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Ukraińska rewolucja godności przełomu 2013 i 2014 roku oraz jej następstwa 

spotkały się z dużym zainteresowaniem polskiego społeczeństwa. W 2014 roku de-
klarowało je od 65 do 88% respondentów CBOS-u, w kolejnych latach, tj. w 2015 
i 2016 roku, nieco osłabło, ale nadal utrzymywało się na poziomie powyżej 60%1. 
Wydarzenia związane z aneksją Krymu i wybuchem tzw. wojny hybrydowej w Don-
basie były szeroko relacjonowane w polskich mediach. Niektórzy z polskich dzien-
nikarzy opublikowali swoje reportaże z Ukrainy w formie książkowej. Starali się 
przybliżyć w nich realia życia w tym kraju, i to zarówno na obszarach kontrolowa-
nych przez ukraińskie władze, jak i na „czasowo okupowanych terytoriach Ukrainy” 
– jak oficjalnie w Kijowie określa się anektowany przez Rosję Krym oraz tzw. Do-
niecką Republikę Ludową (DNR) i Ługańską Republikę Ludową (LNR). Relacje ze 
swych podróży po Ukrainie wydali m.in. Piotr Pogorzelski2, Paweł Pieniążek3, Igor 
T. Miecik4, Ziemowit Szczerek5, Maciej Jastrzębski6, Tomasz Grzywaczewski7 oraz 
Grzegorz Szymanik i Julia Wizowska8. 

1 Pytanie sformułowano następująco: Czy interesuje się Pan(i) wydarzeniami na Ukrainie czy też nie? 
W podanym przedziale mieściły się odpowiedzi „Tak, bardzo się interesuję” oraz „Tak, trochę się in-
teresuję”. Zob.: Zainteresowanie sytuacją na Ukrainie i poczucie zagrożenia w październiku, K. Kow-
laczuk (oprac.), Komunikat CBOS, Warszawa 2014, nr 144, s. 1; Zainteresowanie sytuacją na Ukrainie 
i poczucie zagrożenia, M. Herrmann (oprac.), Komunikat CBOS, Warszawa 2016, nr 33, s. 2.

2 P. Pogorzelski, Ukraina. Niezwykli ludzie w niezwykłych czasach, Gliwice 2015.
3 P. Pieniążek, Pozdrowienia z Noworosji, Warszawa 2015; P. Pieniążek, Wojna, która nas zmieniła, 

Warszawa 2017.
4 I.T. Miecik, Sezon na słoneczniki, Warszawa 2015.
5 Z. Szczerek, Tatuaż z tryzubem, Wołowiec 2015.
6 M. Jastrzębski, Krym: miłość i nienawiść, Gliwice 2015.
7 T. Grzywaczewski, Granice marzeń. O państwach nieuznawanych, Wołowiec 2018. W książce tej 

spośród 13 rozdziałów jeden dotyczy tzw. Odeskiej Republiki Ludowej. Ponadto rozdziały pierwszy 
i ostatni traktują o wydarzeniach na obszarze Donbasu.

8 G. Szymanik, J. Wizowska, Po północy w Doniecku, Warszawa 2016.
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Aneksja Krymu, a zwłaszcza wojna w Donbasie, doczekały się w Polsce także 
wielu publikacji naukowych. Dotyczą one aspektów politycznych i militarnych trwa-
jącego konfliktu na wschodniej Ukrainie (opisywanego dość często jako wojna hyb-
rydowa), a także jego wpływu na bezpieczeństwo Polski i Europy9. Wydarzenia te 
spowodowały wzmożony ruch wędrówkowy obywateli Ukrainy – migracje we-
wnętrzne i zewnętrzne. Jednym z najbardziej popularnych kierunków migracji za-
granicznych stała się Polska, która po ukraińskiej rewolucji godności „zdyskwalifi-
kowała” pod tym względem Federację Rosyjską10. W sposób naturalny ów masowy 
napływ imigrantów zza Buga do naszego kraju obecny jest w dyskursie publicznym. 
Jest on również zagadnieniem podejmowanym przez polskich badaczy z różnych 
dyscyplin naukowych. I to właśnie zwięzłemu przedstawieniu stanu badań nad imi-
grantami z Ukrainy, którzy przybyli (i przybywają) do Polski po 2013 roku poświę-
cony będzie niniejszy tekst. Ograniczy się on wyłącznie do okresu po rewolucji god-
ności, jaka rozpoczęła się pod koniec listopada 2013 roku na kijowskim Majdanie. 
Stąd też – dla podkreślenia tej cezury – będzie tu mowa o badaniach dotyczących 
wyłącznie „pomajdańskich” imigrantów z Ukrainy, choć oczywiście polscy nau-
kowcy podejmowali je także wcześniej, w odniesieniu do tych, którzy przybywali do 
Polski znad Dniepru (jeszcze) przed 2013 rokiem. 

9 Zob. m.in.: K. Czornik, M. Lakomy, M. Stolarczyk (red.), Implikacje konfliktu ukraińskiego dla bez-
pieczeństwa Polski. Aspekty polityczne, wojskowe, gospodarcze i społeczne, Katowice 2015, 444 s.; 
T. Kubaczyk, M. Żyła, Bezpieczeństwo subregionu Europy Środkowej i Wschodniej w kontekście kon-
fliktu na Ukrainie, Warszawa 2016, 238 s.; T. Kubaczyk, S. Piotrowski, M. Żyła (red.), Międzynaro-
dowe konsekwencje konfliktu zbrojnego na Ukrainie, Warszawa 2016, 251 s.; A. Stelmach, L. Hurska- 
Kowalczyk (red.), Ukraina po (Euro)majdanie. Od autorytaryzmu do protodemokracji, Toruń 2016, 
314 s.; W. Baluk, M. Doroszko (red.), Wojna hybrydowa Rosji przeciwko Ukrainie w latach 2014- 
2016, Lublin 2017, s. 276; A. Furier (red.), Ukraina – czas przemian po rewolucji godności, Poznań 
2017, 404 s.; B. Pacek, J.A. Grochocka (red.), Konflikt hybrydowy na Ukrainie. Aspekty teoretyczne 
i praktyczne, Piotrków Trybunalski 2017, 314 s.; B. Pacek, J.A. Grochocka (red.), Wojna hybrydowa 
na Ukrainie. Wnioski i rekomendacje dla Europy i świata, Piotrków Trybunalski 2017, 324 s.; K. Sur-
dyk, Konflikt ukraiński w rozgrywkach geopolitycznych, Warszawa 2017, 222 s.; Ł.M. Nadolski, Kam-
pania zimowa w 2015 roku na Ukrainie, Bydgoszcz 2017, 196 s.; O. Wasiuta, S. Wasiuta, Wojna hybry -
dowa Rosji przeciwko Ukrainie, Kraków 2017, 196 s.; B. Pacek, Wojna hybrydowa na Ukrainie, 
Warszawa 2018, 247 s.; M. Gawęda, Hartowani ogniem. Ukraińskie siły specjalnego przeznaczenia 
w wojnie o Donbas, Oświęcim 2018, 82 s.; Z. Błażewicz, P. Krzykowski, M. Żyła, Półwysep Krymski 
– strategiczny element relacji rosyjsko-ukraińskich, Warszawa 2018, 236 s.; M. Banasik, Wojna hyb-
rydowa i jej konsekwencje dla bezpieczeństwa euroatlantyckiego, Warszawa 2018, 214 s.; J. Bornio, 
Bezpieczeństwo narodowe Polski w kontekście kryzysu ukraińskiego. Wymiar polityczno-militarny, 
Warszawa 2019, 414 s.; M. Wrzosek, S. Markiewicz, Z. Modrzejewski (red.), Informacyjny wymiar 
wojny hybrydowej, Warszawa 2019, 183 s.; M. Marek, Operacja Ukraina. Kampanie dezinformacyjne, 
narracje, sposoby działania rosyjskich ośrodków propagandowych przeciwko państwu ukraińskiemu 
w okresie 2013-2019, Warszawa 2020, 147 s.

10 Jeszcze w 2012 roku do Rosji wyjechało 5 941 305 ukraińskich obywateli, zaś do Polski zaś nieco 
mniej – 5 765 184. Zob.: Виїзд громадян України за кордон за країнами, до яких вони виїжджали, 
у 2012 році (за даними Адміністрації Держприкордонслужби України), http://www.ukrstat.gov.ua 
[dostęp: 7.02.2020].
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Tematyka dotycząca imigracji z Ukrainy do Polski stanowi przedmiot zaintere-
sowania przedstawicieli nauk humanistycznych i społecznych, w tym m.in. demo-
grafów, geografów, socjologów, politologów, prawników, historyków, kulturoznaw-
ców i antropologów. Jest ona obecna w programach realizowanych w ostatnich latach 
konferencji i sympozjów naukowych. Przede wszystkim należy tu wskazać na orga-
nizowaną rokrocznie od 2012 roku Ogólnopolską Konferencję Migracyjną Komitetu 
Badań nad Migracjami PAN. Integruje ona środowisko z kilkudziesięciu ośrodków 
naukowych, współpracujące w ramach Sieci Badaczy Migracji. Ostatnia z cyklu tych 
konferencji miała miejsce we Wrocławiu, w dniach od 10 do 11 września 2019 roku, 
a jej tematem przewodnim były migracje w przestrzeni publicznej. Podczas obrad 
poruszano m.in. problematykę dotyczą społeczno-ekonomicznych konsekwencji imi-
gracji z Ukrainy do Polski11. Tematyka napływu obywateli ukraińskich do Polski była 
podejmowana w ramach IV Ogólnopolskiego Kongres Politologii, jaki odbył się od 
18 do 20 września 2018 roku w Lublinie12, a także na wielu panelach podczas XVII 
Ogólnopolskiego Zjazdu Socjologicznego, który został przeprowadzony we Wroc-
ławiu od 11 do 14 września 2019 roku13. Począwszy od 2015 roku Wydział Nauk Po-
litycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu or-
ganizuje konferencję pt. Mniejszości-Migracje-Wielokulturowość. Zagadnieniem 
wyraźnie obecnym w trakcie jej dorocznych obrad jest imigracja do Polski z Ukrainy 
i innych państw byłego Związku Sowieckiego14. Szanse i wyzwania związane z ma-
sową migracją ze Wschodu były również jednym z problemów poruszanych podczas 
I Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. Polska i Ukraina w obliczu radykal-
nych zmian społecznych. Diagnozy i znaki zapytania, jaka miała miejsce w dniach 
od 26 do 27 lutego 2020 roku na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie15. Wy-
mienione tu przykłady nie stanowią oczywiście pełnej listy konferencji naukowych, 
podczas których pojawia się tematyka „pomajdańskich” imigrantów z Ukrainy. Po-

11 Zob.: Program VIII Konferencji Komitetu Badań nad Migracjami Polskiej Akademii Nauk „Migracje 
w przestrzeni publicznej”, Wrocław 10-11 września 2019 r., http://www.kbnm.pan.pl/images/Program 
_VIII_Konferencji_KBnM_PAN.pdf, [dostęp: 7.02.2020].

12 Zob.: IV Ogólnopolski Kongres Politologii „Państwo w czasach zmiany”. Lublin, 18-20.09.2018. 
Program szczegółowy, https://phavi.umcs.pl/at/attachments/2018/0917/180240-program-szczego-
lowy-iv-ogolnopolskiego-kongresu-politologii-panstwo-w-czasach-zmiany.pdf, [dostęp: 7.02.2020].

13 Zob.: XVII Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny. Ja. My. Oni? Podmiotowość, tożsamość, przynależność. 
Wrocław 11-14 września 2019 r. Program, https://17zjazdpts.uni.wroc.pl/sites/default/files/zalaczniki/ 
program-zjazdu-cyfrowy-v18.pdf, [dostęp: 7.02.2020].

14 Zob.: Konferencja Naukowa Mniejszości-Migracje-Wielokulturowość, http://migranci-mniejszosci. 
amu.edu.pl, [dostęp: 7.02.2020]. Publikacje pokonferencyjne (z lat 2015-2019) są dostępne na stronie 
http://migranci-mniejszosci.amu.edu.pl/publikacje-pokonferencyjne, [dostęp: 7.02.2020].

15 Zob.: I Międzynarodowa Konferencja Naukowa Polska i Ukraina w obliczu radykalnych zmian spo-
łecznych. Diagnozy i znaki zapytania. Kraków, 26-27 lutego 2020 r. Program konferencji, https://ifis.up. 
krakow.pl/wp-content/uploads/sites/9/2020/02/Program-konferencji-PL_UA-26-27.02.-Krak%C3% 
B3w-UP.pdf, [dostęp: 7.02.2020].
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kazują jednak stale rosnące zainteresowanie tym zjawiskiem, widoczne u przedsta-
wicieli wielu dyscyplin naukowych. 

Z perspektywy już 6 lat od zakończenia ukraińskiej rewolucji godności warto za-
stanowić się, na jakie zagadnienia zwracają uwagę polscy naukowcy prowadzący ba-
dania dotyczące imigrantów z Ukrainy przybywających do Polski po 2013 roku. Jed-
nym z nich, poruszanym dość często, jest kwestia skali i trwałości zjawiska 
ukraińskiej imigracji. Badacze próbują odpowiedzieć na pytanie o to, czy imigranci 
z Ukrainy pozostaną w Polsce na stałe. Problemy te podejmowane są zwłaszcza po 
11 czerwca 2017 roku, od kiedy to obywatele Ukrainy nie potrzebują już wiz na krót-
koterminowy pobyt w strefie Schengen. Pozostają aktualne także w bieżącym, 2020 
roku w obliczu wejścia w życie w Niemczech od 1 marca nowych, bardziej liberal-
nych przepisów dotyczących imigracji pracowników niewykwalifikowanych spoza 
Unii Europejskiej. Stąd też naukowcy i eksperci podejmują analizy dotyczące wi-
docznego już wyhamowania tempa wzrostu liczby ukraińskich imigrantów w naszym 
kraju, a także zmian dotychczasowych trendów migracyjnych obywateli Ukrainy. 
Badacze wskazują także na podobieństwa i różnice między sytuacją „pomajdańskich” 
imigrantów z Ukrainy w Polsce a położeniem Polaków, którzy po 1 maja 2004 roku 
podjęli pracę w Wielkiej Brytanii16. Masowa obecność imigrantów zza Buga prowo-
kuje ich także do dyskusji na temat kierunków polityki migracyjnej państwa pol-
skiego17. W wielu publikacjach zwraca się również uwagę na wykorzystywanie zja-
wiska napływu obywateli ukraińskich do Polski w wewnątrzpolitycznym sporze na 
temat stosunku Polaków do imigrantów18. 

16 Zob. m.in.: Z. Brunarska, Ukraińscy imigranci zarobkowi w Polsce – dlaczego tak trudno ich poli-
czyć?, „Studia BAS” 2014, nr 4(40), s. 155-174; A. Karnaukh, Ukraińcy – charakterystyka społeczno-
kulturowa w kontekście imigracji do Polski, [w:] J. Schmidt, D. Niedźwiedzki (red.), Społeczno-kul-
turowa identyfikacja cudzoziemców. Raporty i ekspertyzy, Poznań 2016, s. 67-137; I. Jóżwiak, 
M. Piechowska, Crisis-driven Mobility between Ukraine and Poland. What Does the Available Data 
(Not) Tell Us, „CMR Working Papers” 2017, nr 99(157), http://www.migracje.uw.edu.pl/wp-content/ 
uploads/2017/05/WP99157.pdf, [dostęp: 27.02.2020]; M. Jaroszewicz, O. Małynowska, Najnowsza 
migracja z Ukrainy do Polski: (nie)stały fenomen?, Warszawa czerwiec 2018; M. Jaroszewicz, Mi-
gracje z Ukrainy do Polski. Stabilizacja trendu. Raport Ośrodka Studiów Wschodnich, Warszawa paź-
dziernik 2018; Zniesienie obowiązku wizowego wobec obywateli Ukrainy – konsekwencje migracyjne 
dla Unii Europejskiej. Ekspertyza Ośrodka Studiów Wschodnich, 16 października 2017, https:// 
udsc.gov.pl/wp-content/uploads/2017/11/Ekspertyza-OSW-%E2%80%9EZniesienie-obowi%C4%85 
zku-wizowego-wobec-obywateli-Ukrainy-%E2%80%93-konsekwencje-migracyjne-dla-Unii-Euro-
pejskiej%E2%80%9D.pdf, [dostęp: 22.02.2020].

17 Zob. m.in.: M. Duszczyk, „Kryzys ukraiński” – czy konieczność redefinicji polskiej polityki imigra-
cyjnej?, „Politeja – Pismo Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Ja-
giellońskiego” 2016, nr 2(41), s. 37-56.

18 Zob. m.in.: S. Łodzińśki, Migracyjna „panika moralna”? Polska opinia publiczna wobec udzielania 
pomocy uchodźcom w okresie maj-grudzień 2015, [w:] J. Balicki, W. Necel (red.), Kryzys migracyjny 
w Europie. Wyzwania etyczne, społeczno-kulturowe i etniczne, Warszawa 2017, s. 155-174; A. Górny 
(red.), Uchodźcy w Polsce. Sytuacja prawna, skala napływu i integracja w społeczeństwie polskim 
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Wiele dostępnych opracowań dotyczących ukraińskich imigrantów w Polsce kon-
centruje się na przybliżeniu ich aktywności na polskim rynku pracy, ścieżek kariery 
zawodowej, przyjmowanych strategiach adaptacyjnych oraz wpływie ich obecności 
na polską gospodarkę. Zwraca się także uwagę na bariery kulturowe i administra-
cyjne, z jakimi zmagają się obywatele Ukrainy przybywający nad Wisłę19. W publi-
kacjach dotyczących imigrantów z Ukrainy podkreśla się również, iż mogą być oni 
szansą na zmniejszenie negatywnych konsekwencji demograficzno-ekonomicznych 
wynikających z poakcesyjnej emigracji Polaków20. Jednym z opisywanych zjawisk 
jest również wzrost liczby małżeństw binacjonalnych. Statystycznie dominują wśród 
nich związki Polaka z Ukrainką21. 

Istotnym problemem badawczym jest z pewnością stosunek Polaków do imigran-
tów z Ukrainy22. Kwestia ta wielokrotnie była poruszana w sondażach opinii pub-
licznej23. Temat ten podejmowany jest także m.in. w raportach publikowanych przez 

oraz rekomendacje. Ekspertyzy Komitetu Badań nad Migracjami PAN, Kraków–Warszawa 2017, 
https://instytucja.pan.pl/images/2018/wydzialy/w1/Uchod%C5%BAcy_w_Polsce_ekspertyza_KBnM
_PAN.pdf, [dostęp: 22.02.2020]; Ł. Łotocki, Kryzys imigracyjny w Europie w polskim dyskursie pub-
licznym w latach 2015-2018, Warszawa 2019; J. Balicki, Zjednoczona Prawica w Polsce wobec wy-
zwań kryzysu migracyjnego w Europie. Perspektywa politologiczno-etyczna, „Wschodni Rocznik Hu-
manistyczny” 2019, Tom XVI, nr 4, s. 63-83.

19 J. Konieczna-Sałamatin, Imigranci o wysokich kwalifikacjach na polskim rynku pracy. Raport z badań 
2014-2015, Warszawa 2015, https://naszwybir.pl/wp-content/uploads/2015/05/raport_imigranci 
_nw_isee.pdf, [dostęp: 22.02.2020]; K. Andrejuk, Przedsiębiorcy ukraińscy w Polsce. Struktura i spraw-
stwo w procesie osiedlenia, Warszawa 2017; A. Adamczyk, Imigracja zarobkowa do Polski. Casus Ukra-
ińców (2014–2017), „Środkowoeuropejskie Studia Polityczne” 2018, nr 2, s. 115-135; A. Dolińska, 
Ścieżki zawodowe wysoko wykwalifikowanych migrantek z Ukrainy i Białorusi w Polsce, „Studia BAS” 
2019, nr 4(60), s. 181-199; A. Sakson, Ukraińscy imigranci zarobkowi w Polsce (2017-2019), [w:] 
A. Adamczyk, A. Sakson, C. Trosiak (red.), Migranci i mniejszości jako obcy i swoi w przestrzeni poli-
tyczno-społecznej, Poznań 2019, s. 115-127; Ukraińcy na polskim rynku pracy. Badania socjologiczne. 
Doświadczenia, wyzwania i perspektywy. Raport EWL SA, Warszawa 2019, https://www.ewlhr.eu/wp-
content/uploads/2019/09/EWL_RAPORT_GLOWNY_2019_FINAL _WWW.pdf, [dostęp: 22.02.2020]; 
Pracownik z Ukrainy. Zarobki w Polsce. Raport EWL, Warszawa 2019, https://www.ewlhr.eu/wp-con-
tent/uploads/2019/12/Raport_EWL_Zarobki_2019-1.pdf, [dostęp: 22.02.2020].

20 A. Myślicki, Czy imigracja z Ukrainy zapełni lukę emigracyjną w Polsce?, „Przegląd Geopolityczny” 
2016, nr 18, s. 70-86.

21 A. Brzozowska, Najbliższe czy wciąż „obce”? Integracja interakcyjna migrantek z Ukrainy zawiera-
jących małżeństwa mieszane w Polsce, „Studia Socjologiczno-Polityczne. Seria Nowa” 2019, nr 1(10), 
s. 83-108.

22 Zob.: A. Sakson, „Nikt tu was nie zapraszał”. Relacje między imigrantami z Polski i Ukrainy a społe -
czeństwem przyjmujacym, [w:] A. Adamczyk, A. Sakson, C. Trosiak, Między tolerancją a niechęcią. 
Polityka współczesnych państw europejskich wobec migrantów i mniejszości, Poznań 2017, s. 327-345; 
S. Kłopot, P. Trojanowski, Cudzoziemcy we Wrocławiu, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Socio-
logica” 2018, nr 64, s. 35-54.

23 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 
bezpieczeństwo, Wrocław 2017, s. 5-14.
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Związek Ukraińców w Polsce24 oraz w opracowaniach dotyczących wizerunku oby-
wateli ukraińskich w polskich mediach25. W badaniach dotyczących wzajemnego po-
strzegania obu narodów stawia się także pytania o to, w jaki sposób migracja 
z Ukrainy do Polski wpływa na postrzeganie przez Ukraińców Polski i Polaków, 
a także Ukraińców i Ukrainy przez Polaków26. Niektórzy autorzy podnoszą w tym 
kontekście problem pojawiających się już w niektórych przedsiębiorstwach konflik-
tów między polskimi i ukraińskimi pracownikami, wynikających z lepszych warun-
ków pracy oferowanych imigrantom. Jednym z dostrzeganych zagrożeń związanych 
z ich masową obecnością w naszym kraju jest także możliwość ożywienia polsko- 
-ukraińskich sporów na tle historycznym. 

Wśród opracowań dotyczących imigrantów z Ukrainy należy także wskazać na 
te, które dotyczą działań podejmowanych na ich rzecz przez władze samorządowe, 
zwłaszcza w największych polskich miastach. Mają one na celu m.in. wprowadzanie 
różnorodnych ułatwień dla przybyszów zza Buga i zatrzymanie ich na lokalnym 
rynku pracy. Przybliżeniu lokalnego wymiaru ukraińskiej imigracji służą także opra-
cowania, w których dokonuje się charakterystyki zbiorowości ukraińskich w wybra-
nych miastach w Polsce w oparciu o zrealizowane w nich badania27.  

24 Zob.: P. Tyma (red.), Mniejszość ukraińska i migranci z Ukrainy w Polsce. Analiza dyskursu. Raport, 
Warszawa 2018, https://naszwybir.pl/wp-content/uploads/2018/03/raport_mniejszosc_ukrainska-ilo-
vepdf-compressed-1.pdf, [dostęp: 22.02.2020]; P. Tyma (red.), Mniejszość ukraińska i migranci 
z Ukrainy w Polsce. Analiza dyskursu. Raport 2, Warszawa 2019, https://www.rpo.gov.pl/sites/de-
fault/files/Raport%20%27Mniejszo%C5%9B%C4%87%20ukrai%C5%84ska%20i%20migranci%20
z%20Ukrainy%20w%20Polsce.%20Analiza%20dyskursu%27.pdf, [dostęp: 22.02.2020].

25 Zob.: J. Nesteriak, Ukraińscy migranci w Polsce: aspekt medialny, [w:] A. Adamczyk, A. Sakson, 
C. Trosiak (red.), Migranci i mniejszości jako obcy i swoi w przestrzeni polityczno-społecznej, Poznań 
2019, s. 157-170.

26 Zob. m.in.: J. Konieczna-Sałamatin, Polacy i Ukraińcy – wzajemne postrzeganie w trudnych czasach, 
[w:] T. Horbowski, P. Kosiewski (red.), Polityka bezpieczeństwa. Polska. Ukraina, Warszawa 2015, 
s. 137-153; J. Konieczna-Sałamatin, Kontakty polsko-ukraińskie a zmiany wzajemnego postrzegania 
Polaków i Ukraińców, „Państwo i Społeczeństwo” 2016, nr 1(XVI), s. 75-96.

27 Zob. m.in.: M. Dudkiewicz (red.), Cudzoziemcy w Warszawie, czyli jak zmierzyć się z nieuniknionym. 
Raport, Warszawa 2016, https://www.um.warszawa.pl/sites/default/files/attach/aktualnosci/raport_cu-
dzoziemcy_w_warszawie_.pdf, [dostęp: 17.02.2020]; Nowi mieszkańcy? Imigracja ukraińska w aglo-
meracji wrocławskiej. Uwarunkowania i skala. Raport. Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynaro-
dowej oraz Fundacji Młoda Rzeczpospolita, Wrocław 2017, http://rodm-wroclaw.pl/data/_uploaded 
/Raporty/Imigracja%20ukrai%C5%84ska%20w%20aglomeracji%20wroc%C5%82awskiej%20-
%20RAPORT%20RODM.pdf, [dostęp: 17.02.2020]; D. Kowalewska, Równoważenie braków polityki 
migracyjnej. Działania integracyjne organizacji pozarządowych i samorządów wobec imigrantów, 
[w:] A. Adamczyk, A. Sakson, C. Trosiak (red.), Europejskie i polskie doświadczenia z etnicznością 
i migracjami w XXI wieku, Poznań 2018, s. 397-408; I. Chmielewska, G. Dobroczek, A. Panuciak, 
Obywatele Ukrainy pracujący w Polsce – raport z badania. Badanie zrealizowane w 2017 r., War-
szawa 2018, https://www.nbp.pl/aktualnosci/wiadomosci_2018/obywatele-Ukrainy-pracujacy-w-Pol-
sce-raport.pdf, [dostęp: 17.02.2020]; I. Chmielewska, A. Panuciak, P. Strzelecki, Informacja z badań 
ankietowych imigrantów w Bydgoszczy i we Wrocławiu w 2018 i 2019 roku, Warszawa 2019, https:// 
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Napływ obywateli ukraińskich do Polski sprawia, iż stają się oni coraz bardziej 
znaczącą grupą konsumentów. Dowodem tego są choćby coraz częściej pojawiające 
się reklamy w języku ukraińskim oraz strony internetowe w ukraińskiej wersji języ-
kowej. Stąd też do podejmowanych problemów badawczych należą także zwyczaje 
konsumenckie Ukraińców przebywających w Polsce oraz skierowane do nich dzia-
łania marketingowe28. 

Zagadnieniem dotyczącym zwłaszcza najmłodszych pokoleń ukraińskich imigran-
tów jest kwestia ich edukacji w Polsce. W minionych latach ukazało się wiele opra-
cowań i raportów dotyczących obecności ukraińskich studentów w Polsce. Opisuje 
się w nich postępujący – w znacznej części za ich przyczyną – proces umiędzynaro-
dowienia polskich uczelni, określany niekiedy dość dosadnie ich „ukrainizacją”. Przy-
bliża się także motywacje młodych Ukraińców decydujących się na studia wyższe 
w naszym kraju oraz ich dalsze losy na polskim rynku pracy. W publikacjach tych 
dokonuje się także analizy działań podejmowanych przez uczelnie zarówno pań-
stwowe, jak i prywatne, mające na celu przyciąganie ukraińskich studentów do Pol-
ski29. Znacznie rzadziej polscy badacze podejmują problematykę nauki podejmowa-
nej przez dzieci i młodzież z Ukrainy w polskich szkołach podstawowych i średnich30. 
Temat ten z pewnością zasługuje na bardziej pogłębione badania, m.in. w kontekście 
oddziałów przygotowawczych, organizowanych przez niektóre samorządy dla dzieci 
imigrantów, wśród których dominują liczebnie uczniowie pochodzący z Ukrainy. 

www.nbp.pl/publikacje/migracyjne/raport_imigranci_Bydgoszcz_Wroclaw_2019.pdf, [dostęp: 17.02. 
2020]; P. Matusz-Protasiewicz, Miasta wobec migrantów. Czy władze lokalne stają się liderem polityki 
integracyjnej?, „The Polish Migration Review” 2018, nr 2(4), s. 62-75; P. Matusz-Protasiewicz, 
L. Kwieciński, Kształtowanie lokalnych polityk integracji imigrantów – działania władz Gdańska 
i Wrocławia, „Problemy Polityki Społecznej. Studia i Dyskusje” 2018, nr 4(43), s. 125-142.

28 P. Idzik, K.K. Jurków, Zwyczaje konsumenckie Ukraińców mieszkających w Polsce, https://masmi.pl/ 
strefa-klienta/zwyczaje-konsumenckie-ukraincow-w-polsce, [dostęp: 22.02.2020]; K. Szczerbacz, 
Ukraińcy w Polsce: epizod czy początek wieloetnicznego państwa? XIX Kongres Badaczy Rynku 
i Opinii, 25-26 października 2018 (PDF w posiadaniu autora).

29 Zob. m.in.: K. Gomółka, Studenci. Doktoranci i stażyści z Ukrainy na polskich uczelniach, „Przegląd 
Wschodnioeuropejski” 2016, nr 1(VII), s. 85-98; Studenci zagraniczni w Polsce 2017. Raport staty-
styczno-informacyjny przygotowany w ramach programu Study in Poland realizowanego przez Kon-
ferencję Rektorów Akademickich Szkół Polskich i Fundację Edukacyjną „Perspektywy”, http://www. 
info.studyinpoland.pl/pdfy/2017-raport-studenci-zagraniczni.pdf, [dostęp: 22.02.2020]; A. Łada (red.), 
Ukraińscy studenci w Polsce. Motywacje. Korzyści. Wyzwania, Warszawa 2018; A. Szeptycki, Imi-
gracja studentów ukraińskich do Polski. Uwarunkowania. Wyzwania. Rekomendacje, Wojnowice 
2018; P. Długosz, Integracja ukraińskich studentów podejmujących naukę w Polsce, „Studia Migra-
cyjne – Przegląd Polonijny” 2018, nr 2(168), s. 67-92; K. Andrejuk, A. Korniychuk, Ukraińscy ab-
solwenci polskich uczelni: przechodzenie ze studiów na rynek pracy w kontekście samozatrudnienia, 
„Problemy Polityki Społecznej. Studia i Dyskusje” 2018, nr 1(40), s. 121-140.

30 Na fakt, iż coraz liczniejszą grupę wśród imigrantów z Ukrainy stanowią dzieci i młodzież, którzy zo-
bowiązani są do uczestniczenia w polskim systemie edukacji, zwraca uwagę Marek Syrnyk, historyk 
i pedagog, działacz Związku Ukraińców w Polsce. Zob.: M. Syrnyk, Polityka oświatowa wobec mi-
grantów – dzieci i uczniowie z Ukrainy w polskiej szkole, „Acta Politica Polonica” 2017 nr 2, s. 53-72.

Stan badań nad „pomajdańskimi” imigrantami z Ukrainy w Polsce. Wprowadzenie

13



Do tematów niezbyt często podejmowanych przez badaczy należy m.in. udział 
ukraińskich imigrantów w życiu kulturalnym31 oraz powstawanie i działalność no-
wych organizacji zakładanych przez przybyszów z Ukrainy (jednym z nich jest np. 
Stowarzyszenie Studentów Ukraińskich w Polsce). Nieliczni autorzy przyglądają się 
relacjom imigrantów z Ukrainy z mniejszością ukraińską w Polsce. Przyjazdy roda-
ków zza Buga stanowią wyzwanie dla organizacji tej mniejszości, która zmuszona 
jest przeorientować swoją działalność w kierunku wsparcia przybyszów32. 

Dość rzadko poruszanym aspektem obecności ukraińskich obywateli w naszym 
kraju jest również kwestia ich życia religijnego. Ci z nich, którzy praktykują, korzystają 
najczęściej z duszpasterstwa w parafiach prawosławnych albo greckokatolickich33. Nie-
wielka ich część należy do Kościoła rzymskokatolickiego – najczęściej (choć nie za-
wsze) są to osoby o polskich korzeniach. Wśród przybyszów z Ukrainy zdarzają się 
także członkowie licznych nad Dnieprem kościołów z tradycji protestanckiej, a wśród 
nich wywodzących się z nurtu tzw. Drugiej Reformacji (np. metodyści, baptyści, ad-
wentyści i zielonoświątkowcy) oraz z kościołów ewangelikalnych (tzw. wolnych ko-
ściołów). Napływ obywateli ukraińskich nad Wisłę przyczynia się do liczebnego 
wzrostu dotychczas istniejących parafii i zborów, a także do powstawania nowych 
ośrodków duszpasterskich34. Warto dodać, iż w kontekście religijnym kwestią wartą 
naukowej refleksji są spory o „rząd dusz”, tj. rywalizacja o wiernych pochodzących 
z Ukrainy pomiędzy cerkwiami greckokatolicką i prawosławną. 

 
*  

Wyrazem zainteresowania zjawiskiem imigracji ukraińskich obywateli do Polski 
jest również prezentowany Czytelnikowi niniejszy tom. Stanowi on trzecią już część 
serii zapoczątkowanej w 2017 roku w Wydawnictwie Akademii Wojsk Lądowych35. 
Jej zasadniczym celem jest ukazanie wyzwań, szans i zagrożeń dla bezpieczeństwa, 

31 Na tym większe uznanie zasługuje M.J. Pietrusińska, A. Jawor, U. Markowska-Manista, Konkultura. 
Wymiary uczestnictwa w kulturze młodych imigrantów z Ukrainy w Polsce, Warszawa 2020.

32 A. Dąbrowska, Mniejszość ukraińska w Polsce w procesie integracji imigrantów z Ukrainy. Perspek-
tywy wsparcia na przykładzie wyników warsztatu badawczego, [w:] A. Adamczyk, A. Sakson, C. Tro-
siak (red.), Europejskie i polskie doświadczenia…, op. cit., s. 97-103.

33 Nt. posługi duszpasterskiej Kościoła greckokatolickiego wobec imigrantów z Ukrainy zob.: A. Trocha-
nowski, Duszpasterstwo greckokatolickie Eparchii wrocławsko-gdańskiej wobec ukraińskiej emigracji 
w Polsce, [w:] A. Adamczyk, A. Sakson, C. Trosiak (red.), Migranci i mniejszości…, op. cit., s. 139-148; 
A. Dąbrowska, „Pobratymcy z Ukrainy”. Kościół Greckokatolicki w Polsce wobec ukraińskiej imigracji 
w latach 2013-2016, [w:] A. Adamczyk, A. Sakson, C. Trosiak (red.), Migranci i mniejszości…, op. cit., 
s. 149-155.

34 Ł. Kobeszko, Ukraińcy w Polsce. Jak wygląda ich życie duchowe? (artykuł z 5.07.2017), https://pl.ale-
teia.org/2017/07/05/ukraincy-w-polsce-2017-kosciol, [dostęp: 12.02.2020].

35 Zob.: M. Lubicz Miszewski (red.), Emigracja obywateli Ukrainy do Polski po 2013 roku i jej wpływ 
na bezpieczeństwo, Wrocław 2017; M. Lubicz Miszewski (red.), Imigranci z Ukrainy w Polsce. Po-
trzeby i oczekiwania, reakcje społeczne, wzywania dla bezpieczeństwa, Wrocław 2018.
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wynikających z masowego napływu mieszkańców Ukrainy do naszego kraju, jaki 
zaczął się nasilać na skutek przemian zapoczątkowanych rewolucją godności z prze-
łomu 2013 i 2014 roku. Na publikację składa się łącznie 12 rozdziałów, nie licząc 
wprowadzania opracowanego przez redaktora serii. 

Wnikliwą analizę prawnych i instytucjonalnych uwarunkowań procesów migra-
cyjnych obywateli Ukrainy do Polski na tle zmian infrastrukturalnych wspólnej gra-
nicy państwowej przeprowadza Ryszard Suduł. Przybliża w niej to, jak kształtowały 
się procesy migracyjne obywateli Ukrainy do Polski w latach 1991-2019, jak zmieniły 
się w tym okresie uwarunkowania formalno-prawne w zakresie przekraczania granicy 
i jej infrastruktura. Kompetencje Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców opisuje 
Małgorzata Niedźwiedź. Przybliża działania podejmowane przez ten urząd i pod-
ległe mu wojewódzkie Wydziały Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w odnie-
sieniu do przybyszów z Ukrainy. 

Społeczno-gospodarcze oraz geograficzne i polityczne przyczyny ukraińskiej imi-
gracji do Polski opisuje Jakub Bińkowski. Przybliża także korzyści wynikające z tego 
zjawiska dla polskiej gospodarki i demografii. Postuluje także wprowadzenie kon-
kretnych zmian w regulacjach prawnych, które mogłyby się przyczynić do osiedlania 
się ukraińskich imigrantów w naszym kraju. Przybliżenia socjodemograficznych cech 
ukraińskich imigrantów w kontekście bezpieczeństwa państwa podjął się Paweł 
Olbrycht. W przeprowadzonej analizie wykorzystał krajowe i międzynarodowe akty 
prawne poświęcone problematyce cudzoziemców oraz dane statystyczne Urzędu do 
Spraw Cudzoziemców. 

Na rolę wsparcia społecznego w procesie integracji imigrantów zwraca uwagę 
Krzysztof Jurek. Na podstawie pilotażowych badań przeprowadzonych wśród ukra-
ińskich imigrantów metodą sondażu diagnostycznego wykazuje on, jakie jest ich za-
potrzebowanie na wsparcie społeczne oraz jaki jest jego faktyczny poziom. Analizy 
wideoblogów, których tematyką są doświadczenia migracyjne obywateli Ukrainy 
w Polsce, podejmuje się Wojciech Bednarek. Przedstawia on główne treści będące 
przedmiotem nagrań, a zwłaszcza kształtowanego w nich obrazu Polski oraz doświad-
czeń ukraińskich imigrantów związanych z realiami funkcjonowania w naszym kraju. 

Kolejne trzy teksty dotyczą zagadnień związanych z edukacją najmłodszych po-
koleń ukraińskich imigrantów. Ewa Pogorzała podejmuje kwestię finansowania oraz 
uwarunkowań prawnych i wyzwań praktycznych związanych z organizowaniem nau-
czania języka ukraińskiego dla dzieci migrantów w polskim systemie oświaty. Opi-
suje wybrane przykłady działań służących podtrzymywaniu znajomości języka oj-
czystego, realizowane zarówno w ramach edukacji formalnej, jak i pozaformalnej. 
Problematykę funkcjonowania ukraińskich dzieci w polskich szkołach porusza Yuliya 
Lesyk-Szkutnik. Autorka przybliża problemy adaptacyjne, z jakimi się spotykają. 
Przedstawia także działania podejmowane w Zespole Szkół w Dusznikach-Zdroju na 
rzecz adaptacji uczniów pochodzących z Ukrainy. Z kolei Dominika Izdebska-Dłu-
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gosz przygląda się trudnościom, z jakimi borykają się ukraińscy studenci w Polsce 
podczas nauki języka polskiego. Na przykładach najczęściej popełnianych przez nich 
błędów językowych wykazuje najistotniejsze korzyści i trudności w tym procesie, 
wynikające z podobieństwa obu języków (polskiego i ukraińskiego). 

Aktualną sytuację wyznaniową na Ukrainie, a zwłaszcza konsekwencje przyzna-
nia przez Patriarchat Konstantynopolitański autokefalii Ukraińskiej Cerkwi Prawo-
sławnej (powstałej w wyniku połączenia dwóch uznawanych wcześniej za niekano-
niczne cerkwi ukraińskich), opisuje Agnieszka Sawicz. Przybliża także działania 
Cerkwi prawosławnej i Cerkwi greckokatolickiej w Polsce podejmowane na rzecz 
imigrantów Ukrainy. 

Anna Ryba koncentruje się na problemie wzrostu liczby wykroczeń związanych 
m.in. z migracją obywateli ukraińskich do Polski i ich wpływu na bezpieczeństwo 
wewnętrzne naszego kraju. Ostatni z Autorów – Grzegorz Tokarz – podejmuje kwes-
tię zagrożeń epidemiologicznych, jakie wiążą się z napływem przybyszów zza Buga. 
Opisuje przypadki wystąpienia na Ukrainie i w Polsce zachorowań na gruźlicę i odrę, 
odwołując się przy tym do opinii środowisk medycznych i epidemiologów. 

Zagadnienia poruszone w zawartych w niniejszym tomie tekstach to oczywiście tylko 
część szerokiego zakresu zjawisk związanych z migracją obywateli ukraińskich do Pol-
ski. Redaktor tomu wyraża wdzięczność Recenzentom za ich merytoryczne wskazówki 
i sugestie, które przyczyniły się do podniesienia jakości jego finalnej wersji. Podzięko-
wanie należy się także wszystkim Autorom za ich wkład w powstanie publikacji, jak 
i cierpliwe przyjmowanie kolejnych uwag dotyczących nadesłanych tekstów. Równo-
cześnie redaktor żywi nadzieję na kontynuację nawiązanej z nimi współpracy, jak i na 
pozyskanie nowych badaczy. Dałoby to szansę na wspólne zaprezentowanie wyników 
dalszych, bardziej pogłębionych badań dotyczących ukraińskiej imigracji w Polsce. 

 
*  

Prezentowaną Czytelnikowi publikację przekazano Recenezntom 29 lutego 2020 
roku, recenzje zostały zredagowane w marcu tegoż roku, zaś 28 kwietnia trafiła ona 
do druku w Wydawnictwie Akademii Wojsk Lądowych. Tak szczegółowe wskazanie 
powyższych terminów wynika z chęci odnotowania faktu, iż końcowy etap prac nad 
tym tomem zbiegł się zatem w czasie z wybuchem epidemii koronawirusa (COVID-
19). Już jej pierwsze tygodnie wyraźnie pokazują, iż znacząco wpływa (i z pewnością 
wpłynie) ona m.in. na położenie ukraińskich imigrantów w Polsce. 

Według danych podanych przez Ambasadę Ukrainy w Polsce tylko w ciągu 11 
dni, tj. od 17 do 27 marca 2020 roku z naszego kraju wyjechało tymczasowo 100 
tys. Ukraińców36. 10 dni później, tj. 7 kwietnia ich liczba przekroczyła już 143 

36 Co stanie się z pracownikami z Ukrainy w Polsce? Pierwsze prognozy i scenariusze (artykuł z 2.04. 
2020), https://www.wiadomoscihandlowe.pl/artykuly/co-stanie-sie-z-pracownikami-z-ukrainy-w-pol-
sce-pi,62491/1, [dostęp: 15.04.2020].
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tys.37 Z badań zrealizowanych w dniach od 23 do 25 marca 2020 roku wśród obywa-
teli ukraińskich przebywających w Polsce przez agencję badawczą IRCenter wynika, 
że 30% respondentów straciło pracę lub musiało ją ograniczyć, 37% ma „inne pro-
blemy” związane z pracą, 7% musi opuścić Polskę, zaś 3% straciło mieszkanie. Rów-
nocześnie jednak – mimo wprowadzanych ograniczeń – aż 83% ankietowanych de-
klarowało chęć pozostania w Polsce38. Mimo przedstawianych w mediach prognoz 
i scenariuszy trudno dziś (tj. 27 kwietnia 2020 roku) jednoznacznie stwierdzić, jak 
rozwój epidemii przełoży się na skalę ukraińskiej imigracji nad Wisłą. Można przy-
puszczać, iż po ustaniu epidemii koronawirusa nie wszyscy ukraińscy imigranci po-
wrócą do Polski m.in. ze względu na coraz bardziej odczuwalny brak rąk do pracy 
na Ukrainie. Nie ulega wątpliwości, iż każdy kryzys zawsze wywołuje zmiany. Ana-
liza ich kierunku i skutków, jakie przyniosą dla pracowników z Ukrainy w Polsce 
otwiera pole do dalszych badań.

37 M. Trojan, Z Polski z powodu epidemii COVID-19 wyjechało już ponad 143 tys. ukraińskich migran-
tów zarobkowych (artykuł z 10.04.2020), https://kresy.pl/wydarzenia/z-polski-z-powodu-epidemii-
covid-19-wyjechalo-juz-ponad-143-tys-ukrainskich-migrantow-zarobkowych, [dostęp: 27.04.2020].

38 M. Kot, Wyniki badania „Ukraińcy w Polsce w czasie epidemii koronawirusa”, https://ircenter.com/ 
wyniki-badania-ukraincy-w-polsce-w-czasie-epidemii-koronawirusa/#accept, [dostęp: 27.04.2020].
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