli możliwości skorzystania z dobrodziejstw repatriacji, chyba że mowa 

była o osobach polskiego pochodzenia w kraju zamieszkania dyskryminowanych ze 

względów religijnych, narodowościowych lub politycznych: one mogły ubiegać się 

o wydanie wizy repatriacyjnej. Również Rada Ministrów RP miała prawo wskazać, 

w drodze rozporządzenia, inne państwa lub inne części Federacji Rosyjskiej, niż wy-

mienione w art. 9 ustawy, których obywatele polskiego pochodzenia mogli wnioskować 

o wizy repatriacyjne. Repatrianci otrzymywali środki finansowe z budżetu państwa na 

podróż do Polski, zagospodarowanie i bieżące utrzymanie, w tym lokalu mieszkalnego. 

Istniała możliwość zapewnienia repatriantowi i jego najbliższej rodzinie uczestnictwa 

w kursach języka polskiego, ustawodawca regulował również zasady aktywizacji za-

wodowej takich osób53. 

Z biegiem lat strona polska przyznała jednakże, iż ustawa o repatriacji ogranicza 

krąg osób polskiego pochodzenia, które mogły korzystać z jej zapisów do określonego 

regionu geograficznego. Zauważono, że wspomniane w treści dokumentu wydanie roz-

rządzenia przez Radę Ministrów nie wpłynęłoby na zakres stosowania rzeczonej 

                                                        
52 Ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji, Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1118; Ustawa z dnia 7 

kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy o repatriacji oraz niektórych innych ustaw, Dz. U. z 2017 r. poz. 858 
tom 1. 

53 Ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji, op. cit. Także: T. Dutkiewiecz, Rodacy, nie wyrzekajcie 
się nad, czyli sprawa Karty Polaka, „Biuletyn Federacji Organizacji Polskich na Ukrainie, nr 3, lipiec-
wrzesień 2007 r., s. 18. 
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ustawy, podczas gdy art. 52 ust. 5 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej przyznawał 

prawo do osiedlenia się w Polsce na stałe wszystkim tym osobom, których polskie po-

chodzenie zostało stwierdzone zgodnie z ustawą, niezależnie od miejsca ich zamiesz-

kania. Stąd wynikała konieczność przygotowania regulacji, która pozwoliłaby na reali-

zację praw zagwarantowanych przez zapisy konstytucyjne poprzez określenie zasad 

i trybu postępowania w sprawach o stwierdzenie pochodzenia polskiego i uchyliłaby 

przepisy ustawy o repatriacji dotyczące tych kwestii. Tym samym osoby, które na pod-

stawie projektowanej ustawy uzyskałyby potwierdzenie polskiego pochodzenia, mo-

głyby starać się o nabycie obywatelstwa w drodze repatriacji, po spełnieniu pozostałych 

przesłanek wynikających z ustawy z 9 listopada 2000 roku. Tak powstał projekt Ustawy 

o stwierdzaniu pochodzenia polskiego z dnia 11 maja 2007 roku.54 Był on częścią pa-

kietu ustaw polonijnych obejmującego „projekty ustaw o Karcie Polaka, o stwierdzaniu 

pochodzenia polskiego oraz o zmianie ustawy o wyborze Prezydenta RP oraz ustawy 

Ordynacja wyborcza do Sejmu RP i do Senatu RP”55. 

6. KARTA POLAKA A STREFA SCHENGEN 

Prezydent Lech Kaczyński uroczyście podpisał ustawę o Karcie Polaka 22 września 

2007 roku, w pierwszym dniu III Światowego Zjazdu Polaków i Polonii zza Granicy, 

który odbywał się w Warszawie. Podkreślił wówczas, że jest to tylko pewien etap prac 

mających na celu poprawę sytuacji Polaków na Wschodzie; kolejnym miała być ustawa 

o obywatelstwie, pozwalająca na uznanie podwójnego obywatelstwa oraz „uchylenie 

haniebnych aktów, które pozbawiały całe grupy Polaków obywatelstwa polskiego”56. 

W tej sytuacji Kaczyński oceniał, że Karta Polaka nie jest rozwiązaniem końcowym, 

„musi ulegać doskonaleniu. Dziś ma ułatwić przyjazd do Polski Polakom, szczególnie 

po tym jak zrealizowana zostanie w pełni strefa Schengen od 1 stycznia przyszłego roku, 

ma ułatwić edukację w Polsce, inaczej mówiąc ma rozwiązać różne problemy, które 

dotychczas w pełni rozwiązane nie były”57. Wejście Polski do grupy Schengen skutko-

wało uzależnieniem od wspólnych decyzji w sprawie zasad i kosztów wizowych co, jak 

przewidywano, miało przełożyć się na problemy w podtrzymaniu więzi z Polakami, 

dotąd korzystającymi z ulg w tym zakresie. 

                                                        
54 Projekt z dnia 11 maja 2007 r. Ustawa o stwierdzaniu pochodzenia polskiego, „Biuletyn Federacji Orga-

nizacji Polskich na Ukrainie, nr 3, lipiec-wrzesień 2007 r., s. 1. 
55 List EUWP do Premiera, „Biuletyn Federacji Organizacji Polskich na Ukrainie, nr 3, lipiec-wrzesień 

2007 r., s. 14. 
56 Uroczyste podpisanie ustawy o Karcie Polaka, http://www.prezydent.pl/archiwum-lecha-kaczynskiego/ak-

tualnosci/rok-2007/art,149,587,uroczyste-podpisanie-ustawy-o-karcie-polaka.html, [dostęp: 12.03. 2018]. 
Patrz także: Ustawa z dnia 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim, Dz. U. z 2012 r. poz. 161, t. 1. 

57 Za: Uroczyste podpisanie ustawy o Karcie Polaka, http://www.prezydent.pl/archiwum-lecha-kaczyn-
skiego/aktualnosci/rok-2007/art,149,587,uroczyste-podpisanie-ustawy-o-karcie-polaka.html, [dostęp: 
12.03.2018]. Także: Prezydent Lech Kaczyński podpisał Kartę Polaka, https://www.pb.pl/prezydent-
lech-kaczynski-podpisal-karte-polaka-389800, [dostęp: 12.03.2018]. 
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O potencjalnych skutkach przystąpienia Polski do strefy Schengen dla mniejszości 

polskiej wspominały w apelu skierowanym do premiera Rzeczpospolitej Polskiej Emi-

lia Chmielowa, prezes Federacji Organizacji Polskich na Ukrainie oraz Andżelika Bo-

rys, prezes Związku Polaków Białorusi. Ich zdaniem to, co z jednej strony miało zbliżyć 

Polskę do Europy, z drugiej wielu osobom mogło uniemożliwić wjazd na terytorium 

RP. Ceny wiz miały sprawić, że staną się one mniej dostępne, co było sprawą budzącą 

„największy niepokój” społeczności polskiej. Zezwolenia na przekraczanie granicy 

były przy tym postrzegane jako „przepustka do świata (…) marzeń, świata kultury pol-

skiej i europejskiej”, odebranego Polakom po II wojnie światowej. Panie prezes uwa-

żały, że skutkiem nieuchwalenia Karty Polaka byłoby zamknięcie przez wolną i suwe-

renną Polskę granic przed rodakami ze Wschodu i chociaż była to opinia sprokurowana 

na wyrost, to zapewne oddawała nastroje panujące wśród mniejszości polskiej58. 

Obawiając się „wiszącej nad nami [mniejszością polską na Wschodzie] niby miecz 

Damoklesa wizy Schengen” Polacy z Ukrainy (wraz z przedstawicielami Białorusi, Li-

twy, Rosji i Kazachstanu) zdecydowali się w 2007 roku na „krok desperacki”: wyjazd 

do Warszawy, aby tam, w Kancelarii Premiera, domagać się sfinalizowania projektu 

odpowiedniej ustawy, nad którą prace trwały blisko dekadę. Starania te poparło ogółem 

40 organizacji polonijnych w Europie oraz Polacy z Kazachstanu, choć ci czekali raczej 

na uchwalenie aktu prawnego, który umożliwiłby im repatriację. Mniejszość na Ukrai-

nie skupiała swoją uwagę na Karcie Polaka, jako dającej możliwość częściowego roz-

wiązania jej problemów, co nie oznaczało, że kwestia repatriacji była jej obca. Fakt, że 

nie przewidywano objęcia stosowną ustawą terytorium tego kraju uważano za krzyw-

dzący, można jednakże wnioskować, że zadowalające były regulacje pozwalające na 

stosunkowo swobodne przekraczanie granicy polskiej. Należy zauważyć, że chociażby 

ze względu na sąsiedztwo obu państw i zamieszkiwanie przez znaczny odsetek obywa-

teli Ukrainy polskiego pochodzenia obwodów położonych stosunkowo niedaleko od 

granic, wielu potencjalnych beneficjentów Karty Polaka było zainteresowanych raczej 

okresowymi wyjazdami, niż opuszczeniem na stałe kraju zamieszkania59. 

Na wpływ wejścia Polski do strefy Schengen na podtrzymanie w przyszłości więzi 

z Polakami za granicą i ewentualne związane z tym ograniczenia wskazywali również, 

w liście skierowanym do premiera Jarosława Kaczyńskiego, przedstawiciele Europej-

skiej Unii Wspólnot Polonijnych Tadeusz Pilat i Roman Śmigielski60. Z kolei profesor 

Andrzej Stelmachowski spodziewane trudności wizowe, wynikające z zasady decydo-

wania przez grupę państw o regułach przyznawania wiz i związanych z tym kosztach, 

określił mianem „ostatecznego bodźca” dla uchwalenia ustawy o Karcie Polaka. Dawała 

                                                        
58 Apel w sprawie przyjęcia ustawy „Karta Polaka”, „Biuletyn Federacji Organizacji Polskich na Ukrainie, 

nr 3, lipiec-wrzesień 2007 r., s. 15. 
59 T. Dutkiewiecz, Rodacy, nie wyrzekajcie się nad, czyli sprawa Karty Polaka, „Biuletyn Federacji Orga-

nizacji Polskich na Ukrainie, nr 3, lipiec-wrzesień 2007 r., s. 16, 18. 
60 List EUWP do Premiera, „Biuletyn Federacji Organizacji Polskich na Ukrainie, nr 3, lipiec-wrzesień 

2007 r., s. 14. 
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ona możliwość utrzymania ulg dla podróżnych, poprzez wspomniane powyżej zwolnie-

nia z procedur wizowych lub zwrot kosztów otrzymania wiz. Ponadto doradca prezy-

denta Kaczyńskiego podkreślał, że przyjęcie Karty Polaka związane jest z procesami 

demograficznymi, które dotkliwie odczuwała Polska. Wraz z falą emigracji do państw 

unijnych zaczęto dostrzegać brak wykwalifikowanych pracowników, fachowców, 

a sposobem na zapełnienie luki na rynku pracy miało być zatrudnienie osób z państw 

obszaru byłego Związku Radzieckiego. „Jeżeli mamy przyjmować ludzi z zagranicy 

chcących u nas pracować, to lepiej dajmy pierwszeństwo naszym rodakom ze 

Wschodu” – precyzował Stelmachowski, gdyż to do tej grupy skierowana miała być 

polska oferta61. Można było także mieć nadzieję, że jeśli cudzoziemcy polskiego pocho-

dzenia podejmą działania w zakresie własnej działalności gospodarczej, to stworzą 

nowe miejsca pracy. Zakładano, że wpłynęłoby to na poprawę sytuacji na rynku oraz, 

choćby w niewielkim stopniu, pozwoliło ograniczyć migrację. 

O tym, że była ona problemem istotnym dla państwa polskiego świadczą dane doty-

czące skali procesów migracyjnych. Tylko w Wielkiej Brytanii w latach 2003-2005 

liczba imigrantów z państw postkomunistycznych, członków Unii Europejskiej, uległa 

podwojeniu62. Ogółem w latach 2004-2010 z Polski wyjechało blisko półtora miliona 

osób, a dynamikę tych procesów ilustruje tabela 1. 

Tabela 1. Emigracja z Polski na pobyt czasowy w latach 2004-2010 

 Liczba emigrantów w tysiącach w poszczególnych latach: 

Rok 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Europa 770 1 200 1 610 1 925 1 887 1 635 1 690 

w tym: Unia Europejska 750 1 170 1 550 1 860 1 820 1 570 1 615 

Źródło: Informacja o rozmiarach i kierunkach emigracji z Polski w latach 2004-2010, Główny Urząd Staty-
styczny, warszawa, październik 2011 r., s. 3, https://stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/lud_infor_o_rozm_i_kie-
runk_emigra_z_polski_w_latach_2004_2010.pdf, [dostęp: 9.05.2018]. 

W tej sytuacji można było spodziewać się, że Karta Polaka umożliwi jej posiada-

czom stosunkowo proste wejście na rynek pracy. Należy podkreślić, że brak wymogu 

okazania specjalnych zezwoleń na zatrudnienie czy możliwość podjęcia własnej inicja-

tywy gospodarczej szły w parze z ułatwieniami dla dzieci i młodych ludzi podejmują-

cych naukę w Polsce, w tym z uczestnictwem w programach stypendialnych, co uła-

twiało przesiedlenie się na jej terytorium całej rodziny. Gwarantowane na mocy ustawy 

udogodnienia sprzyjały podejmowaniu takich decyzji, zdejmując z barków rodziców 

                                                        
61 Rozmowa z prof. Andrzejem Stelmachowskim, który, wraz z Podsekretarzem Stanu Leną Dąbkowską-

Cichocką, towarzyszył Lechowi Kaczyńskiemu podczas uroczystego podpisania ustawy o Karcie Polaka, 
http://www.prezydent.pl/archiwum-lecha-kaczynskiego/ludzie-prezydenta/wypowiedzi-doradcow/ar-
chiwum-wywiadow-doradcow/andrzej-stelmachowski-o-karcie-polaka, [dostęp: 12.03.2018] 

62 J. Wiśniewski, M. Duszczyk, Emigrować i wracać. Migracje zarobkowe Polaków po 1 maja 2004 r., 
ekspertyza Instytutu Spraw Publicznych, wrzesień 2006 r., s. 9, http://www.isp.org.pl/files/2572839620 
196337001163156302.pdf, [dostęp: 12.03.2018]. 
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troskę o wygospodarowanie środków finansowych na edukację dzieci, potencjalne 

koszty leczenia. Jak zaznaczył prof. Stelmachowski, ta ostatnia kwestia była szczegól-

nie istotna, gdyż przypadki zachorowań obywateli innych państw na terytorium Polski 

nie były rzadkością, a dotąd to „Wspólnota Polska”, musiała pokrywać koszty leczenia 

rodaków”63. Ponadto, dbając o ulgi na bilety w środkach komunikacji czy ułatwiając 

dostęp do kultury, poprzez obniżenie cen biletów do muzeów, ustawodawca stworzył 

poczucie kompleksowości regulacji, co mogło być dodatkową zachętą dla podejmowa-

nia decyzji o zmianie kraju zamieszkania. 

Celem ustawy o Karcie Polaka niewątpliwie było związanie przybyszów zza 

wschodniej granicy z nową-starą ojczyzną, często tak naprawdę nieznaną i idealizo-

waną. Prof. Stelmachowski podkreślał wagę spłaty moralnego długu wobec mniejszości 

polskiej, zaciągniętego podczas zmiany granic po 1945 roku, kiedy to wiele osób naro-

dowości polskiej zostało jej pozbawionych niezależnie od własnej woli64. Jednocześnie 

pamięć o Macierzy miała zostać skonfrontowana z rzeczywistością, nieuniknionymi 

problemami z adaptacją do nowych warunków, a to mogło niektórych jej posiadaczy 

powstrzymywać przed osiedleniem się w Polsce na stałe. 

7. KWESTIE DEMOGRAFICZNE 

Po II wojnie światowej, szczególnie na terytoriach wchodzących w 1939 roku 

w skład państwa polskiego, a włączonych do Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki Ra-

dzieckiej, władze komunistyczne prowadziły wobec miejscowej ludności politykę ma-

jącą doprowadzić do „stworzenia” ludzi radzieckich, pozbawionych tożsamości naro-

dowej, lojalnych wobec swego nowego kraju. Równocześnie sięgano po metody mające 

na celu konfrontowanie narodowości tytularnej w republice z mniejszościami narodo-

wymi, pozwalające „dzielić i rządzić”. Stąd wynikały początkowe próby zaskarbienia 

sobie przychylności Polaków przez władze. Było to charakterystyczne dla Zachodniej 

Ukrainy, gdzie polska inteligencja, legalnie działający Kościół rzymskokatolicki, szkol-

nictwo polskojęzyczne czy pamiątki przeszłości miały pełnić rolę przeciwwagi dla 

ukraińskiego nacjonalizmu. 

Sytuacja ta ulegała zmianie nie tylko wraz z niszczeniem ukraińskiego partyzanc-

kiego podziemia, delegalizacją Cerkwi greckokatolickiej, ale też, jak zauważa Grzegorz 

Hryciuk, istnienie niepodległej Polski umożliwiło władzom radzieckim „odejście od 

polityki kokietowania” Polaków, a następnie ich konsekwentną sowietyzację65. Było to 

tym łatwiejsze, że z biegiem lat liczba Polaków na Ukrainie sukcesywnie malała. Już 

16 sierpnia 1945 roku w Moskwie zawarto polsko-radziecką umowę graniczną, która 

w pewnym, niewielkim zakresie odnosiła się do akcji przesiedleńczej. Jej częścią były 

                                                        
63 Rozmowa z prof. Andrzejem Stelmachowskim…, op. cit. 
64 Ibidem. 
65 G. Hryciuk, Nastroje i stosunek ludności polskiej tzw. Ukrainy Zachodniej. [w:] W. Bonusiak (red.), 

Polska i Ukraina po II wojnie światowej, Rzeszów 1998, s. 210-211. 
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zapisy regulujące zasady repatriacji ludności narodowości polskiej i żydowskiej z wo-

jewództw lwowskiego, wołyńskiego, tarnopolskiego i stanisławowskiego66. „Ewakua-

cja” ludności, bo takiej nazwy początkowo używano, objęła lata 1944-1946, a zakoń-

czyło ją przyjęcie protokołu o zakończeniu przesiedleń 7 maja 1947 roku. Na podstawie 

porozumienia zawartego 9 września 1944 roku przez Polski Komitet Wyzwolenia Naro-

dowego i rząd USRR w latach 1944-1948 z wspomnianych obszarów Zachodniej Ukra-

iny repatriowano 787 000 osób, kolejnych 35 000, zarówno Polaków, jak i Żydów, wy-

jechało ze wschodniej części republiki. Były to osoby, które przybyły na te obszary 

w 1944 roku ze wschodnich i północnych ziem Związku Radzieckiego, nie należy przy 

tym wykluczać, że oficjalne dane nie odzwierciedlały faktycznej skali migracji67. 

21 stycznia 1958 roku podpisano konwencję między rządem PRL a ZSRR w sprawie 

regulowania obywatelstwa osób o podwójnym obywatelstwie. Na mocy jej zapisów Po-

lacy, którzy nie zdecydowali się na opuszczenie Związku Radzieckiego, musieli w ciągu 

roku od podpisania dokumentu podjąć decyzję o wyborze przynależności państwowej. 

Ci, którzy pozostali w ZSRR, na podstawie konwencji z 31 marca 1965 roku, otrzymali 

radzieckie obywatelstwo. Z kolei osoby, które po 1945 roku osiedliły się w ZSRR, prze-

bywały tam na podstawie paszportów konsularnych68. 

W praktyce przesiedlenia przeprowadzone w latach pięćdziesiątych XX wieku za-

kończyły zbiorowe wyjazdy Polaków ze Związku Radzieckiego do ojczystego kraju. 

Kolejne akcje repatriacyjne nie były już organizowane, a w polskich urzędach konsu-

larnych obywatele radzieccy składali co najwyżej wnioski o udzielenie prawa stałego 

pobytu w charakterze cudzoziemca. Zainteresowanie jego przyznaniem wzrosło wraz 

                                                        
66 M. Krzyszycha, Mniejszość polska w niepodległej Ukrainie, „Przegląd Polonijny”, 1996, nr 4, s. 30; Про 

кількість та склад населення України за підсумками Всеукраїнського перепису населення 2001 
року, http://2001.ukrcensus.gov.ua/results/general/nationality, [dostęp: 30.05.2018]; Umowa między 
Rzecząpospolitą Polską a Związkiem Radzieckim o polsko-radzieckiej granicy państwowej, Dz. U. Nr 
35, poz. 167 z 1947 r.; Umowa pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Związkiem Socjalistycznych Repu-
blik Radzieckich o zamianie odcinków terytoriów państwowych, podpisana dnia 15 lutego 1951 r., Dz. 

U. z 1951 r. Nr 31, poz. 242. Umowa ta zaczęła obowiązywać po wymianie dokumentów ratyfikacyj-
nych, co nastąpiło 5.02.1946 r. w Warszawie. Odtąd polska granica wschodnia uzyskała swój obowiązu-
jący do dziś kształt, z niewielką korektą 15.02.1951 r., kiedy to zawarto umowę o zmianie granic, a Pol-
ska i ZSRR wymieniły pomiędzy sobą 480 km kw. terytorium. 

67 W. Kusiński, Polacy na Ukrainie. [w:] „Studia i materiały Centrum Badań Wschodnich”, z. 34, War-
szawa 1992, s. 28. 

68 M. Laskowska, Polacy i ludność polskiego pochodzenia w b. republikach radzieckich oraz propozycje 
działań w zakresie ewentualnej ich repatriacji do Polski, dokument z dnia 13.01.1993, AMSZ, nabytek 
nr 53/97, w. 21, teczka nr 34-1-94, dokument bez numeru, s. 8; Konwencja między Rządem Polskiej 

Rzeczypospolitej Ludowej i Rządem Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w sprawie uregu-
lowania obywatelstwa osób o podwójnym obywatelstwie, podpisana w Warszawie dnia 21 stycznia 1958 
r., Dz. U. z 1958 r. Nr 32, poz. 143; Konwencja między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej 
a Rządem Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w sprawie zapobiegania powstawaniu przy-
padków podwójnego obywatelstwa, podpisana w Warszawie dnia 31 marca 1965 r., Dz. U. z 1966 r. Nr 
4, poz. 19; Ustawa z dnia 29 marca 1963 r. o cudzoziemcach, Dz. U. z 1963 Nr 15, poz. 77. Pojęcie 
„repatrianta” regulowała Ustawa z dnia 15 lutego 1962 r. o obywatelstwie polskim, Dz. U. z 1962 Nr 10, 
poz. 49. 
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z przemianami i reformami w Związku Radzieckim, w drugiej połowie lat osiemdzie-

siątych. Jak można było przypuszczać, wiązało się to przede wszystkim pogarszającą 

się sytuacją ekonomiczną radzieckiego imperium. Polska, kojarzona z solidarnościo-

wymi hasłami, później zmianą ustrojową, odejściem od komunizmu i swobodami go-

spodarczymi, stawała się pożądanym kierunkiem dla chcących wyjechać za Zachód. Co 

istotne, był to wciąż kraj, w którym nie tylko nie zaostrzono kryteriów przyznawania 

wiz, ale wręcz złagodzono przepisy migracyjne. Zniesienie wymogu posiadania zapro-

szenia na pobyt stały, wystawionego przez najbliższą rodzinę, otworzyło przed wieloma 

osobami drogę do opuszczenia ZSRR, a jako najczęstszą przyczynę wyjazdów wnio-

skodawcy wskazywali zawierane związki małżeńskie, przy czym autentyczność części 

z nich poddawano w wątpliwość. Rzadziej z możliwości przeprowadzki do Polski ko-

rzystały całe rodziny bądź pracownicy wyjeżdżający na podstawie zaproszeń wystawia-

nych przez polskie firmy69. 

Proklamacja niepodległości Ukrainy 24 sierpnia 1991 roku i potwierdzenie jej w re-

ferendum przeprowadzonym 1 grudnia tego samego roku nie przyniosły spadku zainte-

resowania wyjazdami do Polski, a wręcz przeciwnie, początkowo liczba emigrantów 

wzrosła. Prawdopodobnie miały na to wpływ kryzys ekonomiczny i brak reform, potę-

gujące obawy przed niemożnością zapewnienia sobie oraz najbliższym godnych warun-

ków życia. Nie był to jednakże proces długotrwały i z czasem coraz więcej osób decy-

dowało się bądź pozostać na Ukrainie, bądź też wybierało inny kraj docelowy niż Pol-

ska. Potencjalnych emigrantów odstręczały problemy z zatrudnieniem, wysokie koszty 

życia, w tym wynajmu mieszkań. Ponadto osoby starsze, pobierające świadczenia eme-

rytalne, nie mogły otrzymywać ich poza granicami Ukrainy, gdyż transferu tego rodzaju 

środków finansowych nie dopuszczały ukraińskie przepisy. Tylko w Agencji Konsular-

nej we Lwowie odnotowano, że czynniki te wpłynęły na zmniejszenie w 1993 roku 

liczby wniosków o pobyt stały o 30% w porównaniu z rokiem 199270. Niewątpliwie 

w niektórych przypadkach o rezygnacji ze starań o wyjazd na terytorium Rzeczpospo-

litej Polskiej przesądzała też polityka polskiego rządu, ograniczającego liczbę pozwoleń 

na pobyt stały. Wydawanie odmownych decyzji wobec wnioskodawców z Ukrainy, Li-

twy i Białorusi zalecano już w 1991 roku. Wyjątkiem miały być wnioski składane w ra-

mach łączenia rodzin, przez osoby samotne, czy prośby o azyl polityczny71. 

Bez wątpienia powojenne przemieszczenia ludności zaburzyły strukturę polskiej 

społeczności na Ukrainie. Podczas II wojny światowej zginęła znaczna część polskiej 

                                                        
69 K. Sawicki, Notatka dotycząca wyjazdów na pobyt stały w RP obywateli radzieckich, dokument z dnia 

12.07.1991, AMSZ, nabytek nr 53/97, w. 21, dokument nr IV-34-2-91, s. 1-4; Sprawozdanie konsularne 
Agencji Konsularnej RP we Lwowie za 1990 r., AMSZ, nabytek nr 25/98, w. 37, teczka nr I 302-171-
91, s. 7. 

70 Sprawozdanie konsularne Agencji Konsularnej RP we Lwowie za 1993 r., AMSZ, nabytek nr 55/98, 
w. 6, teczka 302-175-94 pf 68/94, s. 2-3. 

71 Repatriacja Polaków z ZSRR, dokument z dnia 9.051991 r., AMSZ, nabytek nr 35/97, w. 21, dokument 
nr 320-8-91, s. 4-5. 
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inteligencji, a wyjazd kolejnych tysięcy wykształconych osób, w połączeniu z repre-

sjami, procesami asymilacyjnymi, przesiedleniami, wpłynął na jakość życia nauko-

wego, kulturalnego, gospodarczego czy politycznego Polaków w USRR. Jak odnoto-

wano w 1990 roku w „Notatce informacyjnej dotyczącej polskiej mniejszości narodo-

wej zamieszkałej w Ukraińskiej SRR”, istotnym celem działań strony polskiej miało 

być zaangażowanie w opiekę i aktywizację tej społeczności, co wpłynęłoby na utrzy-

manie polskości, pozwoliłoby zachować znajomość języka, pamięć o tradycjach, kultu-

rze przodków72. Jeśli zatem weźmiemy pod uwagę powojenną historię Polaków na ob-

szarze Związku Radzieckiego i mieszkających w granicach państw, które po 1991 roku 

powstały na jego gruzach, to można zauważyć, że jeśli spełniłyby się oczekiwania zwią-

zane z Kartą Polaka i napływem nad Wisłę wykwalifikowanych pracowników ze 

Wschodu, mogło to w początkach XXI wieku doprowadzić do drenażu mniejszości pol-

skiej, pozbawić ją raz jeszcze specjalistów i osób dobrze wykształconych. Dokument 

mógł w negatywny sposób wpłynąć na sytuację społeczności, która z tak wielkim tru-

dem zachowała polskość. 

8. NAZWISKA W KARCIE POLAKA 

Na takie zagrożenie nie wskazywali Polacy mieszkający na Ukrainie. W liście skie-

rowanym do Andrzeja Czumy, wiceprezesa Komisji Sejmowej Łączności z Polakami 

za Granicą, występując w imieniu Federacji Organizacji Polskich na Ukrainie (dalej: 

FOPnU), prezes Emilia Chmielowa i wiceprezes Teresa Dutkiewicz określiły Kartę Po-

laka mianem „dokumentu historycznego dla Polaków mieszkających za Wschodnią gra-

nicą, stanowiącego w dużej mierze zadośćuczynienie za trudne lata izolacji, zapomnie-

nia i wszelkich prób wynaradawiania ze strony rządzących”73. Jego rangę wysoko oce-

niał również prezydent RP Lech Kaczyński mówiąc, że to „jeden z najważniejszych 

dokumentów przygotowanych przez rząd Rzeczypospolitej Polskiej”74. 

Tymczasem Karta Polaka nie spełniała wszystkich oczekiwań Polaków oczekiwań 

Polaków, dla których prócz względów praktycznych ogromne znaczenie miały kwestie 

postrzegane raczej jako symboliczne. Przede wszystkim przedstawiciele mniejszości 

spodziewali się uregulowania kwestii zapisu imion i nazwisk, w tym tych w Karcie Po-

laka. FOPnU wnioskowała, aby zapisywano je w dwóch wersjach: w „ojczystym POL-

                                                        
72 Notatka informacyjna dotycząca polskiej mniejszości narodowej zamieszkałej w Ukraińskiej SRR, 

AMSZ, nabytek nr 45/97, w. 2, teczka nr III/I 220-61-90, dokument z dnia 2.10.1990 r., s. 1. 
73 List prezes Federacji Organizacji Polskich na Ukrainie Emilii Chmielowej i wiceprezes FOPnU Teresy 

Dutkiewicz do Andrzeja Czumy, wiceprezesa Komisji Sejmowej Łączności z Polakami za Granicą, 
z dnia 28.03.2008 roku, „Biuletyn Federacji Organizacji Polskich na Ukrainie, nr 1(14), 2008, dodatek: 
„Karta Polaka”, s. 11. 

74 „Biuletyn Federacji Organizacji Polskich na Ukrainie, nr 1(14), 2008, dodatek: „Karta Polaka”, bp. 
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SKIM brzmieniu” oraz w postaci zgodnej z dowodem tożsamości zagranicznego pasz-

portu ukraińskiego75, lecz w praktyce okazało się, że sprawa ta będzie wymagać dodat-

kowych zabiegów. 

12 marca 2008 roku dyrektor Departamentu Konsularnego i Polonii MSZ RP Woj-

ciech Tyciński poinformował, że choć rozumie punkt widzenia mniejszości, to Karta 

Polaka miała być ważna tylko wraz z dokumentem tożsamości państwa zamieszkania, 

dlatego w przypadku obu dokumentów powinna istnieć całkowita zgodność zapisów. 

W tej sytuacji należało spodziewać się, że słowa Andrzeja Czumy, iż „zrobi wszystko”, 

by w dokumencie znalazł się zapis imienia i nazwiska zgodny z oczekiwaniami mniej-

szości, pozostaną tylko deklaracją. Konkretnych propozycji rozwiązań nie podał rów-

nież wiceminister spraw zagranicznych Jan Borkowski. Podczas spotkania z dziennika-

rzami zza wschodniej granicy, kiedy to problem pisowni nazwisk był żywo dyskuto-

wany, polityk zauważał jedynie, że do ustawy potrzebne są korekty, których natury nie 

precyzował76. Nie mniej już w czerwcu 2008 roku, w podsumowaniu prac Zespołu ds. 

Polaków na Wschodzie sugerowano wprowadzenie we wnioskach o przyznanie Karty 

Polaka dodatkowej rubryki, która umożliwiałaby transkrypcję nazwiska wnioskodawcy 

według zasad języka polskiego77. 

Co istotne, podczas spotkania zorganizowanego w redakcji dziennika „Rzeczpospo-

lita”, Michał Dworczyk, wyrażając poparcie dla postulatów dziennikarzy ze Wschodu, 

wyraził „zdziwienie z powodu tego, iż w Ustawie zniknął zapis dotyczący tej kwestii, 

a znajduje się w pierwotnej wersji Ustawy”78. Fakt, że było to zaskoczeniem dla byłego 

doradcy premiera do spraw Polonii i Polaków, a przy tym współautora ustawy o Karcie 

Polaka może wskazywać, że kwestia ta miała przede wszystkim stać się probierzem 

intencji władz polskich wobec mniejszości oraz ich rzeczywistej znajomości proble-

mów nurtujących tę społeczność. 

Na pewno była ona przedmiotem szczególnego zainteresowania Polaków na Litwie, 

co poruszono w rozmowach podczas spotkań w Warszawie. Jak wówczas podkreślano, 

obywatele Unii Europejskiej nie potrzebowali Karty Polaka, lecz zainteresowani wciąż 

borykali się z niemożnością zapisywania nazwisk i imion w języku ojczystym79. Teore-

tycznie art. 14 Traktatu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Litewską o przy-

                                                        
75 Ibidem, s. 11. Z prośbą w tej sprawie zwrócono się do Bronisława Komorowskiego, Marszałka Sejmu 

RP, Bogdana Borusewicza, Marszałka Senatu RP, Marka Borowskiego, przewodniczącego Komisji 
Łączności z Polakami za Granicą, Andrzeja Persona, przewodniczącego Komisji do spraw Emigracji i 

Łączności z Polakami za Granicą, Radosława Sikorskiego, Ministra Spraw Zagranicznych oraz Grzego-
rza Schetyny, Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. 

76 Ibidem, s. 10, 12. 
77 Wnioski z prac Zespołu ds. Polaków na Wschodzie, „Biuletyn Federacji Organizacji Polskich na Ukrai-

nie, nr 2 (42), 2008, s. 20. 
78 „Nasze drogi. Biuletyn Federacji Organizacji Polskich na Ukrainie, nr 1(14), 2008, dodatek: „Karta Po-

laka”, s. 11. 
79 Ibidem, s. 12. 



Agnieszka Sawicz 

 

 226 

jaznych stosunkach i dobrosąsiedzkiej współpracy z dnia 26 kwietnia 1994 roku gwa-

rantował prawo do używania imion i nazwisk w brzmieniu języka mniejszości narodo-

wej, lecz w praktyce zapis ten nie był przestrzegany80. Zarazem deklaracje strony litew-

skiej o woli rozwiązania problemu były na przestrzeni kolejnych lat dalece niewystar-

czające. W 2012 roku minister spraw zagranicznych Litwy Linas Likneviczius przeko-

nywał, że „Litwa powinna zezwolić na oryginalną pisownię polskich nazwisk w litew-

skich dokumentach”, a także pozwolić na dwujęzyczne zapisy nazw ulic i miejscowości 

w miejscowościach, gdzie Polacy mieszkają w zwartych grupach81, lecz już rok później 

w Wilnie odbył się protest przeciwko pisowni polskich nazwisk i dwujęzycznym napi-

som. Zagadnienie to również w kolejnych latach było przedmiotem politycznych tar-

gów82. 

Teresa Dutkiewicz na łamach biuletynu wydawanego przez FOPnU pytała o wartość 

Karty Polaka, w której dane jej właściciela nie posiadają polskiego brzmienia, ale in-

formowała zarazem, że choć w pierwszym tygodniu wnioski na Ukrainie składane być 

musiały wyłącznie w transkrypcji, to już w kolejnym wypełniano je „z podwójnym za-

pisem w kolejności Jan Kowalski/Ivan Kovalsky”. Tym samym rządzący mieli dać do-

wód zrozumienia, jak sprawa ta była ważna dla Polaków na Wschodzie. W przypadku 

mniejszości na Litwie konsul generalny Stanisław Cygnarowski twierdził wręcz, że 

zmiana taka może zwiększyć zainteresowanie dokumentem83. 

To, jak kwestia wydawałoby się drugorzędna w kontekście przywilejów gwarantowa-

nych posiadaczom Karty Polaka absorbowała uwagę jej potencjalnych beneficjentów, 

może dowodzić, że dla mniejszości polskiej samo przyjęcie ustawy miało początkowo 

znaczenie w dużej mierze symboliczne. Również premier Donald Tusk akcentował, że 
                                                        
80 Traktat między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Litewską o przyjaznych stosunkach i dobrosąsiedz-

kiej współpracy, sporządzony w Wilnie dnia 26 kwietnia 1994 r., Dz. U. z 1995 r. Nr 15, poz. 71. Patrz 
także: R. Mickiewicz, Pisownia polskich nazwisk na Litwie – spór filologiczny czy polityczny?, „Kurier 
Wileński”, http://kurierwilenski.lt/2010/06/04/pisownia-polskich-nazwisk-na-litwie-%E2%80%94-spor- 
filologiczny-czy-polityczny, [dostęp: 15.03.2018]. 

81 Litwa/ Szef MSZ za oryginalną pisownią polskich nazwisk w dokumentach, depesza PAP 21.12.2012, 
http://msz.gov.pl/pl/p/msz_pl/aktualnosci/msz_w_mediach/litwa__szef_msz_za_oryginalna_pisownia_ 
polskich_nazwisk_w_dokumentach__depesza_pap_21_12_2012;jsessionid=3121C85820D908A70F7D 
1E8F45B5161C.cmsap1p, [dostęp: 15.03.2018]. 

82 Protest przeciwko pisowni polskich nazwisk i dwujęzycznym napisom, http://wiadomosci.dzien-
nik.pl/swiat/artykuly/426353,litwa-wiec-przeciwko-dwujezycznym-napisom-i-oryginalnej-pisowni-
polskich-nazwisk.html, [dostęp: 16.03.2018]. Patrz także: Pisownia litewskich nazwisk w Polsce. „Jest 
prawo, a nie obowiązek”, http://zw.lt/litwa/pisownia-litewskich-nazwisk-w-polsce-jest-prawo-nie-obo-
wiazek, [dostęp: 16.03.2018]; Trybunał Sprawiedliwości UE zajmie się pisownią polskich nazwisk na 

Litwie, https://www.wprost.pl/196628/Trybunal-Sprawiedliwosci-UE-zajmie-sie-pisownia-polskich-na-
zwisk-na-Litwie, [dostęp: 15.03.2018]; Vytautas Landsbergis: „Odróżniajmy sprawy marginalne od za-
sadniczych”. Co z pisownią polskich nazwisk na Litwie?, http://wnet.fm/2017/09/22/vytautas-landsber-
gis-odrozniajmy-sprawy-marginalne-zasadniczych-pisownia-polskich-nazwisk-litwie, [dostęp: 15.03. 
2018]; Pisownia nielitewskich nazwisk – w sejmie nie ma zgody, http://www.wilnoteka.lt/artykul/pisow-
nia-nielitewskich-nazwisk-w-sejmie-nie-ma-zgody, [dostęp: 15.03.2018]. 

83 E. Borkowska, W Karcie Polaka nazwiska po polsku, http://www.rp.pl/artykul/115167-W-Karcie-Po-
laka-nazwiska-po-polsku.html, [dostęp: 17.03.2018]. 
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ma ona być przede wszystkim instrumentem łączącym jej adresatów z Ojczyzną84. Jed-

nocześnie szansy na jej otrzymanie pozbawieni zostali Polacy mieszkający w Estonii i na 

Łotwie, mający status bezpaństwowców. Jak szacowano w drugim z tych państw mogło 

być ich blisko 20 000, a były to osoby, które osiedliły się tam jeszcze w czasach Związku 

Radzieckiego, a po uzyskaniu przez dawne republiki niepodległości pozostały w ich gra-

nicach. Tak jak mniejszość rosyjska stanęły one wówczas przed koniecznością zdania eg-

zaminu państwowego z języka urzędowego, co dla wielu okazało się barierą nie do poko-

nania. Problemy, z jakimi wiązał się w kontekście ustawy o Karcie Polaka status bezpań-

stwowca, uregulowano dopiero w nowelizacji z grudnia 2008 roku.85 

9. KARTA POLAKA W PRAKTYCE W LICZBACH 

Przyjmowanie wniosków rozpoczęto 29 marca 2008 roku, a pierwsze Karty Polaka 

wydano 2 maja 2008 roku, w dniu święta Polaków i Polonii za granicą. Początkowo, 

zgodnie z intencją ustawodawcy, występowali o nie ludzie starsi i liderzy środowisk 

polskich, przy czym dało się zauważyć, że zainteresowanie dokumentem malało wraz 

z odległością od polskich granic86. 

Największe zainteresowanie posiadaniem Karty Polaka przejawiali mieszkańcy ob-

szarów położonych stosunkowo blisko polskiej granicy, natomiast nie odnotowano go 

w państwach azjatyckich. Brak danych dotyczących m.in. Kazachstanu (gdzie może 

mieszkać nawet 100 000 osób o polskich korzeniach), czy brak wniosków w Irkucku, 

gdzie wg spisu powszechnego z 2010 roku w obwodzie mieszkało 1364 Polaków87, mo-

gły wskazywać, iż pragmatyczne podejście do dokumentu wygrywało z sentymentami. 

Ponadto ewentualny wyjazd do Polski stanowił ogromny wydatek, na który pozwolić 

sobie mogli tylko nieliczni. Możliwość wyjazdu czy powrotu do ojczyzny, jaką miała 

dawać Karta Polaka, w rzeczywistości wciąż była zarezerwowana dla osób odpowied-

nio sytuowanych i gotowych na zmiany. Wizy, wydawane na określony czas, także nie 

                                                        
84 „Biuletyn Federacji Organizacji Polskich na Ukrainie, nr 1(14), 2008, dodatek: „Karta Polaka”, s. 12. 

O przesłaniu przez FOPnU pisemnej prośby do Donalda Tuska w sprawie uwzględnienia w Karcie Po-
laka zapisu polskiego brzmienia imienia i nazwiska obok zapisu zgodnego z ukraińskim dowodem toż-
samości wspominano w Sprawozdanie Zarządu IV kadencji 2005-2010, „Nasze drogi. Biuletyn Federacji 
Organizacji Polskich na Ukrainie”, 2010, nr 7(59), s. 17. 

85 Biuletyn z posiedzenia Komisji Łączności z Polakami za Granicą, nr 14, Kancelaria Sejmu – Biuro Ko-
misji Sejmowych, 645/VI kad., 8.05.2008, s. 4, 9. 

86 Ibidem, s. 4, 8. 
87 E. Toczek, Polacy w Kazachstanie – liczebność, sytuacja społeczna i materialna, świadomość narodowa, 

http://biurose.sejm.gov.pl/teksty_pdf_98/i-585.pdf, [dostęp: 2.04.2018]; Н. Мустафаев, Особенности 
этнического состава населения Казахстана, http://www.demoscope.ru/weekly/ 2006/0235/ analit09. 
php, [dostęp: 2.04.2018]; Из истории польской диаспоры в Казахстане, http://e-history.kz/ ru/publi-
cations/view/992, [dostęp: 2.04.2018]; Polacy z Irkucka. Młodzi wyjeżdżają, starsi im pomagają, audycja 
E. Poźniak i P. Pogorzelskiego, https://www.polskieradio.pl/7/473/Artykul/1760022, Polacy-z-Irkucka-
Mlodzi-wyjezdzaja-starsi-im-pomagaja, [dostęp: 3.04.2018]. 
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zachęcały by podjąć takie ryzyko. Ponadto zaważyły tu prawdopodobnie ogromne od-

ległości dzielące potencjalnych petentów od konsulatów oraz słaba znajomość języka 

polskiego wśród tamtejszej społeczności polskiej. Jak wskazywano, ograniczeniem był 

również niski poziom zaangażowania społecznego Polaków88. 

Tabela 2. Liczba wydanych decyzji w sprawie Karty Polaka – stan na 8.05.2008 

Miasto (siedziba konsulatu) Liczba wydanych decyzji w sprawie Karty Polaka 

Petersburg 28 

Moskwa 29 

Irkuck 0 (brak złożonych wniosków) 

Kaliningrad 21 

Grodno 215 

Mińsk 110 

Brześć 170 

Ałma-Aty 10 (więcej chętnych nie było) 

Wilno 89 

Ryga 33 

Kiszyniów 7 

Taszkient 0 (brak złożonych wniosków) 

Kijów 266 

Lwów 602 

Odessa 17 

Łuck 248 

Charków 13 

Tallin 0 

Aszchabad 0 

Baku 0 

Erewań 0 

Tbilisi 3 

Łącznie 2015 

Źródło: Biuletyn z posiedzenia Komisji Łączności z Polakami za Granicą, nr 14, Kancelaria Sejmu – Biuro 
Komisji Sejmowych, 645/VI kad., 8.05.2008, s. 9. 

Łącznie w ciągu pięciu pierwszych miesięcy obowiązywania ustawy polskie konsulaty 

na Wschodzie przyjęły 9600 wniosków, uroczyście wręczono około 3000 Kart Polaka, co 

uznawano za niezbyt dużą liczbę, choć należy przyjąć, że dane te na tym etapie nie były 

miarodajne. Część wniosków zapewne wciąż była w trakcie realizacji, ponadto nadal trwał 

                                                        
88 Biuletyn z posiedzenia Komisji Łączności z Polakami za Granicą, nr 19, Kancelaria Sejmu – Biuro Komisji 

Sejmowych, 1074/VI kad., 3.09.2008, s. 11-12; Biuletyn z posiedzenia Komisji Łączności z Polakami za 
Granicą, nr 37, Kancelaria Sejmu – Biuro Komisji Sejmowych, 2204/VI kad., 6.05.2009, s. 17. 
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proces informowania adresatów ustawy o jej zapisach. Petentom trudności sprawiała także 

sama procedura, wymagająca przed udaniem się do konsulatu umówienia się na wizytę 

telefonicznie lub za pośrednictwem polskiej organizacji. Ograniczało to liczbę złożonych 

wniosków, co na przykładzie sytuacji w Mościskach wykazywał Michał Dworczyk. 

„10 000 mieszkańców, w tym ponad 3000 to Polacy. Miejscowa polska organizacja ma 

limit. Miesięcznie może złożyć do konsulatu 10 wniosków” informował. Oczekujących 

u prezesa towarzystwa 160 podań mogło doczekać się rozpatrzenia najwcześniej po roku, 

a przy tym należało jeszcze uwzględnić kilkumiesięczne procedury w konsulacie89. 

Uruchomienie programu wymagało nie tylko wzmocnienia obsady kadrowej placó-

wek dyplomatycznych, ale też dodatkowego wyposażenia urzędów, przebudowy czy 

wynajęcia i otwarcia nowych biur, jak w Łucku i Lwowie, gdzie pracę dyplomatów 

niewątpliwie usprawniło wynajęcie przez stronę polską osobnego pawilonu, w którym, 

po oddaniu go do użytku 1 sierpnia 2008 roku, przyjmowane były wnioski o KP90. Pod-

jęto również prace nad uruchomieniem kolejnej placówki konsularnej w Winnicy oraz 

działania mające „przybliżyć konsulów i konsulaty do środowisk polskich”91. 

Zastępca dyrektora departamentu Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą MSZ 

Wojciech Tyciński wspominał też o wydanym przez ministerstwo zaleceniu, którego 

treść brzmiała: „Przypominam o konieczności prowadzenia stałej akcji informacyjnej, 

promującej założenia ustawy o Karcie Polaka. Sposób prowadzenia akcji, jak i jej me-

tody należy dostosować do warunków miejscowych. Elementami niezbędnymi muszą 

być m.in.: rzetelna i wyczerpująca informacja zamieszczona na stronie internetowej pla-

cówki”92. Niezwykle ważne było również podjęcie ścisłej współpracy z organizacjami 

mniejszości polskiej. Stały się one pierwszą instancją, z którą osoby polskiego pocho-

dzenia mogły kontaktować się w sprawie Karty Polaka, odciążając tym samym dyplo-

matów. To one też pośredniczyły w dostarczaniu dokumentacji do konsulatów oraz 

w upowszechnianiu informacji na temat KP. 

Składanie wniosków na terytorium Ukrainy w pięciu działających tam konsulatach 

(w Kijowie, Lwowie, Łucku, Charkowie i Odessie) rozpoczęło się 31 marca 2008 roku, 

a sześć pierwszych Kart Polaka otrzymali Polacy w łuckim okręgu konsularnym. Ich 

wydaniu towarzyszyła uroczysta oprawa. We Lwowie odbyło się ono 23 czerwca w Sali 

Lustrzanej Opery im. S. Kruszelnickiej, w spotkaniu uczestniczyło ponad 50 osób, jed-

nocześnie wręczono odznaki „Zasłużony dla Kultury Polskiej”. 5 czerwca 2008 roku 

w Ambasadzie RP w Kijowie dokumenty osobiście wręczał Sekretarz Stanu MSZ RP 

Jan Borkowski. Oświadczył przy tym, że pragnieniem strony polskiej jest to, aby Karty 

trafiły „tak wcześnie, jak jest to tylko możliwe, w godne ręce”, a odbierający je krótko 

                                                        
89 M. Dworczyk nie precyzował, jakie dokładne daty dzienne obejmuje rzeczony okres pięciu miesięcy. 

Por.: Biuletyn z posiedzenia Komisji Łączności z Polakami za Granicą, nr 19, Kancelaria Sejmu – Biuro 
Komisji Sejmowych, 1074/VI kad., 3.09.2008, s. 10-11, 24-25. 

90 Ibidem, s. 11, 21. 
91 Ibidem, s. 13. 
92 Ibidem, s. 12. 
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przedstawiali swoją działalność. Niewątpliwie pozwoliło to budować podniosłą atmos-

ferę uroczystości, ale zarazem mogło sugerować, że na Kartę Polaka trzeba sobie w pe-

wien sposób zapracować – również we Lwowie otrzymali je najpierw szczególnie za-

służeni, po czym dopiero „wszyscy obecni”93. 

Zainteresowanie Kartą Polaka znacznie odbiegało od prognoz. MSZ skierował do 

pracy na Wschodzie nowych konsulów, którzy mieli zająć się wyłącznie sprawami 

związanymi z tym dokumentem, a posłowie polscy wyrażali obawy, czy grupa ta jest 

wystarczająco liczna, tymczasem zainteresowanych było mniej, niż się spodziewano. 

W pierwszym roku obowiązywania ustawy, według szacunków, miało zostać złożonych 

około 200 000 wniosków, tymczasem do lipca 2008 roku było ich tylko 6200. Trudno 

było spodziewać się kolejnych ponad 100 000 próśb w drugim półroczu. W zasadzie 

tylko na Białorusi dyplomaci mieli problem z szybkim obsłużeniem petentów, ale wy-

daje się, że przede wszystkim dlatego, że miejscowe władze nie wyraziły zgody na 

wzmocnienie obsady kadrowej konsulatów94. 

Na koniec kwietnia 2009 roku, po ponad roku obowiązywania ustawy, do konsulatów 

wpłynęło ponad 26 000 wniosków o wydanie Karty Polaka, z czego około 60% z Ukrainy. 

W tym państwie 45% wszystkich podań trafiło do konsulatu we Lwowie, a łącznie z misją 

dyplomatyczną w Łucku urzędy te zrealizowały 52% wniosków. Wydanych zostało po-

nad 15 000 kart, a zaledwie 131 przypadków rozpatrzono negatywnie. Na dzień 6 maja 

2009 roku Rada do Spraw Polaków na Wschodzie otrzymała zaledwie 6 odwołań. Jako 

zasadniczy powód decyzji odmownych wskazywano „słaby poziom znajomości języka 

polskiego oraz fakt niezrealizowania przesłanki wynikającej z art. 19 pkt. 3 ustawy, czyli 

fakt repatriacji z terytorium wcześniejszej Polski na podstawie umów repatriacyjnych”95. 

Zmiany organizacyjne na Ukrainie w ocenie MSZ wpłynęły na wzrost liczby składanych 

wniosków w drugim półroczu 2009 roku.96 

Do 2010 roku z około 44 000 złożonych wniosków blisko 23 000 przedstawiono na 

Ukrainie, lecz zainteresowanie Kartą nie było równomierne na obszarze całego kraju: 

na przykład w Charkowie sukcesywnie spadało. Podczas gdy do końca 2008 roku 

o Kartę Polaka wystąpiło 189 osób, rok później było ich 134, a w 2010 roku jedynie 40, 

co stanowiło 2,4% ogółu obywateli deklarujących na tym obszarze polskie pochodze-

nie97. Liczba ta malała też w odniesieniu do całego kraju: do 27 sierpnia 2008 roku 

złożono średnio każdego miesiąca 1260 wniosków, w kolejnym okresie, do 12 listopada 

                                                        
93 T. Dutkiewicz, Za Polskę, nie „pochodzenia polskiego” uznaj mnie, Polsko, „Biuletyn Federacji Orga-

nizacji Polskich na Ukrainie, 2008, nr 2 (42), s. 27-29. 
94 E. Wojnarska-Krajewska, Karta Polaka – pierwsze podsumowania, Infos, Biuro Analiz Sejmowych, nr 

15, 3.09.2008, s. 2, http://orka.sejm.gov.pl/WydBAS.nsf/0/0DB67A35DC633158C12574B2003713D5/ 
$file/infos_39.pdf, [dostęp: 7.09.2018]. 

95 Biuletyn z posiedzenia Komisji Łączności z Polakami za Granicą, nr 37, Kancelaria Sejmu – Biuro Ko-
misji Sejmowych, 2204/VI kad., 6.05.2009, s. 10. 

96 Ibidem, s. 12. 
97 Biuletyn z posiedzenia Komisji Łączności z Polakami za Granicą, nr 61, Kancelaria Sejmu – Biuro Ko-

misji Sejmowych, 3782/VI kad., 20.05.2010, s. 10. 

http://orka.sejm.gov.pl/WydBAS.nsf/0/0DB67A35DC633158C12574B2003713D5/$file/infos_39.pdf
http://orka.sejm.gov.pl/WydBAS.nsf/0/0DB67A35DC633158C12574B2003713D5/$file/infos_39.pdf
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2009 roku, było ich 1930 miesięcznie, po czym w kolejnym półroczu zaledwie 760 każ-

dego miesiąca. Łącznie Białoruś, Litwa i Ukraina utrzymywały najwyższy wskaźnik 

podań o KP – do maja 2010 roku przypadało na nie 43 500 wniosków, podczas gdy 

pozostałe kraje wskazane w ustawie przyjęły ich zaledwie 350098. Jak można przypusz-

czać, spadek zainteresowania mógł być spowodowany przede wszystkim naturalnym 

wyczerpaniem się liczby osób, które mogły być zainteresowane Kartą Polaka i pewnym 

osłabieniem entuzjazmu mniejszości polskiej. 

W 2014 roku do polskich konsulatów wpłynęło 24 619 wniosków o przyznanie 

Karty Polaka, rok później 24 187. Niezmiennie największym zainteresowaniem cieszyła 

się ona na Białorusi. Ukraina plasowała się pod tym względem na drugim miejscu (od-

powiednio 13 044 i 9647 wniosków w 2015 roku), przy czym ten kraj charakteryzowała 

największa dynamika w zakresie wzrostu zainteresowania tym dokumentem99. Łącznie 

90% wszystkich wniosków zrealizowały konsulaty na Białorusi i Ukrainie, gdzie szcze-

gólnie duże było obciążenie placówek we Lwowie i Łucku – odmiennie niż w Kijowie, 

Charkowie i Odessie, położonych dalej od polskich granic100. 

Interesujące były dane przedstawione w 2015 roku w ramach projektu Odkryte karty 

historii. Podsumowanie ustawy o Karcie Polaka, z których wynikało, że w dwóch ob-

szarach analitycznych, lwowskim i łuckim okręgu konsularnym, wydano więcej Kart 

Polaka, niż zamieszkiwało tam osób, które w spisie ludności w 2001 roku zadeklaro-

wały swoją polskość101 (por. tab. 3). 

Tabela 3. Liczba Polaków a liczba wydanych Kart Polaka w latach 2008-2015 

Okręg konsularny Liczba Polaków wg spisu ludności z 2001 r. Liczba wydanych Kart Polaka 

Lwowski 25 186 40 200 

Łucki 2819 4654 

Winnicki 79 212 15 690 

Pozostałe okręgi 36 913 9 086 

Łącznie 144 130 69 630 

Źródło: Odkryte karty historii. Podsumowanie ustawy o Karcie Polaka, Warszawa 2015, s. 30. 

Nie musiało to oznaczać, że wnioskodawcy sięgali do nielegalnych procedur czy 

„podszywali się” pod polskość. Co prawda na pograniczu polsko-ukraińskim znajomość 

tak języka polskiego, jak i polskiej kultury wśród narodowości tytularnej czy innych 

grup mniejszościowych była znacząca tak w czasach Związku Radzieckiego, jak i obec-

nie, ale równocześnie wielu przedstawicieli mniejszości polskiej obawiało się przyzna-

                                                        
  98 Ibidem, s. 20. 
  99 Raport Polskiej Służby Dyplomatyczno-Konsularnej za 2015 rok, Warszawa, kwiecień 2016 r., 24-25. 
100 Biuletyn z posiedzenia Komisji Łączności z Polakami za Granicą, nr 19, Kancelaria Sejmu – Biuro 

Komisji Sejmowych, 1074/VI kad., 3.09.2008, s. 10-11. 
101 Odkryte karty historii…, op. cit., s. 30. 
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wać do swojego pochodzenia, tym samym nie deklarowała go w spisie ludności. Rów-

nież powszechność małżeństw mieszanych mogła wpłynąć na zakwalifikowanie niektó-

rych beneficjentów KP do innej niż polska grupy etnicznej. 

W 2016 roku wydano 27 364 Kart Polaka102, a w ciągu 10 lat dokument ten otrzymało 

łącznie 222 000 osób. Zmiany prawne umożliwiające otrzymanie zgody na pobyt stały 

w Polsce przełożyły się na rosnące zainteresowanie dokumentem. Podczas gdy w 2012 

roku pozwolenie takie otrzymało około 1500 osób, to tylko w ciągu czterech pierwszych 

2017 roku wydano ich około 4300, zatem blisko tysiąc miesięcznie103. Chętnych, by 

otrzymać Kartę Polaka było tak wielu, że w niektórych urzędach termin oczekiwania na 

rozmowę z konsulem wydłużał się do kilku miesięcy. Na zwiększoną liczbę petentów 

w konsulatach wpłynęło wprowadzenie na mocy ustawy o cudzoziemcach z dnia 12 grud-

nia 2013 roku możliwości otrzymania zezwolenia na pobyt stały w Polsce na podstawie 

KP: wcześniej warunkiem jego otrzymania było tylko stwierdzone polskie pochodzenie, 

po zmianach droga ta wydawała się być znacznie prostsza, z czego skwapliwie i nie zaw-

sze zgodnie z prawem korzystano. Była to też wypadkowa trudnej sytuacji ekonomicznej 

i politycznej Ukrainy oraz strachu przed konfliktem zbrojnym z Rosją104. 

Według szacunków MSZ w okresie od maja 2014 roku do grudnia 2015 roku kartę 

stałego pobytu przyznano około 7000 cudzoziemcom polskiego pochodzenia. Jak się 

spodziewano, rozszerzenie przywilejów dla posiadaczy Karty Polaka wespół z nieła-

twymi warunkami życia na Ukrainie, w tym jej okupowanych terenach, mogły przeło-

żyć się na nasilenie tego procederu przy jednoczesnej coraz większej liczbie składanych 

podań o Kartę Polaka105. Nawet, jeśli na liczbę wniosków nie wpłynęła znacząco w 2016 

roku możliwość skorzystania z pomocy konsula w sytuacji zagrożenia życia lub bezpie-

czeństwa, to z pewnością mogła mieć znaczenie wspomniana otwarta droga do ubiega-

nia się o zezwolenie na pobyt stały w Polsce, a po uzyskaniu takiej zgody i rocznym 

nieprzerwanym pobycie również o uznanie za obywatela polskiego. Podczas posiedze-

nia Komisji Łączności z Polakami za Granicą w dniu 27 lutego 2018 roku Dyrektor 

Departamentu Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą MSZ Mateusz Stąsiek nad-

mienił, że w 2017 roku przyjętych zostało ogółem około 30 000 wniosków o wydanie 

Karty Polaka106. 

                                                        
102 Raport Polskiej Służby Konsularnej za 2016 rok, Warszawa, maj 2017 r., s. 16. 
103 G. Zawadka, Polacy ze Wschodu wracają do kraju przodków, 22.08.2017, http://www.rp.pl/Repa-

trianci/308229918-Polacy-ze-Wschodu-wracaja-do-kraju-przodkow.html, [dostęp: 9.04.2018]. 
104 Karta Polaka – rośnie liczba zezwoleń na pobyt stały, 10.05.2018, https://udsc.gov.pl/karta-polaka-ro-

snie-liczba-zezwolen-na-pobyt-staly, [dostęp: 9.04.2018]. 
105 Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, Dz. U. z 2013 r. poz. 1650. Informacje na temat 

udzielania zezwoleń na pobyt stały dla posiadaczy ważnej Karty Polaka na stronie Urzędu do Spraw 
Cudzoziemców: https://udsc.gov.pl/cudzoziemcy/obywatele-panstw-trzecich/chce-osiedlic-sie-w-pol-
sce/zezwolenie-na-pobyt-staly/dla-posiadacza-waznej-karty-polaka, [dostęp: 9.04.2018]. 

106 Biuletyn z posiedzenia Komisji Łączności z Polakami za Granicą, nr 80, Kancelaria Sejmu – Biuro 
Komisji Sejmowych, VIII kad., 27.02.2018, s. 10. 
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Jak zauważył w 2016 roku przewodniczący Komisji Łączności z Polakami za Gra-

nicą Michał Dworczyk czas oczekiwania na spotkanie z konsulem w sprawie KP wy-

nosił w urzędach na Ukrainie około trzech miesięcy. W tej sytuacji za zasadne uważano 

wzmocnienie obsady kadrowej placówek. Było to szczególnie istotne w przypadku kon-

sulatu w Charkowie, który obsługiwał znajdujących się w niezwykle trudnej sytuacji 

mieszkańców Donbasu. Konflikt zbrojny z Rosją, który objął wschodnie obwody Ukra-

iny, zmusił wiele osób do opuszczenia swoich domów. Wśród nich znaleźli się tamtejsi 

Polacy, dla których wyjazd do Polski mógł być sposobem ocalenia życia i zapewnienia 

sobie godnych warunków bytowania107. Postulowano również doprecyzowanie zasad 

wydawania zaświadczeń przez organizacje polonijne. Jak można się domyślać oba-

wiano się nadużyć w sytuacji, gdy strona polska oferowała znaczącą pomoc finansową, 

co miało pociągnąć za sobą wzrost zainteresowania Kartą Polaka108. 

Rok 2018 przyniósł pierwsze podsumowania dziesięciu lat obowiązywania ustawy. 

W sumie uzyskało ją „nieco ponad 200 000 osób, z tego po mniej więcej 100 000 na 

Białorusi i na Ukrainie”109. Ponadto w maju 2018 roku informowano, że od 2014 roku 

ponad 23 000 osób posiadających Kartę Polaka otrzymało zezwolenie na pobyt stały 

w Polsce. W pierwszym roku obwiązywania przepisów regulujących przyznanie takiej 

zgody wydano ją ok 2500 osobom, rok później było ich ponad dwukrotnie więcej – 

5400. Liczba ta nieco spadła w 2016 roku, do 4300 pozwoleń, aby ponownie wzrosnąć, 

o 107%, do 8900 przypadków. W pierwszym kwartale 2018 roku zezwolenia dostało 

ok. 2200 osób. Najwięcej pozytywnych decyzji wydano obywatelom Ukrainy, było ich 

ok. 15 500. Znacznie mniej, bo tylko 65 000 otrzymali mieszkańcy Białorusi, 640 oby-

watele Rosji, 180 Kazachstanu, 160 Mołdawii i 115 Uzbekistanu110. 

Rok 2018 miał też upłynąć pod znakiem składanych wniosków o przedłużenie dzie-

sięcioletniego terminu ważności Karty Polaka, przy czym obowiązujące przepisy doty-

czące przedłużania ważności karty Mateusz Stąsiek określił mianem „zbyt skompliko-

wanych”. Do 31 grudnia 2017 roku złożono około 235 000 wniosków o przyznanie, 

przedłużenie lub wydanie duplikatu Karty Polaka. W ciągu 10 lat było ich w przybliże-

niu 235 000, przy czym najwięcej kart wydał konsulat generalny we Lwowie, blisko 55 

000111. Niewątpliwie jednak liczba składanych wniosków malała w poszczególnych la-

                                                        
107 Biuletyn z posiedzenia Komisji Łączności z Polakami za Granicą, nr 25, Kancelaria Sejmu – Biuro 

Komisji Sejmowych, VIII kad., 8.06.2016, s. 7. 
108 Na Ukrainie tylko jedna z organizacji mniejszości polskiej, nie wskazywana z nazwy przez posła Zbi-

gniewa Gryglasa, wydała 2225 zaświadczeń niezbędnych by otrzymać Kartę Polaka, niemal jedną trzecią 
spośród 6850 wszystkich wydanych przez stowarzyszenia. Za: Biuletyn z posiedzenia Komisji Łączności 
z Polakami za Granicą, nr 25, Kancelaria Sejmu – Biuro Komisji Sejmowych, VIII kad., 8.06.2016, s. 12. 

109 A. Nogal, Niepotrzebne obostrzenia w ustawie o Karcie Polaka, 10.02.18, http://www.lex.pl/czytaj/-
/artykul/niepotrzebne-obostrzenia-w-ustawie-o-karcie-polaka, [dostęp: 12.04.2018] 

110 Karta Polaka – rośnie liczba zezwoleń…, op. cit. 
111 Biuletyn z posiedzenia Komisji Łączności z Polakami za Granicą, nr 80, Kancelaria Sejmu – Biuro 

Komisji Sejmowych, VIII kad., 27.02.2018, s. 10. 
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tach. W 2010 roku konsul do spraw współpracy z Polakami na Ukrainie Konsulatu Ge-

neralnego RP w Kijowie Dorota Dmuchowska informowała, że placówka ta na prze-

strzeni dwóch wcześniejszych lat wydała ponad 1000 Kart Polaka, a we wskazanym 

roku zaledwie 260. Jak jednak podkreślała był to „proces naturalny”, wynikający z za-

spokojenia potrzeb wnioskodawców112. 

10. KARTA POLAKA W PRAKTYCE 

Praktyka obowiązywania ustawy o Karcie Polaka przyniosła szereg kontrowersji 

i problemów. Ze strony środowisk mniejszości polskiej napływały informacje o nadu-

życiach związanych z wydawaniem dokumentów, a media donosiły, że „prezesi niektó-

rych organizacji wykorzystują swoje uprawnienia celem uzyskania korzyści majątko-

wych” i „za opłatą wystawiają potwierdzenia osobom niemającym żadnych związków 

z Polską, kompletnie nieznającym języka polskiego”113. Wątpliwości budziły zaświad-

czenia o pracy na rzecz polskich organizacji, gdyż niektórzy posiadający taki dokument 

nie tylko nie potrafili podać nazwy towarzystwa, w działalność którego byli podobno 

zaangażowani, ale też wskazać na czym ich rola polegała114. 
 

 

Rys. 1. Struktura wieku osób wnioskujących o Kartę Polaka a rok urodzenia 
Źródło: Odkryte karty historii. Podsumowanie ustawy o Karcie Polaka, Warszawa 2015, s. 28. 

Co prawda w ciągu kilku pierwszych tygodni po wejściu w życie ustawy nie odno-

towano przypadków odmowy wydania Karty, lecz w kilku sytuacjach, podejrzewając 

                                                        
112 Spotkanie w Ambasadzie RP w Kijowie, „Nasze drogi. Biuletyn Federacji Organizacji Polskich na Ukra-

inie”, 2010, nr 7(59), s. 46. 
113 Kwitnie handel Kartą Polaka, https://wiadomosci.wp.pl/kwitnie-handel-karta-polaka-60378369925 

12641a, [dostęp: 15.04.2018] 
114 Odkryte karty historii…, op. cit., s. 16. 
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fałszerstwo dokumentów wnioskodawców poproszono o ponowne ich przedłożenie115. 

Choć MSZ oficjalnie nie potwierdzał tych informacji, to kwitnąć miała dzielność agen-

cji, „które proponują sprzedaż Karty Polaka. „Widełki” cenowe są ogromne: od 700 do 

5 tys. euro”116, powstawały też punkty oferujące kursy języka polskiego i przygotowa-

nie do wnioskowania o KP117. W Internecie pojawiły się strony, na których zamiesz-

czano porady, w jaki sposób można otrzymać dokument nie posiadając polskich ko-

rzeni118, a nawet, jeśli autorzy publikacji rzetelnie informowali, że wszelkie próby han-

dlu Kartą Polaka są nielegalne, to sam fakt, że udzielano takich wskazówek dowodził 

zainteresowania tego rodzaju procederem119. 

Kontrowersje pojawiły się w związku z możliwością przyznania dokumentu potom-

kom ludności ukraińskiej przesiedlonej z Polski w latach 1944-1946, o co można było 

ubiegać się na podstawie faktu posiadania wówczas obywatelstwa polskiego (nieko-

niecznie narodowości). Problem ten podjęto w 2015 roku, przygotowując projekt no-

welizacji, w którym doprecyzowano, że Karta Polaka nie może być przyznana zarówno 

takim osobom, jak i ich wstępnym120. 

Ważne informacje niosła ze sobą analiza wieku wnioskodawców, wśród których naj-

starsza osoba, mieszkająca w obwodzie grodzieńskim na Białorusi, składając w 2013 

roku stosowne dokumenty liczyła sobie 112 lat. Był to jednak ewenement. 

Wśród ubiegających się o Kartę Polaka największą grupę stanowiły osoby młode, 

urodzone w latach 1976-1995, zatem potencjalni studenci i osoby w wieku produkcyj-

nym, mogące szukać zatrudniania i polepszenia warunków życia za granicą. Można tez 

przyjąć, że niewielka liczba wniosków składanych przez przedstawicieli starszego po-

kolenia (por. rys. 1) była nie tyle skutkiem braku zainteresowania dokumentem, który, 

jak można przypuszczać, szczególnie dla tej grupy miał wymiar symboliczny, co mniej-

szą liczbą osób w tym przedziale wiekowym (wynikającą z przyczyn naturalnych) oraz 

trudnościami z poradzeniem sobie z procedurami, wypełnieniem wniosków, dostarcze-

niem ich do urzędu. Niewątpliwie w wielu przypadkach stan zdrowia czy brak środków 

finansowych na podróż do konsulatu, a także problemy z dostępem do nowych techno-

logii, a co za tym idzie informacji, mogły zaważyć na nie podejmowaniu starań o przy-

znanie Karty Polaka. 

                                                        
115 Biuletyn z posiedzenia Komisji Łączności z Polakami za Granicą, nr 14, Kancelaria Sejmu – Biuro 

Komisji Sejmowych, 645/VI kad., 8.05.2008, s. 8-9. 
116 „Карта поляка” як путівка в Європу – ціна питання від 2 до 4 тис грн, http://ipress.ua/ 

news/karta_polyaka_yak_putivka_v_yevropu_tsina_pytannya_vid_2_do_4_tys_grn_31281.html, [do-
stęp: 14.04.2018]; Marzenie Ukraińca: Karta Polaka, https://kresy24.pl/marzenie-ukrainca-karta-po-

laka, [dostęp: 14.04.2018]. 
117 Odkryte karty historii…, op. cit., s. 16. 
118 Карта Поляка без польського коріння, http://www.oratio.ua/uk/karta-poljak-bez-polskih-kor-

nej.html, [dostęp: 14.04.2018]; О. Астахова, Проше пана, я – поляк, http://expres.ua/main/2017/02/ 
22/229416-proshe-pana-polyak, [dostęp: 14.04.2018]. 

119 Чи можна купити Карту Поляка?, https://kartapolaka.net/uk/chy-mozhna-kupyty-kartu-polyaka, 
[dostęp: 15.04.2018] 

120 Odkryte karty historii…, op. cit., s. 16-17. 

http://ipress.ua/news/karta_polyaka_yak_putivka_v_yevropu_tsina_pytannya_vid_2_do_4_tys_grn_31281.html
http://ipress.ua/news/karta_polyaka_yak_putivka_v_yevropu_tsina_pytannya_vid_2_do_4_tys_grn_31281.html
https://kresy24.pl/marzenie-ukrainca-karta-polaka/
https://kresy24.pl/marzenie-ukrainca-karta-polaka/
http://www.oratio.ua/uk/karta-poljak-bez-polskih-kornej.html
http://www.oratio.ua/uk/karta-poljak-bez-polskih-kornej.html
http://expres.ua/main/2017/02/22/229416-proshe-pana-polyak
http://expres.ua/main/2017/02/22/229416-proshe-pana-polyak
https://kartapolaka.net/uk/chy-mozhna-kupyty-kartu-polyaka/
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Trzeba też zauważyć, że największa liczba osób starszych (urodzone do 1955 roku) 

wystąpiła o Kartę Polaka w Rosji, na Litwie i Łotwie i jak się wydaje szczególnie 

w dwóch krajach nadbałtyckich świadczyło to o symbolicznym i sentymentalnym po-

traktowaniu dokumentu, który mieszkańcom Unii Europejskiej nie niósł tak wielu ko-

rzyści, jak obywatelom państw pozostających poza jej strukturami. Znaczny odsetek 

ludzi młodych wnioskujących na Ukrainie i Białorusi mógł natomiast wynikać z pobu-

dek pragmatycznych. Sąsiedztwo z Polską przekładało się na większą częstotliwość 

przekraczania granicy, a już choćby w tym aspekcie profity, jakie niosło posiadanie KP, 

mogły okazać się bodźcem do złożenia wniosku121. 

Co interesujące, z przeprowadzonych badań wynika, że fakt przynależności do na-

rodu polskiego, zgodnie z deklaracją podpisaną przez posiadacza Karty Polaka przed 

konsulem, nie niósł ze sobą w opinii respondentów na Ukrainie żadnych obowiązków. 

Podczas gdy na Białorusi czy w państwach nadbałtyckich niewielki odsetek pytanych 

wskazywał, że wiąże się to z pewną odpowiedzialnością, to w lwowskim, łuckim i win-

nickim okręgu konsularnym takie odpowiedzi nie padły. Należy też zauważyć, że Po-

lacy z okręgu lwowskiego nie dostrzegali nowych możliwości, jakie mogło im otworzyć 

bycie częścią polskiego narodu, podczas gdy w łuckim uważało wskazywało na nie 

2,1%, a w winnickim 1,3% pytanych. Można tu zaryzykować stwierdzenie, że bezpo-

średnie sąsiedztwo z Polską, dostęp do polskojęzycznej oświaty, kultury, możliwość 

kultywowania tradycji religijnych, które choć ograniczone, ale stale utrzymywały się na 

obszarze lwowskiego okręgu konsularnego (również w czasach istnienia Związku Ra-

dzieckiego) sprawiły, że symboliczny akt nie miał w ocenie badanych wymiaru prak-

tycznego: nie mógł dać im więcej, niż już posiadali122. 

Warto spostrzeżenie to uzupełnić o deklarowane korzyści, jakie miała, zdaniem ba-

danych, nieść ze sobą Karta Polaka. Tu raz jeszcze ujawniły się ogromne rozbieżności 

w przypadku trzech tylko ukraińskich okręgów konsularnych, a należy zakładać, że sy-

tuacja byłaby jeszcze bardziej złożona, gdyby pytania te zadano mieszkańcom pozosta-

łych obwodów Ukrainy. 

Ponownie można dostrzec, że w okręgu lwowskim Polacy, okrzepli w swej polsko-

ści, odebrali kartę przede wszystkim jako dokument dający im satysfakcję po latach, 

gdy podtrzymywanie kontaktów z Macierzą i wychowanie w poszanowaniu i znajomo-

ści polskiej kultury, języka i tradycji wiązało się z ryzykiem, niejednokrotnie proble-

mami, ale było niezmiennie niezwykle ważne dla tej społeczności. Zarazem nie wiązano 

tego faktu z prestiżem, jak miało to miejsce na Wołyniu. Polskość wrosła w codzien-

ność, była czymś oczywistym, nie wymagała, jak się wydaje, dodatkowych potwier-

dzeń. Stąd też Karta Polaka nie wiązała się z poczuciem szczęścia, podczas gdy na in-

nych obszarach postrzegano ją w takich kategoriach, choć niosła również korzyści fi-

nansowe i pomagała w życiu. Niezwykle ciekawym jest tu spostrzeżenie, że Polacy 

                                                        
121 Odkryte karty historii…, op. cit., s. 29, 35. 
122 Ibidem, s. 43. 



Karta Polaka – przepustka do lepszego świata 

 

 237 

w okręgu winnickim w niewielkim procencie (1,3%), ale wskazali na to, że może też 

ona być utrudnieniem (por. tab. 4). 

Tabela 4. Jakie korzyści niesie z sobą posiadanie Karty Polaka wg respondentów w okręgach konsular-
nych 

Okręg 
konsularny 

Satysfakcja Prestiż Szczęście Korzyści 
finansowe 

Pomocna 
w życiu 

Niekiedy 
przeszkadza 

Lwowski 54,4% 10,0% 6,7% 3,3% 31,1% 0,0% 

Łucki 31,9% 38,3% 34,0% 4,3% 51,1% 0,0% 

Winnicki 41,6% 14,3% 22,1% 5,2% 58,4% 1,3% 

Źródło: Odkryte karty historii. Podsumowanie ustawy o Karcie Polaka, Warszawa 2015, s. 56. 

Natomiast wymiar praktyczny posiadania Karty Polaka niewątpliwie wiązał się 

z ułatwieniami związanymi z przekraczaniem granicy. W 2009 roku na granicy polsko-

ukraińskiej zanotowano 138,6 tys. przekroczeń cudzoziemców z Kartą Polaka, co sta-

nowiło 4,4% cudzoziemców odprawionych na tym odcinku granicy polskiej. Liczba na 

znacząco wzrosła wraz z upływem kolejnych miesięcy – w I kwartale danego roku od-

notowano 20,1 tys. podróżnych z Kartą Polaka, natomiast w III i IV kwartale odpowied-

nio 45,5 tys. i 42,0 tys. osób123 (por. tab. 5). 

Tabela 5. Odsetek osób posiadających Kartę Polaka, przekraczających granicę polską 

Rok Odsetek cudzoziemców 
posiadających Kartę Polaka, 

przekraczających zewnętrzną granicę 
Unii Europejskiej na terenie Polski 

Odsetek osób 
posiadających Kartę Polaka 

przekraczających granicę 
polsko-ukraińską 

2011 4,5% 2,5% 

2012 3,9% 1,9% 

2013 4,4% 2,1% 

Źródło: Ruch graniczny oraz przepływ towarów i usług na zewnętrznej granicy Unii Europejskiej na terenie Pol-
ski w 2011 r., Główny Urząd Statystyczny, Warszawa–Rzeszów 2012, s. 28; Ruch graniczny oraz przepływ to-
warów i usług na zewnętrznej granicy Unii Europejskiej na terenie Polski w 2012 r., Główny Urząd Statystyczny, 
Warszawa–Rzeszów 2013, s. 28; Ruch graniczny oraz przepływ towarów i usług na zewnętrznej granicy Unii 
Europejskiej na terenie Polski w 2013 r., Główny Urząd Statystyczny, Warszawa–Rzeszów 2014, s. 35. 

Należy podkreślić, że częstotliwość podróży do Polski w dużej mierze związana jest 

z bliskością granicy państwowej. Co zrozumiałe, znacznie łatwiej jest wyjechać, choćby 

na kilkugodzinne zakupy, osobie mieszkającej w niemalże przygranicznych Mości-

skach czy oddalonym o kilkadziesiąt kilometrów Lwowie, niż osobom z dalszych re-

gionów Ukrainy. Te, jak można przypuszczać, wybierają wyjazdy rzadsze, ale dłuższe. 

                                                        
123 Ruch graniczny oraz przepływ towarów i usług na granicy polsko-ukraińskiej w 2009 r., Główny Urząd 

Statystyczny, Warszawa–Rzeszów 2010, s. 33. 
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Na intensyfikację podróży niewątpliwie wpływają też powiązania rodzinne, zobowią-

zania zawodowe, podejmowanie pracy na terytorium Polski czy edukacji, np. w Prze-

myślu. Stąd w lwowskim okręgu konsularnym aż 82% badanych deklarowało, że do 

Polski wyjeżdża wiele razy w roku, a nikt nie oświadczył, że nie robi tego nigdy. I choć 

musimy zastrzec, że niemożliwością jest, aby każdy posiadacz Karty Polaka przynajm-

niej raz w roku odwiedzał Macierz (przeszkodami są tu m.in. kwestia wieku, sprawno-

ści, zdrowia, zasobów finansowych), to dane te są znamienne i jak się wydaje dobrze 

obrazują istniejącą sytuację (por. tab. 6). 

Tabela 6. Deklarowana częstotliwość podróży do Polski posiadaczy Karty Polaka 

Okręg konsularny Wielokrotnie 
w ciągu roku 

Raz do roku Raz (w ogóle) Nigdy 

Lwowski 82% 15,7% 1,1% 0% 

Łucki 48,9% 38,3% 8,5% 4,3% 

Winnicki 39% 46,8% 7,8% 6,5% 

Źródło: Odkryte karty historii. Podsumowanie ustawy o Karcie Polaka, Warszawa 2015, s. 58. 

11. KARTA POLAKA A JĘZYK POLSKI 

Niektórzy Polacy wskazywali na rozczarowanie procedurami związanymi z otrzy-

maniem Karty Polaka. Problematyczna okazała się m.in. konieczność udokumentowa-

nia polskości przodków, a nie własnej. Nawet, jeśli osoby urodzone w Związku Ra-

dzieckim miały odnotowaną w dokumentach narodowość polską, to musiały odnaleźć 

dowody na to, że ich antenaci również byli Polakami, co nie zawsze było możliwe124. 

Metryki poświadczające polskie pochodzenie były najczęściej przedstawianym doku-

mentem przez ubiegających się o Kartę Polaka (dla 88,9% osób w lwowskim i 88,3% 

w winnickim okręgu konsularnym), ale sięgano i po inne dowody (por. tab. 7). 

Tabela 7. Dokumenty przedstawiane podczas starań o wydanie Karty Polaka 

Okręg 
konsularny 

Metryki Paszport 
lub ksią-

żeczka woj-
skowa wy-

dane w 
ZSRR 

Potwier- 
dzenie 
represji 

Doku-
menty 

wydane 

w II RP 

Zaświad- 
czenie 

od orga- 
nizacji 

polskiej 

Inne Brak 
odpo- 
wiedzi 

Lwowski 88,9% 10% 0 1,1% 1,1% 1,1% 3,3% 

Łucki 55,3% 4,3% 0 10,6% 12,8% 23,4% 2,1% 

Winnicki 88,3% 13% 9,1% 1,3% 7,8% 3,9% 0 

Źródło: Odkryte karty historii. Podsumowanie ustawy o Karcie Polaka, Warszawa 2015, s. 52. 

                                                        
124 Biuletyn z posiedzenia Komisji Łączności z Polakami za Granicą, nr 14, Kancelaria Sejmu – Biuro 

Komisji Sejmowych, 645/VI kad., 8.05.2008, s. 8-9. 
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Zwraca uwagę fakt, że w lwowskim okręgu konsularnym, gdzie niezwykle aktywne 

są towarzystwa polskiej mniejszości narodowej oraz w okręgu winnickim, gdzie Polacy 

także chętnie angażują się w taką działalność, niezwykle rzadko posiłkowano się zaświad-

czeniami wydawanymi przez te organizacje. Ten sposób udowodnienia, że spełnia się 

warunki stawiane wnioskodawcom Karty Polaka cieszył się natomiast popularnością na 

Wołyniu. Trudno jednoznacznie wskazać na przyczynę tego stanu rzeczy, podobnie jak 

nie sposób określić, po jakie „inne” dokumenty sięgali mieszkańcy tego obszaru ze 

względu na brak precyzyjnych informacji. W tej sytuacji można jedynie spekulować, że 

w okręgu łuckim z biegiem lat przejawy polskości zostały ograniczone do uczestnictwa 

w życiu organizacyjnym mniejszości. Można również rozważać, czy nie uciekano się tam 

do kontrowersyjnych metod, okazując się zaświadczeniami, których autentyczność by-

wała podważana i snuć przypuszczenia, że na Wołyniu miało się zachować wyjątkowo 

dużo dokumentów z czasów II Rzeczpospolitej, z których niemal nie korzystano w dwóch 

pozostałych badanych okręgach. Nie mniej raz jeszcze brak precyzyjnych informacji za-

wartych w raporcie Odkryte karty historii oraz brak możliwości zestawienia danych z da-

nymi z innych obwodów Ukrainy utrudniają rzetelną ocenę wyników prac badaczy125. 

Niezwykle interesujące są również dane raportu dotyczące działań podejmowanych 

przez wnioskodawców, mających na celu sprostanie wymogom ustawodawcy. Wynika 

z nich, że najmniejsza znajomość języka polskiego cechowała mieszkańców okręgu 

winnickiego, położonego stosunkowo daleko od polskiej granicy. Tam też prawdopo-

dobnie najmniej osób należało do organizacji mniejszości polskiej bez dodatkowej mo-

tywacji, jaką była Karta Polaka – w zaangażowaniu w prace towarzystw przodował 

okręg lwowski, co potwierdza już wcześniej postawione tezy. Dość, żeby przypomnieć, 

że to Lwów stał się miastem w którym swoją działalność rozpoczęły dwie znaczące 

organizacje mniejszości polskiej: Towarzystwo Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej, po-

wstałe w 1989 roku126, czy Federacja Organizacji Polskich na Ukrainie, założona 

w 1991 roku „w dużej mierze jako antidotum na brak jednolitej organizacji polskiej 

w lwowskim OK”127. 

W okręgu lwowskim, gdzie aktywne były również parafie rzymskokatolickie, nikt 

z badanych nie wskazywał na zbliżenie z Kościołem pod wpływem starań o wydanie 

Karty Polaka. Religijność przetrwała tam lata radzieckiej ateizacji bez tak dużych strat, 

jak miało to miejsce w innych obwodach Ukrainy. Można też zakładać, że pielęgno-

wano tam tradycje rodzinne i pamięć o historii przodków, gdyż zaledwie 7,8% bada-

                                                        
125 Por.: Dokumenty przedstawiane podczas starań o wydanie Karty Polaka. Za: Odkryte karty historii…, 

op. cit., s. 52. 
126 Szerzej na ten temat: A. Sawicz, Działalność mniejszości polskiej w lwowskim okręgu konsularnym 

w drugiej połowie lat 80. XX wieku na tle przemian społecznych i politycznych. [w:] T. Gajownik, 
P. Pietnoczka, K. Sidorkiewicz (red.), Dialog kultur czy zarzewie konfliktów? Problematyka mniejszości 
narodowych i etnicznych w Europie, Olsztyn 2017, s. 183-205. 

127 A. Sawicz, Konsulat bez precedensu. Agencja Konsularna we Lwowie wobec problemów mniejszości 
polskiej, Poznań 2017, s. 394. 
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nych zainteresowało się ich dziejami pod wpływem wymogów ustawy. Brak odpowie-

dzi, a tym samym być może brak dodatkowych działań podejmowanych by otrzymać 

Kartę Polaka w przypadku aż 82,2% respondentów zdaje się natomiast dowodzić, że 

wymogi stawiane przez ustawodawcę dla mieszkańców obwodu lwowskiego nie były 

zbyt wygórowane. Polskość trwała tam niezmiennie na przestrzeni lat, czego nie można 

powiedzieć o innych obszarach Ukrainy, gdzie badani w każdym przypadku precyzo-

wali jakie kroki podjęli, aby dostać dokument (por. tab. 8). 

Tabela 8. Działania podejmowanych przez osoby wnioskujące o Kartę Polaka 

Okręg 
konsularny 

Nauka 
języka 

polskiego 

Wstąpienie 
do polskiej 
organizacji 

Zbliżenie 
z Kościołem 

rzymsko- 

katolickim 

Zainteresowanie 
przeszłością 

rodziny 

Inne Brak 
odpowie-

dzi 

Lwowski 7,4% 2,2% 0 7,8% 5,6% 82,2% 

Łucki 10,6% 19,1% 12,8% 34% 44,7% 0 

Winnicki 28,6% 27,3% 9,1% 54,5% 23,4% 0 

Źródło: Odkryte karty historii. Podsumowanie ustawy o Karcie Polaka, Warszawa 2015, s. 53. 

Zarazem oczekiwania wobec Karty Polaka były największe również w okręgu lwow-

skim – spośród wszystkich badanych obszarów w ramach projektu Odkryte karty histo-

rii to tam aż 5,6% pytanych wystawiło karcie ocenę bardzo słabą. W obwodzie winnic-

kim uczyniło tak 1,3% badanych, natomiast w pozostałych obwodach (na Ukrainie 

i w innych państwach) nikt tak nisko nie ocenił tego dokumentu128. 

Trzeba jednakże podkreślić, że nie wszyscy zainteresowani otrzymaniem Karty Po-

laka z łatwością mogli spełnić narzucone przez ustawodawcę wymogi: przede wszyst-

kim problemem była niemożność podołania testowi językowemu. Stanisław Kostecki, 

prezes Związku Polaków na Ukrainie, w 2010 roku tłumaczył brak znajomości języka 

polskiego wśród wnioskodawców „starszego pokolenia” „trudnym czasem okresu so-

wieckiego”, w domyśle niemożnością pielęgnowania wówczas mowy przodków. Jed-

nakże na łamach Biuletynu Federacji Organizacji Polskich na Ukrainie, organizacji po-

strzeganej jako konkurencyjna wobec ZPU zauważano, że podczas dwudziestu lat nie-

podległości państwa ukraińskiego „nikt nikomu nie wzbrania nauki języka ojczystego” 

i podawano przykład migrantów z Azji, którzy w ciągu krótkiego czasu posiedli znajo-

mość języka polskiego129. Podsekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej 

Krzysztof Stanowski podkreślał, że tak naprawdę wymagano jej tylko na poziomie pod-

stawowym, co oznaczało, że dana osoba „rozumie proste informacje pisane, właściwie 

                                                        
128 Pozostałe badane okręgi to brzeski, grodzieński, łucki, miński, ryski i wileński. Za: Odkryte karty histo-

rii…, op. cit., s. 54. 
129 Spotkanie w Ambasadzie RP w Kijowie, „Nasze drogi. Biuletyn Federacji Organizacji Polskich na Ukra-

inie”, 2010, nr 7(59), s. 47. 
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reaguje na proste pytania, prośby i informacje, prostymi zdaniami mówi o sobie, rodzi-

nie, miejscach jej bliskich i o Polsce oraz zapisuje swoje dane osobowe. Jest to dokład-

nie certyfikat A1 zgodnie ze standardami europejskimi”130. Egzamin nie był pisemny, 

choć wymagał umiejętności podpisania się i określany był jako „niewymagający”131. 

Poseł Joanna Fabisiak uważała wręcz, że „Ci, którzy na Wschodzie uczestniczą w kul-

turze, wspierają działania kulturowe, znają polski – przynajmniej na minimalnym po-

ziomie. Nie znają Ci, którzy byli leniwi, nie chciało im się uczyć, czy też pomyśleli, że 

wygodniej nie być Polakiem”132. 

Część osób podjęła jednakże wysiłki w celu poznania mowy przodków. Krzysztof 

Stanowski zwracał uwagę na wzrost zainteresowania nauką języka polskiego w okresie 

od marca do czerwca 2008 roku, przede wszystkim w Kazachstanie, „gdzie podwoiło 

się zapotrzebowanie organizacji społecznych na nauczycieli, którzy mogliby uczyć ję-

zyka polskiego”, ale podobnie miało się dziać na Ukrainie133. Tam jednakże liczba osób 

chcących nauczyć się języka polskiego była zapewne zróżnicowana w zależności od 

regionu kraju. Należy się spodziewać stosunkowo niskiej znajomości języka polskiego 

w centralnej, wschodniej i południowej Ukrainie, gdzie środowiska polskie były nie-

liczne, rozproszone, a kontakt z mową przodków mniejszy, niż w obwodach przygra-

nicznych. Trzeba także pamiętać o znaczeniu procesów rusyfikacyjnych: w Ukraińskiej 

Socjalistycznej Republiki Radzieckiej malał nawet odsetek Ukraińców posługujących 

się własnym językiem, z 90% w 1970 roku, do 89,1% w 1979 roku i 87,7% w 1989 

roku.134; dopiero 28 października 1989 roku przyjęta została ustawa „O językach 

w Ukraińskiej SRR”, gwarantująca mieszkańcom republiki prawa narodowe, kulturalne 

i językowe135. 

Język rosyjski, jako swój pierwszy, wskazywali także mieszkający na Ukrainie Po-

lacy. W latach 1959-1989 sukcesywnie rosła liczba Polaków określających język rosyj-

ski jako rodzimy: z 12,47% do 20,27%. W 2001 roku 71% zdeklarowanych Polaków 

jako ojczysty wskazywało język ukraiński. W życiu rodzinnym 33,3% Polaków uży-

wało języka polskiego, ale jednocześnie taki sam odsetek respondentów deklarował, że 

posługuje się wówczas językiem ukraińskim. 15,6% badanych rozmawiało w domach 

                                                        
130 Biuletyn z posiedzenia Komisji Łączności z Polakami za Granicą, nr 14, Kancelaria Sejmu – Biuro 

Komisji Sejmowych, 645/VI kad., 8.05.2008, s. 12. 
131 Biuletyn z posiedzenia Komisji Łączności z Polakami za Granicą, nr 19, Kancelaria Sejmu – Biuro 

Komisji Sejmowych, 1074/VI kad., 3.09.2008, s. 15. 
132 Ibidem, s. 15. 
133 Ibidem, s. 14. 
134 Етнічний та мовний склад населення, http://geografia.at.ua/load/ukrajina/etnichnij_ta_mov-

nij_sklad_naselennja/8-1-0-296, [dostęp: 18.06.2018]; Мовний склад населення України, http://2001 
.ukrcensus.gov.ua/results/general/language, [dostęp: 18.06.2018]. 

135 Закон Української Радянської Соціалістичної Республіки Про мови в Українській РСР, Верховна 
Рада УРСР; Закон від 28.10.1989 № 8312-XI, http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/8312-11, [dostęp: 
15.06.2018]. 
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po rosyjsku, a 38,8% wybierało język zależnie od sytuacji136. Na przestrzeni lat znajo-

mość języka polskiego stopniowo malała (por. tab. 9). 

Tabela 9. Dynamika zmian w deklarowaniu języka ojczystego przez Polaków na Ukrainie (w procentach) 

Rok Język polski Język ukraiński Język rosyjski Inny język 

1959 18,8 68,4 12,5 0,3 

1970 14,9 68,6 16,1 0,4 

1979 14,1 66,1 19,3 0,5 

1989 12,5 66,6 20,3 0,6 

2001 12,9 71 15,6 0,5 

Źródło: Про кількість та склад населення України за підсумками Всеукраїнського перепису населення 
2001 року, Мовний склад населення України, http://2001.ukrcensus.gov.ua/results/general/language, 
[data dostępu: 29.03.2018]; В. М. Кабузан, Украинцы в мире динамика численности и расселения, 
Mocква 2006, s. 658, http://www.pseudology.org/Eneida/KabuzanVM_Ukraincy_v_mire1991a.pdf, [do-
stęp: 26.0312018]. 

Dane dla całego kraju należy jednak zestawić z tymi z poszczególnych obwodów. 

Badacze Karty Polaka wskazywali, że w podczas gdy w okręgu lwowskim 86,7% osób 

deklarowało używanie w domu rodzinnym języka polskiego, w okręgu winnickim 

50,6%, to w łuckim tylko 12,6%. Odwrotne były natomiast proporcje dotyczące posłu-

giwania się językiem ukraińskim (odpowiednio 16,7%, 77,9% i 80,9%). Ponadto poza 

Galicją, gdzie tylko 1,1% Polaków mówiło do bliskich na co dzień po rosyjsku, był to 

język stosunkowo powszechny w warunkach domowych. Używało go 10,6% Polaków 

w okręgu łuckim i 11,7% w okręgu winnickim. Ponieważ nie mamy wystarczających 

danych możemy tylko domniemywać, że był to efekt nie tylko rusyfikacji, ale prawdo-

podobnie także zawierania małżeństw mieszanych czy też koniunkturalizmu137. Nieco 

inne dane badani podawali, gdy pytano ich o język używany na co dzień, poza domem. 

Tabela 10. Język używany na co dzień przez osoby posiadające Kartę Polaka 

 Język 

Okręg konsularny Polski Ukraiński Rosyjski 

Lwowski 82,2% 25,6% 4,4% 

Łucki 29,8% 74,5% 6,4% 

Winnicki 36,4% 83,1% 9,1% 

Źródło: Odkryte karty historii. Podsumowanie ustawy o Karcie Polaka, Warszawa 2015, s. 45. 

                                                        
136 С. Мельник, С. Черничко, Етнічне та мовне розмаїття україни. Аналітичний огляд ситуації, 

Ужгород 2010, http://www.kmf.uz.ua/hun114/images/konyvek/melnyik_csernicsko.pdf, [dostęp: 19.06. 
2018], s. 89-90. 

137 Odkryte karty historii…, op. cit., s. 44. 
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Z danych przedstawionych w tabeli 10 wynika, że równolegle do procesu ukrainiza-

cji postępowało odrodzenie polskości na Ukrainie oraz zanikał strach przed akcentowa-

niem przynależności narodowej i nawet osoby, które nie wyniosły z domu codziennej 

tradycji obcowania z językiem polskim, miały sposobność posługiwać się nim. Zarazem 

w okręgach łuckim i winnickim nieznacznie zmalał procent osób posługujących się ję-

zykiem rosyjskim, ale wzrósł w okręgu lwowskim, co może wynikać z uwarunkowań 

zawodowych. Może także zdumiewać spadek liczby osób deklarujących posługiwanie 

się na co dzień językiem ukraińskim w obwodzie łuckim, jak się wydaje na rzecz de-

klarowanego języka polskiego. Ponieważ trudno przyjąć, by był to język niezbędny 

w szeroko rozumianych kontaktach należy potraktować te dane z dużą ostrożnością 

i rozważyć, czy ankietowani nie udzielali odpowiedzi zgodnych, w ich ocenie, z ocze-

kiwaniami ankietera138. 

Bez wątpienia okręg lwowski wyróżniał się na tle pozostałych obszarów Ukrainy. 

Tylko we Lwowie po II wojnie światowej działały szkoły z polskim językiem wykła-

dowym (ich liczba stopniowo malała, aż pozostały dwie, działające do dziś, szkoła nr 10 

i nr 24), wystawiał sztuki Polski Teatr Ludowy, na Zachodniej Ukrainie też stosunkowo 

łatwo dostępna była prasa polskojęzyczna i inne wydawnictwa, a w pasie przygranicz-

nym odbierane były polskie radio i telewizja. Ponadto w języku polskim odprawiane 

były nabożeństwa w kościołach rzymskokatolickich, a duchowieństwo wspierało naukę 

języka poza systemem oficjalnej oświaty. Wszystko to sprzyjało ugruntowaniu znajo-

mości języka polskiego, którego znajomość dziś w tym regionie jako bardzo dobrą oce-

nia aż 60% respondentów, a co istotne nikt z pytanych nie uważa, że zna ten język 

słabo139. 

12. KARTA POLAKA W DONBASIE 

2014 rok, aneksja Półwyspu Krymskiego i konflikt zbrojny z Rosją we wschodnich 

obwodach Ukrainy nie pozostały bez wpływu na mniejszość polską. Zamknięcie, a na-

stępnie likwidacja polskiego konsulatu w Doniecku 27 lutego 2015 roku dodatkowo 

skomplikowały sytuację tych, którzy chcieli opuścić Donbas140. Jak wynikało ze słów 

ministra spraw zagranicznych Grzegorza Schetyny, na tym obszarze Karta Polaka stała 

się sposobem na ucieczkę przed tragedią wojny. Podczas gdy na początku konfliktu 

w Donbasie liczbę osób przyznających się do polskich korzeni (łącznie w obwodach 

                                                        
138 Por.: Odkryte karty historii…, op. cit., s. 45. 
139 Ibidem, s. 46. 
140 Likwidacja Konsulatu Generalnego RP w Doniecku, https://www.msz.gov.pl/pl/p/donieck_ua_k 

_pl/root, [dostęp: 20.06.2018]; Polski konsulat w Doniecku zawiesza pracę. „Mam nadzieję, że niedługo 
będzie mógł tam wrócić” – pisze szef MSZ, https://www.tvn24.pl/wiadomosci-ze-swiata,2/polski-kon-
sulat-w-doniecku-zawiesza-prace-mam-nadzieje-ze-niedlugo-bedzie-mogl-tam-wrocic-pisze-szef-
msz,438653. html, [dostęp: 20.06.2018]; MSZ potwierdza, że separatyści zajęli konsulat Polski w Do-
niecku, https://wiadomosci.wp.pl/msz-potwierdza-ze-separatysci-zajeli-konsulat-polski-w-doniecku-
6027681585886337a, [dostęp: 20.06.2018]. 
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donieckim i łuhańskim) szacowano (na podstawie spisu ludności) na 4800 osób, w grud-

niu 2014 roku miała ona wzrosnąć do około 80 000141. Było to dowodem na wykorzy-

stywanie Karty Polaka jako przepustki do świata wolnego od wojny. Zarazem trudno 

było zdobyć się na potępienie osób, których życie było stale zagrożone. Jak wspominał 

ks. Grzegorz Rapa, proboszcz parafii rzymskokatolickiej p.w. Narodzenia NMP w Łu-

hańsku, separatyści podejmowali działania celem zdobycia nazwisk Polaków będących 

członkami organizacji mniejszości. Ci, którzy wyjeżdżali, pozostawiali często na miej-

scu cały dorobek życia, stąd można było przypuszczać, że spodziewali się uzyskać 

większą pomoc i ułatwienia w rozpoczęciu nowego życia w kraju oferującym im usta-

wowo pewne przywileje i wsparcie finansowe, niż na terytorium Ukrainy czy Rosji142. 

W 2014 roku, podczas posiedzenia Komisji Łączności z Polakami za Granicą mini-

ster Schetyna informował, że konsulat w Charkowie wydał 1596 Kart Polaka, doniecki 

179. Wskazał przy tym na potrzebę sformułowania precyzyjnej diagnozy potrzeb mniej-

szości polskiej w Donbasie oraz przyjęcie rozwiązań, które pozwolą uniknąć sytuacji 

takich, o jakich mówił Michał Dworczyk, gdy czterdziestu uciekinierów z Donbasu 

mieszkało w Polsce „u różnych ludzi dobrej woli”, bez środków do życia. Chciano też 

udzielić pomocy tym posiadaczom Karty Polaka, którzy nie chcieli wyjeżdżać z Don-

basu, choć mogło okazać się to zadaniem niezwykle trudnym. Już przekazana Polakom 

w obwodach donieckim i łuhańskim przez charkowski konsulat kwota 10 000 zł była 

uważana za niewystarczającą; problemem było znalezienie osób, które mogłyby te pie-

niądze przekazywać bezpośrednio, na miejscu. Konsulowie mogli mieć problemy z do-

tarciem do Łuhańska czy Doniecka, stąd lepiej w tej roli mogli sprawdzić się duchowni 

bądź członkowie Towarzystwa Kultury Polskiej Donbasu. Przede wszystkim jednak Po-

lakom należało udzielić precyzyjnej informacji co mogą w Polsce otrzymać i w jaki 

sposób żyć, bo wiedza o sposobie wyjazdu była niewystarczająca143. 

13. PO CO POLAKOM KARTA POLAKA 

Jeśli zestawimy liczbę złożonych wniosków oraz wydanych Kart Polaka z szacun-

kowymi danymi dotyczącymi liczebności mniejszości polskiej na Wschodzie, która to 

grupa była adresatem ustawy, to trudno dziś wskazać, by koncept ten był sukcesem pol-

skich rządów. Karta nie stała się dokumentem atrakcyjnym dla mieszkańców dawnych 

republik nadbałtyckich, nie wzbudziła też większego zainteresowania w Rosji, szcze-

gólnie w jej azjatyckiej części czy w byłych radzieckich republikach azjatyckich. Jak 

                                                        
141 Wiktoria Charczenko, wiceprezes Towarzystwa Kultury Polskiej Donbasu podając szacunkowe dane 

wspominała, że „osiemdziesiąt tysięcy to może cały charkowski okręg konsularny to takie potężne ob-
wody jak ługański, doniecki i charkowski”. Za: Biuletyn z posiedzenia Komisji Łączności z Polakami 
za Granicą, nr 76, Kancelaria Sejmu – Biuro Komisji Sejmowych, VII kad., 4.12.2014, s. 14. 

142 Ibidem, s. 12. 14. 
143 Ibidem, s. 14, 22-23. 
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już wskazano, przyczyny tego stanu rzeczy są złożone i niezwykle różnorodne: od nie-

dostatecznej znajomości języka polskiego, przez obawy przed domniemanymi repre-

sjami wynikającymi z posiadania Karty Polaka, niemożność pokonania znacznych od-

ległości pomiędzy miejscem zamieszkania a polskim konsulatem, po brak potrzeby le-

gitymowania się takim dokumentem. Należy przy tym zauważyć, że również ustawa 

repatriacyjna przygotowana przez Polskę nie cieszyła się tak dużym zainteresowaniem, 

jakiego mógł spodziewać się ustawodawca. Być może polskie resentymenty nie są już 

tak istotne dla młodego pokolenia, starsze nie jest gotowe na radykalne zmiany w życiu, 

a pragmatyczny stosunek do osiedlenia się w Polsce właściwy jest raczej dla mieszkań-

ców państw graniczących z tym krajem, dla których wyjazd wiąże się ze stosunkowo 

małym ryzykiem (możliwość szybkiego powrotu w razie zaistnienia takiej konieczności 

i utrzymania kontaktów z bliskimi pozostawionymi w miejscu dotychczasowego za-

mieszkania) oraz niewielkimi kosztami podróży. M.in. dla obywateli Ukrainy Polska 

stała się też atrakcyjnym celem wyjazdów zarobkowych i miejscem, gdzie dzieci i mło-

dzież mogą pobierać darmową edukację, szczególnie na szczeblu uniwersyteckim. Nie-

wątpliwy walor stanowi kształcenie w języku obcym, jakim jest język polski, ale też 

nieskorumpowany system nauczania. Stąd zainteresowanie przyjazdami do Polski na 

podstawie Karty Polaka rosło wraz z pogarszaniem się sytuacji ekonomicznej na Ukra-

inie, a następnie też sytuacji politycznej i utratą bezpieczeństwa po 2014 roku, rosyjskiej 

aneksji Półwyspu Krymskiego i wojnie prowadzonej we wschodnich obwodach pań-

stwa. 

Dziesięć lat po wydaniu pierwszych Kart Polaka, można pokusić się o refleksję, na 

ile zainteresowanie nią odzwierciedla pragnienie kultywowania polskości, tradycji, 

obyczajów, języka wśród mniejszości polskiej na Wschodzie i czy potrzeby te istnieją 

na tak szeroką skalę, jak spodziewała się tego strona polska. Można też rozważyć, czy 

poczucie bycia Polakiem, symbolicznie odzwierciedlone w posiadaniu Karty Polaka, 

wśród pokoleń niepamiętających Polski jako rzeczywistej, a nie duchowej ojczyzny, nie 

jest obecnie mniej istotne, niż dążenie do uzyskania potencjalnych korzyści, w tym ma-

terialnych, płynących z faktu przynależności do polskiej diaspory. 

Wątpliwości te zdają się nie dotyczyć trzech okręgów konsularnych, lwowskiego, 

łuckiego i winnickiego. Tam Polacy pytani o powody, dla których chcą otrzymać Kartę 

Polaka jako najważniejszy wskazywali pochodzenie, jak można więc przypuszczać pra-

gnienie jego potwierdzenia. 

Tabela 11. Powody podjęcia starań o uzyskanie Karty Polaka 

Okręg konsularny Wiza Studia Praca Pochodzenie Inne Brak 

Lwowski 16,7% 32,2% 3,3% 85,6% 7,8% 2,2% 

Łucki 23,4% 12,8% 0 59,6% 21,3% 0 

Winnicki 22,1% 9,1% 6,5% 90,9% 1,3% 0 

Źródło: Odkryte karty historii. Podsumowanie ustawy o Karcie Polaka, Warszawa 2015, s. 50. 
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Porównując dane ze wszystkich okręgów poddanych badaniom przez autorów ra-

portu Odkryte karty historii, najmniejszy odsetek pytanych wspominał o więzi z naro-

dem polskim na Wołyniu, gdzie przeważyły względy praktyczne – chęć uzyskania wizy 

bądź podjęcia studiów. Co warte podkreślenia, nikt z respondentów nie wskazywał tam 

na zamiar wyjazdu do Polski w poszukiwaniu pracy. Zresztą na całym obszarze Ukrainy 

przyczyna ta zdawała się nie mieć większego znaczenia, choć nie sposób przy tym 

wskazać, czy pytani mieli tu na myśli podjęcie pracy stałej, czy wyjazdy sezonowe, 

krótkotrwałe, mające na celu podreperowanie domowego budżetu i powrót na Ukrainę. 

Taka forma zarobkowania szczególnie na obszarach bliskich polskiej granicy, cieszy 

się znaczną popularnością (por. tab. 11). 

Wbrew założeniom strony polskiej posiadacze Karty Polaka w niewielkim stopniu 

korzystali z przywilejów, jakie ona z sobą niosła. W 2009 roku w ocenie Ministerstwa 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz z Ministerstwa Edukacji Narodowej był to zakres 

wręcz symboliczny, a znacznie ważniejsze niż np. dostęp do muzeów okazały się 

uprawnienia dotyczące wydawania wiz144. Wydaje się także, że jeśli Karta Polaka miała 

spełnić swoje zadanie w kategoriach ekonomicznych i przyciągnąć nad Wisłę siłę robo-

czą, ludzi, którzy dzięki znajomości języka polskiego, obyczajów i kultury łatwiej będą 

się asymilować, a co za tym idzie staną się pożądanymi pracownikami, to zamiar ten 

nie powiódł się. Dopiero skrajnie trudne sytuacje, jak konflikt zbrojny, wpłynęły na 

regionalny wzrost zainteresowania wyjazdami do Polski. 

Niepokój może natomiast budzić duże zainteresowanie studiami w Polsce. Pozornie 

jest to zjawisko pozytywne, zarówno dla polskich uczelni, jak i młodych ludzi, mogą-

cych pobierać nauki za granicą, poszerzając w ten sposób swoje horyzonty i zdobywając 

dodatkowe kompetencje językowe. Nie można wszakże zapomnieć, że może być to za-

powiedź drenażu młodego pokolenia, zwiastun osłabienia mniejszości polskiej poprzez 

utratę młodych, aktywnych i dobrze wykształconych ludzi, którzy wybiorą życie na 

emigracji. Aby jednak pokusić się o wnioski w tej kwestii niezbędne byłoby podjęcie 

badań opinii studentów z Ukrainy i analiza wybieranych przez nich kierunków studiów. 

ZAKOŃCZENIE 

Karta Polaka niewątpliwie nie jest dokumentem jednoznacznie ocenianym tak 

w Polsce, jak i na Wschodzie. Sami jej beneficjenci nie są w tej kwestii zgodni. Miesz-

kańcy okręgu lwowskiego, podobnie jak ryskiego czy wileńskiego, są dość krytyczni w 

swoich opiniach. Podczas gdy w lwowskim okręgu konsularnym tylko 23,3% tylko py-

tanych wystawiło Karcie Polaka najwyższą notę, to w Łucku przyznało ją 48,9% bada-

nych, a w okręgu winnickim aż 63,6%. Równocześnie tylko w okręgach lwowskim 

i winnickim oceniono kartę jako „bardzo słabą”: odpowiednio 5,6% i 1,3%. Czy jest to 

                                                        
144 Biuletyn z posiedzenia Komisji Łączności z Polakami za Granicą, nr 37, Kancelaria Sejmu – Biuro 

Komisji Sejmowych, 2204/VI kad., 6.05.2009, s. 12-13. 
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wynikiem wyjątkowo wysokiej świadomości mniejszości polskiej na tych obszarach? 

Analitycy w ramach raportu Odkryte karty historii. Podsumowanie ustawy o Karcie Po-

laka podkreślali, że w lwowskim okręgu konsularnym Polacy wspominali o utracie wy-

jątkowego charakteru dokumentu, przyznawanego „osobom niemającym związku z pol-

skością”, taktującym go jako ułatwienie w przekraczaniu granicy i znalezieniu legalnej 

pracy w Polsce. Zwracano również uwagę na wspomniane już ograniczone wykorzy-

stanie przywilejów płynących z ustawy, a wręcz iluzoryczność niektórych z nich, jak 

zniżek do muzeów145. 

Damian Ciarciński, konsul, „który wydał jedną z największych ilości Kart Polaka na 

świecie”, oceniał, że „pomimo wszelkich zastrzeżeń, wątpliwości, Karta Polaka była 

ogromnym impulsem do odnowienia świadomości polskiej wśród Polaków”. Z jednej 

strony wpłynęła na zainteresowanie nauką języka polskiego, z drugiej wiele rodzin 

zmobilizowała do poszukiwania swoich korzeni. Miała też być wyrazem dumy z przy-

należności do narodu polskiego, dumy, do której prawo przez długie lata odbierała wła-

dza radziecka. Był to także symboliczny wyraz możności podejmowania przez ludzi 

własnych, niezależnych decyzji związanych ze swobodą przemieszczania się, osiedla-

nia, wyboru kraju, w którym chce się żyć, kształcić czy pracować. Konsul zaznaczał, że 

tych wszystkich przywilejów Polacy byli pozbawieni w radzieckich republikach146. 

I prawdopodobnie to wspomniane przez dyplomatę prawa i wolności, jakie niosła ze 

sobą Karta Polaka okazały się szczególnie ważne dla tych, którzy wystąpili o jej wyda-

nie. 

Migracji Ukraińców do Polski sprzyjają dziś nie tylko czynniki ekonomiczne, ale 

i polityczne. Wśród nich wskazać możne proeuropejski kurs Kijowa czy ruch bezwi-

zowy do państw Unii Europejskiej, który uprościł wyjazdy i wpłynął na obniżenie ich 

kosztów147. Równocześnie dla tych obywateli Ukrainy, którzy legitymują się polskim 

pochodzeniem, a jego symbolem stała się Karta Polaka, istotny jest również kontakt 

z Macierzą, który wbrew oczekiwaniom ustawodawcy nie zaowocował zmianami na 

polskim rynku pracy. Dziś to etniczni Ukraińcy wypełniają lukę, którą spodziewano się 

zapełnić Polakami z Kartą Polaka w kieszeni, a sam dokument pozostał wyróżnikiem 

polskości i ułatwieniem podczas przekraczania granicy, niekoniecznie podczas długo-

terminowych podróży. 

 

 

 

                                                        
145 Odkryte karty historii…, op. cit., s. 54. 
146 D. Ciszewski, w kwietniu 2008 r. rozpoczął pracę na stanowisku wicekonsula ds. Karty Polaka w Kon-

sulacie Generalnym, a gdy pełnił tam funkcję kierownika Sekcji Karty Polaka był świadkiem rozpatrze-
nia rekordowej liczby wniosków o Kartę Polaka, ponad 10 000. Za: Biuletyn z posiedzenia Komisji 
Łączności z Polakami za Granicą, nr 77, Kancelaria Sejmu – Biuro Komisji Sejmowych, VIII kad., 
9.01.2018, s. 4-5, 7, 13. 

147 Сучасна міграція українців до Польщі та пов’язані з нею виклики, www.niss.gov.ua/content/artic-
les/files/migrats_Pol-fbd2a.pdf, [dostęp: 21.06.2018], s. 3. 
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The Polish Charter – pass to the better world 

Abstract 

The Polish Charter Act, adopted by the Polish Parliament on 7th September 2007, is in the opinion 
of the Polish minority in the East one of the most important legal regulations, primarily because 
the possession of this document symbolically confirms belonging to the Polish nation. The prac-
tical dimension of the Polish Charter is also significant, as it carries a number of privileges. Among 
them, the most important are the possibility of obtaining free health care, access to education 
in Poland or exemption from payment for issuing a long-stay residence visa, or refunding it. 
Thanks to such facilitations the Polish Charter has become a pass to the West for many people 
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of Polish origin living in the East. Along with the interest in traveling to Poland, there was a gro-
wing need to learn Polish, learn about the history, traditions and culture of the ancestral coun-
tries, which was positively evaluated by politicians in Poland as well as the polish minority itself. 
At the same time, however, negative issues appeared, such as attempts to obtain a document 
based on false certificates or drainage of the polish environment, which, deprived of young, ac-
tive people, future leaders, will gradually decline. 

Key words: Polish Card/Polish Charter, Polish minority, visas, migrations 


