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Wstęp

Badacze współczesnej polskiej emigracji zarobkowej koncentrują się głównie 
na wyjazdach do krajów „starej unii”. Prowadzone badania socjologiczne, jak i in-
formacje przekazywane w mediach, dotyczą najczęściej Polaków, którzy po 1 maja 
2004 roku podjęli pracę w Wielkiej Brytanii i Irlandii oraz – w mniejszym stop-
niu – w innych krajach zachodnich1. Oczywiście wynika to ze skali zjawiska – wg 
szacunków GUS-u Wielka Brytania i Irlandia oraz Niemcy i Holandia to kraje, 
w których pod koniec 2010 roku przebywała największa ilość Polaków2. Należy 
jednak pamiętać, iż po akcesji Polski do UE obywatele RP mogą podejmować za-
trudnienie także na obszarze państw, które także przystąpiły do UE w maju 2004 
roku lub uczyniły to później (jak Bułgaria i Rumunia). Pozostają oni jednak na 
uboczu zainteresowań socjologów podejmujących zagadnienie współczesnej fali 
polskiej emigracji, co wynika przede wszystkim z ich niewielkiej liczebności w no-
wych państwach członkowskich UE.

Jak pokazują dane statystyczne, jeśli chodzi o państwa „nowej Europy”, naj-
większa ilość Polaków podejmuje zatrudnienie w Republice Czeskiej, na Cyprze, 

1 Zob. np. H. Grzymała-Moszczyńska, A. Kwiatkowska, J. Roszak (red.), Drogi i rozdroża. Migra-
cje Polaków w Unii Europejskiej po 1 maja 2004 roku. Analiza psychologiczno-socjologiczna, Kraków 
2010; I. Grabowska-Lusińska, M. Okólski, Emigracja ostatnia?, Warszawa 2009; K. Szafraniec, 
Młode pokolenie a nowy ustrój, Warszawa 2010. 
2 Informacja o rozmiarach i kierunkach emigracji z Polski w latach 2004–2011, Warszawa, wrzesień 
2012 – zob. http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/LU_infor_o_rozm_i_kierunk_emigra_z_pol-
ski_w_latach_ 2004_2011.pdf [pobrano 27.11.2012]. Według szacunków GUS-u w 2011 roku 
powyżej trzech miesięcy w Wielkiej Brytanii przebywało 625 tys. osób, w Niemczech – 470 tys., 
w Irlandii – 120 tys., w zaś Holandii – 95 tys. (ibidem).
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na Słowacji i na Węgrzech. Szacunki GUS-u spośród 11 nowych państw człon-
kowskich UE uwzględniają tylko Republikę Czeską i Cypr. Z danych tych wy-
nika, iż pod koniec 2010 roku w Czechach znajdowało się 7 tys. emigrantów 
z Polski, na Cyprze zaś – 3 tys.3 Z kolei według danych Ministerstwa Pracy 
i Polityki Społecznej w sierpniu 2010 roku w Czechach zatrudnionych było 
19 100 pracowników z Polski, na Cyprze – 3032, na Słowacji – 1829, a na 
Węgrzech – 12814. 

1. Polacy zatrudnieni w Czechach w świetle danych statystycznych  
 i urzędowych oraz artykułów prasowych

Oficjalne dane dotyczące liczby cudzoziemców zatrudnionych w Republice 
Czeskiej publikowane są co miesiąc przez czeskie Ministerstwo Pracy i Spraw 
Społecznych5. Przedstawiona poniżej tabela 1 zawiera dane dotyczące liczebności 
cudzoziemców zatrudnionych w Republice Czeskiej w latach 2004–2011, według 
stanu na koniec każdego roku. Szczegółowo uwzględniono w niej dane dotyczące 
dziesięciu państw, z których liczba pracowników przekroczyła w 2011 roku 3000 
osób6. Liczebność przedstawicieli pozostałych państw zsumowano w kategorii 
„pozostałe państwa łącznie”.

Polacy niezmiennie od 2004 roku zajmują trzecie miejsce wśród cudzoziem-
ców zatrudnionych w Republice Czeskiej, po Słowakach i Ukraińcach. W stosun-
ku do ogółu cudzoziemców zatrudnionych w Czechach Polacy stanowili od ok. 
8% w roku 2004, przez niemal 10% w roku 2007, do 9% w roku 2011. W latach 
2004–2011 liczba Słowaków spadła z ponad 55 do blisko 49%, a Ukraińców – 
z prawie 21 do nieco ponad 16%. 

3 Ibidem.
4 Monitoring przepływu pracowników między Polską a państwami Europejskiego Obszaru Gospodar-
czego, Ministerstwo Pracy i  Polityki Społecznej [dalej: MPiPS], Warszawa, listopad 2010. Polskie 
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej publikuje dane odnośnie do liczby Polaków zatrudnionych 
w państwach EOG na podstawie informacji uzyskanych w instytucjach poszczególnych państw – 
czeskiej Policji ds. Cudzoziemców, cypryjskiego Ministerstwa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, 
słowackiego Głównego Urzędu Pracy, Spraw Socjalnych i Rodziny oraz węgierskiego Urzędu ds. 
Zatrudnienia.
5 W tym miejscu warto wspomnieć, iż polskie Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej nie pro-
wadzi tak precyzyjnej statystyki odnośnie do liczebności pracowników z państw EOG zatrudnio-
nych w Polsce.
6 W przypadku zatrudnionych obywateli Mongolii, Wietnamu i Mołdawii liczba 3000 osób była 
przekroczona przynajmniej w niektórych miesiącach roku 2011 – zob. https://portal.mpsv.cz/sz/
stat/zam_ciz_stat_prisl [pobrano 11.07.2012].
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Tabela 1.  Cudzoziemcy zatrudnieni w Republice Czeskiej w latach 2004–2011 wg pań-
stwa pochodzenia

Państwo  
pochodzenia

miesiąc / rok
12/2004 12/2005 12/2006 12/2007 12/2008 12/2009 12/2010 12/2011

Słowacja 59 818 75 297 91 355 101 233 100 223 98 192 100 727 106 425
Ukraina 22 399 40 060 46 155 61 592 81 072 57 478 42 139 35 250
Polska 8882 12 635 17 149 23 642 20 680 20 278 19 049 19 718
Bułgaria 1651 1732 1953 5393 5108 4578 5667 7007
Rumunia 590 929 1240 4313 3605 3780 4815 6372
Rosja 1078 2447 2380 2488 3314 3612 3658 3931
Niemcy 1303 1743 2383 2847 2774 2989 3070 3194
Mongolia 1585 1800 2814 6897 12 990 4205 3548 2827
Wietnam 183 256 692 5425 16 254 3670 3132 2776
Mołdawia 1483 2710 3369 5503  635 5706 3497 2643
pozostałe
łącznie

9012 12 127 15 585 20 909 29 896 26 221 26 065 27 719

Razem 107 984 151 736 185 075 240 242 284 551 230 709 215 367 217 862

Źródło: Cizí státní příslušníci v postavení zaměstnanců podle států, dane z lat 2004–2011 – zob. 
https://portal.mpsv.cz/sz/stat/zam_ciz_stat_prisl [pobrano 5.09.2012].

Szczytowym okresem pod względem liczby cudzoziemców zatrudnionych 
w Republice Czeskiej były lata 2007–2008. Po roku 2008 – na skutek kryzysu 
ekonomicznego – liczba obcokrajowców w Czechach zaczęła spadać. Regres ów 
dotknął większości zatrudnionych w Czechach cudzoziemców, w tym także Po-
laków (tabela 1).

W tabeli 2 zamieszczono szczegółowe dane dotyczące liczby obywateli z Pol-
ski, zatrudnionych w Republice Czeskiej w latach 2004–2011. Niemal do końca 
2007 roku obserwowany był stały wzrost liczby Polaków zatrudnionych w Cze-
chach, a dynamika tego zjawiska była znacznie wyższa w stosunku do wszystkich 
obcokrajowców zatrudnionych na czeskim rynku pracy. W listopadzie 2007 roku 
w Republice Czeskiej pracowało 24 659 pracowników z Polski i był to jak dotąd 
najwyższy poziom ich zatrudnienia po 2004 roku. Jednak na skutek kryzysu eko-
nomicznego od marca 2008 roku zaczął się spadek liczby Polaków zatrudnionych 
w Czechach. Trwał on (z wahaniami) aż do lutego 2011 roku, kiedy to odnoto-
wano tylko 17 981 pracowników z Polski. Od marca 2011 roku liczba Polaków 
zatrudnionych w Czechach ponownie przybrała stałą tendencję wzrostową, ale jak 
dotąd nie osiągnęła poziomu sprzed kryzysu7.

7 Por. Cizí státní příslušníci v postavení zaměstnanců podle států, dane z lat 2004–2011, https://
portal.mpsv.cz/sz/stat/zam_ciz_stat_prisl [pobrano 11.07.2012].
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Z danych czeskiego Ministerstwa Pracy i Spraw Społecznych wynika ponadto, 
iż wśród polskich pracowników w Republice Czeskiej zdecydowanie dominują 
mężczyźni. Pod koniec 2011 roku stanowili oni 75% ogółu zatrudnionych, warto 
jednak zauważyć, iż na początku interesującego nas okresu, tj. w roku 2004, ich 
odsetek był jeszcze wyższy (wynosił aż 88%). W okresie 2004–2011, na skutek 
silniejszej dynamiki wzrostu zatrudnienia kobiet, ich udział wśród ogółu zatrud-
nionych Polaków stopniowo się zwiększał (z 12 do 25%). Zdecydowana nad-
wyżka mężczyzn w strukturze emigracji poakcesyjnej odróżnia ją od struktury 
Polaków – autochtonów, zamieszkałych na Zaolziu lub stamtąd pochodzących8. 
Według wyników przedostatniego spisu powszechnego z roku 2001 narodowość 
polską zadeklarowało w Republice Czeskiej łącznie 51 968 osób, w tym 21 571 
mężczyzn (41,5%) i 30 397 kobiet (58,5%)9.

Tabela 2.  Obywatele z Polski zatrudnieni w Republice Czeskiej w latach 2004–2011

miesiąc / rok
razem mężczyźni kobiety
ilość ilość w % ilość w %

12/2004 8882 7818 88,0 1064 12,0
06/2005 10 270 8929 86,9 1341 13,1
12/2005 12 635 10 695 84,6 1940 15,4
06/2006 13 492 11 175 82,8 2317 17,2
12/2006 17 149 13 759 80,2 3390 19,8
06/2007 21 072 16 246 77,9 4646 22,1
12/2007 23 642 17 839 75,4 5803 24,6
06/2008 22 467 16 705 74,3 5762 25,7
12/2008 20 680 15 305 74,0 5375 26,0
06/2009 19 257 14 482 75,2 4775 24,8
12/2009 20 278 15 336 75,6 4942 24,4
06/2010 18 996 14 372 75,6 4624 24,4
12/2010 19 049 14 350 75,3 4699 24,7
06/2011 19 058 14 260 74,8 4798 25,2
12/2011 19 718 14 782 75,0 4936 25,0

Źródło: Cizí státní příslušníci v postavení zaměstnanců podle států, dane z lat 2004–2011 – zob. 
https://portal.mpsv.cz/sz/stat/zam_ciz_stat_prisl [pobrano 5.09.2012].

8 Nadwyżka mężczyzn nie jest charakterystyczna jedynie dla migracji zarobkowych do Republiki 
Czeskiej, ale także dla ogółu migracji poakcesyjnych. W 2007 roku mężczyźni stanowili 64% mi-
grantów (zarówno czasowych, jak i stałych), podczas gdy w klatach 2003–2004 ich udział wynosił 
tylko ok. 55% – zob. M. Ślusarczyk, Demograficzne i społeczne aspekty migracji Polaków na początku 
XXI wieku, [w:] Drogi..., s. 23.
9 Sčítání lidu, domů a bytů 2001, Obyvatelstvo podle národnosti – zob. http://vdb.czso.cz [pobrano 
11.07.2012].



III. Czeskość w Polsce, polskość w Czechach174

Zanim doszło do wybuchu światowego kryzysu ekonomicznego, czeski rynek 
pracy stawał się z każdym miesiącem coraz bardziej interesujący dla Polaków. 
O jego popularności w pierwszych latach członkostwa w UE mogą świadczyć 
tytuły ówczesnych artykułów prasowych oraz internetowych10.

Głównymi argumentami przyciągającymi Polaków do pracy w Czechach były 
koszty życia w tym kraju – niższe podatki (VAT – 20%, podatek dochodowy – 
15%), większe ulgi i bonusy (wyższe odliczenia od podatku, dodatki socjalne i żyw-
nościowe), a także niższe koszty utrzymania mieszkania (opłaty za czynsz i media). 
Korzystną stroną ofert czeskich pracodawców był fakt, iż oferowali oni pracę także 
dla ludzi powyżej 40. roku życia, którzy po utracie pracy w Polsce z racji wieku 
mieli już niewielkie szanse na ponowne zatrudnienie. Byli oni pozytywnie postrze-
gani przez czeskich pracodawców: „Polak, szczególnie po czterdziestce i bez wiel-
kich kwalifikacji, traktuje pracę jak świętość”11. Polski obywatel, który ma zamiar 
pracować w Czechach dłużej niż trzy miesiące, powinien się postarać o pozwolenie 
na pobyt; nie musi natomiast mieć pozwolenia na pracę. Umowa na czas określony 
nie może trwać dłużej niż dwa lata, a na czas próbny – nie dłużej niż trzy miesiące.

W Czechach, w porównaniu z Polską, o wiele łatwiejsze jest ponadto prowadze-
nie działalności gospodarczej. Dla założenia w Czechach spółki z ograniczoną od-
powiedzialnością wymagany jest dwukrotnie niższy niż w Polsce kapitał zakładowy. 
Zarówno procedury, jak i życzliwe podejście urzędników zachęcają polskich przed-
siębiorców do otwieraniu działalności w Czechach bądź do przenoszenia działalno-
ści do tego kraju12. W pierwszym kwartale 2010 roku pozwolenie na prowadzenie 
działalności gospodarczej w Republice Czeskiej posiadało 1450 Polaków13.

Dodatkowym atutem pracy u południowego sąsiada – w porównaniu z po-
łożeniem emigrantów wyjeżdżających np. na Wyspy Brytyjskie – był także brak 

10 Zob. np. Około 800 miejsc pracy dla Polaków w  Czechach (HRC – Europejski portal pracy, 
5.03.2005) – zob. http://www.hrc.pl/index.php?dzid=125&did=809 [pobrano 5.09.2012]; E.  Furtak, 
Czesi czekają z otwartymi rękami, „Gazeta Wyborcza” (dodatek „Katowice”), 1.07.2005; Nie znasz języ-
ków obcych? Pracuj w Czechach (HRC – Europejski portal pracy, 7.07.2005) – zob. http:// www.hrc.pl/
index.php?dzid=125&did=454 [pobrano 5.09.2012]; J. Ćwiek, I. Bugajska, Czesi i Słowacy szukają pra-
cowników w Polsce, „Gazeta Wyborcza” (dodatek „Praca”), 3.04.2006; M. Kowalski, Czesi może nie płacą 
kroci, ale chleb pewny i życie tańsze, „Gazeta Wyborcza”, 24.06.2006; A.  Lewińska, Czeski szef chce Polaka, 
„Gazeta Wyborcza” (dodatek „Bydgoszcz”), 18.08.2006; Polacy chętnie pracują u Czechów, portal gazeta-
codzienna.pl, 9.10.2007) – zob. http://gazetacodzienna.pl/node/85779 [pobrano 5.09.2012]; Czesi biją 
się o polskich pracowników (dziennik.pl, 5.11.2007) – zob. http://gospodarka.dziennik.pl/news/artykuly
/61920,czesi-bija-sie-o-polskich-pracownikow.html [pobrano 5.09.2012]. 
11 M. Kowalski, op. cit.
12 E. Furtak, Polacy zakładają firmy w  Czechach, „Gazeta Wyborcza” (dodatek „Katowice”), 
10.11.2007.
13 Monitoring..., MPiPS, maj 2010, s. 11.
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poważniejszych barier kulturowych między Polakami a Czechami, w tym pew-
ne podobieństwo językowe. Nie bez znaczenia była także bliskość geograficzna, 
umożliwiająca częstsze i tańsze wyjazdy do rodziny w kraju14. 

O licznych zaletach pracy za południową granicą informowała polska prasa: 
„Praca na południu to szansa dla mieszkańców przygranicznych miejscowości, 
gdzie jest spore bezrobocie. Tam bez pracy są albo osoby bez żadnego doświadcze-
nia zawodowego, albo bez kwalifikacji i znajomości języków obcych. A z Czechem 
czy ze Słowakiem każdy Polak jakoś się dogada. Zaletą jest też na pewno odległość, 
bo jeśli firma jest blisko granicy, to zawsze można wrócić na niedzielę do domu. 
Często jest to bliżej niż do Warszawy, gdzie np. wielu górali pracuje na budowach. 
Oczywiście pensje, które oferują za naszą południową granicą, nie mogą konkuro-
wać z zarobkami na Wyspach, ale też koszty życia są nieporównywalnie niższe niż 
w Polsce. Zwłaszcza że wiele firm pokrywa koszty zakwaterowania, a zwyczajowo 
daje się pracownikom bony żywieniowe. I co ważne: w tych krajach czujemy się 
pełnoprawnymi pracownikami, a nie pracownikami drugiej kategorii”15.

„Na Polaków czeka praca w kilkudziesięciu czeskich fabrykach. Nie trzeba znać 
języków, mieć specjalnych kwalifikacji i być długonogą, młodą blondynką. W za-
kładach w Kladnie koło Pragi pakowane są klocki lego. Zakłady Nestle w Ołomuń-
cu zajmują się produkcją słodyczy. W miejscowości Hranice powstają natomiast 
flakony do perfum i opakowania do kremów. Wszystkie te zakłady, podobnie jak 
kilkadziesiąt innych czeskich fabryk, szukają teraz robotników z Polski. Bez dodat-
kowych rąk do pracy nie dadzą sobie rady z przedświątecznym nawałem zamówień, 
tymczasem znaleźć pracownika w Czechach jest teraz bardzo trudno – wyjechali 
na Zachód. Niemal w każdej polskiej gazecie można znaleźć ogłoszenia czeskich 
fabryk. Pracowników dla nich szukają także agencje i powiatowe urzędy pracy. Za-
interesowanie jest ogromne. Drzwi w katowickiej i bielskiej filii agencji „Trenkwal-
der Kappa People”, która w zeszłym [tj. 2006] roku wysłała do pracy w Czechach 
dwa tysiące Polaków, praktycznie się nie zamykają, non stop dzwonią też telefony. 
To praca dla tych osób, które nie mają żadnych kwalifikacji. Nie trzeba też znać ję-
zyków, bo na miejscu jest osoba, która pokazuje, jakie czynności trzeba w zakładzie 
wykonywać. W dodatku to praca bez górnych ograniczeń wiekowych. Wyjeżdżają 
i dają sobie świetnie radę nawet osoby 60-letnie. Wymagania ze strony czeskich 
pracodawców są minimalne. Najczęściej wystarczy zaświadczenie, że stan zdrowia 
pozwala na pracę w systemie trzyzmianowym, w branży spożywczej potrzebna jest 
też aktualna książeczka sanepidu. Koszty zakwaterowania pokrywa jednak pra-
codawca, najczęściej dopłaca też do podróży i obiadów w zakładowej stołówce. 

14 A. Lewińska, op. cit.
15 J. Ćwiek, I. Bugajska, op. cit.
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Większość wypłaty można więc odłożyć. Pracownicy, borykający się z trudnościami 
finansowymi, mogą wystąpić do pracodawcy o zaliczkę na poczet przyszłej wypłaty. 
Bardzo często to zwolnieni z pracy 40-, 50-letni górnicy, którzy nie mogli w kra-
ju znaleźć pracy, bo nie mają odpowiednich kwalifikacji. Okazuje się, że świetnie 
sobie radzą np. przy produkcji części samochodowych. Czesi bardzo chętnie za-
trudniają pary – w takich przypadkach gwarantują wspólne zamieszkanie i miejsce 
pracy. Para to niekoniecznie małżeństwo. Często jest tak, że z mamą albo tatą, bo-
jącymi się wyjeżdżać za granicę, do pracy jedzie syn lub córka. Czesi bardzo chwalą 
sobie pracowników z Polski, zwłaszcza panie. Mówią, że są bardzo sumienne, szyb-
ko się uczą, łatwo nawiązują kontakty. Trochę gorszą opinię mają o wyjeżdżających 
do pracy panach. Z daleka od żon, w dodatku mając pod dostatkiem piwa tańszego 
niż w Polsce, rzucają się w wir zabawy. Zdarza się nawet, że przychodzą pijani do 
pracy. Dlatego też tak mile widziane są pary – obecność żon, narzeczonych czy na-
wet córek utrzymuje mężczyzn w ryzach”16.

Wielu Polaków przybywa do Czech z dotkniętych wysokim bezrobociem 
miejscowości Dolnego Śląska. Mają do Czech na tyle blisko, iż opłaca im się 
odwiedzać rodzinę co weekend (co jest mało realne w przypadku emigrantów 
zarobkowych w Wielkiej Brytanii i Irlandii). Są i tacy, którzy mieszkają przy sa-
mej granicy (w powiatach polsko-czeskiego pogranicza) i dojeżdżają do pracy 
w Czechach codziennie. Ułatwiają to niektórzy z czeskich pracodawców, organi-
zując codzienny dowóz pracowników z Polski autobusami. Korzystają z tego np. 
mieszkańcy nadgranicznego Zawidowa, w powiecie zgorzeleckim. Przed wejściem 
Polski do UE bez pracy był co trzeci mieszkaniec tego miasta. Otwarcie czeskie-
go rynku pracy stało się dla nich przysłowiową „deską ratunku”. „W Czechach 
pracuje już większość zawidowian. Burmistrz zaczął jeździć do czeskich samorzą-
dowców i firm. Zareklamował Polaków, potem ściągnął do Zawidowa czeskich 
przedsiębiorców. Co kilka dni robili castingi w Domu Kultury. To były rozmowy 
kwalifikacyjne, wstępne etapy sprawdzające np. czy chociaż trochę rozumiemy 
czeski. Tłumy przychodziły! Jak było miejsce dla stu osób, zatrudnić chciało się 
pięćset. [...] Dziś od poniedziałku do piątku trzy razy w ciągu dnia odjeżdża sześć 
autokarów należących do polskich i czeskich linii autobusowych. W 45 minut 
rozwożą po firmach (m.in. w Mlada Boleslaw, Frydlancie, Raspenawie i Libercu) 
około tysiąca Polaków. Kolejne trzysta osób dojeżdża samochodami”17.

Korzyści z otwarcia czeskiego rynku pracy dla Polaków widoczne są także 
w  innych powiatach polsko-czeskiego pogranicza. Dla przykładu, na spadek 

16 E. Furtak, Polacy wyjeżdżają za pracą do Czech, „Gazeta Wyborcza” (dodatek „Bielsko-Biała”), 
22.09.2007.
17 K. Łagowska, Jak burmistrz z Czechami bezrobocie zlikwidował, „Gazeta Wyborcza”, 25.10.2006.
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bezrobocia w Kudowie-Zdroju zwracał uwagę Janusz Charczuk, pracownik tam-
tejszego Urzędu Pracy: „Szacujemy, że od 1 maja do końca roku [2004] bezro-
bocie spadło u nas o blisko 200 osób. Większość z nich znalazła pracę w Repu-
blice Czeskiej. Miasto co jakiś czas organizuje giełdy pracy, gdzie spotykają się 
czescy pracodawcy i mieszkańcy gminy. Polacy znaleźli zatrudnienie w Hronovie 
i Hradcu Kralowe, ale najwięcej z nich pracuje w oddalonym od Kudowy o 3 km 
czeskim Nachodzie. Ponad 50 Polaków w zakładach Sněžka szyje zagłówki samo-
chodowe dla takich marek, jak Mercedes, Ford, Opel, Mitsubishi, Peugeot i Audi. 
Rotacja jest tutaj duża, bo wiele osób zniechęca się do ciężkiej pracy. Dodatkowo 
lokalny urząd pracy nakazuje zatrudniać tylko Czechów, a ci nie chcą wykonywać 
niektórych prac i wolą iść na zasiłek. Polacy nie narzekają, bo mogą zarobić od 10 
do 12  tys. koron, czyli nawet ponad 1500 zł”18.

Największa ilość polskich pracowników znajdowała zatrudnienie w przemyśle 
przetwórczym, wydobywczym, motoryzacyjnym, w budownictwie oraz w dzia-
łalności naukowo-badawczej. Pracę w Czechach z powodzeniem podejmowali 
logistycy, mechanicy samochodowi, operatorzy obróbki maszynowej, spawacze, 
ślusarze, murarze, tynkarze oraz pielęgniarki i szwaczki. Czescy przedsiębiorcy 
sporadycznie poszukiwali w Polsce także inżynierów, lekarzy, farmaceutów i re-
habilitantów19.

Znaczna część Polaków, którzy znajdowali zatrudnienie na czeskim rynku 
pracy, dostawała pracę w zakładach otwieranych przez międzynarodowe koncer-
ny. Rząd czeski wprowadził dość korzystne rozwiązania dla inwestorów z branży 
motoryzacyjnej, dzięki czemu Czechy wygrały z Polską rywalizację o lokalizację 
fabryk samochodów. Samochody osobowe są produkowane w Czechach przez 
Toyotę i PSA (Peugeot-Citroën) w Kolinie, Hyundaia – w Nosovicach, w pobliżu 
granicy z Polską, i oczywiście przez należącą do Volkswagena Škodę, w mieście 
Mlada Boleslav. Niska stopa bezrobocia w Czechach oraz fakt, iż Czesi niechętnie 
podejmowali się monotonnej, nużącej pracy, skutkowały brakiem miejscowej siły 
roboczej. W związku z tym kierownictwo fabryk samochodów kierowało poprzez 
polskie urzędy pracy oferty dla Polaków. Czescy pracodawcy proponowali także 
przyjazd rodzinom swych pracowników, oferując im zatrudnienie w innych fir-
mach współpracujących z koncernami samochodowymi. W ten sposób polscy 
pracownicy wypełniali luki po Czechach, którzy wyemigrowali na Zachód20. 

18 M. Kokot, Za pracą do Nachodu, „Gazeta Wyborcza” (dodatek „Wrocław”), 21.02.2005.
19 Monitoring..., MPiPS, listopad 2009, s. 15; Monitoring..., maj 2011, s. 11.
20 A. Lewińska, op. cit.; zob. także: Hyundai rozpędzi Czechy, „Gazeta Wyborcza” (dodatek „Go-
spodarka”), 29.03.2006; S. Śmigiel, Czesi chcą zatrudniać Polaków, „Gazeta Wyborcza” (dodatek 
„Rzeszów”), 21.09.2006.
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Wielu Polaków podejmowało również pracę w górnictwie. W 2006 roku 
w koncernie węglowym Ostravsko-Karvinske Doly pracowało ponad 3 tys. oby-
wateli polskich. Stanowili oni 1/5 ogółu zatrudnionych tam pracowników. Naj-
częściej byli to fachowcy, którzy w ramach restrukturyzacji górnictwa wzięli duże 
odprawy za dobrowolne zwolnienie się z polskich kopalń. Do 2008 roku, kiedy to 
koniunktura na węgiel była jeszcze dobra, Czesi płacili 5 tys. koron nagrody tym, 
którzy przyprowadzą do kopalni kandydatów na nowych górników. Polacy dość 
chętnie korzystali z tej „promocji” i przyprowadzali do pracy rodaków21.

Na czeskim rynku pracy znalazły się także oferty dla osób z wyższym wy-
kształceniem. W przeciwieństwie od propozycji kierowanych dla pracowników 
fizycznych, dość częstym wymogiem była w tym wypadku znajomość języka an-
gielskiego. „Absolwenci śląskich uczelni nie chcą zaczynać kariery zawodowej od 
lania piwa w angielskim pubie, a na miejscu nie mogą znaleźć dobrej oferty pracy. 
[...] TietoEnator to jedna z największych w Europie firm zajmujących się głównie 
opracowywaniem innowacyjnych technologii informatycznych dla różnych branż, 
m.in. bankowości. Chętnych do pracy absolwentów uczelni w Ostrawie jest zbyt 
mało. Dlatego z otwartymi ramionami przyjmowani są absolwenci śląskich uczel-
ni, którzy zdążyli sobie już wyrobić renomę świetnych specjalistów. Znają biegle 
język angielski, na studiach uczą ich wszystkiego, co jest potrzebne w takiej pracy. 
Są bardzo sumienni, dotrzymują terminów, nie mają kłopotów z pracą w zespole. 
W Ostrawie pracuje już ponad 60 fachowców branży IT z Polski, głównie absol-
wenci rybnickiego Centrum Kształcenia Inżynierów Politechniki Śląskiej. Niemal 
wszyscy nowo zatrudniani absolwenci śląskich uczelni to osoby polecone przez 
któregoś z pracujących już Polaków. Mile widziani są także studenci ostatnich lat. 
Specjaliści ze Śląska, którzy zdecydowali się na pracę w Ostrawie, tłumaczą, że w re-
gionie brakuje dobrych ofert w ich branży. Nie chodzi tylko o pieniądze, ale o cie-
kawą pracę, kontakt ze światowymi nowinkami, możliwość szkoleń oraz awansu 
i doświadczenie w firmie liczącej się na całym świecie”22.

Na dynamiczny wzrost liczby polskich pracowników w Czechach w pierw-
szych latach członkostwa Polski i Czech w UE zwracał uwagę Franciszek Pokorny, 
właściciel agencji zatrudnienia JOB Centrum CZ w Pradze: „Jeszcze rok temu 
zatrudniałem najwięcej Słowaków, was bardzo rzadko. A dziś? Przyjmuję stu Po-
laków miesięcznie i ciągle mało. Moi klienci są bardzo zadowoleni. Pracujecie 

21 T. Głogowski, Wyjazd spod czeskiej ziemi, „Gazeta Wyborcza”, 6.05.2009.
22 E. Furtak, Inżynierowie wyjeżdżają do Czech, „Gazeta Wyborcza” (dodatek „Katowice”), 
26.09.2007.
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szybko, fachowo, nie narzekacie, nie jesteście wybredni, a w pracy zawsze trzeźwi. 
O Słowakach tego nie mogę powiedzieć”23.

W celu pełnego zobrazowania położenia polskich pracowników zatrudnio-
nych w Czechach nie można pominąć negatywnych doświadczeń, jakie stały się ich 
udziałem w niektórych zakładach pracy. Źródłem wiedzy i w tym przypadku są me-
dia, a oprócz nich – także wpisy na forach internetowych, dotyczące bądź ogólnie 
pracy w Czechach, bądź poszczególnych zakładów pracy w tym kraju. W polskiej 
prasie zwracano uwagę na to, iż Polacy są wykorzystywani przez czeskich praco-
dawców – w porównaniu z Czechami mają gorsze warunki pracy i płacy, a przepisy 
kodeksu pracy są w stosunku do nich łamane. Pod koniec 2006 roku media alar-
mowały o skandalicznym traktowaniu Polaków przez jednego z podwykonawców 
Škody, firmę Zetka Auto. Werbowała ona do pracy w zakładzie Škody mieszkań-
ców Dolnego Śląska, Wielkopolski i Podkarpacia. Z relacji zatrudnionych wyni-
kało, iż przed podjęciem pracy nie przechodzili żadnego szkolenia z zakresu BHP, 
nie otrzymywali odzieży ochronnej, np. rękawic, zarękawników i butów, potrzeb-
nych zwłaszcza przy spawaniu i zgrzewaniu. Część z nich była zmuszana do pracy 
w na dwóch zmianach (w sumie przez 16 godzin); często też skarżyli się na to, iż 
byli oszukiwani przy wypłatach wynagrodzeń. Polacy narzekali też na złe warun-
ki mieszkaniowe. Zamiast obiecanego im hotelu musieli mieszkać w popegeerow-
skich barakach, położonych 20 km od miejsca pracy, w których panowało zimno, 
biegały szczury, a pod prysznicami pająki i karaluchy. Z kolei czescy pracodawcy 
z firmy Zetka Auto nie pozostawali dłużni Polakom. W ich opinii „Polak, Słowak 
i Cygan to najgorszy element”, a głównym grzechem polskich pracowników jest 
pijaństwo i wandalizm: „Polacy śpią pijani, załatwiają się do łóżka, palą i gaszą pa-
pierosy w pościeli”. „Pijaństwo, burdy, ćpanie są [na] porządku dziennym”24.

Dość często z narzekaniem na warunki pracy i bytowe oraz z negatywnymi opi-
niami na temat czeskiego pracodawcy można się spotkać na forach internetowych. 
Sporo krytycznych wpisów umieszczono np. na forum, dotyczącym warunków 
pracy w fabryce Panasonica w Pilźnie. Dość burzliwa dyskusja ciągnęła się przez 39 
stron, od maja 2006 roku do kwietnia 2011 roku. Wzbogacona jest ona o zdjęcia 
ilustrujące złe warunki socjalne pracowników (np. zdewastowane sanitariaty, zdeze-
lowane autobusy przeznaczone do przewozu pracowników). Wielu forumowiczów 
zdecydowanie odradza pracę w tej fabryce, opisując swe negatywne doświadczenia, 

23 M. Kowalski, op. cit.
24 S. Śmigiel, M. Kruczek, Polacy w Czechach pracują jak niewolnicy, „Gazeta Wyborcza (dodatek 
„Rzeszów”), 20.10.2006; zob. także: M. Kobiałka, Pierwsze przesłuchania w sprawie niewolniczej 
pracy w Czechach, „Gazeta Wyborcza” (dodatek „Rzeszów”), 5.12.2006.
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związane głównie z nieuczciwością pracodawcy i firmy pośredniczącej w otrzyma-
niu pracy oraz z fatalnymi warunkami mieszkaniowymi25.

Z opiniami na temat pracy w Czechach można się także zapoznać na por-
talach, takich jak m.in. http://forum.gazeta.pl/forum/f,12607,Czechy.html czy 
http://grono.net/czechy. Wątki dotyczące pracy w Czechach obecne są także na 
forach portali społecznościowych zrzeszających Polaków z Pragi (www.czapla.cz, 
http://polacywpradze.blox.pl, http://polkiwpradze.blox.pl), a także na portalu 
www.n-k.pl, np. w wątku założonym przez pracowników firmy LACH S.R.O. 
(Skoda Auto A.S. Kvasiny). Szczegółowa analiza wpisów na portalach interneto-
wych wykracza poza ramy tego opracowania, ale z pewnością mogłaby być dosko-
nałym materiałem do pogłębionych analiz.

Na przełomie roku 2008 i 2009 sytuacja na czeskim rynku pracy uległa 
pogorszeniu, czego przejawem był m.in. wzrost stopy bezrobocia. Zwolnienia 
w przemyśle samochodowym i wydobywczym objęły w największym stopniu cu-
dzoziemców, w tym także Polaków. Fabryki związane z przemysłem motoryzacyj-
nym znacznie ograniczyły plany zatrudnienia, a niektóre z nich, począwszy od 
stycznia 2009 roku, były zmuszone ograniczyć pracę do czterech dni w tygodniu. 
Z kolei kopalnie na Śląsku Cieszyńskim (w rejonie karwińskim) przeprowadziły 
zwolnienia grupowe, które dotknęły zwłaszcza Polaków (pracowników czeskich 
chroniono przez zwolnieniami). Ponadto rząd czeski zainicjował akcję „dobrowol-
ny powrót” mającą na celu ułatwienie zagranicznym bezrobotnym pracownikom, 
wraz z rodzinami, powrotu do ich krajów ojczystych. Otrzymywali oni 500 euro 

25 Dla przykładu przytaczam jeden z wpisów z tego forum (z zachowaniem oryginalnej pisowni 
autora wpisu): „pracuję w panasonicu już ponad rok ale chciałem powiedzieć jedno że jeśli ktoś nie 
musi jechać do pilzna albo ma inna możliwość to dla swojego dobra niech tam nie jedzie!!!!!! pracuję 
w panasonicu, nie dla panasonica tylko dla agencji «workservis» i mogę powiedzieć z ręką na sercu że 
niema hujowszej agencji pracy jak ta firma! warunki hotelowe naprawdę tragiczne: pokoje 6–9 osobo-
we rozlatujące się łóżka i szafy, posikane pościele, grzyb na ścianie, łazie[n]ka na 30 osób (jedna wanna 
i jeden sedes) poprostu koszmar zero wyposarzenia a obiecywali wszystko od a do z nawet garki i sztuć-
ce a zastaliśmy jedynie kuchenkę elektryczna dwu palnikowa na 55 ludzi. ludzie to z tego wszystkiego 
stworzyli sobie tu jedną wielką melinę, latają noże non stop bijatyki i krzyki a jak idziesz na rano do 
pracy na 6 rano to kładziesz się dopiero jak dobrze pójdzie o 4? a jak jest wolna sobota lub niedziela to 
tu jest piekło na ziemi a co do umowy[ ]to to że macie tam jakieś podpisy to myślicie ze możecie być 
pewni że wszystko jest ok??? ależ nie!!!! dlatego że obiecują dużo ale nie wywiązują się z prawie niczego 
dadzą ci wszystko z takimi potrąceniami że głowa mała musisz płacić nawet za lodówkę czy pralkę 
które zdarzają się że są na hodzie!!!! jedną pozytywną rzeczą tego wszystkiego jest to że firma panaso-
nic jest faktycznie dobra firma i praca tu to jak składanie klocków lego nic prostrzego nie można jako 
pracę robić!!! pomyślisz sobie dlaczego ja tu siedzę cały rok jak taki jest koszmar odpowiem ci prosto: 
po prostu musiałem uciec z polski a niestety nie miałem gdzie uciekać tylko trafiły mi się[ ]czehy:(((”. 
Wpis użytkownika o nicku Nibla_bb (gość), z 5 lipca 2006, z godz. 12:20 – zob. http://www.ang.pl/
forum/praca-za-granica/30246/page/2 [pobrano 15.05.2012].
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(oraz 250 euro na dziecko) i bezpłatny bilet lotniczy. Skutkiem recesji na czeskim 
rynku pracy był spadek zatrudnienia Polaków w przemyśle przetwórczym, wydo-
bywczym, budownictwie, transporcie, handlu i działalności naukowo-badawczej 
oraz utrata pracy przez pracowników niskowykwalifikowanych26.

2. Polacy zatrudnieni w Czechach – raport z pilotażowych badań  
 ankietowych

Pierwszym krokiem mającym na celu poznanie położenia polskich migrantów 
zarobkowych27 w Republice Czeskiej były badania ankietowe, przeprowadzone 
w 2011 roku. Miały one charakter badań pilotażowych, a ich celem było uzyska-
nie najbardziej podstawowych informacji o Polakach, którzy podjęli pracę w Cze-
chach. Ze względu na brak możliwości losowego doboru próby badania nie mia-
ły charakteru badań reprezentatywnych, oparte były na dostępności badanych. 
W związku z tym ich wyniki nie mogą być traktowane jako reprezentatywne. 
Łącznie uzyskano 163 ankiety. Respondenci zostali pozyskani na kilka sposobów:

– osobiście, podczas polsko-czeskich Transgranicznych Dni Informacyjno- 
Rekrutacyjnych w Zgorzelcu i Ząbkowicach Śląskich; w ten sposób uzyskano 
w sumie siedem ankiet;

– przez studentów wrocławskich uczelni, pochodzących z powiatów polsko-
-czeskiego pogranicza. Przekazywali oni w moim imieniu kwestionariusze ankiet 
członkom swych rodzin, znajomym lub sąsiadom, którzy pracowali w Republice 
Czeskiej; łącznie otrzymałem tą drogą 81 ankiet28.

– poprzez ankietę zamieszczoną na portalu ankieterskim moje-ankiety.pl, prze-
znaczonym do badań za pośrednictwem internetu. Bezpośredni link do kwestiona-
riusza ankiety wysyłany był potencjalnym respondentom, co których istniało przy-
puszczenie, że pracują bądź pracowali w Czechach po 1 maja 2004 roku. Osoby te 
były wyszukiwane poprzez portale społecznościowe i fora internetowe założone dla 
Polaków poszukujących pracy bądź zamieszkałych w Republice Czeskiej29. Prośba 

26 Monitoring..., MPiPS, maj 2009, s. 23; Monitoring..., listopad 2009, s. 16; zob. też: T. Głogowski, op. cit.
27 Ponieważ ponad 1/3 respondentów zatrudnionych w Republice Czeskiej codziennie dojeżdża 
do pracy z Polski (zob. tabela 16), w niniejszym raporcie z badań będę stosować ogólniejsze pojęcia 
„migracji” i „migrantów”, nie zaś – „emigracji” i „emigrantów”.
28 W tym miejscu składam serdeczne podziękowanie studentom, którzy pozyskali dla mnie re-
spondentów do badań. Byli to: Aleksandra Karbowska, Sławomir Walentynowicz i Marcin Zielonka 
z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Elwira Oleksiuk z Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk 
Lądowych we Wrocławiu oraz Kamil Zięba z Wrocławskiej Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej.
29 Były to następujące portale: www.facebook.com, www.n-k.pl, www.czapla.cz,http://grono.net/
czechy, http://forum.gazeta.pl/forum/f,12607,Czechy.html, http://polacywpradze.blox.pl, http://
polkiwpradze.blox.pl.
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o udział w badaniu była kierowana bądź poprzez pocztę elektroniczną (dzięki 
udostępnionemu w sieci przez te osoby adresowi poczty elektronicznej), bądź 
w wiadomości wysyłanej poprzez portal społecznościowy. Kwestionariusz ankie-
ty był niewidoczny na ogólnodostępnym serwisie moje-ankiety.pl, dzięki czemu 
możliwość jego wypełniania uzyskiwały wyłącznie osoby, które otrzymały bezpo-
średni link do ankiety; ogółem za pośrednictwem internetu uzyskałem 75 ankiet.

Na wstępie respondenci byli informowani, iż badania dotyczą wyłącznie osób, 
które podjęły zatrudnienie na terenie Czech po 1 maja 2004 roku. Miało to na 
celu wyeliminowane z badań tych, którzy rozpoczęli pracę w tym państwie przed 
tą datą (ankiety wypełnione przez takie osoby zostały odrzucone). Kwestiona-
riusz został zredagowany w dwóch minimalnie różniących się wersjach30. Wersja 
A skierowana była do osób, które pracowały w Czechach w trakcie badań, wersja 
B natomiast była przeznaczona dla tych, którzy także pracowali w tym kraju po 
1  maja 2004, ale – z różnych powodów – już tę działalność zakończyli. Spośród 
163 respondentów 113 wybrało wersję A, wersję B zaś – 50. Pytania kwestiona-
riusza ankiety dotyczyły następujących zagadnień: 
–  przyczyn wyjazdu zarobkowego do Czech;
–  rodzaju wykonywanej pracy;
–  opinii dotyczących traktowania przez pracodawcę;
–  sposobów utrzymywana więzi z krajem i rodziną w Polsce i częstotliwości wy-

jazdów do kraju;
–  sposobów utrzymywania więzi z innymi Polakami w Czechach;
–  opinii na temat Czechów;
–  stopnia znajomości języka czeskiego.

Wśród 163 ankietowanych znalazło się 111 mężczyzn (68%) i 52 kobiety 
(32%). Wystąpiła tu zatem nadreprezentacja kobiet w stosunku do oficjalnych 
danych statystycznych, z których wynika, że pod koniec 2011 roku kobiety sta-
nowiły 25% ogółu zatrudnionych w Czechach Polaków (zob. tabela 2).

Dane dotyczące wieku respondentów zawiera tabela 3. Co prawda osoby mło-
de, do 35 roku życia, stanowiły łącznie 57% badanych, jednak aż 30% ankieto-
wanych to osoby powyżej 40 roku życia (ale nieprzekraczające 60 roku życia). 
Jeśli założymy, że prezentowane tu wyniki są miarodajne, to można wyciągnąć 
wniosek, iż migranci poakcesyjni do Czech nie są aż tak młodzi, jak ci, którzy wy-
jechali za chlebem do krajów UE-1531. Może to wynikać m.in. ze wspomnianego 

30 Wersja A zawierała 17 pytań, wersja B zaś – o jedno pytanie więcej; dotyczyło ono powodów 
rezygnacji z pracy w Czechach i powrotu do Polski. 
31 Szacunki wskazują, że np. w Wielkiej Brytanii 80% pracujących tam Polaków nie przekroczyło 
35 roku życia – zob. M. Ślusarczyk, op. cit., s. 23.
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wyżej otwarcia czeskich pracodawców na osoby, które wypadły z polskiego rynku 
pracy (np. górników, pracowników fizycznych, pracowników bez kwalifikacji).

Tabela 3.  Wiek respondentów

wiek ilość w %
18–25 18 11,0
26–30 52 31,9
31–35 23 14,1
36–40 21 12,9
41–50 42 25,8
51–60 7 4,3

Razem 163 100,0

Źródło: badania własne.

W tabeli 4 przedstawiono dane dotyczące wykształcenia respondentów. Naj-
liczniejszą kategorię badanych stanowiły osoby posiadające wykształcenie śred-
nie (ponad 2/5 badanych), co czwarty deklarował wykształcenie zawodowe, co 
piąty – wykształcenie wyższe na poziomie studiów magisterskich, a co dziesiąty 
– wykształcenie wyższe na poziomie studiów licencjackich. Warto w tym miej-
scu dodać, iż większość osób z wykształceniem wyższym pracowało w najwięk-
szych czeskich miastach – Pradze i Brnie. Spośród 42 respondentów, którzy podali 
wykształcenie wyższe (na poziomie magisterium bądź licencjatu), 25 pracowało 
w Pradze, ośmiu zaś – w Brnie.

Tabela 4.  Wykształcenie respondentów

wykształcenie ilość w %
podstawowe 4 2,5
zawodowe 40 24,5
średnie 67 41,1
niepełne wyższe (student/-ka) 10 6,1
wyższe zawodowe (licencjat) 8 4,9
wyższe (magister) 34 20,9
Razem 163 100,0

Źródło: opracowanie własne.

Respondenci zostali także poproszeni o wpisanie nazwy miejscowości w Cze-
chach, w której pracowali. Tabela 5 oraz mapa 1 zawierają informacje odnośnie 
do miejsca pracy migrantów, z uwzględnieniem położenia wskazanej przez nich 
miejscowości na tle podziału administracyjnego Republiki Czeskiej. Najwięk-
szą liczebnie grupą okazali się pracujący w Pradze – ogółem 35 osób (21,5% 
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badanych). Pozostali respondenci pracowali w dziewięciu spośród – pomijając 
stolicę – 13 czeskich województw (cz. kraj). Poza Pragą najliczniej reprezentowani 
wśród respondentów byli pracujący w Mladej Boleslavi (25 osób) oraz w Trut-
nowie (18  osób)32 i Brnie (11 osób). Spośród ogółu respondentów 86 badanych 
(53%) pracowało w województwach graniczących z Polską, biorąc zaś pod uwagę 
podział na powiaty (cz. okres), 70 osób (43% badanych) znalazło zatrudnienie 
w tych, które bezpośrednio sąsiadują z Polską.

Mapa 1.  Miejsce pracy respondentów wg powiatów

Źródło: opracowanie własne.

Przyglądając się zaprezentowanej powyżej mapie, można sformułować za-
strzeżenie dotyczące znikomej ilości respondentów z kraju morawsko-śląskiego 
– zwłaszcza jeśli przywołamy tu dane omówione w pierwszej części artykułu, 
z których wynika, iż to właśnie w tym województwie pracuje największa ilość oby-
wateli polskich (w znacznej mierze zatrudnionych w kopalniach koncernu ostraw-
sko-karwińskiego). Ponadto wśród respondentów zupełnie zabrakło osób, które 
znalazły zatrudnienie w kraju usteckim. Oba te niedostatki nie były zamierzone, 
lecz wynikały częściowo z łatwiejszej dostępności respondentów pochodzących 
z Dolnego Śląska (zob. tabela 6), którzy podejmowali pracę niedaleko od miejsca 

32 Znaczna ilość respondentów pracujących w mieście i okresie (powiecie) Trutnov wynikała 
z tego, iż wśród badanych znalazło się aż 55 osób z graniczącego z tym okresem powiatem kamien-
nogórskim – zob. tabela 6.
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zamieszkania w Polsce. Nie zmienia to faktu, iż niemal całkowity brak badanych 
z kraju morawsko-śląskiego i usteckiego jest poważnym mankamentem zrealizo-
wanych badań, wymagającym uzupełnienia na ich ewentualnym dalszym etapie.

Tabela 5.  Miejsce pracy w Czechach

kraj (województwo) * okres (powiat)* Miejscowość ilość osób
Praha (miasto wydzielone) Praha Praha 35
Jihočeský kraj České Budějovice Temelin 1
Jihomoravský kraj Brno (powiat grodzki) Brno 11

Brno-venkov (p. ziemski) Kuřim 1
Královéhradecký kraj Hradec Králové Hradec Králové 1

Jičín Jičín 1
Náchod Náchod 3

Velké Poříčí 1
Rychnov nad Kněžnou Kvasiny 7
Trutnov Bernartice 4

Hostinné 2
Královec 3
Mladé Buky 4
Pečpod Sněžkou 1
Trutnov 18
Vrchlabí 3
Žacléř 1

Liberecký kraj Liberec Hejnice 1
Liberec 7
Nové Město pod Smrkem 1

Jablonec nad Nisou Jablonec nad Nisou 1
Moravskoslezský kraj Karviná Český Těšín 1

Karviná 1
Olomoucký kraj Olomouc Olomouc 1

Přerov Přerov 1
Šumperk Rapotín 1

Pardubický kraj Pardubice Pardubice 3
Ústí nad Orlicí Jablonné nad Orlicí 1

Králiky 3
Lanškroun 3
Ústí nad Orlicí 1
Žamberk 2

Plzeňský kraj Plzeň (powiat grodzki) Plzeň 6
Plzeň-jih Chotěšov 1
Tachov Tachov 1

Středočeský kraj Kolín Kolín 2
Mladá Boleslav Bakov nad Jizerou 1

Mladá Boleslav 25
Nymburk Libice nad Cidlinou 1

„dosłownie całe Czechy” 1
Źródło: opracowanie własne.
Uwaga: wytłuszczono województwa i powiaty graniczące z Polską
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Tabela 6.  Miejsce zamieszkania w Polsce przed wyjazdem do Czech

województwo* powiat* Ilość osób
dolnośląskie dzierżoniowski 1

jaworski 4
kamiennogórski 55
kłodzki 23
lubiński 1
lwówecki 2
oławski 1
polkowicki 1
średzki 1
zgorzelecki 12
ząbkowicki 4
m. Jelenia Góra 3
m. Wrocław 6

opolskie kluczborski 1
nyski 4
opolski 1
prudnicki 1

śląskie cieszyński 3
m. Bielsko-Biała 1
m. Częstochowa 2
m. Gliwice 1
m. Jaworzno 1
m. Katowice 2

małopolskie gorlicki 1
nowosądecki 1
oświęcimski 1
m. Kraków 5

podkarpackie leżajski 1
sanocki 1
m. Rzeszów 1

lubelskie m. Lublin 1

świętokrzyskie kielecki 2



Michał Lubicz Miszewski – Wyjazdy zarobkowe Polaków do Republiki Czeskiej... 187

mazowieckie m. Ostrołęka 1
m. Warszawa 4

łódzkie bełchatowski 1
kutnowski 1

kujawsko-pomorskie m. Toruń 1

wielkopolskie m. Konin 1
m. Poznań 2

lubuskie żagański 1

zachodniopomorskie gryfiński 1
myśliborski 1

zagranica – Niemcy 1

brak odpowiedzi 3
Razem 163

Źródło: opracowanie własne.
Uwaga: wytłuszczono województwa i powiaty graniczące z Republiką Czeską.

Oprócz pytania o miejsce pracy w Czechach, respondentów zapytano tak-
że o miejsce zamieszkania w Polsce przed wyjazdem z kraju – spośród 163 re-
spondentów dla aż 107 (66%) były to powiaty przygraniczne. Z kolei biorąc 
pod uwagę podział na województwa, aż 128 osób (78,5% badanych) pochodziło 
z województw graniczących z Republiką Czeską, w tym 111 osób z dolnośląskie-
go (68,1%), siedem – z opolskiego (4,3%) i 10 – ze śląskiego (6,1%) [tabela 6].

Badani zostali poproszeni również o wskazanie najważniejszych przyczyn wy-
jazdu z Polski i podjęcia pracy w Republice Czeskiej. Służyło temu pytanie wie-
lokrotnego wyboru, zadane respondentom obu kategorii (A i B). Najczęstszymi 
przyczynami wyjazdu okazały się być brak pracy w Polsce (wskazywane przez 3/5 
respondentów) oraz niskie wynagrodzenie za pracę wykonywaną w Polsce (wymie-
niane przez ponad połowę badanych). Na dalszych miejscach znalazły się m.in.: 
ciekawość (24%), chęć pomocy finansowej rodzinie w Polsce (blisko 15%), chęć 
sprawdzenia się w innym kraju (13,5%), namowa znajomych lub członków rodzi-
ny (12%) oraz chęć podniesienia kwalifikacji zawodowych (8%). Wśród innych 
przyczyn, wymienianych przez pojedynczych respondentów, znalazły się m.in.: 
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rozwód, chęć zamieszkania w pięknej Pradze, miłość do Czech, „ucieczka” przed woj-
skiem, brak pracy w Irlandii oraz brak pozwolenia na pracę w Austrii (tabela 7).

Tabela 7.  Przyczyny wyjazdu z Polski i podjęcia pracy w Republice Czeskiej

przyczyny wyjazdu z Polski ilość osób w %
brak pracy w Polsce 99 60,7
niskie wynagrodzenie w pracy wykonywanej w kraju 85 52,1
ciekawość, chęć poznania innego kraju 40 24,5
chęć pomocy finansowej rodzinie w Polsce 24 14,7
chęć sprawdzenia się w innym kraju 22 13,5
namowa znajomych / rodziny 20 12,3
przyczyna „sercowa” (wyjazd do dziewczyny, chłopaka; żony, męża itp.) 16 9,8
chęć podniesienia kwalifikacji zawodowych 13 8,0
wyjazd służbowy – delegacja z firmy 7 4,3
studia / studia doktoranckie 3 1,8
inne powody 10 6,1

Źródło: badania własne.

Wykres  1. Ilość respondentów kategorii A  i  B, którzy pracowali w  Czechach  
 w poszczególnych latach w okresie 2004–2011

Źródło: opracowanie własne.

Kolejnym zagadnieniem poruszonym w kwestionariuszu ankiety był okres 
pracy w Republice Czeskiej. W ankiecie w wersji A zapytano respondentów o to, 
w którym roku rozpoczęli pracę, w wersji B natomiast – o to, w jakich latach pra-
cowali w tym kraju. Na zbiorczym zestawieniu respondentów obu kategorii, za-
mieszczonym na wykresie 1, widać znaczną zbieżność uzyskanych odpowiedzi 
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z oficjalnymi danymi czeskiego Ministerstwa Pracy i Spraw Społecznych (zob. tabe-
la 2). Wskazują one, że po dynamicznym wzroście zatrudnienia Polaków w pierw-
szych latach po 1 maja 2004 roku, od 2008 roku ich liczba zaczęła stopniowo 
spadać. Podobną tendencję widać w przypadku ankietowanych kategorii B – naj-
większa ich część pracowała w roku 2008 (31 spośród 50), a począwszy od 2009 
roku respondenci ci rezygnowali z pracy w Czechach (zob. tabela 8).

Wśród najważniejszych przyczyn zaprzestania pracy w Czechach i powrotu do 
Polski respondenci kategorii B wymieniali: znalezienie innej, korzystniejszej pod 
względem finansowym pracy w Polsce (19 osób), zwolnienie, wypowiedzenie umowy 
o pracę (8 osób), powody rodzinne (7 osób) oraz wyjazd do innego kraju (4 osoby). 
Ponadto pojedyncze osoby wskazywały na tęsknotę za krajem, brak godnych warun-
ków życia, niemiłą atmosferę w pracy, brak możliwości rozwoju i uciążliwy dojazd.

W związku z zaprzestaniem pracy w Czechach przez badanych kategorii B, 
zapytano ich o to, czy planują ponowny wyjazd do pracy w tym kraju. Uzyskane 
wyniki przedstawia tabela 8. Łącznie niemal połowa badanych (48%) nie wy-
kluczyła ponownej emigracji zarobkowej, przy czym dominowali wśród nich ci, 
którzy byliby skłonni wrócić do Czech. Co piąty z badanych dopuszczających 
możliwość kolejnego wyjazdu deklarował chęć podjęcia pracy w innym kraju 
(wskazywano na Niemcy i Norwegię).

Tabela 8. Plany ponownego wyjazdu do Czech respondentów kategorii B 

Czy planuje Pan/Pani ponowny wyjazd do pracy do Czech? ilość osób w %
tak, nie wykluczam takiej możliwości w nieokreślonej przyszłości 19 38,0
nie 17 34,0
do Czech raczej nie, ale nie wykluczam wyjazdu do innego kraju 5 10,0
nie wiem, nie zastanawiałem się nad tym 9 18,0
razem 50 100,0

Źródło: badania własne.

Respondentów kategorii A (którzy pracowali w Czechach podczas realizacji 
badań) zapytano o plany powrotu do Polski. W tabeli 9 zamieszczono uzyskane na 
to pytanie odpowiedzi. Wynika z nich, że zdecydowana większość ankietowanych 
(62%) to migranci czasowi, zakładający – pod pewnym warunkami – powrót do 
kraju. Migranci stali, którzy bądź zamieszkali w Republice Czeskiej, bądź mieli 
to w planie, stanowili łącznie niemal 17% badanych. Wśród tych, którzy wybrali 
kategorię „inna odpowiedź”, znalazły się osoby planujące zmianę kraju emigracji, 
respondent deklarujący powrót, gdy tylko „zarobki polskie będą porównywalne 
do zarobków w Czechach”, oraz jedna osoba planująca powrót nie wcześniej niż 
za pięć lat, ponieważ „jest to okres liczący się do emerytury w Czechach”.
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Tabela 9.  Plany powrotu do Polski respondentów kategorii B 

Czy planuje Pan/Pani powrót do Polski?
ilość  
osób

w %

tak, jeśli znajdę pracę w Polsce 34 30,1
tak, ale nie wiem kiedy to nastąpi 34 30,1
tak, po przejściu na emeryturę 2 1,8
nie w najbliższych 3–5 latach 2 1,8
nie, nigdy 3 2,7
nie, ponieważ planuję pozostać na stałe w Czechach /  
zamieszkałem na stałe w Czechach

16 14,1

nie wiem, nie zastanawiałem się nad tym 16 14,1
inna odpowiedź 6 5,3
Razem 113 100,0

Źródło: badania własne.

Respondenci obu kategorii mieli także za zadnie udzielić odpowiedzi na py-
tanie o wykonywany w Czechach zawód. Poniżej (tabela 10) ograniczono się do 
wymienienia profesji, które wystąpiły przynajmniej dwukrotnie. Uwzględniono 
odpowiedzi 156 respondentów, ponieważ pozostałych siedmioro badanych pro-
wadziło własną firmę. Wśród innych wymienionych zawodów, wpisanych jedno-
krotnie, znalazły się m.in.: drwal, dziennikarka, fotograf, górnik, instruktorka, 
koordynator sprzedaży, kelner, kosmetyczka, konserwator, kowal, kucharz, pra-
cownik biurowy, pracownik naukowy w Czeskiej Akademii Nauk, specjalista ds. 
ochrony środowiska, sprzątaczka, zastępca dyrektora ds. polskiego rynku.

Tabela 10. Zawody wykonywane przez respondentów 

zawód ilość  
respondentów zawód ilość  

respondentów
monter 21 zgrzewacz karoserii 3
operator 16 magazynier 3
spawacz 12 kierowca 2
pracownik fizyczny 11 pracownik budowlany 2
agent call center 8 mechanik 2
pracownik produkcji 7 lakiernik 2
szwaczka / szwacz 5 przewijacz nici 2
informatyk 4 pakowacz / pakowaczka 2
analityk 4 tłumacz 2
obsługa klienta 3 inny 45
Razem 156

Źródło: opracowanie własne.
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Respondenci zatrudnieni (nieprowadzący własnej działalności gospodarczej) 
odpowiadali również na pytanie dotyczące narodowości pracodawcy. Nie wszyscy 
Polacy zatrudnieni w Republice Czeskiej pracowali u czeskiego pracodawcy. Choć 
większość badanych (65,4%) pracowało u czeskiego pracodawcy, to jednak odpo-
wiedzi pozostałych były dość zróżnicowane. Na drugim miejscu wskazywana była 
narodowość polska (10,9%), na kolejnych zaś – japońska (5,8%), amerykańska 
(3,8%), słowacka (3,2%), niemiecka (1,9%) oraz włoska, tajwańska i deklaracja 
o „korporacji międzynarodowej” (po 1,3%). Jednokrotnie wymieniono narodo-
wości: chińską turecką, belgijską, francuską i hiszpańską. Trzech respondentów 
odpowiedziało, iż pracodawcy wywodzą się z dwóch nacji – czeskiej i niemieckiej 
(2 osoby) oraz czeskiej i polskiej (1 osoba).

W kolejnym pytaniu badani mieli odpowiedzieć, jak w swej subiektywnej 
ocenie byli traktowani przez pracodawcę. W zestawieniu z przytaczanymi wcze-
śniej opiniami zaczerpniętymi z mediów i forów internetowych, uzyskane od re-
spondentów pozytywne charakterystyki mogą zaskakiwać. Ponad ¾ pracujących 
badanych stwierdziło, iż byli traktowani tak jak każdy inny pracownik, a ich pol-
ska narodowość nie miała znaczenia. Negatywną ocenę swym pracodawcom wy-
stawił tylko co piąty ankietowany – niemal 15% czuło się dyskryminowanych ze 
względu na narodowość polską, a prawie 5% uważało, że są traktowani gorzej niż 
pracownicy czescy (tabela 11).

Tabela 11. Traktowanie przez pracodawcę

Jak jest (wersja B: był/-a) Pan/Pani traktowany/-a przez pracodawcę? ilość  
respondentów w %

tak jak każdy inny pracownik – moja narodowość nie miała znaczenia 118 75,6
czułem się dyskryminowany/-a ze względu na narodowość polską 8 5,1
gorzej niż pracownicy czescy 23 14,8
lepiej niż pracownicy czescy 7 4,5
Razem 156 100,0

Źródło: badania własne.

Kolejne dwa pytania dotyczyły sposobów podtrzymywania więzi z rodziną 
w Polsce oraz częstotliwości wyjazdów do rodziny w kraju. Pierwsze z tych pytań 
miało formę pytania wielokrotnego wyboru. Respondenci zostali w nim zapyta-
ni o sposoby utrzymywania kontaktu z najbliższą rodziną w Polsce. Biorąc pod 
uwagę bliskość geograficzną Polski i Czech oraz wspomniany wcześniej fakt, iż 
respondenci w 2/3 pochodzili z powiatów przygranicznych (zob. tabela 6), nie 
dziwi, iż najczęściej wskazywaną kategorią odpowiedzi (przez 70% badanych) 
były wyjazdy do rodziny w kraju. Niewiele rzadziej preferowanym sposobem 
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podtrzymywania kontaktu z rodziną był telefon, wykorzystywany przez 2/3 re-
spondentów. Na dalszych miejscach znalazły się nowoczesne sposoby wzajemnego 
komunikowania, wynikające z rozwoju internetu, przede wszystkim poczta elek-
troniczna, wybierana przez ponad 1/3 badanych, oraz komunikatory głosowe, 
wskazywane przez co czwartego respondenta, jak również wykorzystywane nieco 
rzadziej komunikatory tekstowe. (tabela 12).

Tabela 12.  Sposoby utrzymywania kontaktu z najbliższą rodziną

sposób utrzymywania kontaktu z najbliższą rodziną
ilość  

respondentów
w %

wyjazdy do rodziny w kraju 114 69,9
telefon 107 65,6
poczta elektroniczna 57 35,0
komunikatory głosowe (np. skype) 41 25,1
komunikatory tekstowe (np. gadu-gadu) 36 22,1
codzienny dojazd do pracy z Polski/zamieszkanie w Polsce/
zamieszkanie w strefie przygranicznej

33 20,2

wyjazd wraz z członkami najbliższej rodziny 4 2,4
SMS 1 0,6
poczta tradycyjna 1 0,6

Źródło: badanie własne.

W drugim z pytań respondenci mieli określić, jak często wyjeżdżają do rodzi-
ny w Polsce. I tu ponownie widać wyjątkowość migrantów zarobkowych w Cze-
chach. Aż 35% z nich codziennie dojeżdża do pracy „za miedzą”, najczęściej 
z miejscowości położonej w pobliżu czeskiej granicy. Co czwarty z badanych ma 
możliwość wyjazdu do rodziny w każdy weekend, co piąty zaś odwiedza rodzinę 
rzadziej niż raz w miesiącu (tabela 13).

Tabela 13. Częstotliwość wyjazdów do rodziny w Polsce

częstotliwość wyjazdów do rodziny w Polsce
ilość  

respondentów
w %

codzienny dojazd do pracy z Polski 57 35,0
co weekend 40 24,6
1–2 razy w miesiącu 22 13,5
rzadziej niż raz w miesiącu 33 20,2
kilka razy w roku / na święta 10 6,1
nigdy 1 0,6
Razem 163 100,0

Źródło: badania własne.
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Polacy zatrudnieni w Republice Czeskiej, choć nie są tak liczni jak polscy emi-
granci zarobkowi np. w Wielkiej Brytanii i Irlandii, przeważnie nie są jednak pozba-
wieni możliwości spotkań i rozmów z innymi rodakami. Aby się o tym przekonać, 
badanym zadano pytanie o to, czy utrzymują kontakty z rodakami przebywający-
mi w Czechach. Zgodnie z przypuszczeniami zdecydowana większość ankietowa-
nych (96%) odpowiedziała twierdząco. Najczęściej owymi innymi Polakami byli 
znajomi z pracy (wskazani przez ponad 86%), dziesięciokrotnie rzadziej byli nimi 
członkowie rodziny. Co piąty respondent wybierał odpowiedź „z innymi rodaka-
mi”. W tej kategorii wpisywani byli m.in.: „znajomi poznani przez internet”, „zna-
jomi poznani w Pradze”, „Polacy z polskiej parafii w Pradze”, „osoby należące do 
„Polsko-Czeskiego Stowarzyszenia Transmise”, „osoby poznane na polskich spotka-
niach”, „pracownicy innych zakładów”. Zaledwie pięciu respondentów stwierdziło, 
iż nie utrzymują żadnych więzów z innymi rodakami (tabela 14).

Tabela 14. Utrzymywanie kontaktów z  innymi Polakami przebywającymi w Czechach

Czy utrzymuje Pan/Pani kontakty z innymi Polakami  
przebywającymi w Czechach?

ilość  
respondentów w %

ze znajomymi z pracy 141 86,5
z członkami rodziny 14 8,6
z  innymi rodakami, z kim? 33 20,2
nie utrzymuję 5 3,1

Źródło: badania własne.

Oprócz ogólnego pytania o kontakty z innymi Polakami ankietowanych za-
pytano również wprost o uczestnictwo w działalności organizacji polonijnych 
istniejących w Czechach. Zgodnie z założoną hipotezą okazało się, iż odpowie-
dzi twierdzącej udzielił tu nieznaczny odsetek badanych (4,9%). Zdecydowana 
większość migrantów poakcesyjnych (aż 95,1%) nie bierze udziału w działalności 
takich organizacji polonijnych, przy czym niemal 18,4% badanych w ogóle nie 
miała pojęcia o ich istnieniu. Wydaje się to świadczyć o braku kontaktów nowych 
migrantów z Polakami od lat zamieszkałymi w Czechach; wpływ ma na to także 
wiek migrantów poakcesyjnych, jak i powstawanie nowych, „konkurencyjnych” 
sposobów ich integracji, np. portali społecznościowych. Tworzące się między ich 
użytkownikami więzi sieciowe, często (ale nie zawsze) przeradzają się w więzi ist-
niejące również w realnym życiu. Spotkania pozasieciowe mają charakter niefor-
malny (dochodzi do nich w kawiarni, pubie, na koncercie czy wspólnych zaku-
pach) i raczej nie prowadzą do rejestracji formalnej organizacji polonijnej. 

Jak zauważył Piotr Siuda, ilość organizacji polonijnych oraz ich skuteczność 
zależą od liczebności emigrantów, długości i motywacji ich wyjazdu oraz stosunku 
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do nich kraju przyjmującego33. Względnie niewielka ilość polskich migrantów za-
robkowych w Czechach (w porównaniu z państwami UE-15), nastawienie przede 
wszystkim na pracę oraz czasowy charakter migracji nie sprzyjają powstawaniu 
nowych organizacji polonijnych. Dotyczy to zwłaszcza obszarów, na których do 
tej pory Polacy nie zrzeszali się.

Co ciekawe, wszystkich ośmiu respondentów, którzy zadeklarowali uczestnic-
two w organizacji polonijnej, zamieszkiwało w Pradze. Znalazły się wśród nich 
dwie osoby związane z Instytutem Polskim w Pradze, jedna z Klubem Polskim 
(w Pradze) oraz jedna, która wskazała „parafię polską”. Pozostałych czterech re-
spondentów wymieniło polonijne portale internetowe – „Polacy w Pradze” (dwie 
osoby) oraz portal www.czapla.cz, założony przez „Polsko-Czeskie Stowarzyszenie 
Transmise” (także dwie osoby).

Respondentom przedstawiono także pytanie otwarte: „Co Pan/Pani myśli 
o Czechach? Jacy Pana/Pani zdaniem są Czesi?”. Oczywiście zastosowanie pytania 
otwartego skutkowało dość dużą różnorodnością wyrażonych opinii. W tabeli 15 
zawarto zestawienie uzyskanych odpowiedzi, pogrupowanych w pięciu przyjętych 
kategoriach. Biorąc pod uwagę kontekst odpowiedzi, podzielono je na te, które 
zawierały zdecydowanie pozytywne opinie nt. Czechów, te, których wydźwięk 
był negatywny, oraz te, które miały charakter ambiwalentny. Wśród uzyskanych 
odpowiedzi znalazły się i takie, które wskazywały na brak różnic między obu na-
cjami. Ponadto część badanych pozostawiła to pytanie bez odpowiedzi. 

Jak widać w poniższej tabeli, opinie badanych na temat Czechów nie rozłożyły 
się równomiernie. Stosunek połowy badanych Polaków do Czechów był pozytyw-
ny, a tylko co piąty z nich wyrażał się o nich negatywnie. Część respondentów 
(15%) nie posiadała jednoznacznej oceny Czechów, wyrażając zarówno pozytyw-
ne, jak i negatywne opinie na ich temat. 

Tabela 15.  Opinie na temat Czechów

opinie o Czechach ilość w %
pozytywne 81 49,7
negatywne 33 20,3
ambiwalentne 25 15,3
„są tacy sami jak my”; „nie widzę różnic między Polakami a Czechami” 11 6,7
brak odpowiedzi 13 8,0
Razem 163 100

Źródło: badania własne.

33 Zob. P. Siuda, Wirtualna komunikacja z własnym narodem, czyli rola Internetu w podtrzymywa-
niu tożsamości narodowej emigrantów, [w:] Komunikacja społeczna w świecie wirtualnym, M. Waw-
rzak-Chodaczek (red.), Toruń 2008, s. 128.
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Warto w tym miejscu przywołać wyniki z raportu CBOS, dotyczącego sto-
sunku Polaków do innych narodów z lutego 2012 roku. Sympatię do Czechów 
zadeklarowało w nim 58% ankietowanych, niechęć – 11%, obojętność natomiast 
– 25%34. Tak więc, w porównaniu z reprezentatywną próbą losową dorosłych 
mieszkańców Polski, badani migranci zarobkowi nieco rzadziej wyrażają pozy-
tywne opinie o Czechach (o 8 punktów proc.), częściej natomiast (o niemal 10 
punktów proc.) prezentują na ich temat opinie negatywne.

Respondenci pozytywnie wypowiadający się o Czechach wskazywali m.in. 
na ich bezkonfliktowy charakter, gościnność i łatwość nawiązywania kontaktów, 
życzliwość w stosunku do innych, zadowolenie i swobodę życia. Dla przykładu 
przytaczam wypowiedzi niektórych respondentów. Czesi są „uprzejmi i mili, bez-
konfliktowi”; „znacznie przyjaźniej nastawieni, potrafią się śmiać z siebie”; „nie 
są zawistni, prowadzą znacznie aktywniejszy tryb życia niż Polacy”; „zabawni, 
wyluzowani, dla nich nie ma tematów tabu – seks”, „mają luźniejsze i bardziej 
bezstresowe podejście do życia”, „bardziej wyluzowani niż Polacy, mniej stresują 
się, często uprawiają rożne rodzaje sportu”; „sympatyczni, otwarci, bardzo ukul-
turalnieni (co drugi to muzyk lub pracownik teatru)”; „zamiast szukać konfliktu 
za wszelką cenę cieszą się z tego co mają”; „lubią czystość i porządek w pracy i na 
ulicy”; „lepsi i słowniejsi niż Polacy”; „bardziej swobodni i uśmiechnięci (zado-
woleni) od nas”, „życzliwi w stosunku do innych Czechów”; „przyjaźni, gościnni, 
łatwo nawiązujący kontakty”.

Badani wyrażający raczej negatywne opinie o Czechach, zwracali uwagę na 
ich zamknięcie na innych, uległość, lenistwo, swobodę obyczajową i ateizm. Oto 
niektóre z negatywnych ocen, wyrażonych przez respondentów pod adresem Cze-
chów: „Czesi są „bardzo zamknięci w sobie”; „zamknięci dość szczelnie w swoim 
środowisku”; „nieufni, często niemili wobec innych narodowości”; „naród czeski 
jest narodem mało towarzyskim, mało przyjaznym dla obcokrajowców”; „w 90% 
to nacjonaliści”; „strasznie tępy naród”; „lubią narzekać, bywają niezdecydo-
wani i nieufni”; „Czesi są obleśni, samolubni, zazdroszczą Polakom zaradności, 
dbają tylko o swoje dobro, w głębi serca są smutnymi, samotnymi istotami bez 
ukształtowanej moralności”, „nie są wychowani ani kulturalni – takie warchlaki, 
jedzą byle co”; „Czesi to naród strasznie leniwy”; „naród mało pracowity”; „leni-
wi w pracy lecz bardzo zdyscyplinowani”; „podporządkują się każdym zmianom 
i poleceniom bez zbędnej dyskusji”; „bez ambicji, ateiści, mało wykształceni”; 
„mało zdecydowani przy podejmowaniu decyzji, bez zahamowań w sferze seksu”; 

34 Stosunek Polaków do innych narodów, M. Omyła-Rudzka (opr.). Komunikat CBOS, nr 22/2012, 
s. 2.
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nieskrępowani seksualnie”; „Czechy generalnie ok. Ale Czesi, jeśli idzie o facetów, 
to delikatnie mówiąc... cioty. Oczywiście nie wszyscy, ale... dużo”.

Ostatnie pytanie stanowiące przedmiot niniejszej analizy dotyczyło subiektyw-
nej oceny stopnia znajomości języka czeskiego. Na podstawie tego jednostkowego 
pytania trudno stwierdzić, na ile respondenci opisywali faktyczny poziom swych 
umiejętności językowych, na ile zaś go przeceniali, zgodnie ze stereotypowym prze-
konaniem, iż język czeski jest bardzo podobny do polskiego i w związku z tym 
łatwy do opanowania przez Polaków. Szczegółowe odpowiedzi uzyskane na to py-
tanie (tabela 16) potwierdzają potoczne przekonanie, iż čeština jest zrozumiała dla 
Polaków. Tylko pięciu respondentów stwierdziło, iż nie rozumieją języka czeskiego. 
Co czwarty respondent zadeklarował rozumienie bierne (bez umiejętności rozma-
wiania i tym bardziej pisania po czesku), różny zaś stopień znajomości czynnej 
(w mowie, a niektórzy także w piśmie) wybrało łącznie prawie 69% badanych.

Tabela 16. Stopień znajomości języka czeskiego 

W jakim stopniu ocenia Pan/Pani swoją znajomość języka 
czeskiego?

ilość  
osób

w %

rozmawiam i piszę poprawnie 19 11,7
rozmawiam poprawnie, ale piszę z błędami 54 33,1
rozmawiam poprawnie, ale nie potrafię pisać po czesku 39 23,9
rozumiem, trochę rozmawiam, ale nie umiem pisać po czesku 2 1,2
rozumiem, ale nie potrafię ani rozmawiać ani pisać po czesku 40 24,6
nie rozumiem czeskiego 5 3,1
uczę się czeskiego 2 1,2
inna odpowiedź 2 1,2
Razem 163 100

Źródło: badania własne.

Zakończenie

Po wstąpieniu do Unii Europejskiej Republika Czeska nie wprowadziła wo-
bec polskich obywateli żadnych okresów przejściowych. Dzięki temu, z każdym 
miesiącem po akcesji ilość Polaków podejmujących pracę u południowych sąsia-
dów sukcesywnie wzrastała. Wyhamowanie tego procesu przyniósł dopiero kryzys 
ekonomiczny roku 2008. Jednak począwszy od wiosny roku 2011 ponownie wi-
doczny jest wzrost zatrudnienia obywateli Polski na czeskim rynku pracy i moż-
na przewidywać, iż tendencja ta będzie się utrzymywać35. Stąd też prezentowane 

35 Cizí státní příslušníci v postavení zaměstnanců podle států, dane z lat 2004–2012 – zob. https://
portal.mpsv.cz [pobrano 11.07.2012].
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w niniejszym artykule wyniki pilotażowych badań Polaków zatrudnionych w Cze-
chach mają szansę na kontynuację, a wręcz jej się domagają.

Jeśli chodzi o zalecenia na przyszłość, przede wszystkim badania nad polski-
mi migrantami zarobkowymi w Czechach należałoby poszerzyć o obszary nie-
uwzględnione w przedstawionym tu raporcie, czyli zwłaszcza o kraje morawsko-
-śląski i ustecki. W badaniach tych należałoby bardziej dogłębnie zwrócić uwagę 
m.in. na następujące zagadnienia: warunki pracy Polaków w Republice Czeskiej, 
stosunki z czeskim (lub innym) pracodawcą, relacje z Czechami (współpracow-
nikami, sąsiadami), a także relacje z  Polakami od lat zamieszkałymi w Czechach 
oraz rolę internetu w podtrzymywaniu więzi z rodakami w kraju i w Czechach. 
Kontynuacja badań pozwoliłaby także na rozpoznanie różnorodnych strategii mi-
gracyjnych Polaków pracujących w Czechach i wyodrębnienie głównych typów 
migrantów, w zależności m.in. od okresu migracji, miejsca pracy w Czechach 
oraz wieku i poziomu wykształcenia. Cennym źródłem wzbogacającym wiedzę 
o pracy Polaków w Czechach byłaby także bardziej pogłębiona analiza materiałów 
zastanych, czyli głównie wpisów internautów na portalach społecznościowych, 
dotyczących na przykład pracy i życia w Republice Czeskiej.

Kolejnym sugerowanym etapem badań powinny być wywiady swobodne 
z pracodawcami (nie tylko czeskimi) zatrudniającymi Polaków. Miałyby one na 
celu m.in. poznanie opinii tych pierwszych na temat swych podwładnych, co 
umożliwiłoby konfrontację z oceną tychże pracodawców wystawianą przez pol-
skich pracowników. Oprócz tego warto by również zrealizować wywiady z pra-
cownikami polskich i czeskich urzędów pracy na obszarze pogranicza, a zwłaszcza 
doradcami EURES36, na co dzień zawodowo zajmującymi się kwestią przepływu 
pracowników z Polski do Czech. 

Podczas kontynuacji badań nad migrantami zarobkowymi w Czechach należy 
pamiętać o ich wyjątkowości na tle Polaków wyjeżdżających do krajów UE-15. 
Sprawia ona, że decyzja o wyjeździe zarobkowym do Czech wydaje się być łatwiej-
sza niż zamiar emigracji do państw Europy Zachodniej. Hipotezę tę należałoby 
oczywiście zweryfikować, jednak możliwość częstego wyjazdu do rodziny w kraju 
(por. tabela 14), z pewnością częstszego niż w przypadku Polaków pracujących 
w dalszej odległości od ojczyzny, może ją potwierdzać. O wyjątkowości obywateli 
RP pracujących w Czechach świadczy również fakt, iż znaczna ich część w istocie 
nie wyjechała z kraju, tylko każdego dnia migruje, przemieszczając się z domu ro-
dzinnego w Polsce do położonej tuż za granicą pracy w Czechach. Takie codzienne 
przemieszczanie się między domem a pracą jest przecież niemożliwe w przypad-
ku Polaków pracujących w państwach UE-15 (z wyjątkiem wschodnich landów 

36 EURES – European Employment Services (ang.) – Europejskie Służby Zatrudnienia.
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niemieckich). Te wszystkie czynniki sprawiają, iż wyjazd zarobkowy do Republiki 
Czeskiej nie musi oznaczać – przynajmniej dla części pracujących w tym kraju – 
całkowitego opuszczenia i oderwania się od dotychczasowego kręgu kulturowego. 
Jest to raczej ciągłe „stanie w rozkroku” pomiędzy Polską a Czechami. Z prze-
prowadzonych pilotażowych badań, jak i wstępnej analizy artykułów prasowych 
wynika, iż w stosunku do Polaków pracujących w Czechach szczególnie wyraźnie 
pasuje określenie „ludzi na huśtawce”. Są oni bowiem „na ogół przywiązani do 
swoich opuszczonych rodzin czy siedlisk, utrzymując z nimi nieustanny kontakt, 
traktując pobyt za granicą jako tymczasowy i celowo nie podejmując prób nawią-
zania trwałych kontaktów społecznych w nowych miejscach”37.

Abstract 
Labor migrations of Poles to the Czech Republic after May 1st, 2004

On May 1st 2004, labor markets were opened for Poles in the countries which together with 
Poland joined the European Union. Statistical data on the employment of Poles in the new EU 
member states shows that the highest number of Poles is employed in the Czech Republic and also 
– in a lesser degree – in Cyprus, Slovakia and Hungary. Recent sociological studies concerning labor 
migration of Poles comprise the countries of the so-called old Union (EU 15). There is, however, 
a lack of studies devoted to migration of the Polish workers to other EU countries. The results of the 
pilot questionnaire studies presented in the article, conducted in 2011 among Polish labor migrants 
in the Czech Republic, constitute an attempt to fill up this gap.

37 K. Szafraniec, op. cit., s. 134.


