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Synteza
Niniejszy raport prezentuje wybrane wyniki najnowszej rundy badań ankietowych emigrantów z Polski w Wielkiej Brytanii, Niemczech, Holandii i Norwegii zrealizowanych
w listopadzie i grudniu 2018 roku. Badania te są regularnym źródłem informacji na temat
zmian sytuacji emigrantów z Polski na zagranicznych rynkach pracy, powiązaniach z krajem
oraz o przesyłanych do Polski transferach pieniężnych. W 2018 roku po raz pierwszy badanie
zostało przeprowadzone w Norwegii, co wynikało ze wzrastającego znaczenia tego kraju jako
miejsca docelowego emigracji oraz ze względu na jego specyfikę. Z kolei w Wielkiej Brytanii
ponownie zadano dodatkowe pytania dotyczące reakcji polskich emigrantów na proces wyjścia tego kraju z Unii Europejskiej (brexit). W niniejszej edycji raport podejmuje między innymi
następujące pytania badawcze:
1)
Jaki wpływ na migracje ma rekordowo niskie bezrobocie w Polsce?
2)
Co wpływa na plany migracyjne i przekazy pieniężne od emigrantów?
3)
Jaka jest specyfika polskiej emigracji w Norwegii?
4)
Czy brexit zmienił plany emigrantów i ich sytuację w Wielkiej Brytanii?
Wyniki badań wskazują, że rekordowo niskie bezrobocie w Polsce ograniczyło wyjazdy nowych emigrantów do głównych krajów emigracji z przeszłości takich jak Wielka Brytania
i Niemcy, choć pojawiły się nowe, niszowe kierunki takie jak Norwegia. Wciąż najważniejszą
motywacją wyjazdów i pozostawania na emigracji są wynagrodzenia netto, których mediany
(środkowe wynagrodzenia) za granicą są nominalnie około dwukrotnie wyższe niż w Polsce,
a dominanty (najczęstsze wynagrodzenia) są 2,0-3,6 razy wyższe niż w Polsce. Tym niemniej
ok. 15% migrantów jest zdecydowana wracać do Polski w przyszłości niezależnie od poziomu
wynagrodzeń. Dobra sytuacja gospodarcza w Polsce wpłynęła również na istotne ograniczenie odsetka emigrantów planujących pozostanie na emigracji na stałe na rzecz powrotu do
Polski w dalszej przyszłości (za minimum 3 lata). Wraz z długością przebywania na emigracji
zmniejsza się skłonność do przekazywania środków pieniężnych do Polski, choć specyfika ta
jest zróżnicowana pomiędzy krajami. Obserwowana ostatnio zwiększona emigracja do Norwegii to głównie osoby w wieku najwyższej aktywności zawodowej, ze średnim wykształceniem, które stosunkowo często przekazują pieniądze do Polski i dość rzadko wykorzystują
świadczenia społeczne. Emigranci z Polski w Wielkiej Brytanii są natomiast przeciętnie najlepiej wykształceni w porównaniu z innymi krajami objętymi ankietą. Ponadto, jedynie 10%
ankietowanych w Wielkiej Brytanii deklarowało skrócenie planowanego pobytu na emigracji
z powodu konsekwencji referendum dotyczącego brexitu. Zdecydowana większość emigrantów (85%) spełnia warunki pozostania w Wielkiej Brytanii po brexicie po relatywnie prostej
procedurze administracyjnej.
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Wprowadzenie
Badanie ankietowe emigrantów z Polski, któremu poświęcony jest niniejszy raport, zostało
zrealizowane w okresie listopad-grudzień 2018 roku i było kolejnym z serii badań emigrantów
przeprowadzanych co 2 lata na zlecenie Departamentu Statystyki NBP1. Badanie zostało przeprowadzone w czterech krajach: w Wielkiej Brytanii, w Niemczech, w Holandii oraz po raz
pierwszy w Norwegii. Norwegia, która w ostatnich latach dołączyła do listy najbardziej popularnych kierunków wyjazdów zarobkowych zastąpiła w badaniu Irlandię, której znaczenie
w ostatnich latach systematycznie spadało, a wyniki poprzednich tur badań wykazywały na
ustabilizowanie procesów migracyjnych wśród pracujących tam Polaków.
Raport omawia kolejno podstawowe cechy społeczno-demograficzne migrantów, ich sytuację
zawodową i finansową na zagranicznym rynku pracy, zachowania związane z transferowaniem środków do kraju oraz plany odnośnie dalszego trwania migracji i potencjalnych perspektyw powrotu do Polski. W opracowaniu znalazły się też dwa tematy specjalne. Pierwszy
z nich dotyczy tego jak jesienią 2018 r. emigranci w Wielkiej Brytanii postrzegali potencjalny
wpływ planowanego brexit’u na swoją sytuację w tym kraju. Drugi z nich dotyczy wyników
uzyskanych w organizowanym po raz pierwszy badaniu w Norwegii. Co do zasady metodologia badania i kwestionariusz wykorzystany w tym kraju były tożsame z zastosowanymi w
pozostałych krajach, jednak ze względu na pionierski charakter badania podstawowe wyniki
zostały zaprezentowane w osobnym podrozdziale, co pozwoliło w bardziej przejrzysty sposób ukazać szczegółową strukturę polskich emigrantów w tym kraju.
Ponadto część zaprezentowanych analiz została przeprowadzona osobno dla ogółu migrantów przebywających w danym kraju i osobno dla migrantów z najkrótszym stażem tj. takich,
którzy przyjechali do danego kraju pomiędzy poprzednią a obecną turą badania. Jako datę
graniczną przyjęto koniec 2016 r. tak więc za każdym razem kiedy w treści raportu będzie
mowa o nowych migrantach, będzie chodziło o osoby, które przyjechały tam pomiędzy początkiem 2017 r. a momentem badania. Określenie doświadczeni migranci odnosi się natomiast do osób, które przyjechały do danego kraju przed końcem 2016 r.

1

Więcej na temat badań ankietowych emigrantów NBP można znaleźć na stronie: https://www.nbp.pl/home.aspx?f=/publikacje/migracyjne/migracyjne.html
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1. Aktualna charakterystyka społecznodemograficzna emigracji z Polski
• Dobra sytuacja na polskim rynku pracy wpłynęła na zmniejszanie się dynamiki wyjazdów Polaków do pracy za granicę. Nadal jednak osoby, które decydują się na emigrację
robią to głownie z powodu niezadowolenia z poziomu wynagrodzeń w Polsce.
• Badane kraje są zróżnicowane pod względem specyfiki emigrantów z Polski. Wielką
Brytanię relatywnie częściej w stosunku do ogółu emigrantów wybierają osoby lepiej
wykształcone, pochodzące ze średnich i największych miast Polski. Migracja w Niemczech jest z kolei najstarsza i słabiej wykształcona, częściej są to osoby z małych miast i
wsi. Do Holandii najczęściej wyjeżdżają osoby młode ze średnim wykształceniem. We
wszystkich badanych krajach nieco większy jest udział kobiet niż mężczyzn. Emigranci
w Wielkiej Brytanii i Holandii częściej przebywają tam ze współmałżonkiem lub
dziećmi niż zdarza się to w Niemczech.
• Osoby, które wyjechały z Polski na przestrzeni ostatnich dwóch lat nie różnią się znacząco pod względem cech społeczno-demograficznych i motywów wyjazdu od bardziej
doświadczonych migrantów.
• Rosnąca emigracja z Polski w Norwegii była do tej pory słabo zbadana. Większość z ok.
85 tys. emigrantów z Polski w Norwegia to osoby, które wyjechały z Polski po 2015 roku.
Polscy emigranci w Norwegii, to głównie osoby młode, ze średnim wykształceniem.
Większość z nich pracuje w przemyśle lub służbie zdrowia i przy opiece nad osobami
starszymi.

1.1 Wielkość emigracji i czynniki skłaniające do wyjazdów
Bardzo dobra sytuacja na polskim rynku pracy ograniczyła tendencję do powiększania się
liczby obywateli polskich przebywających za granicą, ale ujemne saldo migracji osób z polskim obywatelstwem wciąż było obserwowane w 2017 roku i prawdopodobnie także w 2018
roku (Tabela 1). Zauważyć należy także, że zwiększenie się ogółu liczby emigrantów z Polski
w 2017 roku (o 25 tys.) nastąpiło w całości przez emigrację do krajów europejskich, w tym w
szczególności zwiększenie liczby emigrantów w Wielkiej Brytanii (o 5 tys.), w Niemczech (o
15 tys.) oraz Holandii (o 4 tys.). Liczba emigrantów z Polski w Irlandii znacznie spadła po
kryzysie w 2008 roku i ustabilizowała się na poziomie nieco ponad 110 tys. osób natomiast w
ostatnich latach obserwowany był dynamiczny wzrost liczby emigrantów z Polski w Norwegii, choć obecnie także w tym kraju liczba emigrantów z Polski ustabilizowała się.
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Tabela 1. Liczba Polaków na emigracji w wybranych krajach
2002
786
461

2004
1000
770

2007
2270
1925

2010
2000
1685

2014
2320
2013

2015
2397
2098

2016
2515
2214

2017
2540
2241

Wielka Brytania

24

150

690

580

685

720

788

793

Niemcy

289

385

490

440

614

655

687

703

Holandia

10

23

98

92

109

112

116

120

Irlandia

2

15

200

133

113

111

112

112

Norwegia

-

-

36

50

79

84

85

85

Świat
Europa
w tym:

Źródło: Dane GUS, *przed 2006 do pobyt powyżej 2 m-cy, od 2006 roku pobyt powyżej 3 m-cy

W przebadanej w 2018 r. populacji udział nowych migrantów tj. takich, którzy przybyli do
danego kraju pomiędzy poprzednią a obecną turą badania (tj. od początku 2017 r. do momentu
badania) w przypadku Niemiec i Wielkiej Brytanii wyniósł około 15,0%. Natomiast w przypadku Holandii był zdecydowanie wyższy i wyniósł 26,0% czyli jedną czwartą badanej populacji. Wynik ten nie jest jednak zaskakujący. Już w poprzednich turach badania dało się zauważyć różnice w modelu migracji do Holandii i do innych badanych krajów. Migracja do Holandii przede wszystkim nie nabrała jeszcze cech migracji osiadłej. Wyjazdy do tego kraju są
krótsze i częściej mają charakter wyjazdów do prac sezonowych. Tak więc mimo niższego niż
w przypadku Niemiec i Wielkiej Brytanii wzrostu stanu liczby przebywających tam osób,
w przypadku Holandii mamy do czynienia z większymi przepływami migrantów. Dla porównania udział nowych migrantów w Wielkiej Brytanii i w Niemczech na poziomie 15,0%
odzwierciedla raczej rosnącą liczbę osób przebywających w tych krajach przez dłuższy okres
czasu.
W przypadku zarówno nowych, jak i doświadczonych migrantów (tych, którzy przybyli do
danego kraju do końca 2016 r.) najważniejszym motywem wyjazdu były czynniki ekonomiczne takie jak brak pracy, poziom wynagrodzeń, czy inne powody związane z niezadowoleniem z pracy w Polsce (Wykres 1). Łącznie powody te odpowiadały za 68,0% do 78,0% wyjazdów z Polski wśród doświadczonych migrantów. W przypadku nowych migrantów motywy związane z pracą zyskały nawet na znaczeniu i były wskazywane przez 73,0% do 85,0%
badanych. Najczęściej respondenci wśród tych motywów wskazywali na zbyt niski poziom
wynagrodzeń w Polsce. Odpowiedzi takiej udzieliła prawie połowa badanych. Dodatkowo
motyw ten zyskał najbardziej na znaczeniu, jeśli porówna się odpowiedzi nowych i doświadczonych migrantów. Porównując dalej motywacje nowych i doświadczonych migrantów da
się także zauważyć, że nowi migranci w Niemczech i Wielkiej Brytanii znacznie częściej, niż

7

ich koledzy z dłuższym stażem migracyjnym, wskazywali na brak pracy w Polsce jako główny
powód wyjazdu. Osób takich wśród nowych migrantów było aż 26,3% w przypadku Niemiec
(wobec 22,8% wśród doświadczonych migrantów) i 18,9% w przypadku Wielkiej Brytanii (wobec 15,6% wśród migrantów z dłuższym stażem). Biorąc jednak pod uwagę aktualną sytuację
na polskim rynku pracy i rekordowo niski poziom bezrobocia, można przypuszczać, że chodzi
raczej o brak pracy zgodnej z kwalifikacjami i niespełniającej oczekiwań osób, które zdecydowały się na wyjazd niż brak możliwości podjęcia jakiejkolwiek pracy. Pozaekonomiczne czynniki takie jak przyjazd do rodziny lub znajomych czy chęć nauki języka straciły łącznie na
znaczeniu w przypadku wszystkich trzech krajów. Co więcej, chęć nauki języka miała jakiekolwiek znaczenie jedynie w przypadku wyjeżdżających do Wielkiej Brytanii. Wśród osób,
które wyjechały do tego kraju na przestrzeni ostatnich dwóch lat 7,5% kierowało się taką właśnie motywacją, a wśród osób, które wyjechały wcześniej odpowiedź taką zgłosiło 5,8% badanych. W przypadku pozostałych państw odpowiedzi takiej udzieliły pojedyncze osoby.
W przypadku Wielkiej Brytanii nie widać dodatkowo by motyw uzyskania dokumentów
uprawniających do pobytu w tym kraju po wystąpieniu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej
odegrał w ostatnim czasie jakiekolwiek znaczenie. Gdyby tak było, widoczny byłby duży
wzrost w kategorii „inne”, tymczasem wśród nowych migrantów odpowiedzi takiej udzieliło
nawet mniej osób niż w grupie doświadczonych migrantów.

Wykres 1. Struktura migracji według powodów wyjazdu z Polski w podziale na doświadczonych i niedoświadczonych migrantów
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1.2 Podstawowe charakterystyki demograficzne migrantów
Jeśli chodzi o podstawowe charakterystyki demograficzne opisujące polskich emigrantów to
w każdym z badanych krajów nieznacznie dominują kobiety (Wykres 2). Dotyczy to zarówno
ogółu badanej populacji jak i wyodrębnionej podgrupy nowych emigrantów. W przypadku
Holandii natomiast, udział kobiet wśród nowych emigrantów był rekordowo wysoki i wyniósł 61,3% podczas gdy dla ogółu populacji w tym kraju wyniósł on 51,1%.

Wykres 2. Struktura migrantów według płci (lewy wykres) i grup wiekowych (prawy wykres – ogółem i dla nowych migrantów

Struktura wieku polskich migrantów jest dość zróżnicowana pomiędzy krajami (Wykres 2).
Zdecydowanie najwięcej osób młodych z przedziału wiekowego 18-24 lata jest w Holandii –
(26,6%). Podobnie w wieku 25-34 lata relatywnie częściej wyjeżdżają oni do tego kraju (37,7%).
Łącznie osoby, które nie ukończyły 35 lat stanowią w tym kraju 64,3% populacji. Dla porównania w Wielkiej Brytanii osoby przed 35 rokiem życia stanowią już tylko połowę populacji a
w Niemczech jedynie 38,6%. Rekordowo wysoki jest natomiast w przypadku tego kraju udział
osób w wieku 45 lat i starszych, który wynosi 34,8%. Warto zaznaczyć, że wyższy przeciętny
wiek emigrantów w Niemczech jest zjawiskiem charakterystycznym dla tego kraju i był obserwowany już we wcześniejszych rundach badania. W przypadku Wielkiej Brytanii, gdzie
migracja w porównaniu z innymi krajami ma najbardziej osiadły charakter, obserwujemy na
przestrzeni ostatnich lat naturalny proces przechodzenia migrantów do kolejnych grup
wieku.
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Nowi migranci we wszystkich badanych krajach są przeciętnie młodsi od ogółu emigrantów,
choć wśród wyjeżdżających do Niemiec znacznie więcej niż w przypadku innych państw jest
osób po 45 roku życia - 34,5%, a wśród osób wyjeżdżających do Holandii najwięcej jest osób z
najmłodszych przedziałów wiekowych - 80,6% (34 lata i mniej). Struktura wiekowa osób wyjeżdżających do Wielkiej Brytanii jest najbardziej zrównoważona z lekką przewagą osób młodych.
Analizując wykształcenie migrantów za najlepiej wykształcone można uznać osoby mieszkające w Wielkiej Brytanii (Wykres 3). Jedna trzecia z nich posiada wykształcenie wyższe, podczas gdy w przypadku Holandii odsetek ten wynosi 22,9% a w Niemczech nie przekracza
20,0%. Odsetek osób z wykształceniem średnim (ogólnokształcącym lub zawodowym) jest
zbliżony we wszystkich krajach i wynosi nieco ponad 50,0%, przy czym w Wielkiej Brytanii
więcej jest osób z wykształceniem średnim ogólnokształcącym a w pozostałych krajach z wykształceniem średnim zawodowym.
Wykres 3. Struktura migrantów według wykształcenia
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Osoby z wykształceniem zawodowym najczęściej wybierają Niemcy jako kierunek migracji.
Ich udział w całości populacji migrantów w tym kraju wyniósł 26,9%. Drugi w kolejności
wynik uzyskano dla Holandii - 20,3%. W Wielkiej Brytanii Polacy z wykształceniem zawodowym stanowili jedynie 12,4% badanej populacji. Osoby z wykształceniem podstawowym stanowią znikomy odsetek w każdym badanym kraju.
Nowi migranci, jeśli chodzi o poziom wykształcenia, nie odbiegają znacząco od ogółu populacji w poszczególnych krajach. Wyraźną różnicą jest jednak nieco wyższy udział osób z wykształceniem średnim zawodowym i zawodowym wśród nowych migrantów w Wielkiej Brytanii a nieco niższy udział osób z wyższym wykształceniem. W przypadku Holandii jest natomiast odwrotnie: nowi emigranci są znacznie lepiej wykształceni (osoby z wykształceniem
wyższym i średnim) niż ogół polskich emigrantów w Holandii.
Największa koncentracja imigrantów dotycząca typu kwalifikacji posiadanych przez emigrantów obserwowana jest w przypadku osób z wykształceniem zawodowym związanym ze
świadczeniem usług lub sprzedażą (zawody takie jak: hydraulik, fryzjer, kucharz, krawcowa).
Osoby z tym profilem wykształcenia stanowiły od 8,0% badanych w Wielkiej Brytanii do
26,0% w Holandii. Na drugim miejscu znalazły się zawody związane z pracą w przemyśle
(obróbka surowców, budowa i naprawa budynków, dróg, mostów), które stanowiły od 8,0%
w Wielkiej Brytanii do 10,0% w Niemczech. Osoby z wykształceniem wyższym mają natomiast bardzo zróżnicowany profil wykształcenia. Najwięcej - od 4,0% do 11,0% zarejestrowano osób, które ukończyły nauki społeczne (np. socjologia, psychologia, ekonomia, zarządzanie, polityka społeczna). Około 5,0% osób w każdym kraju deklarowało wykształcenie medyczne (rozumiane szeroko jako medycyna, pielęgniarstwo, weterynaria, kosmetologia, dietetyka). Udział osób z wykształceniem informatycznym jedynie w przypadku Wielkie Brytanii
osiągnął 4,0%, w przypadku pozostałych państw był na poziomie 1,0%. Dużą grupę wśród
badanych stanowiły także osoby bez przypisanego zawodu tj. osoby z wykształceniem średnim ogólnym.
Innym istotnym elementem opisującym profil migrantów w poszczególnych krajach jest ich
sytuacja rodzinna a w szczególności miejsce przebywania osób, z którym migranta łączą najsilniejsze relacje. (Wykres 4). Zmienna ta jest ważna z dwóch powodów. Po pierwsze, pokazuje na stopień związania migrantów z Polską i z nowym krajem, po drugie, jest ważna w kontekście motywacji do transferowania przez migrantów środków do Polski. Według teorii dotyczących remittances migranci, których członkowie rodzin zostali w kraju pochodzenia wykazują dużo większą skłonność do przekazywania części swoich dochodów do kraju. W przypadku polskich migrantów przebywających w trzech badanych krajach od 25,0% do 32,0%
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badanych zadeklarowało posiadanie współmałżonka, a 27,0% do 38,0% jest w związku partnerskim. Ankietowani w Wielkiej Brytanii i w Holandii częściej przebywali w kraju emigracji
ze swoim współmałżonkiem (15,0% do 20,0%) lub partnerem (16,0% do 23,0%), rzadziej w
przypadku tych państw współmałżonek czy partner pozostawali w Polsce. Odwrotnie wygląda sytuacja w przypadku osób badanych w Niemczech. Tutaj częściej respondenci przebywali w kraju emigracji sami a ich małżonkowie (27,2%) czy partnerzy (15,1%) pozostawali w
Polsce. Należy pamiętać, że migracja do Niemiec charakteryzuje się znacznie wyższą średnią
wieku co może wyjaśniać mniejszą mobilność pozostałych osób tworzących gospodarstwo
domowe. Innym wytłumaczeniem jest utrwalony charakter migracji do Niemiec wynikający
z bliskości geograficznej. Duża cześć migrantów pracuje w Niemczech w tygodniu i regularnie
wraca do rodzinnych domów w Polsce na weekendy.
Wykres 4. Struktura migrantów według sytuacji rodzinnej i miejsca przebywania najważniejszych członków rodziny

Ostatnią z analizowanych charakterystyk polskich migrantów jest wielkość miejscowości,
w której mieszkali przed wyjazdem za granicę (Wykres 5). Uzyskane wyniki wskazują na występowanie pewnych zależności i preferencji jeśli chodzi o kierunki wyjazdów. W przypadku
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Niemiec największą grupę stanowią osoby pochodzące ze wsi (30,2%) i z małych miast do
100 tysięcy mieszkańców (36,7%) podczas gdy w pozostałych krajach ich udział jest zdecydowanie niższy. Dotyczy to zwłaszcza osób, które przed wyjazdem mieszkały na wsi. Ich udział
w Wielkiej Brytanii stanowi 14,4% a w Holandii 21,4%. W Wielkiej Brytanii z kolei najwyższy,
na tle pozostałych państw, jest udział osób które wyjechały z jednego z pięciu największych
polskich miast. Stanowią oni prawie jedną czwartą mieszkających tam migrantów. Wśród
osób przebywających w Holandii największy udział stanowią natomiast osoby ze średnich
(36,6%) i małych miast (27,6%).
Jeśli chodzi o nowych migrantów nie zaobserwowano istotnych odchyleń od opisanych wyżej
tendencji. Osoby, pochodzące z największych miast, które w przeciągu ostatnich dwóch lat
wyjechały z Polski najchętniej wybierały Wielką Brytanię jako kierunek wyjazdu, a osoby
z małych miejscowości i wsi postawiły na wyjazdy do Niemiec.
Wykres 5. Struktura migrantów według wielkości miejscowości, w której mieszkali
w Polsce przed wyjazdem za granicę.
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1.3 Pogłębiona charakterystyka emigrantów w Norwegii
W niniejszym podrozdziale zaprezentowane są wyniki badań ankietowych wykonanych na
719-osobowej próbie dorosłych Polaków mieszkających w Norwegii. Wybór Norwegii jako
kraju analiz podyktowany był utrzymującą się tendencją wzrostową liczby wyjazdów do tego
kraju z Polski oraz potencjalną odmiennością cech migrantów wpływającą na sytuację finansową i zachowania dotyczące przekazywania części zarobków do Polski, co jest ważne
z punktu widzenia analiz NBP. Według szacunków2 GUS za 2017 rok, liczba Polaków przebywających w Norwegii wynosiła 85 tys. a na przestrzeni lat 2010 –2017 wzrosła o 70%. Dla porównania, w Irlandii liczba ta spadła z 133 tys. do 112 tys.
Norwegia jako członek Europejskiego Obszaru Gospodarczego zaakceptowała swobodny przepływ ludzi, usług oraz kapitału w obrębie Unii Europejskiej. Po 2004 roku Norwegia utrzymała jednak wymóg pozwolenia na pracę dla Polaków, dopuszczając jednocześnie
imigrację pracowników wybranych branż i sektorów. Zgodnie z obowiązującym od 1 stycznia
2010 roku prawem imigracyjnym, Polacy nie musieli już ubiegać się o pozwolenie na pobyt
lub pracę.
Bliskość geograficzna, duży popyt na pracę osób o specyficznych kwalifikacjach (lekarze, spawacze, pracownicy platform wiertniczych) oraz znacząco wyższe zarobki w porównaniu z Polską, stały się zachętą do podejmowania pracy w Norwegii przez Polaków. Wyniki
badań ankietowych z 2018 roku pokazały, że struktura płci emigrantów z Polski w Norwegii
nie różni się znacząco od emigrantów ogółem (Tabela 2) i proporcje kobiet i mężczyzn są dość
zrównoważone. Z drugiej strony można zauważyć, że do Norwegii emigrują osoby relatywnie
starsze niż przeciętna dla emigrantów ogółem – w wieku największej aktywności zawodowej
(35-44 lata). O ile udział osób z wyższym wykształceniem w Norwegii jest zbliżony do ogółu
emigrantów, to na uwagę zasługuje fakt relatywnie częstszego wykształcenia zawodowego
(średniego i podstawowego). Proporcje te można tłumaczyć jak już wspomniano popytem na
norweskim rynku pracy na osoby o specyficznych kwalifikacjach do pracy w zawodach niekoniecznie wymagających ogólnego lub wyższego wykształcenia.
Perspektywa wyższych zarobków wiąże się jednak często z rozłąką z rodziną. Wśród
Polaków mieszkających w Norwegii 44,0% przebywa w tym kraju bez rodziny (Tabela 3). Jest
to nieco więcej niż wśród emigrantów ogółem.

2

https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/migracje-zagraniczne-ludnosci/informacja-o-rozmiarach-i-kierunkach-czasowej-emigracji-z-polski-w-latach-2004-2017,2,11.html data pobrania (12.04.2019 r.)
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Tabela 2. Podstawowa charakterystyka demograficzna emigrantów w Norwegii w porównaniu
z całą próbą emigrantów (udziały sumują się do 100%)
Próba w Norwegii

Próba emigrantów ogółem

51%
49%

52%
48%

od 18 do 24 lat

7%

15%

od 25 do 34 lat

29%

32%

od 35 do 44 lat

33%

25%

od 45 do 54 lat

22%

19%

od 55 do 65 lat

9%

9%

wyższe

26%

25%

średnie ogólnokształcące

20%

25%

średnie zawodowe

30%

27%

zasadnicze zawodowe i mniej

25%

22%

Płeć
Kobieta
Mężczyzna
Wiek

Wykształcenie

Nieco wyższy niż przeciętny wiek wśród emigrantów w Norwegii powoduje, że znacznie więcej jest wśród nich osób, które są na emigracji z żoną/mężem a wyraźnie mniej niż wśród ogółu
emigrantów, które są na emigracji z partnerem. Innym powodem różnic może być charakter
wyjazdów do tego jednego z najdroższych pod względem kosztów życia krajów świata. Strategia migracyjna polegająca na wyjeździe z partnerem mniej zaangażowanym w pracę zawodową może pomagać ograniczać na przykład koszty posiłków oraz usług osobistych. Jeśli chodzi o dzieci i osoby mniej spokrewnione, to udziały dotyczące emigrantów w Norwegii były
zbliżone do obserwowanych wśród ogółu innych emigrantów.
Tabela 3. Informacje o rodzinie emigranta przebywającej za granicą (ze względu na możliwość przebywania wielu członków rodziny odpowiedzi nie sumują się do 100%)
Próba w Norwegii

Próba emigrantów ogółem

nie, nikt z najbliższej rodziny nie mieszka w Norwegii

44%

40%

mąż\żona

33%

22%

partner\partnerka

6%

12%

dorosłe dziecko\dzieci (powyżej 18 lat)

4%

3%

niepełnoletnie dziecko\dzieci

10%

8%

rodzice\teściowie

7%

5%

rodzeństwo

9%

7%
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Wzrost emigracji do Norwegii dotyczy ostatnich kilku lat. W tym czasie zmniejszył się udział
osób wybierających emigrację ze względu na brak pracy a zwiększył się udział osób emigrujących w poszukiwaniu wyższych zarobków. Ten właśnie fakt może tłumaczyć przewagę motywów wyższych zarobków wśród powodów emigracji do Norwegii (Tabela 4). Innym wytłumaczeniem jest fakt, że mediana zarobków nominalnych w Norwegii jest faktycznie większa niż w innych krajach docelowych emigracji. Stosunkowo częstym motywem przyjazdów
do Norwegii był także przyjazd do bliskich mieszkających w tym kraju, co może wiązać się
z relatywnie wyższym standardem usług publicznych w porównaniu z innymi krajami docelowymi migracji. Dane z badania ankietowego potwierdzają, że wyjazdy do Norwegii miały
miejsce głównie w latach 2015-2018. Co ciekawe, w porównaniu z ogółem emigrantów relatywnie duży odsetek pracujących w Norwegii stanowią osoby, które przyjeżdżają tam na
okres 7-12 miesięcy, natomiast relatywnie niski odsetek bierze pod uwagę pozostawanie na
emigracji w Norwegii na stałe.
Tabela 4. Podstawowe informacje o powodach migracji oraz czasie pobytu na emigracji
Próba w Norwegii

Próba emigrantów ogółem

brak pracy

17%

19%

poziom wynagrodzenia

50%

46%

niezadowolenie z pracy

10%

9%

przyjazd do bliskich

10%

3%

inne

13%

12%

1997-2003

5%

4%

2004-2009

11%

16%

2010-2014

28%

33%

2015-2017

48%

39%

2018

8%

7%

0-6 miesięcy

3%

5%

7-12 miesięcy

17%

8%

1 rok-3 lata

22%

21%

powyżej 3 lat, ale nie na stałe

37%

36%

na stałe

21%

30%

Przyczyny wyjazdu z Polski:

Rok wyjazdu z Polski:

Planowany dalszy okres pobytu:
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2. Sytuacja zawodowa i finansowa emigrantów
• Pozycja emigrantów z Polski na zagranicznych rynkach pracy stabilizuje się. Większy
niż w przyszłości odsetek emigrantów deklarował posiadanie regularnej pracy najemnej
a nie zajęć sezonowych. Zmniejsza się udział emigrantów narzekających na pracę poniżej kwalifikacji.
• Nie zmienia się istotnie struktura zawodów, w których pracują emigranci z Polski. Najczęściej pracują oni jako wykwalifikowani robotnicy.
• Utrzymują się relatywnie duże różnice pomiędzy deklarowanymi wynagrodzeniami
emigrantów i płacami w Polsce. Mediana nominalnych płac emigrantów była w badanych krajach dwukrotnie wyższa niż mediana płac w Polsce. Dominanta płac emigrantów stanowiła zależnie od kraju 2,0-3,6 krotność najczęstszego wynagrodzenia w Polsce
• Coraz mniejszy odsetek emigrantów (obecnie 20-25%) otrzymywał za granicą świadczenia społeczne. Z jednej strony odzwierciedlało to dobrą sytuację gospodarczą w Europie,
z drugiej działania rządów krajów Europy Zachodniej ukierunkowane na ograniczenie
wypłacania świadczeń migrantom.

2.1 Zatrudnienie polskich emigrantów na zagranicznych rynkach pracy
Polscy emigranci są przeciętnie bardzo aktywni zawodowo, co wynika zarówno ze struktury
ich wieku (są to zwykle osoby w wieku największej aktywności zawodowej 20-45 lat, (por.
Wykres 2) jak i z motywacji wyjazdu (cele zarobkowe). Porównanie wyników badań z lat 2016
i 2018 wskazuje jednak, że w ostatnich dwóch latach udział osób nieaktywnych zawodowo
wśród polskich emigrantów w Niemczech i Holandii nieznacznie wzrósł, natomiast obniżył
się w Wielkiej Brytanii (Wykres 6). Nie zmienił się przy tym istotnie udział osób bezrobotnych,
który w zależności od rynku pracy wynosił 5-10% ogółu migrantów, co odpowiadało stopie
bezrobocia 6-11%. W porównaniu z 2016 rokiem znacznie większy odsetek emigrantów
w Wielkiej Brytanii i Niemczech deklarował regularną pracę najemną (inną niż dorywcza lub
sezonowa), natomiast znacznie mniejszy prace dorywcze lub sezonowe. Emigranci w Holandii częściej deklarowali natomiast, że pracują sezonowo lub dorywczo, podczas gdy jeszcze
dwa lata wcześniej duża cześć z nich miała problemy z zakwalifikowaniem swojej umowy
wynikające prawdopodobnie z popularności różnych form zatrudnienia poprzez agencje
pracy tymczasowej.
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Wykres 6. Sytuacja zawodowa polskich emigrantów za granicą
(a) Badanie 2018
0%

20%

40%

dorywcza, sezonowa
przedsiębiorca
zatrudniający
inna praca
bezrobocie
nieaktywność zawodowa

Wielka Brytania

60%

9%
5%
5%
6%
5%
6%
9%
3%
4%
2%
2%
2%
14%
13%
21%
13%
10%
9%
5%
8%
8%
8%
9%
9%
Niemcy

Holandia

Badanie 2016

80%

54%
59%
53%
61%

praca najemna
samozatrudnienie

(b)

0% 20% 40% 60% 80%
25%
29%

praca najemna*

54%
samozatrudnienie

7%
4%
4%
23%
37%
32%

dorywcza, sezonowa
przedsiębiorca
zatrudniający
inna praca
bezrobocie
nieaktywność zawodowa

Norwegia

Wielka Brytania

4%
2%
1%
16%
17%
3%
10%
8%
4%
15%
3%
2%
Niemcy

Holandia

Wśród emigrantów pracujących obecnie za granicą, niezależnie od kraju największy odsetek
30-42% stanowiły osoby, zatrudnione jako wykwalifikowani robotnicy i rzemieślnicy
(Tabela 5). Relatywnie więcej osób pracowało w tego typu zawodach w Niemczech i Norwegii, relatywnie mniej w Wielkiej Brytanii i Holandii. W Wielkiej Brytanii było to związane z
relatywnie dużym odsetkiem emigrantów pracujących jako specjaliści (9%) oraz menedżerowie (13%). W przypadku Holandii natomiast relatywnie duży odsetek emigrantów z Polski
wykonywał najprostsze zajęcia takie jak praca w rolnictwie (28%). Warto zauważyć, że zarówno w Niemczech, jak i w Norwegii relatywnie duży był odsetek emigrantów z Polski zatrudnionych w zawodach związanych z opieką nad osobami starszymi lub pomocą w domu,
co również wymaga pewnego poziomu kwalifikacji lub doświadczenia.
Z punktu widzenia unikania deprecjacji kapitału ludzkiego emigrantów (brain waste) ważną
informacją jest odsetek emigrantów, którzy oceniają, że pracują poniżej swoich kwalifikacji. W
głównych europejskich krajach docelowych emigracji z Polski ( Wielka Brytania, Niemcy, Ho-
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landia) odsetek ten regularnie się obniża (Wykres 7). Jeszcze cztery lata wcześniej pracę poniżej kwalifikacji deklarowało 40-50% respondentów, w ostatnim badaniu z 2018 roku było to
już 28-36%.

Tabela 5. Struktura podstawowych typów zawodów emigrantów w 2018 roku
Wielka Brytania

Niemcy

Holandia

Norwegia

menedżer

13%

3%

4%

1%

samozatrudnienie, własny biznes

9%

6%

7%

7%

specjalista

11%

8%

5%

9%

robotnik \ rzemieślnik

30%

42%

30%

40%

prace proste

25%

20%

28%

20%

pomoc domowa, opieka

4%

11%

2%

8%

inne

9%

9%

24%

14%

Wykres 7. Struktura odpowiedzi na pytanie, czy wykonywana na emigracji praca jest
poniżej kwalifikacji
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

40%

26% 31%

51% 54%

58%

41%

53%

66%

49% 44%

37%
28%

36%

2014 2016 2018

2014 2016 2018

34% 31%
2014 2016 2018

41% 44% 48%

Wielka Brytania
Tak lub raczej tak

Niemcy
Nie mam zdania

Holandia

24%
2018
Norwegia

Nie lub raczej nie

Zmiany odsetka osób zatrudnionych poniżej swoich kwalifikacji mogą wynikać zarówno z
dostosowań w popycie na pracę - emigranci z Polski są coraz częściej zatrudniani na stanowiskach wymagających określonych kwalifikacji, co umożliwia lepsze wykorzystanie ich kapitału ludzkiego a emigranci coraz częściej potrafią się odnaleźć na zagranicznych rynkach
pracy i aplikować o takie wakaty. Z drugiej strony zmieniać się może także podaż pracy. Coraz
więcej imigrantów nabywa doświadczenie i kwalifikacje poszukiwane na lokalnych rynkach
pracy, natomiast nieco mniejszy niż w latach ubiegłych był odsetek osób z wyższym wykształ-
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ceniem, które zdecydowały się na emigrację. Pozytywny wpływ na coraz lepsze wykorzystanie kwalifikacji polskich emigrantów w Europie Zachodniej miała także dobra koniunktura i
duży popyt na pracę ułatwiający znalezienie lepszych ofert pracy osobom mającym zwykle
relatywnie mniejsze szanse na wyjście poza nisze zatrudnienia zarezerwowane dla emigrantów. Zwiększający się udział emigrantów deklarujących, że nie pracują poniżej swoich kwalifikacji wskazuje, że sytuacja polskich emigrantów na zagranicznych rynkach pracy jest lepsza
i w większym stopniu wykorzystują oni swoje kwalifikacje. Z drugiej strony dane te świadczą
o coraz większym dopasowaniu emigrantów do lokalnych rynków pracy na emigracji, co
zwiększa prawdopodobieństwo pozostania przez te osoby na emigracji w przyszłości.

2.2 Finanse gospodarstw domowych polskich emigrantów
Głównym powodem emigracji Polaków za granicę zarówno w poprzednich latach jak i w
przeszłości jest możliwość osiągania wyższych zarobków. Badania NBP pozwalają na ocenę
jaka jest wysokość i rozkład zarobków osiąganych przez emigrantów w zależności od kraju
emigracji. Porównania międzynarodowe poziomu wynagrodzeń wiążą się z koniecznością
sprowadzenia zarobków emigrantów do porównywalności, czyli przeliczenia na tę samą walutę oraz uwzględnienia siły nabywczej wynagrodzeń w poszczególnych krajach. Z tego
względu poniżej przedstawiono dwa rodzaje analiz (Wykres 8). W pierwszej oceniona została
wartość uzyskanych przez pracujących emigrantów wynagrodzeń w przeliczeniu na złotówki
według średniego kursu publikowanego przez Eurostat. Porównania te pokazują jak bardzo
opłacalna jest emigracja, w której przyjmuje się, że jej motywem jest gromadzenie funduszy,
które będą wykorzystane w Polsce (po powrocie lub jako przekazy pieniężne). Ocena opłacalności emigracji na stałe wymaga uwzględnienia w analizie kosztów życia na miejscu. Druga
część analizy pokazuje zatem, jakie są różnice pomiędzy poszczególnymi krajami w sile nabywczej wynagrodzeń emigrantów obserwowanych w badaniach ankietowych. Także w tym
przypadku punktem odniesienia jest siła nabywcza wynagrodzeń w złotówkach Polsce. Dane
przedstawione na obu wykresach pochodzą z pytań o wynagrodzenie netto. W 2018 roku w
polskiej gospodarce przeciętne wynagrodzenie netto wyniosło ok. 3300 zł (brutto 4585 zł). Bardziej reprezentatywne jest jednak porównanie płac za granicą do mediany zarobków (płacy
„środkowego pracownika” w gospodarce) oraz dominanty zarobków, czyli wynagrodzenia
najczęściej wypłacanego w gospodarce. Poziom mediany wynagrodzeń netto w 2018 roku
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można szacować3 na 2840 zł, natomiast najczęstsze wynagrodzenie netto można oszacować4
na 1700 zł, czyli nieco powyżej płacy minimalnej netto 1530 zł. Należy przy tym zauważyć, że
według danych GUS wynagrodzenie nieprzekraczające dominanty płac otrzymuje ok. 15%
zatrudnionych a nie większe od płacy minimalnej ok. 13% zatrudnionych. Oszacowana na
podstawie badania ankietowego mediana nominalnych zarobków miesięcznych w badanych
krajach była około dwukrotnie (1,9-2,2 razy) wyższa niż w Polsce. Jeśli jako miarę typowego
wynagrodzenia wybrać dominantę, wówczas relacja oszacowanej najczęstszej płacy za granicą to najczęstszej płacy w Polsce w 2018 roku wynosiła 2,0 w Niemczech i Holandii, 2,7 w
Norwegii i 3,6 w Wielkiej Brytanii.

Wykres 8. Rozkłady wynagrodzeń emigrantów z Polski w wybranych krajach w przeliczeniu na
polskie złote (PLN) w 2018 roku
(a) Wartości nominalne (netto)

(b) Wartości skorygowane o różnice w sile
nabywczej (netto)

*Obliczenia na podstawie przeciętnych kursów walutowych w roku publikowanych przez EUROSTAT oraz kursów PPP w stosunku do dolara OECD

Ostatnie dane o medianie zarobków w polskiej gospodarce pochodzą z 2016 roku i wyniosła ona wtedy 3510 zł brutto, czyli
2512 zł netto. W okresie 2016-2018 wzrost przeciętnego wynagrodzenia w Polsce (13,1%) był nieco wolniejszy od wzrostu
płacy minimalnej (13,5%). Przy założeniu, że wzrost mediany wynagrodzeń wyniósł w tym czasie 13,5% poziom mediany
wynagrodzeń w 2018r można szacować na ok. 2840 zł (brutto 3972 zł).
4 Obliczone na podstawie Badania Struktury Wynagrodzeń GUS z 2016 roku najczęściej wypłacane wynagrodzenie w polskiej
gospodarce (dominanta) to 2074 zł brutto , czyli nieznacznie powyżej obowiązującej wtedy płacy minimalnej (1850 zł brutto).
Przyjmując założenie o wzroście dominanty wynagrodzeń o 13,5% (uzasadnienie w poprzednim przypisie) szacunkowy poziom dominanty płacy netto to 1700 zł (brutto 2354 zł). Płaca minimalna netto wyniosła zaś 1530 zł (brutto 2100 zł).
3
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Uwzględnienie różnic w kosztach życia pomiędzy krajami5 znacznie redukuje różnice pomiędzy płacami za granicą i w Polsce. Siła nabywcza mediany płac uzyskiwanych przez emigrantów w takich krajach jak Wielka Brytania, Niemcy, czy Holandia jest o około 10-20% większa
niż osoby zarabiającej medianową płacę w Polsce. W przypadku Norwegii siła nabywcza środkowej płacy była jednak o kilkanaście procent poniżej środkowej płacy w Polsce. W przypadku
porównania najczęściej występującej płacy (dominanty) w Polsce i za granicą skorygowanie o
wyższe koszty życia oznacza siłę nabywczą o ok. 5-15% wyższą niż w Polsce w Niemczech,
Holandii i Norwegii oraz o ok. 90% wyższą w Wielkiej Brytanii.
Wynagrodzenia miesięczne netto emigrantów są zróżnicowane, co wynika zarówno z ich kapitału ludzkiego, zawodów w jakich pracują jak również z relatywnie częstej pracy na niepełny etat oraz znacznie powyżej pełnego etatu. Stosunkowo najmniej zróżnicowane okazały
się wynagrodzenia imigrantów w Wielkiej Brytanii. Stosunkowo najbardziej zróżnicowane
okazały się wynagrodzenia polskich emigrantów w Norwegii. Relatywnie duże zróżnicowanie wynagrodzeń netto w Norwegii może być związane ze specyfiką aktywności zawodowej
osób, które nie są żywicielami rodziny (praca na część etatu) w gospodarstwach domowych,
które tam wyemigrowały.
Wyniki ankiety pozwalają także na ocenę jak duże jest znaczenie dodatkowych świadczeń
otrzymywanych przez imigrantów (Tabela 6). Okazuje się, że w porównaniu z poprzednimi
badaniami odsetek emigrantów korzystających ze świadczeń społecznych wyraźnie się
zmniejszył w krajach, dla których istnieją dane porównawcze (Wielka Brytania Niemcy i Holandia).
Tabela 6. Podstawowe dane o świadczeniach otrzymywanych przez imigrantów
Wielka Brytania

Niemcy

Holandia

Norwegia

Udział osób otrzymujących
świadczenia

19%

25%

24%

17%

Mediana świadczenia w przeliczeniu na PLN

1170

1492

852

753

Z jednej strony jest to związane z dobrą sytuacją gospodarczą w tych krajach (mniejsza liczba
wypłacanych zasiłków dla bezrobotnych, czy świadczeń chroniących przed ubóstwem). Z
drugiej strony władze Wielkiej Brytanii podjęły w ostatnich latach wiele wysiłków, aby ograniczyć dostęp do świadczeń osób, które nie przebywają stale w tym kraju. W rezultacie jedynie
w Wielkiej Brytanii odsetek ten wyniósł w 2018 roku 19% podczas gdy w 2016 roku wyniósł
5

Za pomocą parytetu siły nabywczej (PPP) obliczanego przez OECD
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38%, a w 2014 roku 56% respondentów deklarowało otrzymywanie przynajmniej niewielkiego
świadczenia socjalnego. W przypadku Niemiec i Holandii zaszły podobne zmiany. W 2018
roku tylko ok. jednej czwartej emigrantów deklarowało otrzymywanie świadczeń społecznych podczas gdy w 2016 roku około połowy.
Pod względem wysokości świadczeń zdecydowanie na czele są Niemcy, choć również w Wielkiej Brytanii nominalna wartość mediany świadczeń przekracza wyraźnie 1000 zł miesięcznie.
Z kolei emigranci w Holandii i Norwegii otrzymują relatywnie niższe świadczenia. Ich mediana w przeliczeniu na złotówki wynosiła ok 850 zł w Holandii i 750 zł w Norwegii, co nawet
w porównaniu z przykładowymi świadczeniami wypłacanymi w Polsce (choćby z programu
„Rodzina 500 plus”) nie wydaje się dużą kwotą. Należy jednak zauważyć, że pytanie ankietowe nie dotyczyło usług publicznych (służba zdrowia, przedszkola, szkoły, szkolenia) oraz
potencjalnych świadczeń rzeczowych.
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3. Transfery z tytułu pracy Polaków za granicą
• Jedna trzecia migrantów przekazuje środki do Polski. Najczęściej robią to osoby związane w dalszym ciągu z Polską relacjami rodzinnymi (posiadające w Polsce nieletnie
dzieci i/lub współmałżonka) albo ekonomicznymi (posiadające w Polsce nieruchomość)
oraz osoby z krótszym stażem migracyjnym, które nie do końca związały się jeszcze ekonomicznie i rodzinnie z nowym krajem.
• W porównaniu z wynikami wcześniejszych badań zmienił się model transferowania
środków. Obecnie mamy do czynienia z nieco większymi za to rzadszymi przekazami.
• Wysokość pojedynczego transferu do Polski wykazuje duże zróżnicowanie pomiędzy
krajami. Po przeliczeniu na PLN jednorazowy przeciętny transfer z Wielkiej Brytanii
w 2018 r. wynosił 3 509 PLN i była to najwyższa zanotowana wartość. Średnie transfery
z Niemiec i Holandii to odpowiednio 2 894 PLN i 1 735 PLN. Transfery z Niemiec i Holandii trafiają jednak do Polski częściej niż transfery z Wielkiej Brytanii.

3.1 Modele transferowania
Polacy, we wszystkich badanych krajach, w tym w badanej po raz pierwszy Norwegii, wykazują podobną skłonność do transferowania części swoich dochodów do kraju. Około jednej
trzeciej z badanej w każdym z tych państw populacji zadeklarowało przekazywanie środków
do Polski (Wykres 9). Najwięcej takich osób zarejestrowano w Holandii - 36,8% badanych. W
przypadku pozostałych trzech destynacji odsetek ten był prawie identyczny i wyniósł odpowiednio 34,6% w Wielkiej Brytanii, 34,7% w Niemczech, i 34,1% w Norwegii. Co więcej, odsetek zarejestrowany w przypadku Wielkiej Brytanii i Holandii pozostał na niezmienionym poziomie w porównaniu z wynikami badania zrealizowanego w 2016 r. Jedynie w przypadku
Niemiec odnotowano jego spadek o 2,5%. Tym samym odsetek osób przekazujących środki
z Niemiec zrównał się z odsetkiem dla Wielkiej Brytanii, choć we wcześniejszych badaniach
procent osób dokonujących transfery z Niemiec był systematycznie wyższy od tego z Wielkiej
Brytanii. Ich wyrównanie może sygnalizować coraz większe upodabnianie się modelu migracji obserwowanych w tych dwóch krajach.
Bardziej szczegółowa analiza populacji osób przekazujących środki pozwoliła na zidentyfikowanie kilku podgrup charakteryzujących się wyższą niż średnia skłonnością do transferowania dochodów. Część swoich dochodów zdecydowanie bardziej skłonne są przekazywać
osoby, których współmałżonek pozostał w Polsce a także osoby posiadające w Polsce nieletnie
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dzieci oraz osoby posiadające w Polsce nieruchomość (Wykres 9). W każdym przypadku są
to migranci, których łączą z Polską silne więzy emocjonalne bądź ekonomiczne.

Wykres 9. Odsetek migrantów transferujących środki do Polski – ogółem i dla wydzielonych kategorii migrantów

W przypadku osób posiadających w Polsce nieruchomość, odsetek transferujących w przypadku każdego badanego kraju systematycznie przekraczał 40,0%, przy czym najwyższy był
w przypadku Holandii i wyniósł 44,4%. Tak duży odsetek przekazujących środki w tej właśnie
grupie może być w pewnym sensie wymuszony i wiązać się z koniecznością spłaty kredytu
hipotecznego i ponoszeniem innych stałych kosztów związanych z posiadaniem nieruchomości.
Kolejną grupą przekazującą środki do Polski częściej od pozostałych, są osoby posiadające w
Polsce współmałżonka. Osoby takie mimo nawet kilku lat spędzonych już za granicą mogą w
dalszym ciągu czuć się członkami swojego gospodarstwa domowego w Polsce, a przekazywane środki są ich zwykłym wkładem do domowego budżetu. Najwięcej takich osób – 61,6%
zarejestrowano w przypadku Holandii. Również w przypadku tego kraju największy był odsetek przekazujących wśród osób posiadających w Polsce nieletnie dziecko – 50,7%. Oba wyniki mogą wskazywać na nieco odmienny model migracji do Holandii gdzie proces osiedlania
nie jest jeszcze tak zaawansowany jak w przypadku dwóch pozostałych krajów.
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Ponadprzeciętną skłonnością do transferowania środków charakteryzują się także osoby przebywające na emigracji krócej (w tym przypadku do analizy przyjęto granicę 5 lat) oraz osoby
planujące w przyszłości powrót do Polski. Osoby związane z krajem emigracji dłuższym stażem lub przebywające za granicą z którymś z członków najbliższej rodziny systematycznie
wykazują mniejszą skłonność do przekazywania środków do kraju.
Co do formy przekazywania środków, w trzech krajach objętych regularnym badaniem dominującym sposobem przekazywania zarobków jest transfer bankowy. W Holandii 63,2% Polaków korzysta z takiej formy, a w Niemczech 58,1% (Wykres 10). W Wielkiej Brytanii z transferu bankowego korzysta 48,8% ale na uwagę zasługuje fakt, że jeszcze w 2016 r. znaczenie
tej formy transferowania było dużo mniejsze i wynosiło 28,5%. Bardziej popularny był natomiast transfer przez specjalistyczne firmy, z których usług korzystało 31,4% osób przekazujących środki. W 2018 r. znaczenie tego kanału spadło do 21,5%. Warto także zwrócić uwagę, że
cały czas, zwłaszcza w przypadku Niemiec, duże znaczenie odgrywa przekazywanie środków
osobiście lub przez inną zaufaną osobę (29,0%), co wynika z bliskości geograficznej częstszych
wizyt w kraju. Do innych sposobów transferowania, których udział wahał się od 9,5% dla
Niemiec do 14,8% dla Wielkiej Brytanii zalicza się np. przekaz pocztowy, korzystanie z serwisów internetowych czy karty płatnicze.
Wykres 10. Deklarowane sposoby przekazywania zarobków według kraju emigracji

Wybór sposobu przekazywania pieniędzy najczęściej, według deklaracji ankietowanych, podyktowany był względami ekonomicznymi i praktycznymi. Ważny był także niski koszt
transferu pieniędzy, jego szybkość, łatwość obsługi oraz bezpieczeństwo. Mniejsze znaczenie
miała wysoka jakość obsługi klienta lub chęć uniknięcia podatków.
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Bardzo istotną obserwowaną w tej edycji badania zmianą jest spadek częstotliwości
dokonywanych transferów (Wykres 11) przy jednoczesnym wzroście średniej wielkości
pojedynczego transferu (Wykres 12). Zanotowana zmiana dotyczy wszystkich krajów
badanych w tej i w poprzednich edycjach. Mamy więc do czynienia z sytuacją kiedy migranci
wysyłają środki coraz rzadziej za to o wyższej wartości.
Według deklaracji respondentów, największy odsetek przekazywał środki do Polski co 2-3
miesiące. Najczęściej odpowiedzi takiej udzialali emigranci w Niemczech (40,0%) i Holandii
(37,0%), nieco rzadziej w Wielkiej Brytanii (28,0%). W badaniu przeprowadzonym dwa lata
wcześniej dużo częściej była wskazywana odpowiedź „raz w miesiącu” lub „częściej niż raz
w miesiącu”. Łącznie te dwie kategorie wskazało w 2016 r. 32,0% badanych w Wielkiej
Brytanii, 47,6% w Holandii i 57,2% w Niemczech. W 2018 r. odsetki te wyniosły odpowiednio
20,0% dla Wielkiej Bryatnii (miej o 12,0%), 38,7% dla Holandii (mniej o 8,9%) i 36,2% dla
Niemiec (mniej aż o 21,0%). W 2018 r. respondenci częściej też wybierali odpowiedź „rzadziej
niż raz w roku” jednak nadal odsetek osób przekazujących środki z tak małą częstotliwością
jest niski i tylko w przypadku Wielkiej Brytanii przekroczył 15% podczas gdy w Niemczech
i Holandii wyniósł niecałe 5%.

Wykres 11. Deklarowana częstotliwość przekazywania zarobków według kraju emigracji – porównanie wyników dla 2018 i 2016 r.

Można zatem wysnuć wniosek, że mimo spadku częstotliwości transferowania środków nadal
trafiają one do Polski z wysoką regularnością. Średnia częstotliwość przekazów z Wielkiej
Brytanii to 5 razy w roku (wobec 6 razy w 2016 r.) z Niemiec 8 razy (wobec 9 razy), a z Holandii
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7 razy w roku (wobec 9). Najniższa i nadal malejąca częstotliwość przekazów z Wielkiej
Brytanii może świadczyć o największym osłabieniu się więzów rodzinnych oraz
ekonomicznych z Polską w przypadku osób przebywajacych w tym kraju.
Jak już wspomniano, w przypadku dwóch z badanych krajów, spadkowi średniej
częstotliwości transferów towarzyszyła równoważąca zmiana w postaci wzrostu średniej
wielkosci transferu. W przypadku Wielkiej Brytanii kwota jednorazowego przekazu wyniosła
w 2018 r. 729 GBP wobec 496 GBP w 2016 r., a z Niemiec 679 EUR wobec 569 EUR. Jedynie
w przypadku Holandii zanotowano spadek zarówno częstotliwości transferów, jak i ich
średniej wielkości. Pojedynczy transfer z tego kraju w 2018 r. wyniósł 407 EUR, podczas gdy
w 2016 r. było to 470 EUR. Po przeliczeniu tych wartości na PLN według średnich kursów z
2018 r. największe przeciętne transfery napływają do Polski z Wielkiej Brytanii (3 509 PLN).
Średnie transfery z Niemiec i Holandii to odpowiednio 2 894 PLN i 1 735 PLN. Warto jednak
pamiętać, że transfery z Holandii i Niemiec trafiają do Polski z wyższą częstotliwością niż
transfery z Wielkiej Brytanii.

Wykres 12. Deklarowana średnia wartość ostatnigo zrealizowanego przekazu

Obliczona średnia wysokość pojedynczego transferu różni się pomiędzy różnymi grupami
transferujących. Porównanie deklarowanej wielkości ostatniego dokonanego transferu dla
osób planujących powrót do Polski i osób, które chcą pozostać na stałe w kraju emigracji wykazało, że transfery tej pierwszej grupy są średnio o połowę wyższe niż transfery osób nie
planujących powrotu do Polski. Największe różnice zaobserwowano w przypadku osób
mieszkających obecnie w Holandii, gdzie osoby planujące powrót do kraju transferują jednorazowo około 469 euro zaś osoby planujące osiąść tam na stałe 228 euro, czyli dwa razy mniej.
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W przypadku pozostałych dwóch państw różnice te wyniosły 133 euro w przypadku Niemiec
i 67 funtów w przypadku Wielkiej Brytanii. Różnice w wysokości pojedynczego transferu zanotowano także pomiędzy innymi grupami osób przekazujących pieniądze do Polski. Pojedynczy transfer osób posiadających w Polsce nieletnie dziecko był średnio o 47,0% wyższy od
przekazu osób, których nieletnie dzieci przebywały w raz z nimi za granicą. Jeśli współmałżonek migranta mieszka nadal w Polsce to jego średni transfer był o 34,7% wyższy od transferu migranta, który mieszka wraz z małżonkiem w kraju emigracji. Osoby posiadające nieruchomości w Polsce przekazywały jednorazowo o 38,3% więcej niż osoby posiadające nieruchomość w kraju emigracji. Silniejsze więzi z Polską mają więc wpływ nie tylko na samą skłonność do przekazywania środków, ale także na ich wysokość.
Ogółem wielkość transferów, która trafiła do Polski w 2018 r. ze wszystkich państw gdzie
pracują Polscy (Wykres 13) wyniosła 15,5 mld PLN przy czym najwięcej środków napłynęło
z Niemiec i Wielkiej Brytanii – odpowiednio 5,6 i 3,1 mld PLN. Z kolejnych dwóch badanych
państw migranci przysłali łącznie 1,8 mld PLN.
Wykres 13. Dane bilansu płatniczego dotyczące wielkości (lewy wykres, mld PLN)
i struktury geograficznej transferów w 2018 r. (prawy wykres) środków trafiających do
Polski z tytułu pracy za granicą.

Według wyników badania największa część tych środków – ponad jedna trzecia, została przeznaczona na bieżące wydatki (Wykres 14). Najwięcej – 36,4% na ten cel wykorzystanych zostało środków z Wielkiej Brytanii, najmniej - 31,4% z Holandii. Prawie jedna piąta środków z
Niemiec i Holandii została przeznaczona na cele związane z nieruchomościami – zakup lub
remont. W przypadku obu tych krajów około 13,0% przekazanych środków zostało przesłanych w celu spłaty zadłużenia. Wysoki udział środków przeznaczonych na spłatę długu jak
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i wydatki związane z nieruchomościami jest spójny z ponadprzeciętną skłonnością do transferowania środków właśnie wśród osób posiadających w Polsce nieruchomość. Inne wydatki
w tym np. edukacja i rozwój (własna lub członka rodziny), inwestycje finansowe, czy inwestycje we własną działalność finansową stanowiły w przypadku Wielkiej Brytanii i Holandii
prawie 20,0% zaś w przypadku Niemiej jedynie 10,6%. Warto zwrócić na koniec uwagę, że
spora część środków nie została w ogóle wydatkowana tylko przeznaczono ją na oszczędności. Udział środków przekazanych do Polski i zachowanych w formie oszczędności stanowił
od 16,5% w przypadku Holandii do 24,3%, czyli jednej czwartej całości transferów z Wielkiej
Brytanii.
Wykres 14. Deklarowane przeznaczenie środków przekazywanych do Polski w 21018 r.

3.2 Transfery pieniężne do Polski z Norwegii
Badanie zrealizowane w Norwegii wykazało, że 34,1% ankietowanych wysyła pieniądze do
Polski, co jest wynikiem podobnym jak w pozostałych krajach. Kwota ostatniego przekazu
jest dość wysoka - około 7 240 NOK, co wynosi około 3 230 PLN, czyli trochę mniej niż kwota
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ostatniego transferu z Wielkiej Brytanii (3 509 PLN). Można zauważyć (Wykres 15), że najwięcej ankietowanych przesyłała małe kwoty, do 1 000 koron norweskich (wartość ostatniego dokonanego transferu). Warto jednak zwrócić uwagę, że istnieje grupa osób przekazujących jednorazowo znacznie większe kwoty (powyżej 10 000 koron) i to za ich sprawą średnia wartość
ostatniego dokonanego transferu jest tak wysoka. Średnia częstotliwość z jaką migranci przekazują środki z Norwegii to 6 razy w ciągu roku, co znowu jest wartością zbliżoną do wyniku
uzyskanego dla Wielkiej Brytanii. W praktyce oznacza to, że transfery wysyłane są do Polski
co dwa miesiące.
Wykres 15. Kwota ostatniego przekazu do Polski z Norwegii
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Powyższe wnioski potwierdza rozkład odpowiedzi na pytanie o częstotliwość dokonywania
transferów (Wykres 16). Ponad połowa badanych (57,1%) wskazała odpowiedź „co 2-3 miesiące”. W przypadku pozostałych państw również ta odpowiedź wybierana była najczęściej
jednak nie uzyskała ona aż tak wysokiej liczby odpowiedzi jak w przypadku Norwegii, co
może wskazywać na pewien charakterystyczny dla tego kraju model transferowania środków
powiązany np. z regularnymi wizytami w kraju. Potwierdzeniem tego może być wysoki odsetek osób przekazujących środki samodzielnie (23,3%).
W kontekście sposobów transferowania środków ciekawy jest także wysoki odsetek osób korzystających w tym celu z rachunku bankowego (54,3%). Posiadanie konta bankowego i aktywne korzystanie z niego do transferowania środków może oznaczać, że również w Norwegii, która w powszechnej opinii uważana jest za kierunek wyjazdów do prac sezonowych,
mamy do czynienia z zadomawianiem się tam sporej grupy migrantów.
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Wykres 16. Deklarowana częstotliwość przekazów do kraju (lewy wykres) oraz najczęściej wykorzystywana metoda przekazywania środków z Norwegii (prawy wykres).

Podobnie jak w przypadku pozostałych badanych krajów, również w przypadku Norwegii
największa część trafiających do Polski środków (32,9%) przeznaczana jest na bieżącą konsumpcję (Wykres 17). Co jednak wyróżnia Norwegię, to relatywnie wysoki udział środków
przeznaczonych na oszczędności (26,3% wobec 24,3% dla drugiej w kolejności Wielką Brytanią), oraz niski udział środków przeznaczonych na cele związane z nieruchomościami (11,5%).
Zaskakuje przypadku Norwegii znaczny udział w transferach środków przeznaczony na
spłatę długów (kredytów) - 14,6%.
Wykres 17. Deklarowane przeznaczenie środków przekazywanych do Polski w 21018 r.
z Norwegii.
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4. Perspektywa powrotów do Polski
• Ujemne saldo migracji obywateli polskich uległo zmniejszeniu , choć Polacy w dalszym
ciągu wyjeżdżali za pracą do krajów o jeszcze lepszej sytuacji na rynku pracy przy utrzymujących się na stabilnym poziomie relacjach przeciętnych płac w Polsce i głównych
krajach docelowych emigracji.
• Zmniejszyła się skala wyjazdów z Polski, choć powroty z migracji nie są częste ze
względu różnicę płac pomiędzy Polską i krajami emigracji. W długim terminie coraz
ważniejszym powodem powrotów może być sytuacja rodzinna (wychowanie dzieci w
Polsce) i chęć powrotu do ojczystego kraju. Szybka poprawa sytuacji gospodarczej w
Polsce sprawiła, także, że znaczna cześć imigrantów zmieniła długoterminowe nastawienie do emigracji z „na stałe” na migracje długoterminową z perspektywą powrotu do
Polski.
• Relatywnie najsłabiej związani z krajem migracji poprzez rodzinę są polscy emigranci
w Niemczech, natomiast najnowsza i najkrótsza jest emigracja w Norwegii. Najbardziej
zakorzenieni poprzez długość pobytu, rodzinę i znajomych oraz posiadanie nieruchomości są emigranci w Wielkiej Brytanii

4.1 Motywacje wyjazdów i potencjalnych powrotów
Poprawiająca się sytuacja na rynku pracy w Polsce w porównaniu z innymi krajami docelowymi migracji sprawia, że w ostatnich latach słabną ekonomiczne bodźce zachęcające do emigracji. W szczególności stopa bezrobocia w Polsce osiągnęła najniższy poziom w historii badań
tego zjawiska (Wykres 18a) i zbliżyła się do krajów o najniższym bezrobociu w Unii Europejskiej. Z drugiej strony poza Wielką Brytanią na dość stabilnym poziomie utrzymuje się relacja
przeciętnych wynagrodzeń do poziomu wynagrodzeń w Polsce wyrażonych w ich sile nabywczej (Wykres 18b).
Wyniki ankiety wskazują, że różnice w wynagrodzeniach są najważniejszym czynnikiem,
który zadecydował o wyjazdach migracyjnych (ponad 50% odpowiedzi), ale też w opinii 30%
respondentów jest najważniejszym czynnikiem, który mógłby ich skłonić do powrotu (Wykres 19). Brak pracy był wskazywany na drugim miejscu w pytaniu o przyczyny wyjazdu i na
trzecim miejscu w pytaniu o potencjalny powód powrotu.
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Wykres 18. Sytuacja na rynku pracy w Polsce i wybranych krajach emigracji
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Wykres 19. Powody wyjazdów i możliwych powrotów
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4.2 Czas pobytu na emigracji
Spośród badanych imigrantów najdłuższym przeciętnie stażem pozostawania za granicą charakteryzują się emigranci w Wielkiej Brytanii (Tabela 7). W Niemczech najczęściej spotykane
były osoby, które spędziły na emigracji 3-10 lat natomiast w Holandii i Norwegii najczęściej
deklarowany pobyt zawierał się w przedziale 1-3 lata. Spadek bezrobocia na polskim rynku
pracy ograniczył nowe wyjazdy imigrantów w ostatnich dwóch latach. W szczególności
zmniejszył się udział osób z dwuletnim stażem migracyjnym w Wielkiej Brytanii i Niemczech
(Wykres 20).
Tabela 7. Struktura długości pozostawania na emigracji
Wielka Brytania

Niemcy

Holandia

Norwegia
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5%
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5%
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4%
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1-3 lat

32%

37%

39%

46%

3-10 lat
powyżej 10 lat

37%
25%

39%
15%

32%
17%

30%
15%

Wykres 20. Porównanie rozkładów długości pozostawania na emigracji w 2018 i 2016 roku
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Nawet w Holandii, która jest tradycyjnym kierunkiem sezonowej i krótkoterminowej migracji
z Polski zmniejszył się udział emigrantów przebywających tam krócej niż rok, ale także relatywnie ubyło osób przebywających 4-8 lat. Najkrótszy przeciętny staż na emigracji mają
osoby, które wyjechały do Norwegii.

4.3 Plany emigrantów co do dalszego trwania migracji
Poprawiająca się sytuacja na polskim rynku pracy powoduje, że emigranci wyraźnie rzadziej
niż dwa lata wcześniej deklarowali chęć pozostania za granicą na stałe, natomiast częściej pobyt powyżej 3 lat, ale z perspektywą powrotu (Wykres 21). W Wielkiej Brytanii trend ten był
prawdopodobnie wzmocniony niepewnością związaną z brexitem, natomiast w Niemczech
i Holandii ze względu na relatywnie większą łatwość powrotu oraz szybką poprawę na rynku
pracy w Polsce pojawiła się znacząca grupa osób planujących powrót w ciągu 1-3 lat. W porównaniu z innymi krajami większość emigrantów w Norwegii jest relatywnie krótkoterminowa i deklaruje powrót w ciągu 3 lat.
Wykres 21. Plany pozostawania na emigracji w 2016 i w 2018 roku
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Niezależnie od kraju większość emigrantów deklarowała zarówno w 2016 jak i w 2018 roku,
że po pewnym czasie wyjedzie z kraju do którego emigrowała. Przykład długoterminowych
emigrantów w Wielkiej Brytanii, z których większość deklarowała na początku migrację krótkoterminową dowodzi, że faktyczne decyzje nie muszą odzwierciedlać tych planów. Z drugiej
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strony odpowiedzi te można uznać za miernik przywiązania emigrantów do decyzji podjętej
w przeszłości. Osoby, które nie deklarowały pozostawania na stałe na emigracji były pytane
o dalsze plany wyjazdowe i odpowiedzi te pokazują podział pytanych na dwie grupy. Z jednej strony 30-40% osób wskazywało, że będzie to migracja powrotna do Polski bez względu
na okoliczności (Wykres 22), a kolejne 20% w każdym z krajów deklarowało powrót do Polski
pod warunkiem braku trudności w znalezieniu odpowiedniej pracy. Z drugiej strony od 30%
do ponad 40% deklarowało, że jeszcze nie wie co będzie robić dalej po wyjeździe z aktualnego
kraju emigracji. Rozkład odpowiedzi na pytanie o dalsze plany jest zróżnicowane ze względu
na obecny kraj emigracji. Największy odsetek osób przekonanych, że wrócą do Polski niezależnie od okoliczności występował w Norwegii, nieco niższy w Wielkiej Brytanii. Najniższy
odsetek osób planujących powrót do Polski bez względu na okoliczności i zarazem najwyższy
osób niezdecydowanych, co będą robić dalej zanotowany został w Niemczech. Rela-

tywna bliskość rynku pracy w Niemczech sprawia, że pracujące tam osoby mogą być
relatywnie elastyczne w podejmowaniu decyzji o powrocie w przyszłości i przez to
nie czują się zobowiązane do kategorycznych postanowień już obecnie.

Wykres 22. Plany imigrantów nie deklarujących pobytu na emigracji w danym kraju na
stałe
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4.4 Czynniki ekonomiczne skłaniające do wyjazdu i osiedlania się lub powrotu
Zmiany na polskim rynku pracy jakie zaszły w ostatnich latach powodują, że popyt na pracę
i wysokie bezrobocie przestały być postrzegane jako problem, natomiast tym bardziej na znaczeniu jako główna bariera powrotu zyskała różnica w poziomach wynagrodzenia pomiędzy
krajem, w którym migranci pracują oraz Polską (Wykres 23). Emigranci pytani o wynagrodzenia netto, przy których zgodziliby się powrócić na polski rynek pracy wskazują zwykle wartości niższe niż ich aktualne wynagrodzenia na emigracji, ale w dalszym ciągu ich poziom
przekracza średnie wynagrodzenie w Polsce (w 2018 roku wyniosło ono ok. 4600 zł brutto i
3500 netto.) Przyjmując taką granicę, można zauważyć, że jedynie osoby deklarujące chęć powrotu niezależnie od warunków w Polsce (czyli ok. 10-15% obecnych emigrantów) mogą nie
mieć problemów z wysokością wynagrodzeń. Jeśli uwzględnić osoby, które wróciłyby do Polski przy wynagrodzeniu niższym niż 4000 złotych odsetek osób, które deklarują powrót to 2434% zależnie od kraju emigracji.

Wykres 23. Poziom wynagrodzenia netto w Polsce, który skłaniałby imigrantów do powrotu
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Zarówno decyzja o emigracji, jak i decyzja o potencjalnym powrocie z emigracji jest w dużym
stopniu zależna od sytuacji rodzinnej. Spośród ankietowanych emigrantów jedynie 6-10%
miało w gospodarstwie domowym na emigracji niepełnoletnie dziecko, co w znaczący sposób
może utrudniać powrót z emigracji w najbliższej przyszłości (por. Wykres 4). Samotne pozostawanie na emigracji zakłada jej tymczasowość oraz utrzymywanie związków z krajem rodzinnym. Ten typ emigracji był charakterystyczny dla około 40% emigrantów w krajach takich jak Holandia, Wielka Brytania oraz 60% emigrantów w Niemczech.
Jednym ze wskaźników, które mogą opisywać poziom związania imigrantów z krajem docelowym lub krajem ojczystym jest fakt posiadania nieruchomości w danym kraju (Tabela 8).
Osoby ankietowane w zdecydowanej większości posiadały nieruchomości tylko w jednym
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kraju lub nie posiadały ich w ogóle. W Wielkiej Brytanii odsetek osób posiadających własną
nieruchomość był największy (12%), natomiast najmniejszy był w Niemczech (5%), co wynika
zarówno z bliskości geograficznej umożliwiającej cyrkulacyjny charakter migracji jak i specyfiki rynku mieszkaniowego tego kraju. Emigranci w Niemczech relatywnie najczęściej byli natomiast właścicielami nieruchomości w Polsce (33%).
Tabela 8. Posiadanie nieruchomości przez polskich emigrantów według krajów
Wielka Brytania

Niemcy

Holandia

Norwegia

W Polsce i za granicą

4%

3%

3%

3%

Tylko w Polsce

18%

33%

22%

28%

Tylko za granicą

12%

5%

6%

10%

Co ciekawe relatywnie wysoki był odsetek emigrantów posiadających nieruchomości w Norwegii, choć w tym przypadku wysoki był także odsetek osób posiadających nieruchomości w
Polsce. Może to tłumaczyć dlaczego mimo wszystko to w Norwegii dominują osoby planujące
w przyszłości powrót do Polski (por. Wykres 22).
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5. Wielka Brytania – polscy emigranci a brexit
• Przy obecnym prawodawstwie Wielkiej Brytanii (EU Settlement Scheme) jedynie ok. 15%
imigrantów mogłaby mieć problemy ze spełnieniem warunku 5-letniego pobytu nawet
w scenariuszu twardego brexitu.
• Temat brexitu nie wpłynął bezpośrednio na obecne plany większości imigrantów. Ok.
10% polskich emigrantów w Wielkiej Brytanii deklarowało, że przez brexit wrócą do
Polski szybciej niż zamierzali, ale dla ok. 6% był to powód opóźnienia przyjazdu.
• Zmniejszył się napływ nowych imigrantów do Wielkiej Brytanii oraz udział osób deklarujących pozostanie na emigracji na zawsze, podobne tendencje były jednak obserwowane też w innych krajach.

5.1 Przepisy dotyczące brexitu
W momencie badania nie był jeszcze znany wynik negocjacji umowy UE - Wielka Brytania
oraz odrzucenie tej umowy przez brytyjski parlament. Z drugiej strony rząd brytyjski podjął
kroki zabezpieczające interesy imigrantów już obecnych w Wielkiej Brytanii (EU settlement
Scheme6). W Wielkiej Brytanii będą mogli w dalszym ciągu pracować wszyscy obywatele UE,
którzy już tam pracują a także ci, którzy przyjadą tam co najmniej do końca czerwca 2021 roku
lub do 31 grudnia 2020 r. jeśli Wielka Brytania opuści Unię bez porozumienia7. W planowanym systemie, podobnie jak dotychczas przy ubieganiu się o status rezydenta Wielkiej Brytanii, kluczowe będzie udokumentowanie pięciu lat ciągłego pobytu w tym kraju. Osoby, które
będą przebywały w Wielkiej Brytanii przez okres co najmniej 5 lat otrzymają status zbliżony
do obecnego statusu rezydenta (settled status), pozostali z krótszym stażem otrzymają status
tymczasowy (pre-settled status), który będzie dawał im prawo dalszego pobytu w Wielkiej
Brytanii przez kolejne 5 lat i ubiegania się o zmianę statusu po spełnieniu wymagań dotyczących długości pobytu. Jedna z różnic między tymi dwoma statusami polegać ma na długości
czasu, jaki ich posiadacze mogą spędzić poza Wielką Brytanią. Osoby z przyznanym statusem
settled status, będą mogły wyjechać z Wielkiej Brytanii nawet na 5 lat, osoby z przyznanym
pre-settled status będą mogły wyjechać maksymalnie na 2 lata. Uprawnienia takie jak: prawo
do pracy, dostęp do opieki zdrowotnej, dostęp do systemu zabezpieczeń społecznych, systemu emerytalnego, systemu edukacji oraz prawa do swobodnego podróżowania, będą jed-

6
7

Więcej aktualnych szczegółów tutaj: https://www.gov.uk/settled-status-eu-citizens-families
stan aktualny na czerwiec 2019 r.
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nakowe dla obu grup. Rejestracja w systemie ma być bezpłatna. Podlegać jej mają także imigranci z krajów EU, którzy mają już status rezydenta lub prawo stałego pobytu w Wielkiej
Brytanii.

5.2 Potencjalne prawo pobytu osób pozostających w Wielkiej Brytanii po wyjściu z
Unii Europejskiej
W świetle planowanych rozwiązań i uzyskanych wyników badania, 51,0% polskich emigrantów w Wielkiej Brytanii już w chwili realizacji badania spełniało warunek o wymaganym 5letnim okresie pobytu. Kolejne 29,8% osiągnęłoby ten staż do końca 2020 r., czyli do ostatecznego terminu na rejestrację w systemie, jeśli Wielka Brytania wystąpi z Unii Europejskiej bez
podpisania umowy regulującej warunki wyjścia. Jeśli taka umowa zostałaby podpisana, przewidywany okres na rejestrację w systemie byłby wydłużony o pół roku. Do tego czasu kolejne
4,3% polskich emigrantów osiągnęłoby 5-letni staż pobytu i mogłoby otrzymać status rezydenta. Odsetek osób, którym po upływie czasu na rejestrację przyznany zostałby status presettled wynosi, w zależności od scenariusza, od 14,9% do 19,2%. Zgodnie z planowanymi rozwiązaniami, osoby te będą mogły pozostać w Wielkiej Brytanii i aplikować o zmianę statusu,
kiedy tylko ich pobyt wyniesie przewidywane 5 lat. (Wykres 24).

Wykres 24. Struktura migrantów według momentu spełnienia warunku o 5-letnim okresie pobytu w Wielkiej Brytanii.
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W ankiecie zadano także bezpośrednio pytanie o posiadanie dokumentów, dzięki którym emigranci z Polski będą mogli uzyskać status rezydenta w Wielkiej Brytanii i uniknąć potencjalnych zmian spowodowanych brexitem. Jest to inne spojrzenie na formalno-prawną sytuację
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Polaków w Wielkiej Brytanii w perspektywie brexitu. W chwili realizacji ankiety 29,0% respondentów deklarowało, że ma już status rezydenta (Wykres 25). Kolejne 21,1% spełnia
wszystkie wymogi formalne i posiada odpowiednie dokumenty uprawniające do ubiegania
się o niego. Pozostała część populacji Polaków w Wielkiej Brytanii dzieli się natomiast pomiędzy tych, którzy w chwili badania nie mieli jeszcze odpowiedniego stażu lat spędzonych w
Wielkiej Brytanii (32,1%) i tych, którzy nie posiadali odpowiednich dokumentów, żeby wykazać się stażem pobytu (17,9%). Uzyskany wynik jest w zasadzie potwierdzeniem wniosków
wyciągniętych na podstawie analizy dotychczasowego trwania migracji. Zdecydowana większość osób spełnia, lub w niedługim czasie będzie spełniała, wymogi formalne do pozostania
w Wielkiej Brytanii bez względu na zrealizowany ostatecznie scenariusz wyjścia z Unii Europejskiej.

Wykres 25. Struktura migrantów według potencjalnego prawa dalszego pobytu w Wielkiej Brytanii.

tak, posiadam już taki status

17.9%
29.0%

tak, przebywam w Wielkiej Brytanii co najmniej 5
lat i posiadam odpowiednie dokumenty
nie, nie mam wystarczająco długiego stażu
pobytu w Wielkiej Brytanii

32.1%
21.1%

nie, nie mam dokumentów potwierdzających
odpowiedni staż pobytu w Wielkiej Brytanii

Prawie połowa emigrantów, którzy nie uzyskali jeszcze statusu rezydenta, zdecydowanych
jest się o niego ubiegać w przyszłości, przy czym 30,5% chce się o niego ubiegać jak najszybciej,
a kolejne 16,3% planuje podjąć takie kroki gdy tylko spełni wymogi formalne. Odsetek osób,
które zdecydowanie nie planują ubiegać się o status rezydenta wyniósł 20,0% a osób, które nie
podjęły jeszcze decyzji w tej kwestii – 32,6% (Wykres 26).
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Wykres 26. Czy zamierza Pan(i) ubiegać się o status stałego rezydenta (prawo stałego pobytu po 5 latach pobytu) w Wielkiej Brytanii w najbliższej przyszłości? – pytanie zadane
tylko osobom, które go nie mają.

tak, będę się ubiegać o taki status

30.5%

tak, będę się ubiegać o taki status, gdy
spełnię wymogi formalne

16.3%

nie, nie planuję ubiegać się o ten status

20.5%

jeszcze nie wiem

32.6%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

Osoby niespełniające w tej chwili wymogów formalnych i pobytowych wykazują równie silną
chęć pozostania w Wielkiej Brytanii przez okres dłuższy niż 3 lata lub nawet na stałe, co osoby
mogące nabyć prawa rezydenta w najbliższym czasie. Analiza porównująca zamiary migrantów co do ubiegania się o status rezydenta z deklaracjami co do dalszego planowanego trwania pobytu w Wielkiej Brytanii wykazała, że część migrantów, mimo planowanego ubiegania
się o status rezydenta, rozważa (najczęściej w dalszej przyszłości) wyjazd z tego kraju (Wykres
27). Na stałe planuje pozostać prawie 30,0% osób, które już posiadają status rezydenta i prawie

40,0% osób, które będą się o niego ubiegały w najbliższej przyszłości. Jednocześnie 10,0% do
17,0% w każdej z grup deklaruje chęć wyjazdu w przeciągu najbliższego roku.
Wykres 27. „Mapa ciepła” obrazująca częstości odpowiedzi na pytanie: Czy zamierza
Pan(i) ubiegać się o status stałego rezydenta w Wielkiej Brytanii w najbliższej przyszłości
w zależności od dalszego planowanego trwania emigracji.
krócej niż 3
miesiące

3-6 miesięcy

7-12 miesięcy

1 rok-3 lata

powyżej 3
lat, ale nie
na stałe

na stałe

tak, będę się ubiegać o taki
status

5.9%

4.6%

6.4%

22.8%

31.1%

29.2%

tak, będę się ubiegać o taki
status, gdy spełnię wymogi formalne

1.5%

3.1%

6.2%

14.5%

36.0%

38.8%

nie, nie planuję ubiegać się o
ten status

1.1%

4.0%

5.7%

27.0%

31.0%

31.0%

jeszcze nie wiem

1.4%

5.2%

7.2%

16.7%

42.0%

27.6%
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Obraz sytuacji formalno-prawnej polskich migrantów w obliczu berexit’u, na podstawie
przedstawionych wyników badania wskazuje, że prawie jedna trzecia z nich posiada już status rezydenta Wielkiej Brytanii a prawie połowa z tych, którzy tego statusu nie posiadają planuje się o niego ubiegać. W świetle planowanych regulacji, 80% polskich migrantów przebywających na terenie Wielkiej Brytanii mogłaby otrzymać status rezydenta do 31 rudnia 2020 r.
nawet w scenariuszu „hard brexit”. W scenariuszu zakładającym dłuższy okres przejściowy
prawo takie będzie mogło otrzymać 85% polskich migrantów. Mimo dużego odsetka osób
uprawnionych do otrzymania statusu rezydenta około jedna trzecia migrantów planuje zostać
w Wielkiej Brytanii na stałe, zdecydowana większość myśli o powrocie w perspektywie kilku
lat lub jeszcze dalszej. Ta ostatnia informacja może być traktowana jako zostawienie sobie
furtki na przyszłość, co oznacza, że w perspektywie kilku lat, odsetek osób pozostających na
stałe może wzrastać.

5.3 Konsekwencje brexitu a plany emigrantów z Polski
Ważnym aspektem w interpretacji dalszych planów i możliwości migrantów do kontynuowania pobytu w Wielkiej Brytanii jest ich ocena i przewidywania co do skutków brexit’u dla ich
indywidualnej sytuacji. Prawie 60,0% osób uważa, że wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, nie będzie miało w zasadzie żadnego wpływu na ich aktualną sytuację i nie będzie
wymagało z ich strony żadnych dodatkowych działań (Wykres 28). Odsetek ten pokrywa się
z odsetkiem osób, które deklarują posiadanie statusu rezydenta lub spełniają wymogi formalne, aby się o niego ubiegać. Osoby, które spodziewają się w przyszłości trudności, ale
mimo to planują pozostać w Wielkiej Brytanii stanowią 17,7%, zaś 13,3% respondentów spodziewa się utrudnień i chce się przed nimi zabezpieczyć występując o status rezydenta. Co
dziesiąty migrant uważa, że jego sytuacja na brytyjskim rynku pracy może w przyszłości być
na tyle skomplikowana, że nie planuje przebywać tam po brexicie.
Wykres 28. Czy po wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej trudniej Panu(i) będzie
legalnie pracować w Wielkiej Brytanii?
Nie, nie uważam, aby w moim przypadku pojawiły się trudności,
które wymagałby dodatkowego działania

9.7%

Tak, ale nie zamierzam zrywać kontaktu z Wielką Brytanią

13.3%
17.7%

59.3%

Tak, dlatego będę mieć status rezydenta

Tak, i nie zamierzam wtedy przebywać w Wielkiej Brytanii
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Ze względu na fakt, że migranci w większości nie dostrzegają w wystąpieniu Wielkiej Brytanii
z Unii zagrożenia dla swojej pozycji, lub mają gotowy plan, jak te zagrożenia wyeliminować
(wystąpienie o status rezydenta), większość z nich – 84,1%, nie zmieniła z powodu brexit’u
swoich planów, co do dalszego trwania pobytu w tym kraju. O wcześniejszym niż planowany
powrocie myśli 10,3% migrantów (5,2% zostanie tylko do brexit’u a 5,1% wyjedzie po brexicie
ale wcześniej niż planowali). Pozostali (5,6%) postanowili wydłużyć swój pobyt i będą się starali zostać w Wielkiej Brytanii nawet po brexicie, by osiągnąć odpowiedni staż pobytu i zgromadzić niezbędne dokumenty (Wykres 29).
Wykres 29. Jak długo planował(a)by Pan(i) pozostać jeszcze w Wielkiej Brytanii, gdyby
nie wyjście z Unii Europejskiej?
dokładnie tak długo, jak planuję
obecnie

5.6%
84.1%

5.2%

15.9%
5.1%

przez Brexit zostanę maksymalnie
do momentu wyjścia Wielkiej
Brytanii z UE
przez Brexit muszę zostać dłużej i
zdobyć staż uprawniający do
pobytu stałego
przez Brexit zostanę krócej niż
planowałem(am), ale dłużej niż do
momentu wyjścia Wielkiej Brytanii z
UE

Wydaje się, że Polacy przebywający w Wielkiej Brytanii czują się bezpiecznie na tamtejszym
rynku pracy w kontekście przyszłych zmian. Dwie trzecie z nich nie spodziewa się dla siebie
żadnych negatywnych skutków brexit’u, a Ci którzy się ich spodziewają i tak planują tam
nadal przebywać. Jedna dziesiąta badanych obawia się na tyle poważnych utrudnień, że po
wystąpieniu Wielkiej Brytanii z Unii nie planuje tam już przebywać. Zdecydowana większość
osób - 84,1% deklaruje, że nie zmieniła swoich planów co do długości dalszego pobytu w Wielkiej Brytanii, ale analizy planowanej długości pobytu pokazują, że największe zmiany dotyczyły nie tyle długości co niepewności związanej z dalszym pobytem. Wyraźnie mniej osób
niż w przeszłości deklaruje, że prawdopodobnie nie zostanie w Wielkiej Brytanii na stałe, choć
jednocześnie, w odniesieniu do planowanego dalszego trwania emigracji, wybierają odpowiedź z nieokreślonym górnym przedziałem długości pozostawania za granicą.

45

Metodologia badania
Badanie przeprowadzone zostało metodą wywiadów bezpośrednich z wykorzystaniem komputerów przenośnych - CAPI (Computer Assisted Personal Interviewing) w okresie listopad-grudzień 2018 r. ankietyzacja prowadzona była na terenie czterech państw na próbie wielkości –
1500 wywiadów w Wielkiej Brytanii, 1500 w Niemczech, 1000 w Norwegii i 700 w Holandii.
Badanie prowadzone było na grupie polskich emigrantów w wieku 18-65 lat, którzy wyjechali
z kraju w celach zarobkowych.
Dobór próby na terenie wszystkich krajów miał charakter warstwowo-celowy gdzie warstwami, były regiony, w których prowadzone było badanie. Celowy dobór respondentów odbywał się w ramach ustalonej (w formie przedziałów) struktury wiekowej. Dodatkowo, na poziomie krajów nałożono szereg kryteriów zapewniających przebadanie minimalnych kwot różnych grup respondentów wyodrębnionych ze względu na płeć, wykonywany zawód, sektor
zatrudnienia. Kryteria zostały przystosowane osobno dla każdego kraju, by jak najlepiej odzwierciedlać specyfikę danego rynku pracy i obecnych na nim polskich emigrantów.
Przeprowadzone w 2018 r. badanie było dziewiątą turą badania prowadzonego przez Narodowy Bank Polski do 2007 r. W latach 2007-2012 badanie prowadzone było co roku. Od 2012 r.
badanie prowadzone jest co dwa lata.
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